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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a 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
(tisk 98)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru č. 42 z 9. schůze konané
dne 22. května 2014 (tisk 98/3)
1) K názvu zákona
Název zákona zní:
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony“.
2) K části první k čl. I (úvodní věta):
V úvodní větě čl. I se slova „a zákona č. …/2014 Sb.“ nahrazují slovy „a zákona
č. 64/2014 Sb.“.
3) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 3 (§ 2):
V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:
„4.

V § 2 se dosavadní odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je odpovědné za provádění
společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů
Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský poradenský systém
a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména
a) evidenci zemědělských podnikatelů,
b) evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů
c) evidence vedené podle zákona o vinohradnictví a vinařství a zákona o ochraně chmele
d) společný zemědělský registr,
e) ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedené podle zákona
o šlechtění a plemenitbě,
f) rámec pro provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení, kontrol podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu, kontrol minimálních požadavků pro použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a kontrol dobrých životních podmínek zvířat.“.“.

Dosavadní novelizační body se přečíslují.
4) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 10 (§ 2c odst. 2):
V čl. I bod 10 (nově bod 11) zní:
„11. V § 2c odstavec 2 zní:
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„(2) Program rozvoje venkova zahrnuje zejména
a) podporu inovací a předávání znalostí,
b) podporu zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesního hospodářství, včetně
zpracovatelských odvětví,
c) podporu obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů,
d) podporu účinného využívání zdrojů, nebo
e) podporu diverzifikace, vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání
a posílení rozvoje ve venkovských oblastech.“.“.
5) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 11 (§ 2c odst. 2):
V čl. I v bodě 11 (nově bod 12) se slova „V § 2c odst. 2“ nahrazují slovy „V § 2c odst. 3“.
6) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 12 (§ 2c odst. 3):
V čl. I v bodě 12 (nově bod 13) se slova „V § 2c odstavec 3“ nahrazují slovy „V § 2c odstavec 4“
a slova „(3) Program rozvoje venkova“ se nahrazují slovy „(4) Program rozvoje venkova“.
7) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 13 (§ 2c odst. 4):
V čl. I bod 13 (nově bod 14) zní:
„14. V § 2c odst. 5 se slova „programů strukturální podpory a“ zrušují.“.
8) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 14 (§ 2c odst. 5):
V čl. I se bod 14 (nově bod 15) zrušuje.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
9) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 16 (§ 2da odst. 2 písm. a):
V čl. I se za dosavadní bod 16 vkládá nový bod 17, který zní:
„17. V § 2da odst. 2 písmeno a) zní:
„a) zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu,“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
10) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 45 (§ 2g):
V čl. I v bodě 45 (nově bod 46) se za slovem „výroby“ doplňují slova „nebo již nesplňuje podmínky
podle § 2e odst. 1“.
11) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 47 (§ 2ha):
V čl. I se za dosavadní bod 47 (nově bod 48) vkládá nový bod 49, který zní:
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„49. V § 2i odst. 1 a 2 se slova „půdního bloku, popřípadě“ zrušují.“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
12) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 48 (§ 2i):
V čl. I se za dosavadní bod 48 (nově 50) vkládá nový bod 51, který zní:
„51. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Příslušný orgán poskytuje před podáním žádosti
žadatelům o dotace odbornou a poradenskou pomoc“.“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
13) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 59 (§ 3a):
V čl. I bod 59 (nově bod 64) zní:
„64. § 3a včetně poznámek pod čarou č. 25 až 32 zní:
„§ 3a
(1) Evidence využití půdy slouží k ověřování správnosti údajů uvedených
v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a), ke kontrolám plnění
podmínek poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných
sadů,
pro
evidenci
pěstování
geneticky
modifikované
odrůdy
(§
2i),
pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně25), pro evidenci pěstování máku setého
a konopí26) a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní27).
(2) Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem 15)
je ministerstvo. Aktualizaci evidence využití půdy provádí Fond. Evidence využití půdy
obsahuje
a) evidenci půdy,
b) evidenci ekologicky významných prvků a
c) evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat28) s výjimkou
včel (dále jen „evidence objektů“).
(3) Ministerstvu a Fondu jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona
poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu a
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e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok 29) o minimální výměře 0,01 ha,
který představuje
a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělené zejména
lesním porostem, zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem povrchových
vod nebo trvale zemědělsky neobhospodařovanou půdou, která může obsahovat
ekologicky významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou30),
b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů
a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství
podle jiného právního předpisu31), nebo
c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky
obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle § 3i.
(10) Za půdní blok se považuje také ekologicky významný prvek, který není součástí
půdního bloku podle odstavce 9 písm. a) a současně bezprostředně přiléhá k zemědělsky
obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle odstavce 9.
a)
b)
c)
d)

