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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. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření 
lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), 
upravuje podmínky jednoho z opatření, které je 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 upravení podmínek zjištěnou v průběhu administrace opatření.  

 
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na 

lesnicko-environmentální opatření ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky jednoho 
z opatření, které bylo součástí Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 
2013. 

 
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na 

zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve 
znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky jednoho z opatření, které bylo součástí 
Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. 

 
Návrh nařízení vlády zohledňuje potřebu zpřesnění podmínek zjištěnou v průběhu 

administrace opatření.  
 
Navrhované změny nařízení vlády nejsou důvodem změny programového dokumentu 

PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (ES) č. 808/2014. 
  
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle článku 

34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 - opatření Lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. 

 
Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je odstranění možnosti 

zařazení „topolového porostního typu – kód 8“ do lesnicko-environmentálního opatření. 
Topolový porostní typ byl stanoven vyhláškou č. 83/1996 Sb., která byla s účinností od 1. 
ledna 2019 nahrazena vyhláškou č. 298/2018 Sb. Zde již není topolový porostní typ 
stanoven a je nahrazen porostním typem „dřeviny základní přípravné – kód 8“, který nelze do 
opatření podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. a č. 147/2008 Sb. zařadit.  Současně zařazené 
topolové porosty budou nadále administrovány. Porostní skupiny s porostním typem „dřeviny 
základní přípravné – kód 8“ již nebude možno nově zařadit do opatření, protože se 
z lesnického hlediska počítá, že budou v dané lokalitě pouze dočasně pro přípravu cílového 
lesního porostu.   
 

Platnou právní úpravu tvoří přímo použitelné předpisy Evropské unie pro poskytování 
podpor podle PRV 2014 - 2020 a národní právní předpisy umožňující provádění opatření 
PRV 2014 - 2020: 
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− 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 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,  

− 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 (dále jen „zákon  
o zemědělství“), 

− 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. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, 

− nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření 
lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, 

− nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-
environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů, 

− nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na 
zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  
pro provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, proces administrace a stanovení 
sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Návrh nařízení vlády se týká vlastníků, nájemců, vypůjčitelů a pachtýřů lesů a jejich 

spolků.  
 
Orgánem příslušným k poskytování dotací z prostředků Evropské unie žadatelům  

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona 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“). 
 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zejména narovnat stávající stav, kdy 
vyhláškou č. 298/2018 Sb. došlo ke změně u vymezení hospodářských souborů a je tak 
nutné upravit textaci týkající se porostních typů u nařízení vlády č. 29/2016 Sb. a č. 147/2008 
Sb. 
 

Dalším cílem je uzavření příjmu žádostí v opatření lesnicko-environmentální a klimatické 
služby a ochrana lesů od roku 2021. Důvodem je konec programového období. Při 
neuzavření příjmu nových žádostí od roku 2021 v rámci tohoto opatření 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. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády upřesňuje podmínky při změně porostní skupiny 

týkající se překryvů porostních skupin u nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 147/2008 Sb. a nařízení vlády č. 53/2009 Sb. Tyto změny reagují na potřebu zpřesnit 
podmínky poskytování dotace a postupy v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků 
v procesu administrace tak, jak to ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti 
s administrací žádostí od roku 2016.  

 
U nařízení vlády č. 53/2009 Sb. dochází k úpravě, která se týká uvádění hospodářského 
souboru a souboru lesních typů u lesů ochranných do žádosti o změnu zařazení. Žadatel v 
případě změny podílu melioračních a zpevňujících dřevin tyto údaje nebude muset uvádět. 
Touto úpravou dochází ke snížení administrativní zátěže u žadatelů i u Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 
 

Další změna se týká dokládání oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem 
v případě změny porostního typu hospodářského souboru u nařízení vlády č. 29/2016 Sb. 
a nařízení vlády č. 147/2008 Sb., kdy při podávání žádostí o poskytnutí dotace nebude 
muset žadatel toto oznámení dokládat každoročně, ale pouze v případě, že dojde ke změně. 
Touto úpravou dochází ke snížení administrativní zátěže u žadatelů i u Státního 
zemědělského intervenčního fondu.  

 
U nařízení vlády č. 147/2008 Sb., jsou zpřesněny podmínky administrace, kdy je 

umožněno Fondu vyřadit porostní skupiny, pokud se v rámci aktualizace vymezení oblastí 
Natura 2000 dostaly mimo tato chráněná území, a to bez uložení vrácení dotace. 
 

Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 
odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské a lesnické veřejnosti. Uvedení s návrhem souhlasí. 

 
Jedná se o legislativní úkol Ministerstva zemědělství obsažený v Návrhu plánu 

legislativních prací vlády na rok 2020 jako bod 1 bez požadavku na zpracování Hodnocení 
dopadů regulace (RIA). 
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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 
 

Návrh nařízení vlády 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. Předkládaný návrh 
nařízení vlády odpovídá poslední schválené verzi programového dokumentu. 

 
Návrh nařízení vlády 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 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,  

− 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. 

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

 
Návrh nařízení vlády lze hodnotit jako plně slučitelný. 
 

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 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 %. Alokace finančních prostředků opatření lesnicko-environmentální 
a klimatické služby a ochrana lesů v letech 2014 - 2020 je v PRV stanovena ve výši 7,821 
mil. EUR celkových veřejných výdajů, nicméně tato částka v sobě zahrnuje i finanční 
prostředky na pokrytí závazků z programového období 2007 - 2013. Míra podpory u tohoto 
opatření z veřejných zdrojů je na úrovni 100 %. Roční alokace finančních prostředků na toto 
opatření je 1,117 mil EUR. Opatření je kofinancováno z evropských zdrojů ve výši 75 % a 
z národních zdrojů ve výši 25 %. 
 

