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V. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství. 

 
1.2 Definice problémů 
 

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství je předkládán v návaznosti na realizaci programového období 2014 – 2020, 
které je v České republice realizováno prostřednictvím 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 a Evropskou komisí dne 26. května 
roku 2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001. 

  
Nařízení vlády reaguje na blížící se konec programového období 2014-2020, kde je 

předpokládáno ukončení příjmu žádostí o zařazení v rámci opatření Ekologické zemědělství 
implementovaného prostřednictvím nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění 
opatření ekologické zemědělství (dále jen „nařízení vlády č. 76/2015 Sb.“).   

 
Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle 

čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – opatření Ekologické 
zemědělství. 

 
Hlavním cílem předkládaného nařízení vlády je reagovat na ukončování programového 

období 2014-2020, tj. stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující opatření 
ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené níže 
uvedenými obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto 
platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového 
období 2021-2027 starými závazky z programového období 2014-2020, které by do značné 
míry omezovalo prostor pro financování nových výzev. 

 
Opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. (dále jen „opatření 

EZ“) má za úkol podpořit zemědělce hospodařící v systému přechodu na ekologické 
zemědělství a v systému ekologického zemědělství, které je šetrné ke složkám životního 
prostředí a poskytuje základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou 
hodnotou. Cílem je posílit prevenci degradace půdy, zejména snížením rizika vodní a větrné 
eroze a acidifikaci půd. Velmi důležité je i zachování a obnova cenných stanovišť 
na zemědělsky využívané půdě z hlediska druhové různorodosti a v neposlední řadě také 
zvýšení ekologické stability, estetické hodnoty a funkčního propojení krajiny. Ekologický 
způsob hospodaření dále zajišťuje vysoký standard v tvorbě životních podmínek 
hospodářských zvířat. 

 
V souvislosti s přípravami na ukončování programového období 2014-2020 je plánováno 

v rámci PRV k ukončení příjmu žádostí o zařazení do opatření EZ podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. počínaje rokem 2020. Nicméně s ohledem na pozitivní efekty opatření EZ je 
nezbytné zajistit implementaci tohoto opatření i po ukončení příjmu žádostí o zařazení 
do pětiletého závazku. Součástí rozhodnutí o ukončení příjmu žádostí bylo i rozhodnutí 
o možnosti uzavírat zkrácené pokračující závazky. V návaznosti na technické konzultace 
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s EK v lednu 2019 je předpokládáno umožnit kratší pokračující závazky v délce trvání 2 roky. 
O možnosti uzavírat navazující závazky ekologického zemědělství v délce trvání 2 let bylo 
rozhodnuto i z toho důvodu, že na půdě Evropské komise je v souvislosti se zpožděním 
ve schvalování právních předpisů pro období 2021-2027 a ve schvalování víceletého 
finančního rámce stále více zmiňováno přechodné období v délce trvání 1 až 3 let.  

 
Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je tedy umožnit žadatelům o dotaci 

pokračovat v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí aniž by došlo 
k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky 
uzavřené v období 2014-2020. Tímto krokem bude moci Česká republika v programovém 
období 2021-2027 reagovat na nové výzvy v oblasti šetrného hospodaření s přírodními zdroji 
a v oblasti klimatu. V rámci navazujícího opatření EZ bude podporováno hospodaření 
v režimu ekologického zemědělství a v režimu přechodu na něj principy, které přímo navazují 
na principy stanovené v rámci nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
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: 

Právní rámec navrhovaného nařízení vlády je dán těmito předpisy: 
− 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 Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném 
znění, 

− Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, 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, 

− 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, 

− 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, 

− Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
− Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
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− 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, 

− Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  

pro provádění opatření ekologické zemědělství, proces administrace a stanovení sankcí 
za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

− provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,  
− je vedena v evidenci zemědělského podnikatele,  
− hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství,  
− obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, 
− zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a 
− plní podmínky pro poskytnutí dotace. 
 

Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie 
je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 
Sb., 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 (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o fondu“). 

 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je umožnit žadatelům o dotaci 

pokračovat v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí aniž by došlo 
k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky 
uzavřené v období 2014-2020. A to formou zkrácených navazujících závazků. 

 
 

1.6 Zhodnocení rizika 
 
Při zachování současného stavu by nadále docházelo k podpoře způsobů hospodaření 

šetrných ke složkám životního prostředí na plochách, na kterých byl v roce 2019 ukončen 
pětiletý závazek hospodaření a na kterých nebude v roce 2020 možné uzavírat nový 
standardně dlouhý závazek (tj. na 5 let).   

