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V. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

 
1.2 Definice problémů 
 

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné 
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, (dále jen „nařízení vlády“) upravuje podmínky jednoho z opatření, která jsou 
součástí Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020 (dále jen „PRV 
2014-2020“), který byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 
2014. Evropskou komisí byl tento dokument schválen dne 26. května 2015 pod číslem CCI 
2014CZ06RDNP001. Nařízení vlády zohledňuje aktuální potřebu řešení nedostatku krmiva 
v důsledku dlouhotrvajícího sucha v roce 2018.  

 
Navrhovaná změna nařízení vlády není důvodem změny programového dokumentu 

PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (EU) č. 808/2014. 
  
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování plateb v rámci opatření podle čl. 31 a 

32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – platby pro oblasti 
s přírodním nebo jiným zvláštním omezením (dále jen „ANC“).  

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je upravit podmínky poskytování plateb v rámci 

opatření ANC v roce 2019 a 2020.  
 

V případě opatření ANC je platba diferencována na základě příslušnosti zemědělského 
podniku k výrobnímu zaměření, ve kterém je převažující rostlinná výroba nebo převažující 
živočišná výroba. Příslušnost k výrobnímu zaměření je posuzována na základě intenzity chovu 
hospodářských zvířat v příslušném kalendářním roce (kontrolní období) a v roce předcházejícím 
roku podání žádosti.  Pokud se jedná o intenzitu chovu hospodářských zvířat v roce podání 
žádosti, je tato posuzována každý den v průběhu kontrolního období od 1. 6. do 30. 9. Intenzita 
chovu hospodářských zvířat za rok předcházející roku podání žádosti je vypočtena jako průměr 
intenzit hospodářských zvířat za každý den kontrolního období od 1. 1. do 31. 12.  

 
V současné době nejsou žadatelé o platbu v rámci opatření ANC schopni zajistit 

dostatečné množství krmiva pro počty zvířat potřebné ke splnění podmínky minimální intenzity 
chovu hospodářských zvířat pro roky 2019 a 2020. Vzhledem k tomu, že vybraní žadatelé 
nebudou v důsledku sucha schopni zajistit krmivo na zimu, lze předpokládat, že negativní 
důsledky sucha v roce 2018 se mohou projevovat na stavech hospodářských zvířat i začátkem 
roku 2019. 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády tedy je umožnit žadatelům snížit stavy 

hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na 
zimu, bez toho, že by se tito žadatelé vystavovali riziku nesplnění podmínky pro přiřazení 
výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Touto úpravou tedy bude zajištěno, že 
žadatelé o platbu postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 a 
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2020 v důsledku nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující 
živočišnou výrobou. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Platnou právní úpravu tvoří jednak přímo použitelné předpisy Evropské unie pro 

poskytování podpor podle PRV 2014 - 2020 a dále pak národní právní předpisy umožňující 
provádění opaření PRV 2014 - 2020: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 
1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů 
v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví 
rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo 
odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, v platném znění, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění, 

 zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  

pro provádění opatření, proces administrace a stanovení sankcí za porušení závazných 
podmínek pro poskytnutí platby. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících na zemědělské půdě 

vymezené v souladu s podmínkami EU jako ANC. 
 

Žadatelem o platbu v ANC může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

 je zemědělským podnikatelem podle § 2e a následujících zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), 

 obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, a 

 plní podmínky pro poskytnutí platby. 
 

Žadatelem o platbu může být rovněž organizační složka státu, pokud splňuje druhou a 
třetí výše uvedenou odrážku. 

 
Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje platby z prostředků Evropské unie 

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona o zemědělství a 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Fondu“). 
 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit žadatelům snížit stavy 

hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na 
zimu, bez toho, že by se tito žadatelé vystavovali riziku nesplnění podmínky pro přiřazení 
výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Předkládaným návrhem nařízení vlády je 
upravován postup pro vyhodnocování výrobního zaměření v případě, že žadatelé o platbu 
v roce 2018 snížili stavy hospodářských zvířat z důvodu nemožnosti zajistit dostatečné 
množství krmiva na zimu. Touto úpravu tedy bude zajištěno, že žadatelé o platbu postižení 
suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 a 2020 v důsledku nemožnosti 
plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
Při zachování současného stavu by docházelo buď k nedostatečné péči o hospodářská 

zvířata z důvodu nemožnosti zajistit dostatek krmiva nebo k penalizování žadatelů o platbu 
v roce 2019 a 2020 v důsledku nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření 
s převažující živočišnou výrobou.  
 
2. Návrhy variant řešení 

 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému, které by mohly z obecného 

(regulatorně-technického) hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě novelizace nařízení vlády. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně novelizací 
stávajícího nařízením vlády. Z pohledu žadatele i poskytovatele jsou práva a povinnosti lépe 
obhajitelné a vymahatelné. 

