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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 
 

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření 
zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů (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 potřebu reagovat na platnost nového právního předpisu, 

a to vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů. 

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle článku 

22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 - opatření zalesňování 
a zakládání lesů. 

 
Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je aktualizace tabulky přílohy č. 1 

nařízení vlády, která vyjmenovává jednotlivé druhy lesních dřevin, stanovuje příslušné cílové 
hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 hektar při zalesňování 
zemědělské půdy. Potřeba aktualizace této tabulky vznikla v důsledku nabytí účinnosti 
vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů (dále jen „vyhláška č. 298/2018 Sb.“) k 1. 1. 2019. 

 
Dalším cílem je uzavření příjmů žádostí v opatření zalesňování a zakládání lesů od roku 

2021. Důvodem je konec programového období. 
 
Při zachování současného stavu by nadále docházelo k podpoře zakládání lesního 

porostu na zemědělské půdě v rozporu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní 
zákon“) a jeho prováděcími předpisy, resp. vyhláškou č. 298/2018 Sb. 

 
Při neuzavření příjmu nových žádostí o dotaci na založení lesního porostu od roku 2021 

v rámci opatření zalesňování a zakládání lesů by došlo k nesouladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, které stanoví konec programového období Programu 
rozvoje venkova na rok 2020. 

 
Platnou právní úpravu tvoří následující předpisy Evropské unie pro poskytování podpor 

podle PRV 2014-2020 a národní právní předpisy umožňující provádění opatření 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 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
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(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 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 (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory 
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 
trhem, 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), v platném znění, 

− 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, 

− zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

− nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření 
Zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  

pro provádění opatření zalesňování zemědělské půdy, proces administrace a stanovení 
sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Navrhované změny nařízení vlády nejsou důvodem změny programového dokumentu 

PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (EU) č. 808/2014. 
 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

− zalesní zemědělskou půdu,  
− zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a 
− plní podmínky pro poskytnutí dotace. 
 

V případě půdy ve vlastnictví České republiky může být podpora poskytnuta pouze tehdy, 
hospodaří-li na ní fyzická nebo právnická osoba nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, 
jejímž vlastníkem jsou územní samosprávné celky, státní podniky nebo Česká republika, 
pokrývá pouze náklady na založení lesního porostu. 

 
Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie, 

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 Sb., 
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o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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“). 
 

Hlavním cílem předkládaného návrhu je podpora zakládání nových lesních porostů 
na zemědělské půdě s cílem dosažení optimálního zajištění lesního porostu a vytvoření 
předpokladů k dosažení druhové skladby porostu dané pro cílový hospodářský soubor tak, 
aby nebyla v rozporu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy, resp. vyhláškou 
č. 298/2018 Sb.  

 
Dále to je uzavření příjmů žádostí v opatření zalesňování a zakládání lesů od roku 2021 

v souvislosti s koncem programového období v roce 2020. Jedná se o návrh právní úpravy, 
který byl již v našem právním řádu několikrát použit v případech jiných dotačních nařízení 
vlády v rámci ukončení příjmu žádosti na konci příslušného finančního období v EU např. 
v letech 2006 nebo 2013.  
 
 
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 § 2c odst. 5 

zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o 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 
 

Vlastní nařízení vlády č. 185/2015 Sb. upravuje podmínky jednoho z opatření PRV 2014-
2020, který byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 
a Evropskou komisí dne 26. května 2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001.  

 
Vlastní nařízení vlády č. 185/2015 Sb. je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně 

s těmito předpisy Evropské unie: 
− 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 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 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 (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory 
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 
trhem, 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) 
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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), v platném znění, 

− 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. 
 

Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. se zásadou 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

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

s právem Evropské unie. 
 
 

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 
 

Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního plánu 
uvedeného v PRV 2014 - 2020, který byl schválen vládou České republiky a Evropskou 
komisí dne 26. 5. 2015. Podle čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 1305/2013 jsou 
všechna opatření PRV 2014 - 2020 spolufinancována z rozpočtu Evropské unie jedinou 
sazbou ve výši maximálně 85 % celkových veřejných výdajů. Vláda České republiky 
rozhodla usnesením č. 219 ze dne 2. dubna 2014 o příspěvku České republiky ve výši 25 %. 
Dne 20. srpna 2015 vláda ČR usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování z veřejných 
zdrojů na 35 %. Změna míry kofinancování celého PRV 2014-2020 je předmětem  
2. modifikace PRV 2014 - 2020, která byla schválena Evropskou komisí prováděcím 
rozhodnutím č. C(2016) 3996 final dne 22. 6. 2016.  

 
Alokace finančních prostředků opatření zalesňování zemědělské půdy v letech 2014 - 

2020 je v PRV stanovena ve výši 10,38 mil. EUR celkových veřejných výdajů, nicméně tato 
částka v sobě zahrnuje i finanční prostředky na pokrytí závazků z programových období 
2004 - 2006 a 2007 - 2013, a to ve výši 2,31 mil. EUR celkových veřejných výdajů. Míra 
kofinancování tohoto opatření z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. V programových 
obdobích 2004 - 2006, resp. 2007 - 2013, byly dotace na opatření zalesňování zemědělské 
půdy poskytovány podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., resp. nařízení vlády č. 239/2007 Sb. 
Z ustanovení těchto předpisů vyplývá, že pokud byla žadateli poskytnuta dotace 
na zalesnění zemědělské půdy v rámci těchto nařízení vlády, může dále žádat následujících 
5 let o dotaci na péči o zalesněný porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti v trvání 
20, resp. 15 let. Žadatelé si každoročně po uvedenou dobu podávají žádost o tyto dotace, 
a pokud splní podmínky stanovené příslušným nařízením vlády, jsou finanční prostředky 
na pokrytí závazků z minulých programových období alokovány v rámci PRV 2014-2020. 

