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IV. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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 (dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“).  

 
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 
(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. 
Návrh nařízení vlády zohledňuje potřebu upravení 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 (EU) č. 808/2014. 
  
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle článku 

28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 - Agroenvironmentálně-
klimatická opatření. 

 
Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je zmírnění dopadu tvrdosti 

v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku. Integrovaná produkce ovoce, zeleniny a jahodníku je komplexní systém 
hospodaření v ovocných sadech a na orné půdě s minimalizací vstupů, využívající postupy 
a technologie šetrné k životnímu prostředí. V rámci těchto podopatření je jednou z podmínek 
standardního pětiletého závazku hospodaření podmínka zajištění odběrů půdy a rozborů 
odebraných vzorků půdy na těžké kovy za účelem splnění limitu obsahu těžkých kovů, přičemž 
odběr a rozbor musí být proveden akreditovanou laboratoří nejpozději do konce 4. roku 
závazku. V případě, že tato podmínka není splněna (musí být splněny všechny dílčí požadavky 
zároveň), není dotace poskytnuta a žadatel je zároveň vyřazen z podopatření, tj. musí vrátit již 
poskytnuté finanční prostředky od začátku závazku. Sankce se vztahuje na všechny díly 
půdních bloků zařazené v závazku, byť by k porušení resp. nesplnění došlo pouze na jednom 
dílu půdního bloku.  
 

Rok 2019 byl prvním rokem stávajícího programového období, kdy byly kontrolovány 
podmínky mající přímou návaznost na řádné splnění pětiletého závazku. V této souvislosti je 
nezbytné zmínit, že řádné splnění pětiletého závazku je základním předpokladem pro vstup 
do navazujících zkrácených agroenvironmentálně-klimatických závazků podle nařízení vlády 
č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, ve znění pozdějších předpisů. Z provedených analýz vyplývá, že takto nastavený 
sankční systém může v konečném důsledku znamenat v následujících letech ohrožení 
produkce ovoce, zeleniny a jahodníku způsoby šetrnými k životnímu prostředí. A to zejména 
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z toho důvodu, že žadatelé o dotaci budou nuceni vracet veškeré poskytnuté finanční 
prostředky za předchozí 4 roky a zároveň jim nebude umožněno v následujících dvou letech 
podat žádost o dotaci, a to za situace, kdy čelí jak dopadům klimatických změn (sucho, mráz), 
tak i dopadům souvisejícím s onemocněním Covid-19. Z tohoto důvodu je navrhováno upravit 
sankční systém tak, aby povinnost vrátit již poskytnuté finanční prostředky a vyřazení 
ze závazku byla vztažena výhradně na díly půdních bloků, kde k porušení podmínky provádění 
rozborů půdy na těžké kovy došlo. Dále pak je navrhováno, umožnit předložení rozborů půdy 
do konce závazku. 
 

Právní rámec navrhovaného nařízení vlády o změně nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, je dán: 
• 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 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, 
v platném znění, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění, 

• zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• 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. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBPYD9XQM)



3 

Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla pro 
provádění AEKO, proces administrace a stanovení sankcí za porušení závazných podmínek 
pro poskytnutí dotace. 

 
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících na zemědělské půdě 

při dodržení příslušného způsobu hospodaření definovaného tímto nařízením. 
 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

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

 
Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie 

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je na základě zkušeností s administrací agro-

environmentálně-klimatických opatření upravit sankční systém v rámci podopatření Integrovaná 
produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku tak, aby v případě dílčího nesplnění 
podmínky provádění rozborů půdy na těžké kovy, nedocházelo v následujících letech 
k zásadnímu omezení produkce ovoce, zeleniny a jahod způsoby šetrnými k životnímu prostředí.   
 

Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 
odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu, kteří s návrhem souhlasí. 

 
Na základě výjimky udělené ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády 

paní Mgr. Marie Benešové ze dne 20. května 2020, čj. 18054/2020-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 o zemědělství, k jehož provedení se navrhuje. 
 
Návrh 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 o Státním zemědělském intervenčním fondu. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, 
s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 

Evropské unie: 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu 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 zde dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
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(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

• nařízení 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, 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 

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 

 
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 České republiky usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování z veřejných zdrojů na 35 
%. Změna míry kofinancování celého PRV 2014 - 2020 je předmětem 2. modifikace PRV 
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2014-2020, která byla schválena Evropskou komisí rozhodnutím č. C (2016) 3996 final dne 
22. 6. 2016. Alokace finančních prostředků AEKO v letech 2014 - 2020 je v PRV stanovena 
ve výši 905,023 mil. EUR celkových veřejných výdajů, nicméně tato částka v sobě zahrnuje 
i finanční prostředky na pokrytí závazků z programového období 2007 - 2013. Opatření je 
kofinancováno z evropských zdrojů ve výši 75 % a z národních zdrojů ve výši 25 %. 

  
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny 

v rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2020. V rámci 
připravovaného rozpisu ukazatelů pro rok 2021 budou tyto finanční potřeby také zohledněny. 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter nepředpokládá 

hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ani na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Předkládaný návrh nařízení vlády nebude mít zásadní dopady na administrativní 

a kontrolní činnost Fondu. 
 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, 

že budou převážně neutrální.  
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické 

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

podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na biodiverzitu, kvalitu vody, 
prevenci před povodněmi a prevenci degradace půdy. 

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace  

 
Návrh 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). 

 
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. 
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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 schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování daných ustanovení. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu.  
 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 [§ 12 odst. 5 písm. c) a § 15 odst. 5 písm. b)]: 

Dochází k prodloužení období, v rámci kterého má žadatel možnost splnit podmínku 
provedení odběru a rozboru půdy na těžké kovy akreditovanou laboratoří. K úpravě dochází 
zejména z toho důvodu, že žadatelé mají možnost v průběhu trvání závazku navýšit zařazenou 
výměru a je žádoucí jim poskytnout dostatečný časový prostor provést povinné rozbory na dílech 
půdních bloků, které zařadí do závazku až ve čtvrtém roce trvání závazku.  
 
K bodům 2  a 4 (§ 33 odst. 1 a § 33 odst. 9): 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s tím, že sankce za nesplnění 
podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. c) nebo v § 15 odst. 5 písm. b) nebude uplatňována 
na úrovni podopatření, ale na úrovni zařazeného dílu půdního bloku.  
 
K bodům 3 a 5 (§ 33 odst. 8 a § 33 odst. 11): 

V případě nesplnění podmínky uvedené podmínky povinných odběrů a rozborů půdy 
akreditovanou laboratoří za účelem kontroly splnění limitů těžkých kovů uvedené v § 12 
odst. 5 písm. c) nebo v § 15 odst. 5 písm. b) nebude sankce, tj. neposkytnutí dotace v roce 
podání žádosti a vyřazení ze závazku spojené s vrácením všech poskytnutých finančních 
prostředků uplatňována na úrovni podopatření, ale na úrovni zařazeného dílu půdního bloku, 
na kterém k nesplnění podmínky došlo.  
 
 
K Čl. II – přechodné ustanovení 
 

Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Žádosti, které byly 
podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, budou administrovány podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
K Čl. III – účinnost 
 

S ohledem na naléhavý obecný zájem se výjimečně navrhuje stanovit termín nabytí 
účinnosti dnem 15. června 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 a z důvodu nutnosti promítnutí změn do administrace žádostí 
o dotaci podaných v roce 2019, resp. splnění podmínek pro poskytnutí dotace za rok 2020. 
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