 
Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím 

přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů 
akceptovat. 
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2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 („nulová“) 
 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády. Toto řešení by mělo za následek ohrožení adekvátní péče o hospodářská 
zvířata v důsledku nedostatku krmiva popř. penalizaci zemědělských subjektů, které 
z důvodu nedostatku krmiva v důsledku katastrofálního sucha v roce 2018 sníží stavy 
hospodářských zvířat.  

 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
Varianta 2 („novelizace nařízení vlády č. 43/2018 Sb.“) 
 
Novelizací nařízení vlády dojde k upravení postupu pro posuzování výrobního zaměření, 

tj. nebude ohrožena adekvátní péče o hospodářská zvířata z důvodů plnění podmínek pro 
poskytnutí platby. Zároveň ani nebudou žadatelé penalizováni v případě snížení stavu 
hospodářských zvířat, tím že jim bude přiřazeno výrobní zaměření převažující rostlinná 
výroba místo výrobního zaměření převažující živočišná výroba.  

 
Tato varianta je jedinou možností pro řešení stávající situace.   

 
3. Vyhodnocení a identifikace nákladů a přínosů, vyhodnocení nákladů a přínosů 
variant 
 
3.1 Varianta 1 
 

Nezohlednění navrhované úpravy neohrozí vlastní čerpání finančních prostředků 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nicméně se může negativně projevit 
u žadatelů o platby v rámci opatření ANC. V případě, že žadatelé sníží stavy hospodářských 
zvířat v důsledku sucha, jim bude přiřazeno výrobní zaměření převažující rostlinná výroba 
místo výrobního zaměření převažující živočišná výroba. Tímto kromě vlastních ztrát 
způsobených suchem dojde k dalším ztrátám v hospodaření, neboť v rámci výrobních 
zaměření je vyšší sazbou kompenzováno hospodaření spojené s živočišnou výrobou.  
 
3.2 Varianta 2 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské dopady na státní rozpočet ani na 
ostatní veřejné rozpočty, a to vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na 
spolufinancování tohoto opatření v rámci programového období 2014-2020 jsou alokované 
v rámci PRV 2014-2020, který byl schválen vládou České republiky dne 9. července 2014 
a Evropskou komisí dne 26. května 2015.  
 

Varianta 2 zajistí, že žadatelé o platbu postižení suchem v roce 2018 nebudou dále 
penalizováni v roce 2019 a 2020 v důsledku nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení 
výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou.   

 
4. Návrh řešení 

 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy novelizace nařízení vlády 

č. 43/2018 Sb.   
Důvodem je skutečnost, že pouze tato varianta může plnou mírou zohlednit potřeby 

úpravy postupů pro posuzování výrobního zaměření žadatelů o platbu v opatření ANC.  
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Varianta 1 neumožňuje plně zohlednit negativní dopady dlouhodobého sucha v roce 

2018.  
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za administraci opatření v rámci PRV 2014-2020 je Fond 

(v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jako akreditovaná 
platební agentura). Tento orgán je odpovědný za přijímání žádostí, jejich posuzování, 
rozhodování o nich ve správním řízení, jakož i za výkon kontrolní a případné sankční 
činnosti.  

 
Fond je plně vybavený pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci přímých plateb a plateb 
v rámci Programu rozvoje venkova.  

 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Problematika stanovení podmínek pro poskytování plateb v rámci Programu rozvoje 
venkova souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie a Programovým dokumentem 
Programu rozvoje venkova. Lze proto očekávat, že k přezkumu účinnosti dojde především  
v návaznosti na případné změny předpisů Evropské unie či PRV 2014-2020 a dále na 
základě auditních nálezů, doporučení Monitorovacího výboru (podle článku 49 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), zkušeností s implementací nebo v důsledku 
změn národních právních předpisů, které mají vztah k příslušnému nařízení vlády. Účinnost 
a přiměřenost jednotlivých ustanovení nařízení vlády lze také posoudit na základě výsledků 
kontrol prováděných Fondem, případně Fondem delegované kompetentní dozorové 
organizace. 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy konzultován se zástupci Fondu. Uvedení 

s návrhem souhlasí. 
 
U návrhu nařízení vlády nebylo na základě výjimky předsedy Legislativní rady vláda 

JUDr. Jana Kněžínka v souladu s čl. 76 Legislativních pravidel vlády provedeno mezirezortní 
připomínkové řízení.  
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. David Kuna 
Funkce:  ředitel odboru  
Útvar:   odbor environmentálních podpor PRV – 14130 
Telefon:  221 812 595 
E-mail:   david.kuna@mze.cz 
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