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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 nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády 

v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 (dále jen „návrh 
nařízení vlády“), je reagovat na prováděcí nařízení Komise (EU) č.  501/2020 ze dne 6. dubna 
2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde 
o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, 
konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum 
pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků 
v rámci režimu základní platby v roce 2020. 

 
Toto prováděcí nařízení Komise (EU) je v současné době ve schvalovacím procesu. 
 
Příjemci podpor Společné zemědělské politiky EU, konkrétně přímých plateb 

a plošných podpor Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020, podpor Programu rozvoje 
venkova ČR 2007-2013 a opatření týkající se zvířat, žádají o platby prostřednictvím 
tzv. jednotné žádosti. Podmínky jednotné žádosti upravuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky 
v čl. 72 a podrobněji je doplňuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014. Toto stanovuje 
v čl. 13 odst. 1, že členské státy stanoví konečný termín, k němuž se jednotná žádost podává, 
a to nejpozději dnem 15. května příslušného roku. 

 
Česká republika, v návaznosti na dlouholetou praxi stanovila prostřednictvím 

příslušných nařízení vlády, která upravují podmínky podpor, konečný termín předložení 
jednotné žádosti nejpozději dnem 15. května příslušného roku. Tento termín je společný 
pro přímé platby i pro všechna environmentální opatření Programu rozvoje venkova.    

 
Koncem března 2020 oznámila Evropská komise, že pro rok 2020 hodlá umožnit 

členským zemím prodloužení konečného termínu, a to až na 15. června 2020. Důvodem jsou 
rozsáhlá omezení pohybu v členských státech v důsledku současné situace vyplývající 
z epidemie způsobené COVID-19. Tato výjimečná situace zásadním způsobem ovlivňuje 
možnost příjemců podat jednotnou žádost resp. žádost o dotaci.  Zároveň také došlo 
k výraznému omezení možnosti předání informací spojených s podáváním žádostí. Evropská 
komise proto v zájmu zajištění možnosti podat jednotnou žádost, resp. žádost o dotaci v této 
výjimečné situaci, připravila návrh změny prováděcího právního předpisu EU, který umožňuje 
členským zemím posunout konečný termín předložení jednotné žádosti až na 15. červen 2020.   

 
Ministerstvo zemědělství reaguje tímto návrhem na novou situaci, tedy možnost danou 

prováděcím nařízením Komise (EU) č.  501/2020, a stanovuje termín pro předložení jednotné 
žádosti pro rok 2020 na 15. červen 2020. Posunem původního termínu tak bude zajištěn 
dodatečný časový prostor pro informování zemědělské veřejnosti a podání jednotné žádosti. 
V souladu s opatřeními vlády totiž byly zrušeny všechny semináře a školení, které každoročně 
předcházejí příjmu žádostí. Zároveň došlo i k omezení provozu na regionálních pracovištích 
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“), který jednotné žádosti přijímá, 
posuzuje a kontroluje naplnění podmínek. Termín 15. červen 2020 byl stanoven s ohledem 
na požadavky zemědělské praxe na prodloužení termínu, tak aby žadatelé o dotaci měli 
dostatečný časový prostor provést veškeré změny v evidenci půdy podle uživatelských vztahů 
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(dále jen „LPIS“) a další úkony spojené s podáním jednotné žádosti, žádosti o dotaci, 
popř. žádosti o zařazení do opatření v případě plošných environmentálních opatření PRV 
bez toho, že by došlo k ohrožení zdraví pracovníků Fondu nebo žadatelů samotných.  

 
Návazně na posun příjmu žádostí je nezbytné upravit u vybraných opatření sankční 

systém u podmínek, jejichž plnění je do značné míry omezeno opatřeními vlády v souvislosti 
s epidemií COVID-19. Jedná se zejména o rozvolnění termínu pro absolvování povinných 
školení u podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce révy vinné, která 
jsou součástí agroenvironmentálně-klimatických opatření. Rovněž je navrhováno rozšíření 
období, po které nebude sledováno porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat 
(kontrolní období od 1. června) tak, aby žadatel o dotaci nebyl sankcionován za nesplnění 
podmínky v období, kdy prováděl změny v LPIS před podáním jednotné žádosti.  

