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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování přímých plateb zemědělců a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, je upravit některé podmínky pro poskytování přímých plateb, a to konkrétně reagovat 
na nové formy provádění kontrol plnění dotačních podmínek prostřednictvím vesmírných 
družic Sentinel, lépe zacílit podpory pro mladé zemědělce doplněním podmínky zemědělské 
kvalifikace, reagovat na nedostatky a nejasnosti legislativy, které ukázala praxe při 
administraci dotačních opatření a provádění kontrol, a v neposlední řadě pokračovat 
v přípravách budoucí Společné zemědělské politiky (dále „SZP“) EU. 
 

Stávající nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovilo specifické podmínky pro poskytování těchto přímých plateb:  
a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy, 
b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, 
c) dobrovolná podpora vázaná na produkci a 
d) platba pro mladé zemědělce. 

 
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zajištění souladu 

s legislativním rámcem Evropské unie, resp. s poskytnutými výklady a doporučeními Evropské 
komise, a dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb 
a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí  
a z provedených kontrol.  
 

Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti přímých 
plateb a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí finanční podpory. Těmito obecně 
závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie jsou: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o 
integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
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se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, v platném znění, 

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

 
Výše uvedené předpisy vytváří základní rámec, stanovují pravidla a podmínky pro 

poskytování přímých plateb, nicméně pro řadu postupů umožňují alternativy a na členském 
státu je pak volba konkrétního postupu a případně stanovení specifických národních 
podmínek. Tato adaptace zabraňuje přímému opakování přímo aplikovatelných evropských 
předpisů v národním právním předpisu, ale umožňuje v omezené míře odkazovat na příslušná 
ustanovení v předpisech Evropské unie nebo je doplňovat v těch ustanoveních, která vyžadují 
určitou součinnost členského státu, bez které by jejich přímá aplikace nebyla proveditelná, 
ovšem tak, aby nevznikaly případné duplicity národního právního předpisu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie.  

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 stanoví základní rámec 

a podmínky, za kterých je možné přímé platby zemědělcům poskytovat. Na národní úrovni je 
právní rámec poskytování přímých plateb zemědělcům dán zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), zákonem 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, 
příslušnými nařízeními Evropské unie a nařízením vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, bez jehož existence by nebyla přímá aplikace příslušných nařízení Evropské unie 
proveditelná. Procesní postup správních orgánů při poskytování dotací je obecně upraven 
správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří splňují stanovené 

podmínky a podají žádost o přímé platby. Počet takto dotčených subjektů je více než 30 tisíc. 
S ohledem na značné rozšíření podpor poskytovaných v rámci přímých plateb od roku 2015  
a také doplnění nových, si implementace přímých plateb vyžádala v tomto dotačním období 
(2015 - 2020) zvýšení administrativních a kontrolních aktivit vykonávaných Státním 
zemědělským intervenčním fondem (dále také „Fond“).  

 
O přímé platby žádá žadatel Fond na základě zákona o zemědělství a podle zákona 

o Státním zemědělském intervenčním fondu. Fond je podle příslušných předpisů Evropské 
unie a podle zákona o zemědělství příslušným orgánem k poskytování dotací financovaných 
z prostředků Evropské unie. 
 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí pokračování implementace Společné 
zemědělské politiky na národní úrovni, a tím zajistí čerpání prostředků Evropské unie určených 
pro přímou podporu zemědělského sektoru. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 
 

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 zákona o Státním zemědělském 
intervenčním fondu. 
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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 ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 

Evropské unie: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ze dne 17. prosince 2013, 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008  
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, v platném znění, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

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

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (například zásada právní jistoty, 
proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
 

Finanční prostředky na přímé platby ve výši 21 mld. Kč a na přechodné vnitrostátní 
podpory ve výši 0,596 mld. Kč jsou obsaženy v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTCFRTBH)



4 
 

2021 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství. Schválení těchto finančních prostředků se 
předpokládá v prosinci tohoto roku. Finanční prostředky na poskytnutí přímých plateb ve výši 
21 mld. Kč budou plně hrazeny z evropských zdrojů. Finanční prostředky na poskytnutí 
přechodné vnitrostátní podpory ve výši 0,596 mld. Kč budou hrazeny z národních zdrojů. Při 
poskytování těchto finančních prostředků Fond vychází z přidělených dotací z kapitoly 329 - 
Ministerstvo zemědělství. 
 

Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají finanční dopady na státní a veřejný 
rozpočet ve výši kolem 21,596 mld. Kč, přičemž z příjmů Evropské unie je kryta částka ve výši 
21 mld. Kč.   

 
Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 

na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

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

že budou převážně neutrální. Podmínky byly nastaveny s důrazem na omezení rizika 
pochybení, nicméně v souvislosti s prováděním kontrol není vyloučena, zvláště v případě nově 
zařazovaných povinností, možnost zjištění pochybení a případně krácení podpor.  

 
Zajištění administrace poskytování podpory včetně většiny kontrolních činností provádí 

Fond. Některé z kontrol, zejména pak u opatření dobrovolné podpory vázané na produkci, jsou 
na základě ustanovení § 4c a násl. zákona o zemědělství prováděny příslušnými kontrolními 
a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí stanovených zvláštními zákony (Státní 
veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká plemenářská 
inspekce). Výsledky těchto kontrol jsou podle příslušných předpisů Evropské unie poskytovány 
Fondu při rozhodování o poskytování dotace. Tímto postupem nedochází k rozšiřování 
kompetencí stávajících kontrolních orgánů, ale pouze k využití výsledku jejich kontrolní 
činnosti, kterou stejně vykonávají na základě působnosti stanovené jiným zvláštním zákonem 
upravujícím jejich kompetenci a působnost. 

 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 
 
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 dotací. 
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Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 
stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

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

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

správního řádu. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, nejen 

s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, že tento 
legislativní úkol Ministerstva zemědělství je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády 
na rok 2019 bez požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodům 1 a 3 -  § 2 odst. 1 písm. a): 
 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. 
 
K bodu 2  - § 2 odst. 1 písm. c): 
 

Podle čl. 40a odst. 1 písm. d) Prováděcího 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, má členský stát povinnost zřídit 
vhodný nástroj pro komunikaci s příjemci dotací, alespoň pokud jde o předběžné výsledky na 
úrovni pozemků. Příslušné orgány zajistí včasnou komunikaci s příjemci s cílem podpořit je při 
plnění kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností a umožnit jim řešit nebo napravit 
situaci před tím, než jsou v kontrolní zprávě učiněny závěry. 

 
Jako vhodný nástroj pro komunikaci byl ze strany kontrolního orgánu, který odpovídá za 

řádné provádění Integrovaného administrativního a kontrolního systému – Fond – zvolen 
Informační systém Fondu, tzv. Portál farmáře, který je informačním systémem veřejné správy 
podle § 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Fond od dotačního roku 2022 začne realizovat kontroly prostřednictvím sledování. Jedná 

se o využití údajů z družic Sentinel programu Copernicus, na základě kterých lze činit závěry 
ohledně způsobilosti ploch. 

 
Účelem kontroly prostřednictvím sledování je změnit filozofii kontroly tak, aby žadatel byl 

průběžně komunikujícím partnerem. Jedná se o plošnou 100 % kontrolu všech pozemků 
žadatele, kdy žadatel má být průběžně informován o stavu plnění podmínek. 
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V rámci standardních kontrol na místě je každoročně zkontrolováno zhruba  
5 % ze všech žadatelů (všech je cca 30 tis.) 

 
V souladu s čl. 40a nařízení (EU) č. 809/2014 je proto stanovena povinnost zřídit vhodný 

nástroj pro komunikaci s příjemcem. Požadavek na průběžné sdělování výsledků tedy 
implikuje, že pro vzájemnou komunikaci je třeba zvolit elektronický nástroj, který bude vhodně 
provázaný s dalšími aplikacemi (např. aplikací na podávání změnových žádostí). 