 
 

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. 
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Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím 
přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů 
akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 

 
Varianta 1 („nulová“) 
 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu nového nařízení vlády. Toto řešení by 

mělo za následek, že od roku 2020 by nebylo umožněno zemědělcům podávat žádosti o 
zařazení do standardních pětiletých závazků ani do navazujících zkrácených závazků 
v rámci opatření ekologické zemědělství a zároveň by nemohly být poskytovány 
zemědělcům dotace v rámci navazujících závazcích ekologického zemědělství. V konečném 
důsledku by tato varianta vedla k tomu, že by zemědělské subjekty nebyly motivovány 
zemědělsky hospodařit způsoby šetrnými ke složkám životního prostředí, což by logicky 
vedlo ke zhoršení stavu jednotlivých složek životního prostředí (půda, voda, biodiverzita).   

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

 
Varianta 2 („novelizace nařízení vlády č. 76/2015 Sb.“) 
 
Případná novelizace tohoto předpisu by musela být s ohledem na změnu délky nově 

uzavíraných navazujících závazků a s tím souvisejícími úpravami podmínek pro poskytnutí 
dotace a navazujícími úpravami sazeb dotace, natolik zásadní, že by se v podstatě jednalo 
o značně nepřehledné nové nařízení vlády kombinující podmínky pro stávající pětileté 
závazky hospodaření a dvouleté navazující závazky hospodaření. Tato nepřehlednost by 
mohlo vést ke zvýšené chybovosti žadatelů o dotaci a tím i v konečném důsledku ohrozit 
čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU, stejně jako by se mohla zvýšená chybovost 
negativně projevit na složkách životního prostředí.  

   
Tuto variantu nelze tedy realizovat.   

 
Varianta 3 („příprava nařízení vlády“) 
 
Tato varianta předpokládá zpracování návrhu nařízení vlády, kterým budou stanoveny 

bližší podmínky pro implementaci navazujících zkrácených závazků v rámci opatření 
Ekologické zemědělství. Zpracování návrhu nařízení vlády umožní poskytovat finanční 
prostředky alokované na toto opatření a zároveň podpoří zemědělské hospodaření způsoby 
šetrnými ke složkám životního prostředí.  

 
Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   
 
 

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

Při neumožnění uzavírat navazující zkrácené závazky hospodaření, nebudou 
zemědělské subjekty, které ukončily závazek hospodaření v souladu s podmínkami 
stanovenými v podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. v roce 2019, motivovány do spuštění 
nového programového období 2021-2027 (zde je však již ze stran EK indikováno zpoždění) 
k hospodaření způsoby šetrnými ke složkám životního prostředí jdoucími nad rámec platných 
právních předpisů. V konečném důsledku se toto může projevit zhoršením stavu jednotlivých 
složek životního prostředí (půda, voda, biodiverzita).  
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3.2 Varianta 2 
 

Vzhledem k tomu, že z důvodu uvedeného v bodu 2.2 není tato varianta proveditelná, 
jedná se o stejné vyhodnocení jako v bodě 3.1. 

 
3.3. Varianta 3 

 
V souvislosti s předkládaným nařízením vlády nejsou předpokládány zvýšené 

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

 a kontrolní náročnosti, kterou Fond však zajistí v rámci stávajících kapacit. 
 
Návrh nařízení vlády v žádném případě nepředpokládá nárůst počtu žadatelů 

na opatření Ekologické zemědělství, zejména z toho důvodu, že způsobilá plocha je 
omezena pouze na díly půdních bloků, které již v roce 2019 figurovaly v režimu podpory.  

 
Financování opatření je zajištěno v rámci finančního plánu uvedeného v PRV 2014- 

2020 schváleného vládou ČR a Evropskou komisí a tudíž nemůže nijak zatěžovat státní 
rozpočet nad schválený rámec. 

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

že budou převážně neutrální.  
 
 
4. Návrh řešení 

 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta č. 3 - předložení nového návrhu 

nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.  
 
Důvodem je skutečnost, že pouze tato varianta může plnou mírou zajistit podporu 

hospodaření způsoby šetrnými ke složkám životního prostředí na plochách, kde byl ukončen 
standardní pětiletý závazek hospodaření v roce 2020, bez toho že by programové období 
2021-2027 byl finančně zatíženo nově uzavíranými pětiletými závazky hospodaření.  

 
Varianty 1 a 2 mají za následek nemožnost čerpání finančních prostředků z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a zejména nepodporují hospodaření způsoby 
šetrnými ke složkám životního prostředí, a proto se nedoporučují. 

 
 

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. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Problematika stanovení podmínek pro poskytování dotací v rámci Programu rozvoje 
venkova souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie a Programovým dokumentem 
Programu rozvoje venkova.  

 
K vlastnímu přezkumu účinnosti regulace předmětného návrhu nařízení vlády, 

s ohledem na jeho legislativně technický charakter a vzhledem k jeho rozsahu, nebude 
docházet. 
 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti, kteří s návrhem nařízení vlády souhlasí. 

 
Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 

s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude 
rovněž zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou pro 
zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 1146/2009, a s Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA), přijatou usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění usnesení 
vlády České republiky č. 26/2014. 
 
 
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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