 
V rámci jednotné žádosti jsou pro rok 2020 podávány žádosti o poskytnutí dotace 

a platby podle následujících nařízení vlády: 

 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, 

 nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 
na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů,  

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

 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné 
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů,  

 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně 
podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, 

 nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství, 

 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních 
doplňkových plateb k přímým podporám. 

 
U vybraných opatření rozvoje venkova jsou v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 uzavírány závazky hospodaření na období 5 let, 
resp. 2 let, jedná-li se o závazky navazující na standardní pětileté (agroenvironmentálně-
klimatická opatření podle čl. 28 a opatření ekologické zemědělství podle čl. 29) v tomto 
případě, je ze strany žadatele podávána nejen žádost o poskytnutí dotace, ale i žádost 
o zařazení. S ohledem na snížení administrativní zátěže je v prvním roce závazku podávána 
žádost o zařazení na vlastním formuláři, nicméně v jednotném termínu se žádostí o poskytnutí 
dotace, tj. v termínu pro podání jednotné žádosti (nařízení vlády č. 75/2015 Sb., č. 330/2019 
Sb. a č. 331/2019 Sb.). 
 

V rámci Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 jsou podpory poskytovány i v rámci 
lesnických opatření, která jsou implementována prostřednictvím následujících nařízení vlády: 
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 nařízení vlády č. 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, 

 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. 
 

I v tomto případě se jedná o opatření, kde jsou v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 uzavírány víceleté závazky hospodaření (čl. 22 
Zalesňování a zakládání lesů a čl. 34 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana 
lesů), přičemž mechanismus podávání žádosti o dotaci a žádostí o zařazení je nastaven 
obdobně jako v případě agroenvironmentálně-klimatických opatření a opatření ekologické 
zemědělství. U opatření zalesňování je standardně v termínu do 15. května podáváno ohlášení 
před zalesněním zemědělské půdy.  

  
V roce 2020 jsou poskytovány podpory i u dobíhajících lesnických opatření Programu 

rozvoje venkova ČR 2007-2013, která jsou administrována prostřednictvím následujících 
nařízení vlády: 

 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací 
na zalesňování zemědělské půdy, 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,  

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

Jedná se o opatření s uzavřenými víceletými závazky hospodaření, kdy bude možné podat 
žádost o poskytnutí dotace i pro rok 2020. Žádosti o poskytnutí dotace, resp. náhrady 
za ukončení zemědělské činnosti jsou podávány na samostatných formulářích vydaných 
Fondem a nejsou součástí jednotné žádosti, nicméně formulář jednotné žádosti je podáván 
současně s těmito žádostmi a slouží k vykázání veškeré obhospodařované zemědělské půdy 
v souladu s předpisy Evropské unie.  
 

Posledním nařízením vlády, u kterého je nutné zohlednit mimořádná opatření 
v souvislosti s epidemií COVID-19 je: 

 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací 
na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin 
na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění pozdějších předpisů.  

Jedná se o dobíhající lesnické opatření z programu Horizontální plán rozvoje venkova 
na období 2004-2006, v rámci kterého jsou stále poskytovány náhrady za ukončení 
zemědělské výroby v důsledku zalesnění. Žádost o náhradu není součástí jednotné žádosti 
a je podávána v termínu do 30. dubna.  Nicméně i zde s ohledem na omezení provozu 
regionálních pracovišť Fondu, je žádoucí posunout termín pro příjem žádostí. 
 

Platnou právní úpravu umožňující posunutí termínu příjmu jednotných žádostí tvoří 
přímo aplikovatelný předpis Evropské unie v oblasti přímých plateb a rozvoje venkova, 
tedy prováděcí nařízení Komise (EU) č. 501/2020, které členskému státu umožňuje 
rozhodnout o posunutí termínu pro podávání jednotné žádosti po 15. květnu 2020, 
do nejpozději 15. června 2020. Z hlediska omezení v důsledku epidemie COVID-19 je 
nezbytné využít možnost danou změnou předpisu Evropské unie.   
 

Obdobná právní úprava řešící posunutí termínu podání tzv. jednotné žádosti 
o zemědělské dotace již byla v našem právním řádu řešena např. v roce 2015, 
a to prostřednictvím nařízení vlády č. 113/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády.    