(11) U půdního bloku se v evidenci půdy eviduje
identifikační číslo půdního bloku,
výměra půdního bloku,
výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, a
samostatná plocha v rámci půdního bloku, která nepředstavuje díl půdního bloku podle
odstavce 12, včetně její výměry.

(12) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu
půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a
a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost 32) fyzická
nebo právnická osoba, (dále jen „uživatel“) a
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b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě
se na ní nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4.
(13) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12 je evidována také souvislá plocha půdy,
a) která je obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného
období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo
b) je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené jiným právním předpisem33)
vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku, nebo
c) které odpovídá v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví
a vinařství, registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele, nebo
v rámci evidence ovocných sadů, registrační číslo vinice, chmelnice, nebo ovocného sadu.
(14) U dílu půdního bloku se eviduje
a) příslušnost k půdnímu bloku,
b) identifikační číslo dílu půdního bloku,
c) výměra dílu půdního bloku,
d) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie,
e) výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků, které jsou součástí tohoto dílu
půdního bloku,
f) označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu
a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě
rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
g) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,
h) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období
v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a
i) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské
unie.
_________________
25)
§ 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
26)
§ 24 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.
27)
§ 68 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákona č. 181/2008 Sb.
28)
§ 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
a zákona č. 130/2006 Sb.
29)
Čl. 2 odst. 27 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 70 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.
30)
Čl. 46 nařízení Evropského Parlament a Rady 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.
31)
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství).
32)
Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského Parlament a Rady č. 1307/2013.
32)
Například nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
nařízení
vlády
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č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské
půdy, ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámky pod čarou č. 33 až 38 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.“.
Dosavadní novelizační body č. 59 až 67 se zrušují a ostatní novelizační body se přečíslují.
14) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 68 (§ 3aa):
V čl. I bod 65 (původně bod 68) zní:
„65. Nadpis § 3aa zní:
„Evidence objektů a evidence ekologicky významných prvků“.“.
15) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 69 (§ 3aa):
V čl. I body 66 a 67 (původně body 69 a 70) znějí:
„66. V § 3aa odstavce 3 až 5 znějí:
„(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a Fond
u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.
(4) Základní jednotkou evidence ekologicky významných prvků je prvek, který
představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční
funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy
nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je druhem ekologicky významných prvků podle § 3m.
(5) U ekologicky významných prvků se eviduje
a) identifikační číslo ekologicky významného prvků,
b) druh ekologicky významného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,
c) příslušnost k půdnímu bloku,
d) příslušnost k dílu půdního bloku, je-li známa,
e) výměra a
f) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské
unie.
67.

V § 3aa se odstavec 6 zrušuje.“.“.