 
S ohledem na legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou předpokládány 

hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ani na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Předkládaný návrh nařízení vlády bude mít za následek nepatrné zvýšení administrativní 

a kontrolní náročnosti, kterou Fond zajistí v rámci stávajících kapacit. 
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Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se,  

že budou převážně neutrální.  
 
Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, nejsou předpokládány. 
 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu  
se zákazem diskriminace a nenarušuje rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů.  

 
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 a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani administrátora dotace. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Fondu, jakož i regulací stanovených 
právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopni 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 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 a 2 (§ 4 odst. 4 a § 5 odst. 4) 
       V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, které 
stanovuje programové období  Programu rozvoje venkova na roky 2014 – 2020, se od roku 
2021 zastavuje možnost přijímat nová ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské 
půdy a žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu. Navrhovaná změna umožní 
od roku 2021 uzavření příjmu nových žádostí o dotaci na zalesnění zemědělské půdy 
v rámci opatření zalesňování a zakládání lesů z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. 
 
K bodu 3 (§ 12 odst. 3) 

Stanovuje se postup pro poskytování dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení 
zemědělské výroby na porosty založené podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. Bude tak zajištěno, aby byly žádosti 
o dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby poskytovány podle 
právních předpisů platných v době založení těchto lesních porostů, na které je dotace 
poskytována. 
 
K bodu 4 (příloha č. 1 Část A): 

Nahrazuje se tabulka s názvem Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové 
hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování, která byla 
zpracována pro nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na základě vyhlášky č. 83/1996 Sb., 
o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
aktualizace tabulky přílohy č. 1 nařízení vlády. Tabulka vyjmenovává jednotlivé druhy lesních 
dřevin, stanovuje příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců 
na 1 hektar při zalesňování zemědělské půdy.  

Potřeba aktualizace tabulky přílohy č. 1 nařízení vlády vznikla v důsledku nabytí 
účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb. k 1. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 298/2018 
Sb. je účinná k 1. 1. 2019 bez přechodného období, je nezbytné pro toto nařízení vlády 
nastavit účinnost též bez možnosti využití přechodného období proto, aby nedocházelo 
k podpoře zakládání lesního porostu na zemědělské půdě v rozporu s lesním zákonem 
a jeho prováděcími předpisy, resp. vyhláškou č. 298/2018 Sb., a dotace podle tohoto 
nařízení nebyly poskytovány na dřeviny, které jsou národními právními předpisy z výsadby 
vyloučeny. 

Znění novelizované tabulky bylo zpracováno odborným útvarem MZe (odbor 
hospodářské úpravy a ochrany lesů) ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního 
hospodářství a myslivosti a plně respektuje stávající právní předpisy (zejména vyhlášku 
č. 298/2018 Sb. a vyhlášku č. 139/2004 Sb.). Tabulka byla nově strukturována tak, aby 
ke každé dřevině byly přiřazeny příslušné CHS a jednotlivé minimální počty sadebního 
materiálu. 

Dochází k vynětí dřevin jedle obrovská (JDO) z původní tabulky nařízení vlády 
č. 185/2015 Sb., a tím i k vyloučení této dřeviny z podpory v rámci tohoto opatření. JDO byla 
v příloze č. 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb. uvedena u CHS 25, 45, 47, 55, a 57, avšak v příloze 
č. 2 nové vyhlášky č. 298/2018 Sb. se již tato dřevina u žádného z rámcově vymezených 
CHS neuvádí.  

Další změny spočívají v přiřazení nových nebo ve vyškrtnutí některých CHS u dřevin 
stávajících, např. CHS 31 a 35 (v nové vyhlášce již neexistují) nebo vyškrtnutí CHS 45 
u borovice lesní a CHS 47 u smrku ztepilého. V souladu s minimálními počty sazenic 
uváděnými vyhláškou č. 139/2004 Sb. dochází k navýšení minimálního počtu sadebního 
materiálu u dubu zimního v CHS 25 a 45 z 8 na 10 tisíc kusů na 1 hektar.  

Návrhem nařízení vlády se uvádí do souladu tabulka v příloze č. 1 s účinnou vyhláškou 
tak, aby nebyly dotace poskytovány na dřeviny, které jsou z výsadby vyloučeny národními 
legislativními předpisy. 
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K bodu 5 (příloha č. 2  Část A odst. IV. písm. a)):  

Legislativně technická úprava v návaznosti na nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb. 
k 1. 1. 2019. 
 
 
K Čl. II 
 
K Přechodnému ustanovení: 
 Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace pro lesní porosty 
založené podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení.  
 
 
K Čl. III 
 
K Účinnosti:  
 Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 298/2018 Sb. je účinná k 1. 1. 2019 bez přechodného 
období, je nezbytné podporu zakládání lesního porostu na zemědělské půdě uvést 
do souladu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Toto nařízení vlády nabývá 
účinnosti již 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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