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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 č. 50/2015 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělců a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, je upravit některé podmínky pro poskytování přímých plateb, 
a to konkrétně reagovat na  
• na zákon č. 208/2019 Sb., kterým došlo k úpravě zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, 
• na souběžně předkládaný návrh novely nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, návrh novely nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství a na 2 návrhy 
nařízení vlády pro tzv. navazujících opatření pro následující 2 roky (přechodné období 
podpor EU),  

• na některé formulační nepřesnosti, které ukázala aplikační praxe při administraci 
dotačních opatření a provádění kontrol – např. rozšíření seznamu masných plemen 
skotu k podpoře na chov telete masného typu.  

Návrh novely nařízení vlády také pokračuje v přípravách na změny budoucí Společné 
zemědělské politiky EU. 
 

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 
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se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 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, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
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, 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. 

 
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.  

 
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). 

 
Novela 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 
od roku 2015 a také doplnění nových, si implementace přímých plateb vyžádala v tomto 
dotačním období (2015 - 2020) zvýšení administrativních a kontrolních aktivit vykonávaných 
Státním zemědělským intervenčním fondem (dále také „Fond“).  

 
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. 
 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí pokračování v administraci 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, je-li nařízení 
vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění 
 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHPGLED3)



3 
 

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

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 

 
Novela 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, 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, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
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, 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. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

bezprostředně aplikovatelná.  
 
Novelu nařízení vlády je možné hodnotit jako plně slučitelnou s právem Evropské unie. 
 
Předkládaná novela 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 dopad 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 
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Finanční prostředky na přímé platby ve výši 21,945 mld. Kč a na přechodné vnitrostátní 
podpory ve výši 0,596 mld. Kč jsou obsaženy v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 
2020 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství. Schválení těchto finančních prostředků se 
předpokládá v prosinci tohoto roku. Finanční prostředky na poskytnutí přímých plateb ve výši 
21,945 mld. Kč budou plně hrazeny z evropských zdrojů. Finanční prostředky na poskytnutí 
přechodné vnitrostátní podpory ve výši 0,596 mld. Kč budou hrazeny z národních zdrojů. Při 
poskytování těchto finančních prostředků SZIF vychází z přidělených dotací z kapitoly 329 - 
Ministerstvo zemědělství. 
 

Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají finanční dopady na státní a veřejný 
rozpočet ve výši kolem 22,5 mld. Kč, přičemž z příjmů Evropské unie je kryta částka ve výši 
21,945 mld. Kč.   

 
Novela 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. 

 
Novela nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
 

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

  
Návrh nařízení vlády 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. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 
Novela nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
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Zhodnocení korupčních rizik 
 

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

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

které má upravovat. Předkládaný návrh novely 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 

 
Novela nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 

 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, nejen 
s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, že tento 
legislativní úkol Ministerstva zemědělství je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády 
na rok 2019 bez požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodu 1 - § 2 nový odst. 4: 
 

Navrhovaný odstavec reaguje na novelu zákona o zemědělství č. 208/2019 Sb., kterou 
bylo v § 3g odst. 4 doplněno, že pokud Fond zjistí, že uživatel u části dílu půdního bloku 
nedoložil právní důvod užívání zemědělské půdy, Fond vyznačí v evidenci půdy hranici dílu 
půdního bloku s tím, že o část dílu půdního bloku, ke které nebyl doložen právní důvod 
užívání zemědělské půdy, se sníží výměra způsobilé plochy. V návaznosti na tuto změnu 
zákona o zemědělství, a vzhledem k tomu, že je zmiňována způsobilost plochy bez dalšího, 
je nutné v nařízení vlády upřesnit důsledky snížení výměry způsobilé plochy. Vzhledem 
k tomu, že novelizované dotační nařízení je postaveno na skutečnosti, že plochy, které jsou 
evidovány v evidenci využití půdy (LPIS), jsou deklarovány v Jednotné žádosti a jsou na nich 
plněny i další dotační podmínky, jsou plochy, na které lze nárokovat platbu, je nutné uvést, 
že i když bude žadatel splňovat všechny výše uvedené podmínky, nelze poskytnout platbu 
na výměru, která je vedena jako plocha bez právního důvodu užívání podle zákona 
o zemědělství.  
 