 
Portál farmáře je vhodným elektronickým nástrojem pro vzájemnou komunikaci  

s příjemcem v rámci kontroly prostřednictvím sledování, protože umožní vytvořit přehledné 
prostředí, ve kterém budou průběžné výsledky zobrazovány včetně doprovodných informací a 
podkladů na základě kterých byl výsledek stanoven. Přehled výsledků na Portálu farmáře pro 
konkrétní pozemek a podmínku bude automaticky a především přehledně informovat 
zemědělce o stavu plnění podmínek (zelený semafor = plnění v pořádku; žlutý semafor = je 
třeba např. dodat geotagovanou fotografii nebo provést fyzickou prohlídku v terénu; červený 
semafor = podmínka nesplněna, je možné reagovat např. změnou žádosti).  

 
Jednoznačným přínosem komunikace přes Portál Farmáře jak pro žadatele, tak Fond je 

automatické propojení s výsledky monitoringu (plošným monitoringem daných zemědělských 
aktivit z družicových dat), návaznými úkony (pořízení geotagované fotografie z mobilní 
aplikace, fyzické prohlídky v terénu) a zároveň automatické propojení s vnitřním informačním 
systémem Fondu k administraci žádostí. Reálně v čase bude možné žadateli zobrazovat 
aktuální výsledky monitoringu a umožní mu na tyto výsledky ihned reagovat,  např. změnou 
žádosti, nahráním geotagované fotografie, které se přenesou automaticky do administrace. 

 
Zavedením povinnosti zřízení přístupu do Portálu farmáře bude tedy dodržená povinnost 

členského státu zajistit včasnou komunikaci s příjemci s cílem podpořit je při plnění kritérií 
způsobilosti, závazků a dalších povinností a umožnit jim řešit nebo napravit situaci před tím, 
než jsou v kontrolní zprávě učiněny závěry.  

 
Tento požadavek vychází ze základní změny v nastavení Společné zemědělské politiky 

v budoucím programovém období. U přímých plateb se přechází z modelu následného na 
model předběžný. Nově tedy musí členský stát vyvinout maximální úsilí k naplnění cílů, na 
které jsou dané finanční prostředky určeny, a proto musí každého žadatele průběžně 
informovat o jeho procesu plnění dotačních podmínek a tím jej nutit spolupodílet se na 
naplnění cílů, které Česká republika předem notifikuje Evropské komisi. V případě 
nedosažených notifikovaných cílů budou České republice pozastaveny evropské finanční 
zdroje, které u přímých plateb činí 100% přímých plateb, a to ročně činí cca 22 mld. Kč. 

 
 
Vzhledem k tomu, že první rok, kdy Fond spustí tento druh kontroly, je stanoven na 

Jednotné žádosti 2022, navrhujeme u tohoto ustanovení odloženou účinnost. Na druhou 
stranu považujeme za potřebné připravit širokou zemědělskou veřejnost na tuto výraznou 
změnu ve způsobu provádění kontrol, v dostatečném časovém předstihu. Je nutné, aby si 
žadatelé, kteří ještě nemají přístupy zřízené, tyto přístupy u Fondu zřídili a naučili se 
v informačním systému pracovat. 
 
K bodům 4 a 5 -  § 14 odst. 1 a 3: 
 

Rozšíření možností započítat všechny ochranné pásy, např. protierozní ve standardu 
Dobrého zemědělského a environmentálního stavu č. 5 („DZES 5“) nebo pásy dělící 
monokultury ve standardu Dobrého zemědělského a environmentálního stavu č. 7d („DZES 
7d“), které jsou zahrnuty v rámci podmíněnosti dle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Úprava přímo vychází z čl. 5 nařízení EU č. 639/2014, v platném znění. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTCFRTBH)



7 
 

Zemědělcům tak bude umožněno uplatnit další ochranné pásy a je tak předpokládáno posílení 
environmentální ambice politiky. 

 
Zároveň se jedná o upřesnění podmínky k založení pásu podél hranice dílu půdního bloku 

(dále „DPB“). Tímto se poskytuje možnost založit ochranný pás i mezi dílčími plochami plodin. 
 
