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Návrh

poslanců Ing.Petra Zgarby, Ing.Ladislava Skopala, Ing.Karla
Kratochvíleho, MVDr.Josefa Řiháka

na vydání

zákona, kterým se mění 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, 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 pozdějších předpisů, a zákon
č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

-2ZÁKON
ze dne …………2005,
kterým se mění 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,
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 pozdějších předpisů,
a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství
Čl. I
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č.
307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se
mění takto:
1.

V § 2 písm. f) se slovo „strukturálních“ zrušuje.

2.

V § 2c se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „před jejich předložením orgánům
Evropské unie.“.

3.

V § 2e odst. 1 v poslední větě se slova „v pracovněprávním vztahu“ nahrazují slovy
„ve smluvním vztahu“.

4.

V § 2e se na konci odstavce 1 doplňují věty „Odpovědný
zástupce se musí
zúčastňovat provozování podniku zemědělské výroby v potřebném rozsahu. Nikdo
nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva
zemědělské podnikatele. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen
dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li
odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí
zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového
odpovědného
zástupce.“.
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V § 2e odst. 3 písm. a) se slovo „ ,vinařství“ zrušuje a za slovo „technické“ se vkládají
slova „a energetické“.

6.

V § 2e odst. 3 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4j) zní:
„e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby4j),
__________________________
4j) Čl.1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
178/2002, ze dne ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.“.

7.

V § 2e odst. 3 se v návětí slova „v lesích4i) a“ zrušují a na konci písmene f) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), které znějí:
„g) hospodaření v lese4i),
h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.“.

8.

V § 2e odst. 4 se slova „sloužící zemědělské výrobě“ nahrazují slovy „sloužící
zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě“.

9.

V § 2f odst. 2 ve větě první se slova „(dále jen „obecní úřad“)“ zrušují a současně věta
druhá zní takto: „Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností
k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského
podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o
právnickou osobu; nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností určit těmito způsoby, je územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle místa podnikání na území České republiky.“.

10.

V § 2f odst. 3 písm. a) se slova „ , zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování
zemědělské výroby“ zrušují.

11.

V § 2f odst. 3 se na konci písmene d) doplňují slova „v rozlišení podle § 2e odst. 3“.

12.

V § 2f odst. 3 se písmeno h) zrušuje.

13.

V § 2f odst. 4 písm. a) se slova „ , zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování
zemědělské výroby“ zrušují.
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V § 2f odst. 4 písm. d) se slova „v odstavci 3 písm. d) až h)“ nahrazují slovy „v odstavci
3 písm. d) až g)“.

15.

V § 2f odstavec 5 zní:
„(5) K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo
právnická osoba doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v § 2e odst. 1 pro
zápis do evidence zemědělského podnikatele. Bezúhonnost (§ 2e odst. 5) se dokládá
a) výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce, jde-li o občana České
republiky,
b) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným
soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního
pobytu, jde-li o občana členského státu Evropské unie, ne starším než 3 měsíce,
c) výpisem z evidence Rejstříku trestů a odpovídajícími doklady vydanými státem,
jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě
zdržovala v posledních 3 letech, jde-li o občana jiného státu než států uvedených
v písmenech a) a b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.“.

16.

V § 2f odst. 6 ve větě první se slova „podmínky podle tohoto zákona“ nahrazují slovy
„podmínky stanovené v § 2e odst. 1“, na konci druhé věty se tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se slova „pokud mu již nebylo přiděleno.“ a současně se doplňuje nová věta,
která zní: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vyrozumí také
příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů, příslušnou správu
sociálního zabezpečení a příslušný úřad práce, místně příslušné podle trvalého pobytu
nebo sídla, popřípadě podle místa podnikání zemědělského podnikatele, a orgán nebo
organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného
zdravotního pojištění.“.

17.

V § 2f odst. 7 ve větě první i druhé se za slovo „evidenci“ vkládají slova „zemědělského
podnikatele“ a současně se ve větě druhé za slovo „postupuje“ vkládají slova „na
základě jeho oznámení“.

18.

V § 2f odst. 10 se slova „kladného rozhodnutí o zapsání“ nahrazují slovy „osvědčení
o zápisu“ a současně se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle §
2g odst. 1 písm. d) a s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené
podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona
č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.“.

19.

V § 2f se doplňují odstavce 11 až 14, které včetně poznámek pod čarou č. 4w) a 4x)
znějí:
„(11) Zemědělský podnikatel, podnikající podle § 2e odst. 3 písm. g) splňuje
odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. b) prostřednictvím institutu odborného
lesního hospodáře podle zvláštního právního předpisu4i).