Dosavadní novelizační body č. 71 a 72 se zrušují a ostatní novelizační body se přečíslují.
16) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 73 (§ 3ab odst. 2):
V čl. I před dosavadní bod 73 (nově bod 70) se vkládají nové body 68 a 69, které znějí:
„68. V § 3ab odst. 1 se slova „krajinné prvky“ nahrazují slovy „ekologicky významné prvky“.
69. V § 3ab odst. 2 se slova „jako veřejný seznam z“ nahrazují slovy „z veřejné části“.“.
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Dosavadní novelizační body se přečíslují.
17) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 74 (§ 3ab odst. 2):
V čl. I za bod 71 (původně bod 74) se vkládá nový bod 72, který zní:
„72. V § 3ab odst. 2 písm. i) až k) se slova „krajinného prvku“ nahrazují slovy „ekologicky
významného prvku“.“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
18) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 77 (§ 3g):
V čl. I v dosavadním bodě 77 (nově bod 75) se v uvozovací větě slova „a poznámky pod čarou
č. 72“ zrušují.
19) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 77 (§ 3g odst. 1):
V čl. I v dosavadním bodě 77 (nově bod 75) v § 3g odst. 1, 5, 9 a v odst. 10 se slova „půdního
bloku, popřípadě“ zrušují.
20) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 77 (§ 3g odst. 1):
V čl. I v dosavadním bodě 77 (nově bod 75) v § 3g odst. 1 se slova „nejpozději do 15 dnů“
nahrazují slovy „nejpozději do 30 dnů“.
21) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 77 (§ 3g odst. 11):
V čl. I v dosavadním bodě 77 (nově bod 75) v § 3g odstavec 11 zní:
„(11) Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny
uživatelem podle odstavce 1 nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy Fond
změnu v evidenci půdy provede a nejpozději pátým dnem od doručení ohlášení podle odstavce 1,
nebo nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.“.
22) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 77 (§ 3g odst. 13):
V čl. I v dosavadním bodě 77 (nově bod 75) v § 3g se odstavec 13 zrušuje a dosavadní odstavec 14
se označí jako odstavec 13.
23) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 77 (§ 3g odst. 14):
V čl. I v dosavadním bodě 77 (nově bod 75) v § 3g se za nově označený odstavec 13 doplňují nové
odstavce 14 a 15, které znějí:
„(14) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje
týkající se půdního bloku, Fond takovou změnu provede s právními účinky vyplývajícími z ohlášení
změny, která tuto změnu vyvolala.
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(15) Fond může na základě vlastního zjištění s využitím dostupných ortofotografických
map, družicových nebo leteckých měřických snímků, měření v terénu upravit průběh hranice
půdního bloku.“.
24) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 78 (§ 3h):
V čl. I v dosavadním bodě 78 (nově bod 76) v nadpisu § 3h se slova „krajinných prvků“ nahrazují
slovy „ekologicky významných prvků“.
25) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 79 (§ 3h odst. 1):
V čl. I v dosavadním bodě 79 (nově bod 77) v § 3h odst. 1 se slova „krajinných prvků“ nahrazují
slovy „ekologicky významných prvků“.
26) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 83 (§ 3j odst. 1):
V čl. I v dosavadním bodě 83 (nově bod 81) v § 3j odst. 1 se slovo „rozorat“ nahrazuje slovem
„obnovit“, slova „za účelem jeho obnovy“ se zrušují a slovo „rozorání“ se nahrazuje slovy
„zahájení obnovy“.
27) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 85 (§ 3k):
V čl. I bod 85 (nově bod 83) zní:
„83. § 3k včetně poznámek pod čarou č. 44 a 45 a odkazů na poznámky pod čarou
se zrušuje.“.
28) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 86 (§ 3k):
V čl. I se původní bod 86 zrušuje.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
29) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 88 (§ 3m):
V čl. I bod 88 (nově bod 85) zní:
„85. § 3m včetně nadpisu zní:
„§ 3m
Druh ekologicky významného prvku
„Druhy ekologicky významných prvků evidence ekologicky významných prvků
stanoví vláda nařízením.“.
30) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 94 (§ 3p):
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V čl. I bod 94 (nově bod 91) zní:
„91. § 3m včetně nadpisu zní:
„§ 3p
Evidence ekologicky významných prvků a její aktualizace
(1) Fond zaeviduje ekologicky významný prvek nebo provede aktualizaci v evidenci
ekologicky významných prvků včetně ukončení jeho evidence na základě vlastního nebo
přijatého podnětu.
(2) V případě, že jsou splněny podmínky pro evidenci ekologicky významného prvku
stanovené nařízením vlády, Fond provede aktualizaci evidence ekologicky významných
prvků. Aktualizaci evidence ekologicky významného prvku Fond sdělí uživatelům
bezprostředně přiléhajících dílů půdních bloků nebo dílu půdního bloku, na kterém se
ekologicky významný prvek nachází, a osobě, popřípadě orgánu, který podnět k aktualizaci
evidence ekologicky významných prvků podle odstavce 1 podal.
(3) Jestliže Fond neshledá důvody pro zahájení aktualizace evidence ekologicky
významných prvků, sdělí tuto skutečnost osobě, popřípadě orgánu, který tento podnět Fondu
podal.
(4) Uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek
nachází, může požádat Fond o zahrnutí tohoto pozemku do bezprostředně přiléhajícího dílu
půdního bloku, jehož je uživatelem, anebo o vytvoření samostatného dílu půdního bloku,
jestliže jsou splněny podmínky pro jeho vytvoření podle § 3a odst. 12. Taková žádost se
považuje za ohlášení změny podle § 3g odst. 1.
(5) V případě uvedeném v odstavci 4 uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý
ekologicky významný prvek nachází, prokáže užívání pozemku dokladem prokazujícím
právní důvod užívání, jestliže se jedná o zemědělsky neobhospodařovaný pozemek, který
a) není obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou, nebo
b) je obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou a jeho výměra je
vyšší než 0,05 ha“.“.
31) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 105 (§ 4a odst. 10):
V čl. I za původní bod 105 se vkládá nový bod 106, který zní:
„106.