K bodu 2 - § 7 odst. 4: 
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Stávající nařízení vlády stanovuje výjimky ze zemědělského obhospodařování 

zemědělské půdy. Výjimkou je uplatňování agroenvironmentálně-klimatických opatření, 
podopatření ošetřování travních porostů titul ochrana modrásků a titul suché stepní trávníky 
a vřesoviště podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., resp. ponechání nepokosených ploch 
v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, podopatření ošetřování travních porostů. 
Od roku 2020 nabyde platnosti nové nařízení vlády, které bude upravovat podmínky pro 
navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření. V rámci těchto navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření bude rovněž titul ochrana modrásků a titul suché 
stepní trávníky a vřesoviště, resp. jednou z podmínek pro poskytnutí dotace bude 
ponechávat v určitých případech nepokosené plochy. V této souvislosti je nezbytné upravit 
i nařízení vlády č. 50/2015 Sb., tak, aby se takovéto případy nepovažovaly za porušení 
podmínek zemědělského obhospodařování. Zároveň zůstává v platnosti i nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. 
 
Poznámka – v textu návrhu nařízení vlády je pro vazbu na nové nařízení vlády 
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření použita 
formulace „nařízení vlády č. yyy/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření“, resp. „nařízení vlády č. yyy/2019 Sb.“ (příslušné 
číslo bude následně do textu doplněno v redakci Sbírky zákonů) a pro vazbu na nové 
nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství je 
použita formulace „nařízení vlády č. xxx/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího 
opatření ekologické zemědělství, resp. nařízení vlády č. xxx/2019 Sb.“ (příslušné číslo bude 
následně do textu doplněno v redakci Sbírky zákonů). 
 
K bodu 3 -  § 7 odst. 8: 
 

Stávající nařízení vlády definuje v § 7 odst. 3 podmínky zemědělského obhospodařování 
u trvalých travních porostů a travních porostů (termíny sečí a pastvy). Tyto termíny se 
nepoužijí, pokud je stanoveno jinak agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo opatřením ekologické zemědělství podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. 

 
Od roku 2020 nabydou platnosti nová nařízení vlády, která budou upravovat podmínky 

pro navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření a opatření navazující na ekologické 
zemědělství. Zároveň zůstává v platnosti i nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. 

 
V této souvislosti je nezbytné upravit i nařízení vlády č. 50/2015 Sb. tak, aby byl 

zachován stejný princip a termíny provedení sečí stanovené těmito novými nařízeními vlády 
zůstaly zachované. 
 
K bodu 4 - § 7 odst. 8 písm. e): 
 

Navrhovaná úprava reflektuje praktické zkušenosti kontrolního systému platební 
agentury, kdy žadatelé nejsou časově limitováni, do kdy můžou prokázat oprávněnost 
výjimky oproti standardním dotačním podmínkám. Tato časová volnost způsobuje realizaci 
kontrol na místě, které jsou následně ze strany žadatele negovány dodatečným doložením 
podkladů (standardně stanoviska od agentur ochrany přírody a krajiny). Navrhovanou 
úpravou lze zvýšit efektivnost kontrolních činnosti a eliminovat vynaložené finanční 
a personální vklady kontrolního orgánu. Obdobná právní úprava je obsažená také v nařízení 
vlády č. 75/2015 - § 19 odst. 14 a 15. 
 
K bodu 5  - § 9 odst. 3: 
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Doplnění výčtu žadatelů, kteří budou mít povinnost uvést název plodiny a její výměru ve 
své žádosti o platbu za ozelenění, také o ty žadatelé, kteří mají výjimku z dodržování 
pravidel diverzifikace plodin dle ustanovení evropské legislativy. Jedná se o žadatele 
hospodařící v rámci ekologického zemědělství v souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007. Dále se jedná o zemědělce, na které se vztahuje výjimka z plnění diverzifikace 
plodin po posouzení poměru udržování trvalých travních porostů, travních porostů, 
leguminóz či úhoru k celkové zemědělské půdě či orné půdě dle článku 43 odst. 11 a 44 
odst. 2 a 3 nařízení č. 1307/2013.  
 
