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IV. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 Název 
  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního 
předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců  
s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.  
 
1.2 Definice problému 
 

Přijetím 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 a navazujícím rozhodnutím Ministerstva zemědělství, 
které bylo zaměřeno na snížení administrativní zátěže zemědělců, vznikl problém praktické 
neaplikovatelnosti § 2 vyhlášky č. 390/2015 Sb. Na základě uvedeného nařízení rozhodlo 
Ministerstvo zemědělství nekontrolovat nadále plnění podmínek statutu aktivního zemědělce 
ve smyslu čl. 9 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 zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady 
(ES) č. 73/2009. V důsledku tohoto rozhodnutí by povinnost dokládání a kontroly statutu 
aktivního zemědělce byly nadále vyžadovány pouze pro účely vyhlášky č. 390/2015 Sb., což 
by přinášelo neúměrnou administrativní zátěž jak pro výrobce energie s hlavním předmětem 
činnosti zemědělská výroba, tak pro orgány státní správy. Snižování administrativní zátěže  
a snížení nákladů na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů jsou přitom nejen 
účelem vyhlášky č. 390/2015 Sb., ale i součástí programového prohlášení vlády. 

 
K dosažení uvedeného cíle návrh vyhlášky opouští kontrolu statutu aktivního 

zemědělce podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 1307/2013  
a nahrazuje ji zejména stanovením minimálně 50% podílu příjmů ze zemědělství na 
celkových příjmech výrobce. Splnění této skutečnosti bude potvrzeno zprávou auditora. 
Dalším podpůrným dokladem o tom, že výrobce se zabývá zemědělstvím, je jeho zápis  
v evidenci zemědělského podnikatele. 

 
V legislativním plánu pro rok 2018 je zařazena novela zákona č. 165/2012 Sb.,  

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, která by mohla přinést jiné systémové řešení problematiky podpory za energii 
z obnovitelných zdrojů, která je vyrobena u akciových či obdobných společností. Tato novela 
zákona by pak vyřešila problém s aplikací § 53 odst. 3 a navazujících ustanovení zákona  
č. 165/2012 Sb. (např. § 4 odst. 12, § 6 odst. 8 nebo § 24 odst. 10) a tím i zrušení vyhlášky 
č. 390/2015 Sb. bez náhrady. Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 165/2012 Sb. nebude 
dokončena  do konce roku 2018, je nezbytná novelizace vyhlášky č. 390/2015 Sb. tak, aby ji 
bylo možno aplikovat i v roce 2019. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

V platném znění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je v § 4 odst. 6 písm. c), § 6 
odst. 5, § 24 odst. 6 písm. f) uvedeno, že provozní podpora se nevztahuje na elektřinu  
a teplo od výrobce, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové 
společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční 
osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, 
z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.  
 

V § 4 odst. 12, § 6 odst. 8 a v § 24 odst. 10 se následně stanoví, že ustanovení  
o zákazu provozní podpory se nevztahuje na výrobce, jejichž hlavním předmětem činnosti 
je zemědělská výroba. Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba 
a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba 
stanoví prováděcí právní předpis. 
 

Tímto prováděcím předpisem, který byl vydán Ministerstvem zemědělství na základě 
zmocnění v § 53 odst. 3 uvedeného zákona, je vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení 
hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu 
výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou zejména: 
• Akciové společnosti provozující výrobu energie z obnovitelných zdrojů a vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla s hlavní činností zemědělská výroba,  
• OTE, a.s., která vykonává činnosti operátora trhu na základě licence Energetického 

regulačního úřadu č. 150504700,  
• Ministerstvo zemědělství. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem návrhu vyhlášky je odstranění nadbytečné administrativní zátěže 
zemědělských podnikatelů, kteří zároveň provozují výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a žádají o provozní podporu podle 
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů.  