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNQG2TRM)



4 

 

 
 Na základě výjimky udělené ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady 
vlády paní Mgr. Marie Benešové ze dne 14. dubna 2020, čj. 13797/2020-UVCR, nebylo 
provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA) v souladu s čl. 76 Legislativních pravidel vlády 
a s bodem 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
 
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 č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 

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

a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
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 

 
Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s příslušnými 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 zde 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, 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, kterým se stanový 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, 

 prováděcí nařízení Komise (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 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 
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o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
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, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č.  501/2020 ze dne 6. dubna 2020, kterým se stanoví 
odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum 
pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum 
pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání 
žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci 
režimu základní platby v roce 2020. 

 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

přímo použitelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické otázky, 
jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna.  

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 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, 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 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter nepředpokládá 

hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, ani na malé 
a střední podnikatele.  
 

Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá 
se, že budou neutrální. Návrh nařízení vlády nepřinese navýšení finančních nákladů 
v podnikatelské sféře, naopak pro zemědělskou praxi se jedná o postup velmi příznivý. 
Usnadní se podávání žádostí o dotaci, žadatelé budou mít dodatečný časový prostor 
pro podání žádosti.   

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel. 
 
Návrh nařízení vlády předpokládá kladné dopady na životní prostředí, neboť posunem 

termínu pro příjem žádostí dojde k přesnějšímu vymezení vrstvy ENVIRO a tedy i k podpoře 
šetrných způsobů hospodaření příznivě působících na biodiverzitu, kvalitu vody, prevenci před 
povodněmi, degradaci půdy.  

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 
Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu 

se zákazem diskriminace. 
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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). 

 
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. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy 
ani administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy (Ministerstvo zemědělství a Fond) jsou schopny 

plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fond 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 části první 
 
K § 1: 

 
V návaznosti na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 

spočívajících mimo jiné i v omezení provozu veřejných institucí a rozhodnutí o posunu termínu 
pro podávání jednotných žádostí a žádostí o dotaci v ČR z 15. května 2020 na 15. června 2020 
došlo k úpravě ve vazbě na ustanovení § 5 odst. 8 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení 
některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení 
porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, 
ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením vlády je implementováno jedno z lesnických 
opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova na období 2004-2006. Žádost o poskytnutí 
náhrady v rámci tohoto nařízení je podávána v termínu do 30. dubna.   

Odstavec 4 zpřesňuje možnost podání žádosti po stanoveném termínu. Evropský 
právní předpis podle čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 
umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní se sankcí 1 % 
z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů, považuje 
se žádost za nepřípustnou. 
 
K § 2: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části druhé  

 
K § 3: 

 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské 
výroby v rámci nařízení č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací 
na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením vlády 
 je implementováno jedno z lesnických opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 
a jsou podle něj administrovány víceleté závazky uzavřené v letech 2007-2013.  

V rámci tohoto nařízení není žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské 
výroby podávána prostřednictvím formuláře jednotné žádosti, nicméně formulář jednotné 
žádosti je podáván souběžně s žádostí o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby 
a slouží k vykázání veškeré obhospodařované zemědělské půdy v souladu s předpisy 
Evropské unie.  

V odstavci 2 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 
 
K § 4: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
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K části třetí 
 

K § 5: 
 

V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020 
je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády 
č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb 
k přímým podporám. Tímto nařízením se poskytují národní doplňkové platby, které na základě 
čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 poskytuje Česká republika 
z národních zdrojů jako příslušenství přímých plateb. Žádosti o národní doplňkové platby se 
podávají v rámci jednotného termínu pro podávání jednotné žádosti a v rámci předtištěného 
formuláře pro jednotnou žádost. Termín pro podávání žádosti je stanovený na základě čl. 13 
odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, a zvláštní úpravou tohoto nařízení 
pro rok 2020, je tak nutno upravit i příslušné ustanovení nařízení vlády.  
 
K § 6: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části čtvrté 

 
K § 7: 

 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí dotace v rámci 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. 
Tímto nařízením vlády je implementováno jedno z lesnických opatření Programu rozvoje 
venkova ČR 2007-2013 a jsou podle něj administrovány víceleté závazky uzavřené v letech 
2008-2013.  

V rámci tohoto nařízení není žádost o poskytnutí dotace podávána prostřednictvím 
formuláře jednotné žádosti, nicméně formulář jednotné žádosti je podáván souběžně s žádostí 
o poskytnutí dotace a slouží k vykázání veškeré obhospodařované zemědělské půdy 
v souladu s předpisy Evropské unie.  