-5(12) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí
s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského
podnikatele, jehož správcem4w) je ministerstvo a provozovateli4w) v působnosti svých
správních obvodů jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu
stanoveném tímto zákonem. Ministerstvo je oprávněno do tohoto informačního
systému zapisovat další údaje statistického a evidenčního charakteru související s
provozováním činnosti zemědělského podnikatele. Za tím účelem mohou být
sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.
(13) Údaje vedené v evidenci zemědělského podnikatele, která je veřejným
seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup k těmto údajům.
(14) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro potřeby vedení evidence
zemědělského podnikatele z informačního systému evidence obyvatel4x) u osob podle
§ 2e údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a
jsou využívány v informačním systému evidence zemědělského podnikatele pro
kontrolní účely a k provádění jejich přímého zápisu do informačního systému
evidence zemědělského podnikatele.
____________
4w) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
4x) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.
20.

V § 2g v nadpise se za slovo „evidence“ doplňují slova „zemědělského podnikatele“.

21.

V § 2g odst. 1 se v písmenu b) slova „pokud nemá právního nástupce“ zrušují a
současně se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena e) a
f), která znějí:
„e) přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) nebo mu byl uložen zákaz
činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,
f) jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci nebo přestane splňovat
podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající
se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.“.
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V § 2g odst. 2 se věta druhá a věta poslední zrušují, ve větě třetí se za slovo „právní
nástupce“ vkládají slova „do doby skončení řízení o dědictví“ a za slovo „musí“ se
vkládají slova „pro dobu tohoto řízení o dědictví“ a na konec se doplňuje nová věta,
která zní: „Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení
upravující podnikání v zemědělství obdobně.“.

23.

V § 2g odst. 3 ve větě první i druhé se za slova „evidence“ vkládají slova
„zemědělského podnikatele“.

24.

V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „data narození“ vkládají slova „ ,popřípadě rodného
čísla“.

25.

V § 3 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „ , nejde-li o vady svojí povahou
zjevně neodstranitelné.“.

26.

V § 3 se doplňuje odstavec 7, které včetně poznámky pod čarou č. 4y) zní:
„(7) V případě, že se dotace podle odstavce 1 poskytuje žadateli, který je
podnikatelem, součástí žádosti o dotaci musí být doklad prokazující jeho oprávnění k
podnikání podle zvláštního právního předpisu4y).
_________________
4y) § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

27.

V § 3a odst. 1 se spojka „a“ zrušuje a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
slova „pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů a pro
uplatnění nároku na vrácení spotřební daně4z).
_____________
4z) § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

28.

V § 3a odst. 5 se v návětí za slova „půdního bloku“ vkládají slova „,popřípadě dílu
půdního bloku“.

29.

V § 3a odst 5 se na konci písmene a) doplňují slova „,popřípadě dílu půdního bloku“.

30.

V § 3a odst. 5 písmeno i) včetně poznámky pod čarou 4o) zní:
„i) zařazení do katastrálního území,4o) “.
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V § 3a odst. 5 písm. k) se slova „a jinými“ a slova „podle kritérií stanovených nařízením
vlády“ zrušují a za slovo „omezeními“ se vkládá nová poznámka pod čarou 4aa), která
zní:
_________________
4aa) § 3 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně
příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.“.

32.

V § 3a odst. 5 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová
písmena l) až t), která včetně poznámek pod čarou 4ab) až 4ai) znějí:
„l) výskyt hnízdní lokality chřástala polního nebo bahňáků4ab),
m) výskyt podmáčené nebo rašelinné louky4ac),
n) obhospodařování půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku s kulturou ovocný
sad v režimu intenzivního ovocnářství, jehož produkce slouží k podnikání a u
jádrovin je většina plodů realizována jako stolní ovoce (dále jen „intenzivní
ovocnářství“) podle zvláštního právního předpisu4ad),
o) stav obhospodařování půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku k 30. červnu
20034ae),
p) ptačí lokality podle zvláštního právního předpisu 4af),
q) zařazení do zranitelných oblastí, případně jiná omezení podle zvláštního právního
předpisu4ag),
r) zařazení do oblasti splňující příslušný cíl strukturální pomoci Evropských
společenství v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství4ah),
s) výskyt geneticky modifikovaného organismu a genetického produktu podle
zvláštního právního předpisu4ai),
t) další údaje stanovené zvláštním právním předpisem nebo přímo použitelným
předpisem Evropských společenství.
_________________
4ab) § 12 odst. 3 písm.d) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění
opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících
v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření).
4ac) § 11 odst. 3 písm.d) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
4ad) 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 pozdějších předpisů.
4ae) čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 o vytvoření společných pravidel
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a vytvoření některých
režimů podpor pro zemědělce, v platném znění.
4af) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4ag) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a o
skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a o provádění protierozních
opatření prováděných v těchto oblastech.
4ah) Čl. 1 až 6 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, o obecných
ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.
4ai) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a
genetickými produkty“.
V §3a se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označí jako odstavec 6.
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§ 3f se zrušuje.