 
Na základě odborných odhadů a konzultací s nevládními organizacemi sdružujícími 

zemědělce a provozovatele obnovitelných zdrojů energie předpokládáme, že všechny 
akciové společnosti zapsané nyní v seznamu Ministerstva zemědělství na základě vyhlášky 
č. 390/2015 Sb. splní i podmínky novely a budou moci být v tomto seznamu vedeny i 
v příštím roce. Předpokladem je široký rozsah příjmů ze zemědělství, které by měly 
zahrnovat i příjmy z výroby energie v zemědělských podnicích.  
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1.6 Zhodnocení rizika 
 

Při zachování současného znění vyhlášky nebude odstraněna nadbytečná 
administrativní zátěž zemědělských podnikatelů, kteří zároveň provozují výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a žádají 
o provozní podporu podle zákona č. 165/2012 Sb. Tito podnikatelé budou nuceni 
k neproduktivním investicím do administrativních opatření typu změny právní formy 
podnikání nebo jim bude čerpání provozní podpory odepřeno, což by mohlo v některých 
případech vést až k ukončení jejich činnosti, rušení pracovních míst na venkově atp. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
Návrh možných řešení včetně varianty nulové 
 
Varianta 0 („nulová“) 
 

     Nulová varianta předpokládá, že bude zachováno současné znění vyhlášky  
a bude ponechán text vyhlášky, která je účinná od 1. července 2017.   
 
Varianta 1  

 
Varianta 1 předpokládá vydání změny vyhlášky.  

 
Navrhovanými změnami vyhlášky, tj. vypuštěním statutu aktivního zemědělce, bude 

omezena nadbytečná administrativní zátěž zemědělských podnikatelů, zamezí se nárůstu 
agendy Ministerstva zemědělství, přispěje se ke splnění závazků České republiky v oblasti 
výroby energie z obnovitelných zdrojů a předejde se případnému rozšíření sporu 
s Evropskou komisí ohledně kontroly statutu aktivního zemědělce. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
 

Návrh vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet  
a ostatní veřejné rozpočty.  
 
Varianta 0  
 

Nulová varianta znamená mírné zvýšení výdajů státního rozpočtu zejména 
na personální posílení státní správy v oblasti výkonu kontroly statutu aktivního zemědělce. 
Případné odepření provozní podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů by se státního 
rozpočtu prakticky nedotklo, protože provozní podpora je financována zejména z účelově 
vázaných příspěvků spotřebitelů energie a výnosů aukcí emisních povolenek v systému EU 
ETS. 
 
Varianta 1  
 
Náklady varianty 1: 
 

Varianta 1 je v podstatě rozpočtově neutrální, znamená zachování výdajů státního 
rozpočtu ve stávající výši. 
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Přínosy varianty 1: 
 

Realizace varianty 1 předejde nadbytečné administrativní zátěži zemědělských 
podnikatelů a přispěje k zachování jejich nákladů na přijatelné výši.  
 
3.2 Náklady jednotlivých variant: 
 

Varianta 0 znamená nárůst nákladů soukromého i veřejného sektoru bez jakýchkoliv 
dalších přínosů. 
 

Varianta 1 je z hlediska soukromého i veřejného sektoru rozpočtově neutrální 
a nepřináší zvýšení nákladů těchto sektorů. 
 
 
3.3 Přínosy jednotlivých variant  
 

Varianta 0 nemá žádné přínosy.  
 

Varianta 1 předejde nadbytečné administrativní a finanční zátěži zemědělských 
podnikatelů a umožní plnění mezinárodních právních a politických závazků ČR bez zvýšení 
nákladů státního rozpočtu.  

 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
  
Zhodnocení variant: 
 
 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

0 
„nulová“ 

Nulová varianta nemá 
žádné přínosy. 

Nulová varianta si vyžádá dodatečné 
administrativní i finanční náklady 

zemědělských podnikatelů. 

1 

Přínosem varianty 1 je 
prevence nadbytečné 
administrativní zátěže 

zemědělských podnikatelů 
a státu. 

Varianta 1 přináší zemědělským 
podnikatelům i státu zachování nákladů 

v nynější výši. 

 
Pro řešení výše uvedeného problému byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1.  

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Implementace bude zajištěna Ministerstvem zemědělství a OTE a.s. ve formě 
stávajícího systému distribuce provozní podpory. Zápis do seznamu vedeného dle § 53 odst. 
3 zákona č. 165/2012 Sb. je dobrovolný. K vynucení splnění požadavků vyhlášky  
č. 390/2012 Sb. postačuje možnost akciovou společnost ze seznamu vyřadit. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Přezkum účinnosti probíhá průběžně ve spolupráci Ministerstva zemědělství jako 
gestora vyhlášky č. 390/2015 Sb. a Ministerstva průmyslu a obchodu jako gestora zákona 
č. 264/2012 Sb. 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 
 

Návrh řešení byl konzultován s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Jiří Jungr  
Funkce:  ministerský rada 
Útvar: Oddělení environmentálních strategií a OZE - 17233 
Telefon:  221 812 419 
E-mail:   jiri.jungr@mze.cz 
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