Upřesnění podmínky vyčlenění plochy EFA na ploše v evidenci kultury standardní orná 

půda je upřesnění podmínek pro způsobilost EFA plochy, vyplývající z ustanovení čl. 46 odst. 
2 pododst.1 nařízení EU č. 1307/2013, v platném znění. 

 
Dále se upřesňuje text k maximální šíři, kterou lze, v návaznosti na evropský předpis jako 

plochu využívanou v ekologickém zájmu (dále „EFA“) započítat, protože ustanovení nařízení 
vlády č. 48/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požadují ochranné pásy minimálně 22 m 
široké.  
 
K bodu 6 - § 17 odst. 1: 
 

Upřesnění požadavku evidování plochy EFA v evidenci kultury standardní orná půda je 
upřesnění podmínek pro způsobilost EFA plochy, vyplývající z ustanovení čl. 46 odst. 2 
pododst.1 nařízení EU č. 1307/2013, v platném znění. Reaguje na zkušenosti z odvolacích 
řízení. 
 
K bodu 7  - § 17 odst. 5 písm. c): 
  

Cílem novely je zajistit oddělené zákresy pro letní a ozimou variantu. Aktuálně se slučují 
a zaváděné geoprostorové vyhodnocování v čase neumí situaci na ploše vyhodnotit.  
Tímto se umožňuje jednoznačná identifikace plochy EFA pro kontrolní účely plnění podmínek, 
které jsou odlišné u výše zmíněných variant meziplodin.  
 
K bodu 8 - § 18 odst. 1: 
 

Upřesnění požadavku evidování plochy EFA v evidenci kultury standardní orná půda je 
upřesnění podmínek pro způsobilost EFA plochy, vyplývající z ustanovení čl. 46 odst. 2 
pododst.1 nařízení EU 1307/2013, v platném znění. Reaguje na zkušenosti z odvolacích 
řízení. 
 
K bodu 9 - § 28 odst. 4: 
  

Doplnění možnosti zákresu pouze části DPB, jak obecně umožňují podmínky platby a jak 
již funguje praktické obhospodařování dílů půdních bloků. Také se jedná o sladění s dalšími 
druhy dobrovolné podpory vázané na produkci, u kterých je této varianta zákresu již 
umožněna. 
 
K bodu 10  - § 33 odst. 6 a 7: 
  

Doplnění podmínky odborné kvalifikace je ČR umožněno čl. 50 odst. 3 nařízení 
1307/2013, v platném znění. 

 
Nutnost doplnění této podmínky plyne z kritiky ze strany Evropského účetního dvora (dále 

„EÚD“) i Evropské komise, že finanční prostředky vynakládané v rámci této platby nejsou 
efektivní a nepřinášejí téměř žádný efekt, proto je nutné podporu lépe zacílit. 

 
Dalším důvodem pro změnu je skutečnost, že Jednotné žádosti 2021 budou financované 

z nového Víceletého finančního rámce („VFR“) a jejich vyplácení se již má podílet na cílech 
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reformované SZP, konkrétně se jedná o naplňování cíle G (návrh nařízení o Strategickém 
plánu čl. 6) - generační obměna.  

 
Také považujeme za vhodné využít přechodné období na postupný přechod na nové 

programové období, ve kterém bude zcela jiný způsob plánování intervencí a finančních 
prostředků vymezených na dané intervence. U přímých plateb se přechází z modelu 
následného na model předběžný. 

 
Dalším důvodem je povinnost společné definice mladého zemědělce pro I. a II. pilíř 

Společné zemědělské politiky, proto i kontrolní postupy v I. pilíři by se měly přizpůsobit 
postupům v II. pilíři, kde je tato podmínka již dlouhodobě zavedená. 
 

V současné době v § 2e zák. č. 252/1997 Sb., zákona o zemědělství, Podnikání 
v zemědělství není prakticky žádný požadavek na vzdělání (svéprávnost, trvalý pobyt, pohovor 
před obecním úřadem obce s rozšířenou působností). 
 