S ohledem na legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou předpokládány 
hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet nebo na ostatní veřejné rozpočty.  

 
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 
 

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu  
se zákazem diskriminace. 
 
 
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). 

 
 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
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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 
 
ČÁST PRVNÍ 
K čl. I 
K bodu 1: 
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 nové žádosti o zařazení do opatření lesnicko-environmentální a 
klimatické služby a ochrana lesů. Navrhovaná změna umožní od roku 2021 uzavření příjmu 
nových žádostí o zařazení v rámci tohoto opatření. 
 
K bodu 2: 
Zde dochází k legislativně-technické úpravě, kdy se doplňuje do poznámky pod čarou 
vyhláška č. 298/2018 Sb., na kterou je v textu odkazováno. Vzhledem k tomu, že do opatření 
jsou v dlouhodobých závazcích zařazeny porostní skupiny s topolovým porostním typem, 
který vychází z vyhlášky 83/1996 Sb., jsou v poznámce pod čarou uvedeny obě vyhlášky. 
 
K bodu 3:  
Jedná se o upřesnění podmínky při změně porostní skupiny týkající se překryvů porostních 
skupin. Tato změna reaguje na potřebu zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy 
v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala 
dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí od roku 2016.  
 
K bodu 4:  
Ve vyhlášce č. 298/2018 Sb. došlo ke změně u vymezení hospodářských souborů a tato 
úprava tak dává do souladu vyhlášku s tímto nařízením vlády, kdy nebude nadále možnost 
zařadit porostní skupinu s porostním typem osm – topolový. 
 
K bodům 5 a 8: 
Nadále nebude každoročně vyžadováno spolu s podáním žádosti o dotaci dokládat 
oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že nedošlo ke změně porostního typu. 
Oznámení bude dokládáno pouze při změně porostního typu v rámci žádosti o změnu 
zařazení. Touto úpravou dojde ke snížení administrativní zátěže u žadatelů i u Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 
 
K bodu 6: 
Vzhledem k úpravě podle bodu 4 i zde dochází k legislativně-technické úpravě související 
s vyhláškou č. 298/2018 Sb. 
 
K bodu 7: 
Tato úprava upřesňuje postup kontrol na místě, kdy se zohledňuje hlavní dřevina při 
kontrolách pouze v případě, že na porostní skupině probíhá obnova. 
 
K bodům 9 a 10: 
Vzhledem k úpravě podle bodu 4 i zde dochází k legislativně-technické úpravě související 
s vyhláškou č. 298/2018 Sb. 
 
K čl. II – přechodné ustanovení: 

Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, kdy se řízení dokončí podle znění nařízení vlády 
účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. 
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ČÁST DRUHÁ 
K čl. III 
K bodu 1: 
Zde dochází k legislativně-technické úpravě, kdy se doplňuje do poznámky pod čarou 
vyhláška č. 298/2018 Sb., na kterou je v textu odkazováno. Vzhledem k tomu, že do opatření 
jsou v dlouhodobých závazcích zařazeny porostní skupiny s topolovým porostním typem, 
který vychází z vyhlášky 83/1996 Sb., jsou v poznámce pod čarou uvedeny obě vyhlášky. 
 
K bodům 2 a 5:  
Nadále nebude každoročně vyžadováno spolu s podáním žádosti o dotaci dokládat 
oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že nedošlo ke změně porostního typu. 
Oznámení bude dokládáno pouze při změně porostního typu v rámci žádosti o změnu 
zařazení. Touto úpravou dojde ke snížení administrativní zátěže u žadatelů i u Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 
 
K bodům 3, 6, 7 a 9: 
Vzhledem k úpravě podle bodu 4 čl. I. dochází i zde k úpravám souvisejícím s vyhláškou  
č. 298/2018 Sb. 
 
K bodu 4: 
Jedná se o upřesnění podmínky při změně porostní skupiny týkající se překryvů porostních 
skupin. Tato změna reaguje na potřebu zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy 
v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala 
dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí od roku 2016.  
 
K bodu 8: 
Na základě doplnění tohoto odstavce se nebude uplatňovat vrácení dotace v případě, že se 
plocha vybrané porostní skupiny již nenachází na území Natura 2000 z důvodu aktualizace 
vymezení oblasti Natura 2000. Bez tohoto doplnění by mohlo dojít k uložení vrácení dotace 
za nedodržení závazku z důvodu, který není ovlivnitelný žadatelem. 
 
K čl. IV – přechodné ustanovení: 
Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení vlády, kdy se řízení dokončí podle znění nařízení vlády účinného 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.  
 
ČÁST TŘETÍ  
K čl. V 
K bodu 1: 
Jedná se o upřesnění podmínky při změně porostní skupiny týkající se překryvů porostních 
skupin. Tato změna reaguje na potřebu zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy 
v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala 
dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí od roku 2016.  
 
K bodu 2: 
V návaznosti na současnou praxi při administraci není nutné do žádosti o změnu zařazení 
uvádět hospodářský soubor a soubor lesních typů. Tyto údaje jsou již známy z informačního 
systému. Touto úpravou dojde ke snížení administrativní zátěže u žadatelů i u Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 
 
K čl. VI – přechodné ustanovení: 
Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení vlády, kdy se řízení dokončí podle znění nařízení vlády účinného 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.  
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ČÁST ČTVRTÁ 
K čl. VII - účinnost: 
S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu se stanoví účinnost 
navrhovaného nařízení vlády dnem 1. března 2020. 
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