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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je zajistit implementaci nových 
předpisů Evropské komise upravující podmínky Společné zemědělské politiky, zejména pak 
nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým 
se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (dále jen „nařízení (EU)  
č. 2017/1155), pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá 
ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající 
kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory 
vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se 
režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se 
mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Další změny 
vyplynuly z implementační praxe a přispějí k hladšímu průběhu administrace nástrojů 
Společné zemědělské politiky na národní úrovni. 

 
Stávající nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 

přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovilo specifické podmínky pro poskytování těchto přímých plateb:  
a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy, 
b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí, 
c) dobrovolná podpora vázaná na produkci a 
d) platba pro mladé zemědělce. 

 
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zajištění souladu 

s legislativním rámcem Evropské unie, resp. s poskytnutými výklady a doporučeními 
Evropské komise, a dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti 
přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí  
a z provedených kontrol.  
 

Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 
přímých plateb a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí finanční podpory. Těmito 
obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie jsou: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ze 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 Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

• 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 
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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, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, kterým se stanový prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, 

• 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. 

• 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 

 
Výše uvedené předpisy vytváří základní rámec, stanovují pravidla a podmínky pro 

poskytování přímých plateb, nicméně pro řadu postupů umožňují alternativy a na členském 
státu je pak volba konkrétního postupu a případně stanovení specifických národních 
podmínek. Tato adaptace zabraňuje přímému opakování přímo aplikovatelných evropských 
předpisů v národním právním předpisu, ale umožňuje v omezené míře odkazovat na 
příslušná ustanovení v předpisech Evropské unie nebo je doplňovat v těch ustanoveních, 
která vyžadují určitou součinnost členského státu, bez které by jejich přímá aplikace nebyla 
proveditelná, ovšem tak, aby nevznikaly případné duplicity národního právního předpisu 
s přímo použitelným předpisem Evropské unie.  

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 stanoví základní rámec 

a podmínky, za kterých je možné přímé platby zemědělcům poskytovat. Na národní úrovni je 
právní rámec poskytování přímých plateb zemědělcům dán zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), zákonem 
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, 
příslušnými nařízeními Evropské unie a nařízením vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, bez jehož existence by nebyla přímá aplikace příslušných nařízení Evropské unie 
proveditelná. Procesní postup správních orgánů při poskytování dotací je obecně upraven 
správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří splňují stanovené 

podmínky a podají žádost o přímé platby. Počet takto dotčených subjektů je více než 30 tisíc. 
S ohledem na značné rozšíření podpor poskytovaných v rámci přímých plateb  
a také doplnění nových, dosud neaplikovaných podmínek (zejména ozelenění), si 
implementace přímých plateb vyžádala zvýšení administrativních a kontrolních aktivit 
vykonávaných Fondem.  

 
O přímé platby žádá žadatel Fond na základě zákona o zemědělství a podle zákona 

o Státním zemědělském intervenčním fondu. Fond je podle příslušných předpisů Evropské 
unie a podle zákona o zemědělství příslušným orgánem k poskytování dotací financovaných 
z prostředků Evropské unie. 
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Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí pokračování implementace reformované 
Společné zemědělské politiky na národní úrovni, a tím zajistí čerpání prostředků Evropské 
unie určených pro přímou podporu zemědělského sektoru. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 

a § 2c odst. 5 zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Státním 
zemědělském intervenčním fondu. 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito 

předpisy Evropské unie: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ze 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 Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

• 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, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, kterým se stanový prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, 

• 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, 

• 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 
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v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví 
rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické 
otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně 

slučitelný s právem Evropské unie. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (například zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Schválení finančních prostředků na přímé platby ve výši 22,404 mld. Kč v rámci kapitoly 
329 MZe v PSP ČR se předpokládá v prosinci tohoto roku. Tato výše odpovídá národnímu 
stropu pro přímé platby pro rok 2018 s použitím kurzu 26 Kč/EUR a je plně kryta z příjmů 
Evropské unie. Finanční prostředky na poskytnutí přechodné vnitrostátní podpory ve výši 
0,732 mld. Kč budou hrazeny z národních zdrojů.   

 
Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají finanční dopady na státní a veřejný 

rozpočet ve výši více než 23 mld. Kč, přičemž z příjmů Evropské unie je kryta částka ve výši 
22,404 mld. Kč. 

 
Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 

na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, 

že budou převážně neutrální. Podmínky byly nastaveny s důrazem na omezení rizika 
pochybení, nicméně v souvislosti s prováděním kontrol není vyloučena, zvláště v případě 
nově zařazovaných povinností, možnost zjištění pochybení a případně krácení podpor.  