V odstavci 2 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 

V odstavci 3 dochází v návaznosti na posun příjmu žádostí o poskytnutí dotace 
i k úpravě termínu pro podávání změnových žádostí. 
 
K § 8: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části páté 

 
K § 9: 

 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády 
č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální 
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opatření, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením vlády je implementováno jedno 
z lesnických opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a jsou podle něj 
administrovány víceleté závazky uzavřené v letech 2009-2013.  

V rámci tohoto nařízení není žádost o poskytnutí dotace podávána prostřednictvím 
formuláře jednotné žádosti, nicméně formulář jednotné žádosti je nedílnou součástí žádosti 
o poskytnutí dotace a slouží k vykázání veškeré obhospodařované zemědělské půdy 
v souladu s předpisy Evropské unie.  

V odstavci 2 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 
 
K § 10: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 

K části šesté  
 

K § 11: 
 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, 
ve znění pozdějších předpisů. Přímé platy představují základní zemědělské dotace na plochu, 
případně vybrané druhy hospodářských zvířat, v objemu přibližně 23 mld. Kč ročně. Žádosti 
o jednotlivé druhy přímých plateb (jednotná platba na plochu zemědělské půdy, platba 
pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, 
dobrovolná podpora vázaná na produkci a platba pro mladé zemědělce) se podávají 
v rámci jednotného termínu pro podávání jednotné žádosti a v rámci předtištěného formuláře 
pro jednotnou žádost. Termín pro podávání žádosti je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 a zvláštní úpravou tohoto nařízení pro rok 
2020, je tak nutno upravit i příslušné ustanovení nařízení vlády 
 
K § 12: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části sedmé  

 
K § 13: 

 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí platby v rámci nařízení vlády 
č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské 
půdě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením vlády je implementováno jedno 
z plošných zemědělských opatření Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020.   

Žádost o poskytnutí platby v rámci tohoto nařízení je podávána v jednotném termínu 
pro podávání jednotné žádosti a je podávána v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou 
žádost. Termín pro podávání žádosti je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 809/2014.  

V odstavci 2 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
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č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 
 
K § 14: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 

K části osmé  
 

K § 15: 
 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, 
ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením vlády je implementováno jedno z opatření 
Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020.   

Žádost o poskytnutí dotace v rámci tohoto nařízení je podávána v jednotném termínu 
pro podávání jednotné žádosti a je podávána v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou 
žádost. Termín pro podávání žádosti je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 809/2014.  

V odstavci 2 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 
 
K § 16: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 

K části deváté  
 

K § 17: 
 
V souvislosti s posunem příjmu jednotné žádosti se vkládá nový § 33a. V návaznosti 

na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, je nutné upravit i datum 
pro příjem žádosti o zařazení a žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády č. 75/2015 
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením vlády je implementováno 
jedno ze stěžejních plošných zemědělských opatření Programu rozvoje venkova ČR 2014-
2020. 

V rámci tohoto nařízení vlády jsou podávány dva základní typy žádostí – žádost 
o zařazení do opatření a žádost o poskytnutí dotace. Pokud se jedná o žádost o poskytnutí 
dotace, je tato podávána v jednotném termínu pro podávání jednotné žádosti a je podávána 
v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou žádost. Termín pro podávání dotace 
je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 
Pokud se jedná o žádost o zařazení do opatření, bylo na národní úrovni rozhodnuto, že termín 
pro její podávání bude shodný s termínem pro podávání žádosti o poskytnutí dotace. 
V roce 2020 lze podat žádost o zařazení pouze do podopatření zatravňování orné půdy 
a zatravňování drah soustředěného odtoku. 
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V odstavcích 2 až 4 dochází k úpravě termínu pro podávání změnových žádostí, 
konkrétně žádosti o změnu zařazení v důsledku změny nadstavbového titulu v podopatření 
ošetřování travních porostů a žádosti o zvýšení nebo snížení zařazené výměry. S cílem snížit 
administrativní zátěž je termín pro podávání těchto žádostí sjednocen s termínem pro podání 
jednotné žádosti. 

V odstavci 6 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace 
po stanoveném termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních 
dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 
kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. Pokud se jedná o žádost o zařazení, 
není umožněno její pozdější podání. 

V odstavci 7 dochází k úpravě termínu pro podávání žádosti o změnu zařazení 
v souvislosti s vyklučením ovocného sadu nebo vinice. 