V § 4a se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 72 zní:
„(11) Ministerstvo nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny provádět kontrolu skutečně
vynaložených nákladů v případě dotace v rámci společných organizací trhů vyplácené na
základě paušální částek podle přímo použitelného předpisu EU72). Účelem této kontroly je
ověření správnosti stanovení výše paušálních částek. Odstavce 2 a 3 platí obdobně.
_____________
72) Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu
s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál
a kontroly v odvětví vína, v platném znění.“.
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Dosavadní novelizační body se přečíslují.
32) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 112 (§ 5 odst. 1):
V čl. I se dosavadní body 112 až 119 a 121 zrušují.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
33) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 120 (§ 5b odst. 5):
V čl. I v dosavadním bodě 120 (nově bod 109) se slova „, slovo „f)“ se nahrazuje slovem „g)“
a slovo „g)“ se nahrazuje slovem „h)““ zrušují.
34) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 123 (§ 6):
V čl. I se původní bod 123 zrušuje.
35) K části první k čl. II (přechodné ustanovení) k bodu 3:
V čl. II v bodě 3 se slova „podle § 3a odst. 6“ nahrazují slovy „podle § 3a odst. 12“.
36) K části první k čl. II (přechodné ustanovení) k bodu 3:
V čl. II se za bod 3 doplňují body 4 až 6, které znějí:
„4. Státní zemědělský intervenční fond uvede do souladu evidenci půdy v oblasti půdních bloků
a dílů půdních bloků a evidenci ekologicky významných prvků podle zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona, nejpozději do
31. prosince 2015.
5. Krajinné prvky v evidenci krajinných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za ekologicky významné
prvky v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona.
6. Půdní bloky a díly půdních bloků v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za díly
půdních bloků v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona.“.
37) K části druhé k čl. IV (úvodní věta):
V úvodní větě čl. IV se slova „a zákona č. …/2014 Sb.“ nahrazují slovy „a zákona
č. 64/2014 Sb.“.
38) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 1 (§ 1 odst. 1):
V čl. IV před dosavadní bod 1 se vkládá nový bod 1, který zní:
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„1.

V § 1 odst. 1 se slova „Fond náleží“ nahrazují slovy „Fond je správním úřadem
a náleží“.“.