K písm. a) u vysokoškolského vzdělání odkazujeme na § 55 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
K písm. b) při absolvování vybraného oboru vyšší odborné školy odkazujeme na§ 101 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
K písm. c) a d) v případě ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo s 

výučním listem ve vybraném zemědělském oboru odkazujeme na § 72 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
K písm. e) v případě absolvování rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných 

zemědělských činností odkazujeme na vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení 
a způsob jeho ukončení, ve znění pozdějších předpisů.  

 
K písm. f) při získání alespoň 2 profesních kvalifikací s vazbou k některému 

zemědělskému povolání odkazujeme na § 19 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodu 11- Příloha č. 2: 
 
V seznamu způsobilých rychle rostoucích dřevin bylo upraveno názvosloví v souladu 
s aktuálním názvoslovím kříženců. Dále byly prodlouženy doby maximálního sklizňového cyklu 
u vybraných dřevin v zájmu sladění se správnou agrotechnickou praxi, která je prospěšná pro 
zdraví porostů a tím i pro biodiversitu. 
 
K bodu 12- Příloha č. 4 
 
Návazně na přílohu č. 2. nařízení bylo v seznamu způsobilých rychle rostoucích dřevin pro 
EFA plochy upraveno názvosloví v souladu s aktuálním názvoslovím kříženců. Dále byly 
prodlouženy doby maximální doby obmýtí u vybraných dřevin v zájmu sladění se správnou 
agrotechnickou praxi, která je prospěšná pro zdraví porostů a tím i pro biodiversitu. 
 
K bodu 13 - Příloha č. 10: 
 
Na základě seznamu masných plemen skotu přílohy č. 10 tohoto nařízení je posuzována 
způsobilost telat masného typu k výplatě podpory na chov telete masného typu. Navrhovaná 
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úprava doplňuje do tohoto seznamu jedno plemeno skotu, které se chová v České republice a 
je šlechtěno na produkci masa. 
 
 
K bodu 14 – příloha č. 11: 
 

Doplnění podmínky odborné kvalifikace je ČR umožněno čl. 50 odst. 3 nařízení 
1307/2013, v platném znění. 

Nutnost doplnění této podmínky plyne z kritiky ze strany EÚD i Evropské komise, že 
finanční prostředky vynakládané v rámci této platby nejsou efektivní a nepřinášejí téměř žádný 
efekt, ze shora uvedeného důvodu je nutné podporu lépe zacílit. 

Dalším důvodem pro navrhovanou změnu je skutečnost, že Jednotné žádosti 2021 budou 
financovány z nového VFR a jejich vyplácení se již má podílet na cílech reformované SZP, 
konkrétně se jedná o naplňování cíle G (návrh nařízení o Strategickém plánu čl. 6)-generační 
obměna.  

Dále považujeme za ideální využít přechodné období na postupný přechod na nové 
programové období, ve kterém bude zcela jiný způsob plánování intervencí a finančních 
prostředků vymezených na dané intervence. U přímých plateb se přechází z modelu 
následného na model předběžný. 

Dalším důvodem je povinnost společné definice mladého zemědělce pro I. a II. pilíř, proto 
i kontrolní postupy v I. pilíři by se měli přizpůsobit postupům v II. pilíři, kde je tato podmínka již 
zavedená. 

 
Odborné kvalifikace lze dosáhnout v oborech, jejichž vymezení je součástí přílohy č. 11 

nařízení, včetně pojmenování a kódového označení za účelem jejich snadnější identifikace. 
Předmětné obory jsou přitom vymezeny tak, aby pokryly rovněž ty, v nichž bylo možné 
dosáhnout kýžené odborné kvalifikace v minulosti, pokud byly svým obsahem totožné s obory 
existujícími v současnosti.  Pokud se jedná o prokazování dosažení potřebné odborné 
kvalifikace osvědčením z rekvalifikačních kurzů, nařízení v tomto směru odkazuje na 
prováděcí vyhlášku k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. 176/2009 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 
v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení 
 
Čl. II   
 

Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena podle 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
Čl. III   
 

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. ledna 2021 s ohledem na obvyklou 
délku legislativního procesu návrhu nařízení vlády, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) 
a c), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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