 
V § 33b se upravuje konečný termín pro absolvování povinného školení v roce 2020 

v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce révy vinné. 
Standardně jsou tato školení pořádná Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) v jarních měsících tak, aby nebylo narušeno zemědělské 
hospodaření v ovocných sadech a na vinicích. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády 
v souvislosti s epidemií COVID-19 byla většina naplánovaných školení zrušena. Posunem 
konečného termínu pro absolvování školení na 31. prosince 2020 namísto 31. srpna 2020 
je dán ÚKZÚZ dostatečný časový prostor pro organizaci nových školení v druhé polovině roku 
2020 tak, aby žadatelé nebyli sankcionování ze strany Fondu v případě nesplnění 
této povinnosti.   

V § 33c je navrhována úprava posuzování splnění podmínky intenzity chovu 
hospodářských zvířat za rok 2020. Poskytnutí dotace v rámci podopatření Ošetřování travních 
porostů je podmíněno dodržení minimální a maximální denní intenzity chovu hospodářských 
zvířat v kontrolním období od 1. června do 30. září, tj. v roce 2020 začne kontrolní období 
dříve, než bude podána žádost. Z analýzy zkušeností z předchozích let je patrné, že v období 
před podáním žádosti dochází k uživatelským změnám v LPIS. Vzhledem k omezení úředních 
hodin na regionálních pracovištích Fondu nebudou mít všichni žadatelé k začátku kontrolního 
období vyřešeny všechny kolizní díly půdních bloků. Podle stávající právní úpravy, je možné 
nesplnit podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat v kontrolním období max. třikrát, 
a i v tom případě je dotace poskytnuta snížena v závislosti na počtu porušení. Pokud je tato 
podmínka nesplněna čtyřikrát a více, není dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu nebudou 
porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat v období od 1. června do 15. června 
posuzovány, což poskytne žadatelům prostor na vyřešení všech nesrovnalostí v LPIS.  
 
K § 18: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 

K části desáté   
 

K § 19: 
 
V souvislosti s posunem příjmu jednotné žádosti se vkládá nový § 27b. V návaznosti 

na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, je nutné upravit i datum 
pro příjem žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením 
vlády je implementováno jedno z plošných zemědělských opatření Programu rozvoje venkova 
ČR 2014-2020.   

Žádost o poskytnutí platby v rámci tohoto nařízení je podávána v jednotném termínu 
pro podávání jednotné žádosti a je podávána v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou 
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žádost. Termín pro podávání žádosti je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 809/2014.  

V odstavcích 1 a 2 dochází k úpravě termínu pro podávání změnových žádostí, 
konkrétně žádosti o zvýšení nebo snížení zařazené výměry. S cílem snížit administrativní 
zátěž je termín pro podávání těchto žádostí sjednocen s termínem pro podání jednotné 
žádosti. 

V odstavci 4 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace 
po stanoveném termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních 
dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 
kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. Pokud se jedná o žádost o zařazení, 
není umožněno její pozdější podání. 

V § 27c je navrhována úprava posuzování splnění podmínky intenzity chovu 
hospodářských zvířat za rok 2020. Poskytnutí dotace na zemědělskou kulturu trvalý travní 
porost je podmíněno dodržení minimální denní intenzity chovu hospodářských zvířat 
v kontrolním období od 1. června do 30. září, tj. v roce 2020 začne kontrolní období dříve, 
než bude podána žádost. Z analýzy zkušeností z předchozích let je patrné, že v období 
před podáním žádosti dochází k uživatelským změnám v LPIS. Vzhledem k omezení úředních 
hodin na regionálních pracovištích Fondu nebudou mít všichni žadatelé k začátku kontrolního 
období vyřešeny všechny kolizní díly půdních bloků. Podle stávající právní úpravy, je možné 
nesplnit podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat v kontrolním období max. třikrát 
a i v tom případě je dotace poskytnuta snížena v závislosti na počtu porušení. Pokud je tato 
podmínka nesplněna čtyřikrát a více, není dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu nebudou 
porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat v období od 1. června do 15. června 
posuzovány, což poskytne žadatelům prostor na vyřešení všech nesrovnalostí v LPIS. 
 
K § 20: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části jedenácté 

 
K § 21: 

 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádosti 
o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby v rámci 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. Tímto nařízením vlády 
je implementováno jedno z lesnických opatření Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. 