Dosavadní novelizační body se přečíslují.
39) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 14 (§ 1 odst. 2):
V čl. IV v bodě 14 (nově bod 15) v § 1 odst. 2 písm. x) se slovo „provozuje“ nahrazuje slovem
„aktualizuje“.
40) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 39 (§ 11a):
V čl. IV v bodě 39 (nově bod 40) v § 11a se v poznámce pod čarou č. 22 slova „nařízení Rady (ES)
č. 1290/2005, v platném znění“ nahrazují slovy „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“.
41) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 39 (§ 11a):
V čl. IV v bodě 39 (nově bod 40) v § 11a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(5) V případě neoprávněné platby dotace podle odstavce 1, Fond řízení o jejím vrácení
nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje částku
stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie24).
_____________
24) Čl. 54 odst. 3 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
42) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 39 (§ 11a):
V čl. IV v bodě 39 (nově bod 40) v § 11a se v odst. 6 (původně odst. 5) slova „její vrácení neuloží“
nahrazují slovy „řízení o jejím vrácení nezahájí“.
43) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 39 (§ 11a):
V čl. IV v bodě 39 (nově bod 40) v § 11a odst. 8 a 9 (původně 7 a 8) se slova „1 až 6“ nahrazují
slovy „1 až 7“.
44) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 39 (§ 11a):
V čl. IV v původním bodě 39 se v § 11a doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Nesplní-li příjemce dotace povinnost vrátit neoprávněnou platbu dotace podle
odstavců 1 a 2 nebo povinnost zaplatit penále podle odstavce 4, může Fond započítat
neoprávněnou platbu dotace a penále do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.“.
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45) K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 49 (§ 11j):
V čl. IV se za dosavadní bod 49 (nově bod 50) vkládá nový bod 51, který zní:
„51. V § 12 odst. 1 se za slovem „zvířat“ vkládají slova „, a údajů z lesních hospodářských plánů
a lesních hospodářských osnov podle § 24 a 25 zákona o lesích“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
46) K části druhé k čl. V (změna zákona o SZIF) přechodná ustanovení:
Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. VI
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona
č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 309/2013 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 2 odst. 2 se doplňuje věta, která zní:
„Ústav dále provádí pro Státní zemědělský intervenční fond odborné a kontrolní činnosti
v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona
o zemědělství4a).“.

2.
V § 5 odst. 3 písm. c) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.“.
Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. června 2014
B. Poslankyně Margita Balaštíková
Legislativně technické úpravy pozměňovacích návrhů obsažených v tisku 98/3
1. V bodu 11 se slova „odst. 1 a 2 se slova „půdního bloku, popřípadě“ nahrazují slovy „odst. 1, 2
a v odst. 4 se slova „půdním bloku, popřípadě“, slova „půdního bloku, popřípadě“ a slova
„půdními bloky, popřípadě“.
2. V bodu 13 úvodní větě se číslo „32“ nahrazuje číslem „33“, v poznámkách pod čarou se druhé
číslo „32“ nahrazuje číslem „33“, v předposlední větě se číslo „33“ nahrazuje číslem „34“ a
v poslední větě se číslo „59“ nahrazuje číslem „60“.
3. V bodu 19 se slova „odst. 1, 5, 9 a v odst. 10 se slova „půdního bloku, popřípadě“ nahrazují
slovy „odst. 1, 5, 8, 9 a v odst. 10 se slova „půdním bloku, popřípadě“ a slova „půdní blok,
popřípadě“.
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4. V bodu 26 se slova „a slovo“ nahrazují slovem „ , slovo“ a na konci textu tohoto pozměňovacího
návrhu se doplňují slova „a slova „půdním bloku, popřípadě“ se zrušují“.
5. V bodu 30 v úvodní větě se slovo „§ 3m“ nahrazuje slovem „§ 3p“.
6. V bodu 46 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.
C. Poslanec Ladislav Velebný
C1. K části druhé k čl. IV (změna zákona o SZIF) k bodu 27 (§ 6a odst. 5 ):
V čl. IV bod 27 (nově bod 28) zní:
„28. V § 6a odstavec 5 zní:
„(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje
podle odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí
zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky podle
odstavce 2 účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje podle
odstavce 1 písm. c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou
prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze
z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným
způsobem.“.
C2. K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 16 (§ 2da odst. 1 písm. a):
V čl. I se za dosavadní bod 16 vkládá nový bod 17, který zní:
„17. V § 2da odst. 1 písmeno a) zní:
„a) podnikatelům,“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
C3. K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 17 (§ 2da odst. 2 písm. a):
V čl. I se za navrhovaný bod 17 (pozměňovací návrh Zemědělského výboru č. 9) nově bod 18
vkládá nový bod 19, který zní:
„19. V § 2da odst. 3 písmeno a) zní:
„a) vznik, reprodukci a rozvoj podniků a farem,“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.

14
C4. K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 17 (§ 2da odst. 3 písm. d):
V čl. I se za dosavadní bod 17 (nově 20) vkládá nový bod 21, který zní:
„21. V § 2da odst. 1 písmeno d) zní:
„d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u podnikatelů a obcí a
dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.

V Praze dne 11. června 2014

Margita Balaštíková, v.r.
zpravodajka zemědělského výboru