 
Zajištění administrace poskytování podpory včetně většiny kontrolních činností provádí 

Fond. Některé z kontrol, zejména pak u opatření dobrovolné podpory vázané na produkci, 
jsou na základě ustanovení § 4c a násl. zákona o zemědělství prováděny příslušnými 
kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí stanovených zvláštními 
zákony (Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká 
plemenářská inspekce). Výsledky těchto kontrol jsou podle příslušných předpisů Evropské 
unie poskytovány Fondu při rozhodování o poskytování dotace. Tímto postupem nedochází 
k rozšiřování kompetencí stávajících kontrolních orgánů, ale pouze k využití výsledku jejich 
kontrolní činnosti, kterou stejně vykonávají na základě působnosti stanovené jiným zvláštním 
zákonem upravujícím jejich kompetenci a působnost. 

 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotací. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodu 1 - § 8 odst. 4   

Dochází k technické úpravě, která slaďuje procesy v případě, kdy se odesílá výzva 
k odstranění vad podání. 

 
K bodu 2 – § 9 odst. 5 
V § 9 se zavádí povinnost zakreslovat plochu plodiny v rámci dílu půdního bloku v souvislosti 
s požadavky uvedenými v čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. Povinnost 
se týká všech zemědělců, kterým je stanoveno deklarovat plodiny do žádosti, tj. těm, kteří 
plní povinnosti diverzifikace plodin pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí. 
 
K bodu 3 - § 11 odst. 3 písm. a): 
Text se upravuje v návaznosti na textaci v § 12 a § 12a (medonosný úhor využívaný 
v ekologickém zájmu) úpravou období, po které musí být prvek evidován na uživatele 
v evidenci půdy.  
 
K bodu 4 - § 12 odst. 2: 

V § 12 se upravují podmínky pro úhor s porostem a to na základě výkladové nejasnosti, 
na kterou upozornilo auditní šetření EK č. AA/2017/010/CZ. Upraven byl rovněž seznam 
plodin a to v návaznosti na nový typ medonosného úhoru tak, aby nedocházelo  
k překryvu. 
 
K bodu 5- § 12 odst. 3 písm. a): 

Legislativně technická úprava. 
 
K bodu 6 - § 12 odst. 4: 

Legislativně technická úprava. 
 
K bodu 7 - § 12a: 

Přidává se nový § 12a – medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu, jehož 
zavedení je umožněno nařízením (EU) č. 2017/2393 tzv. Omnibusem. Na základě 
konzultace s Výzkumným ústavem rostlinné výroby byly vybrány plodiny pro medonosný 
úhor, které poskytují vysoký obsah pylu a nektaru a zároveň budou pěstovány ve směsi.  

 
K bodu 8 - § 18 odst. 1 písm. b): 

Upravuje se odstavec 1 písm. b) a to na základě připomínek z kontrol Státního 
zemědělského intervenčního fondu. Textace se zjednodušuje a zpřehledňuje. 

 
K bodu 9 - § 20 odst. 4: 

V § 20 odst. 4 se doplňuje: „Žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených 
pro výrobu škrobu, který pěstuje na dílu půdního bloku brambory určené pro výrobu škrobu a 
zároveň brambory, na které o tuto podporu nežádá, označí viditelně v terénu na příslušném 
dílu půdního bloku plochy určené k pěstování brambor určených pro výrobu škrobu a k 
pěstování brambor, na jejichž pěstování o podporu nežádá.“. 

 
Toto doplnění je provedeno na základě zkušenosti z administrace podpory, respektive 

z kontrol na místě u žadatelů. 
 

K bodu 10 - § 24 odst. 4: 
V § 24 odst. 4 se doplňuje: „Žadatel o poskytnutí podpory na produkci konzumních 

brambor, který pěstuje na dílu půdního bloku konzumní brambory a zároveň brambory, na 
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které o tuto podporu nežádá, označí viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku 
plochy určené k pěstování konzumních brambor a k pěstování brambor, na jejichž pěstování 
o podporu nežádá.“. 

 
Toto doplnění je provedeno na základě zkušenosti z administrace podpory, respektive 

z kontrol na místě u žadatelů. 
 
K bodu 11 - § 31 odst. 5 : 

Dochází k formální úpravě, která napravuje předchozí odkaz na nesprávný odstavec. 
 
K bodu 12 – Příloha č. 3: 

Vzhledem k novelizačnímu bodu 5 byl do přílohy č. 3 doplněn váhový koeficient 1,5 pro 
medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu. Koeficient je v souladu s nařízením (EU) 
č. 2017/2393 tzv. Omnibusem, vyšší než u stávajícího úhoru a to vzhledem k jeho 
ekologickému přínosu 
 
 
Čl. II Přechodné ustanovení 

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
Čl. III 
 

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 1. 2019.  
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