U opatření zalesňování je standardně v termínu do 15. května podáváno ohlášení před 
zalesněním zemědělské půdy, de facto se jedná pouze o ohlášení záměru v daném roce 
zalesnit zemědělskou půdu a nemá podobu žádosti o dotaci. Tento termín je sjednocen 
s termínem pro podání jednotné žádosti, aby se minimalizovala administrativní zátěž na straně 
žadatele a žadatel nebyl nucen navštěvovat regionální pracoviště Fondu opakovaně. 

V rámci tohoto nařízení není žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost 
ani žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podávána prostřednictvím 
formuláře jednotné žádosti, nicméně formulář jednotné žádosti je podáván souběžně s žádostí 
o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádostí o poskytnutí náhrady za ukončení 
zemědělské výroby, a slouží k vykázání veškeré obhospodařované zemědělské půdy 
v souladu s předpisy Evropské unie.  

V odstavci 3 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
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se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 
 
K § 22: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části dvanácté 

 
K § 23: 

 
V návaznosti na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, 

je nutné upravit i datum pro příjem žádosti o zařazení a žádosti o poskytnutí dotace v rámci 
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. Tímto nařízením vlády je implementováno jedno 
z lesnických opatření Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. 

V rámci tohoto nařízení vlády jsou podávány dva základní typy žádostí – žádost 
o zařazení do opatření a žádost o poskytnutí dotace. V rámci tohoto nařízení není žádost 
o poskytnutí dotace podávána prostřednictvím formuláře jednotné žádosti, nicméně formulář 
jednotné žádosti je podáván souběžně s žádostí o poskytnutí dotace, a slouží k vykázání 
veškeré obhospodařované zemědělské půdy v souladu s předpisy Evropské unie. Pokud se 
jedná o žádost o zařazení do opatření, bylo na národní úrovni rozhodnuto, že termín pro její 
podávání bude shodný s termínem pro podávání žádosti o poskytnutí dotace. 

V odstavci 3 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti o dotaci 
po stanoveném termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních 
dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 
kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 

V odstavci 4 dochází k úpravě termínu pro podávání žádosti o změnu zařazení. S cílem 
snížit administrativní zátěž je termín pro podávání těchto žádostí opět sjednocen s termínem 
pro podání jednotné žádosti. 
 
K § 24: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části třinácté 

 
K § 25: 
 

V § 14a odst. 3 je navrhována úprava posuzování intenzity chovu hospodářských zvířat 
za rok 2020, která hraje stěžejní roli při přiřazení výrobního zaměření. Výrobní zaměření 
živočišná výroba je přiřazeno, jestliže průměrná intenzita chovu hospodářských zvířat 
za předchozí kalendářní rok je vyšší než 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy a zároveň je v roce 
podání žádosti denní intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období od 1. června 
do 30. září vyšší než 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy. Z analýzy zkušeností z předchozích let je 
patrné, že v období před podáním žádosti dochází k uživatelským změnám v LPIS. 
Vzhledem k omezení úředních hodin na regionálních pracovištích Fondu nebudou mít všichni 
žadatelé k začátku kontrolního období vyřešeny všechny kolizní díly půdních bloků. 
Podle stávající právní úpravy, je může v kontrolním období denní intenzita chovu 
hospodářských zvířat klesnout pod 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy maximálně čtyřikrát a přesto 
mohou být splněny podmínky pro přiřazení výrobního zaměření živočišná výroba. 
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Pokud ale denní intenzita chovu hospodářských zvířat klesne pod 0,3 VDJ/ha zemědělské 
půdy vícekrát, je automaticky přiřazen výrobní systém rostlinná výroba, kde jsou sazby dotace  
výrazně nižší než u výrobního systému živočišná výroba. Z tohoto důvodu nebudou v období 
od 1. června do 15. června posuzovány dny, kdy denní intenzita chovu hospodářských zvířat 
klesne pod 0,3 VDJ/ha, což poskytne žadatelům prostor na vyřešení všech nesrovnalostí 
v LPIS. 
 

V souvislosti s posunem příjmu jednotné žádosti se vkládá nový § 14b. V návaznosti 
na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, je nutné upravit i datum 
pro příjem žádosti o poskytnutí platby v rámci nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
nařízením vlády je implementováno jedno ze stěžejních  plošných zemědělských opatření 
Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020.   