K bodu 6 - § 9 odst. 5: 
 

 Doplnění výčtu žadatelů, kteří budou mít povinnost uvést zákres plochy plodiny ve 
své žádosti o platbu za ozelenění, také o ty žadatelé, kteří mají výjimku z dodržování 
pravidel diverzifikace plodin dle ustanovení evropské legislativy. Jedná se o žadatele 
hospodařící v rámci ekologického zemědělství v souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007. Dále se jedná o zemědělce, na které se vztahuje výjimka z plnění diverzifikace 
plodin po posouzení poměru udržování trvalých travních porostů, travních porostů, 
leguminóz či úhoru k celkové zemědělské půdě či orné půdě dle článku 43 odst. 11 a 44 
odst. 2 a 3 nařízení č. 1307/2013.  
 
K bodu 7 - § 12 odst. 3 písm. c) a § 12a odst. 4 písm. c): 
 

Podle nařízení (EU) 1307/2013, v preambuli odstavec 44, má založení ploch 
využívaných v ekologickém zájmu vést k omezení vstupů v zemědělském podniku a je 
v zájmu tohoto pojetí zakázat aplikaci upravených kalů na plochu EFA (plochy v ekologickém 
zájmu). 
 
K bodu 8 - § 14 odst. 2: 
  

Za ochranný pás nelze považovat plochu biopásu, který je založen podle § 21 nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., a na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že od roku 2020 bude v platnosti nové nařízení vlády, které 
bude upravovat podmínky pro navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření, je nutné 
zachovat stejný princip. Za ochranný pás tak nebude možné považovat ani biopás, založený 
v souladu s navazujícími agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními. 
 
K bodu 9 – § 14 odst. 4: 
 
 Rozšiřuje se seznam plodin vhodných pro ochranné pásy o lničku. Lnička je raná, 
nenáročná plodina, vhodná pro systémy pěstování s nízkými vstupy. Mezi další přednosti 
patří krátká vegetační doba, odolnost vůči suchu a dobrý zdravotní stav. 
 
K bodu 10  - § 23 odst. 8: 
  

Vytvoření souladu mezi dotačním opatřením integrovaná produkce jahodníku podle § 15 
nařízení vlády 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, a podporou na produkci ovocného druhu s vysokou 
pracností – jahodník podle § 23 předkládaného nařízení vlády. Obě uvedená nařízení vlády 
umožňují podporovat plochy s jahodníkem, avšak vzhledem k absenci konkrétního termínu 
v novelizovaném nařízení, docházelo v praxi k rozličným výkladům, do kdy má být zachován 
počet životaschopný jedinců. Z důvodu zajištění právní jistoty, je nutné doplnit přesný termín, 
ve kterém je žadatel povinen udržovat jedince životaschopné.  
 
K bodu 11 - Příloha č. 10: 
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Na základě seznamu masných plemen skotu přílohy č. 10 tohoto nařízení je posuzována 
způsobilost telat masného typu k výplatě podpory na chov telete masného typu. Navrhovaná 
úprava doplňuje do tohoto seznamu dvě nově uznaná masná plemena skotu.    
 
 
 
K bodu 12 – Příloha č. 10: 
 
 Na základě seznamu masných plemen skotu přílohy č. 10 tohoto nařízení je 
posuzována způsobilost telat masného typu k výplatě podpory na chov telete masného typu. 
Navrhovaná úprava doplňuje do tohoto seznamu dvě nově uznaná masná plemena skotu.    
 
Čl. II   
 

Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena 
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. 2020 s ohledem na obvyklou 
délku legislativního procesu návrhu nařízení vlády. 
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