Žádost o poskytnutí platby v rámci tohoto nařízení je podávána v jednotném termínu 
pro podávání jednotné žádosti v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou žádost. Termín 
pro podávání žádosti je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 809/2014.  

V odstavci 2 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 
 
K § 26: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části čtrnácté 

 
K § 27: 
 

V souvislosti s posunem příjmu jednotné žádosti se vkládá nový § 14a. V návaznosti 
na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, je nutné upravit i datum 
pro příjem žádosti o poskytnutí platby v rámci nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto nařízením vlády je implementováno jedno z plošných 
zemědělských opatření Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020.   

Žádost o poskytnutí platby v rámci tohoto nařízení je podávána v jednotném termínu 
pro podávání jednotné žádosti v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou žádost. Termín 
pro podávání žádosti je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 809/2014.  

V odstavci 2 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti po stanoveném 
termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních dní 
se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních 
dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 

V § 14b je navrhována úprava posuzování splnění podmínky intenzity chovu 
hospodářských zvířat za rok 2020. Poskytnutí platby je podmíněno dodržením minimální denní 
intenzity chovu hospodářských zvířat v kontrolním období od 1. června do 30. září, tj. v roce 
2020 začne kontrolní období dříve, než bude podána žádost. Z analýzy zkušeností 
z předchozích let je patrné, že v období před podáním žádosti dochází k uživatelským 
změnám v LPIS. Vzhledem k omezení úředních hodin na regionálních pracovištích Fondu 
nebudou mít všichni žadatelé k začátku kontrolního období vyřešeny všechny kolizní díly 
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půdních bloků. Podle stávající právní úpravy, je možné nesplnit podmínku intenzity chovu 
hospodářských zvířat v kontrolním období max. třikrát a i v tom případě je poskytnuta snížená 
dotace, a to  v závislosti na počtu porušení. Pokud je tato podmínka nesplněna čtyřikrát a více, 
není dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu nebudou porušení podmínky intenzity chovu 
hospodářských zvířat v období od 1. června do 15. června posuzována, což poskytne 
žadatelům prostor na vyřešení všech nesrovnalostí v LPIS. 
 
K § 28: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části patnácté 

 
K § 29: 
 

V souvislosti s posunem příjmu jednotné žádosti se vkládá nový § 31a. V návaznosti 
na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, je nutné upravit i datum 
pro příjem žádosti o zařazení a žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády č. 330/2019 
Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření. Tímto 
nařízením vlády je implementováno jedno ze stěžejních plošných zemědělských opatření 
Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020.   

V rámci tohoto nařízení vlády jsou podávány dva základní typy žádostí – žádost 
o zařazení do opatření a žádost o poskytnutí dotace. Pokud se jedná o žádost o poskytnutí 
dotace, je tato podávána v jednotném termínu pro podávání jednotné žádosti a je podávána 
v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou žádost. Termín pro podávání dotace 
je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 
Pokud se jedná o žádost o zařazení do opatření, bylo na národní úrovni rozhodnuto, že termín 
pro její podávání bude shodný s termínem pro podávání žádosti o poskytnutí dotace. Rok 2020 
je prvním rokem, kdy bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky. 

V odstavci 3 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace 
po stanoveném termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 kalendářních 
dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 25 
kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. Pokud se jedná o žádost o zařazení, 
není umožněno její pozdější podání. 

V § 31b se upravuje konečný termín pro absolvování povinného školení v roce 2020 
v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce révy vinné. 
Standardně jsou tato školení pořádná ÚKZÚZ v jarních měsících tak, aby nebylo narušeno 
zemědělské hospodaření v ovocných sadech a na vinicích. Vzhledem k mimořádným 
opatřením vlády v souvislosti s epidemií COVID-19 byla většina naplánovaných školení 
zrušena. Posunem konečného termínu pro absolvování školení na 31. prosince 2020 namísto 
31. srpna 2020 je dán ÚKZÚZ dostatečný časový prostor pro organizaci nových školení 
v druhé polovině roku 2020 tak, aby žadatelé nebyli sankcionování ze strany Fondu v případě 
nesplnění této povinnosti.   

V § 31c je navrhována úprava posuzování splnění podmínky intenzity chovu 
hospodářských zvířat za rok 2020. Poskytnutí dotace v rámci podopatření Ošetřování travních 
porostů je podmíněno dodržení minimální a maximální denní intenzity chovu hospodářských 
zvířat v kontrolním období od 1. června do 30. září, tj. v roce 2020 začne kontrolní období 
dříve, než bude podána žádost. Z analýzy zkušeností z předchozích let je patrné, že v období 
před podáním žádosti dochází k uživatelským změnám v LPIS. Vzhledem k omezení úředních 
hodin na regionálních pracovištích Fondu nebudou mít všichni žadatelé k začátku kontrolního 
období vyřešeny všechny kolizní díly půdních bloků. Podle stávající právní úpravy, je možné 
nesplnit podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat v kontrolním období max. třikrát 
a i v tom případě je dotace poskytnuta snížena v závislosti na počtu porušení. Pokud je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNQG2TRM)



16 

 

tato podmínka nesplněna čtyřikrát a více, není dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu nebudou 
porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat v období od 1. června do 15. června 
posuzovány, což poskytne žadatelům prostor na vyřešení všech nesrovnalostí v LPIS. 

 
V příloze číslo 10 se navrhuje korekce technického překlepu u limitů těžkých kovů. 

 
K § 30: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
 
K části šestnácté   

 
K § 31: 

V souvislosti s posunem příjmu jednotné žádosti se vkládá nový § 24a. V návaznosti 
na posun příjmu jednotné žádosti pro rok 2020 na 15. června 2020, je nutné upravit i datum 
pro příjem žádosti o poskytnutí dotace v rámci nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství. Tímto nařízením vlády 
je implementováno jedno z plošných zemědělských opatření Programu rozvoje venkova ČR 
2014-2020.   

V rámci tohoto nařízení vlády jsou podávány dva základní typy žádostí – žádost 
o zařazení do opatření a žádost o poskytnutí dotace. Pokud se jedná o žádost o poskytnutí 
dotace, je tato podávána v jednotném termínu pro podávání jednotné žádosti a je podávána 
v rámci předtištěného formuláře pro jednotnou žádost. Termín pro podávání dotace 
je stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 
Pokud se jedná o žádost o zařazení do opatření, bylo na národní úrovni rozhodnuto, že termín 
pro její podávání bude shodný s termínem pro podávání žádosti o poskytnutí dotace. 
Rok 2020 je prvním rokem, kdy bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky. 

 V odstavci 3 dochází k zpřesnění ohledně možnosti podání žádosti o poskytnutí 
dotace po stanoveném termínu. Evropský předpis (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti, ovšem pouze po dobu 25 
kalendářních dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li prodlení 
25 kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. Pokud se jedná o žádost 
o zařazení, není umožněno její pozdější podání. 

V § 24b je navrhována úprava posuzování splnění podmínky intenzity chovu 
hospodářských zvířat za rok 2020. Poskytnutí dotace na zemědělskou kulturu trvalý travní 
porost je podmíněno dodržení minimální denní intenzity chovu hospodářských zvířat 
v kontrolním období od 1. června do 30. září, tj. v roce 2020 začne kontrolní období dříve, 
než bude podána žádost. Z analýzy zkušeností z předchozích let je patrné, že v období před 
podáním žádosti dochází k uživatelským změnám v LPIS. Vzhledem k omezení úředních 
hodin na regionálních pracovištích Fondu nebudou mít všichni žadatelé k začátku kontrolního 
období vyřešeny všechny kolizní díly půdních bloků. Podle stávající právní úpravy, je možné 
nesplnit podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat v kontrolním období max. třikrát, 
a i v tom případě je dotace poskytnuta snížena v závislosti na počtu porušení. Pokud je tato 
podmínka nesplněna čtyřikrát a více, není dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu nebudou 
porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat v období od 1. června do 15. června 
posuzovány, což poskytne žadatelům prostor na vyřešení všech nesrovnalostí v LPIS. 
 
K § 32: 

 
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, aby i žádosti podané před nabytím 

účinnosti návrhu novely byly posuzovány podle tohoto návrhu nařízení vlády. 
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K části sedmnácté   

 
K § 33: 
 

S ohledem na naléhavý obecný zájem se výjimečně navrhuje stanovit termín nabytí 
účinnosti dnem 1. května 2020. Důvodem je zejména plnění závazků vyplývajících 
z členství ČR v EU a z nich vyplývající posun termínu podávání jednotné žádosti, který byl 
stanoven na 15. červen 2020. 
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