34.

§ 3g včetně nadpisu zní:
„§ 3g
Aktualizace evidence půdy
(1) Jestliže dojde
a) ke změně průběhu hranice půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
b) ke změně uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
c) k ukončení užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
d) ke změně druhu zemědělské kultury na půdním bloku, popřípadě dílu půdního
bloku podle kritérií uvedených v § 3i,
e) ke změně zařazení půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku do
obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného
období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t),
je dosavadní uživatel, kterého se týká některá skutečnost podle písmene a) až e),
povinen ji ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala, ministerstvu (dále jen
„ohlášení změny“). Při ohlášení změny poskytne ministerstvo odbornou pomoc.
Ohlášení změny se podává na formuláři vydaném ministerstvem.
(2) Jestliže má uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který
nepodal ohlášení v rámci vzniku evidence podle § 3b odst. 1, zájem o zařazení do
evidence a předmětný půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, není dosud v evidenci
evidován, může kdykoliv podat takové ohlášení ministerstvu (dále jen „ohlášení
zařazení“). Při ohlášení zařazení poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení
zařazení se podává na formuláři vydaném ministerstvem. Stejný postup platí i pro
uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který je již v evidenci zařazen a
hodlá v ní nově evidovat další půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, který není
dosud v evidenci evidován.
(3) Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle
odstavců 1 a 2 je v rozporu s
a) údaji vedenými v evidenci,
b) jiným ohlášením změny,
c) ohlášením zařazení,
vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě
uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující
vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání
zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené
ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li
ministerstvo, že ohlášení změny nebo ohlášení zařazení je nepravdivé nebo neúplné
vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny nebo ohlášení zařazení, a to ve lhůtě
stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(4) Ministerstvo provede aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě
ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže
a) údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení neshledá nepravdivými,
popřípadě neúplnými,
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odstavce 3 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení,
předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala
předmětem rozporu podle odstavce 3.
(5) Ministerstvo aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení
zařazení podle odstavců 1 a 2, neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí
písemně uživateli, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle
odstavců 1 a 2, jestliže
a) i po předložení dokladu podle odstavce 3, shledá údaje v ohlášení změny, popřípadě
ohlášení zařazení nepravdivými,
b) uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení nedoložil
písemnou dohodu podle odstavce 3 nebo doklad prokazující právní důvod užívání
zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.
(6) Jestliže v důsledku ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle
odstavců 1 a 2 má být aktualizována evidence půdního bloku, popřípadě dílu půdního
bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, a na
základě výzvy podle odstavce 3 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní
důvod užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, ministerstvo mu písemně
oznámí změnu evidovaných údajů do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence provede.
(7) V evidenci zařazený uživatel může podat ministerstvu žádost o úplné vynětí
z evidence. Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30
dnů ode dne jejího doručení.
(8) Ministerstvo může na základě vlastního zjištění, popřípadě vlastního podnětu
nebo na základě podnětu orgánu veřejné správy zahájit řízení vedoucí k aktualizaci
evidence. Ministerstvo vyzve dotčené uživatele k odstranění zjištěných pochybností ve
lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.
Ustanovení odstavce 3 až 6 se vztahují na aktualizaci evidence podle tohoto odstavce
přiměřeně.
(9) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě
dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením bylo evidováno, popřípadě po
provedení změny má být
evidováno obhospodařování v rámci ekologického
zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle
zvláštního právního předpisu4t), změnu údajů ověří pověřená osoba podle zvláštního
právního předpisu4t) a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.
(10) Jestliže u půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého je
evidováno obhospodařování v etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), došlo k ukončení této přechodné
etapy v souladu s tímto předpisem, provede ministerstvo na návrh pověřené osoby
změnu v evidenci a tuto změnu písemně oznámí uživateli.
(11) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě
dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po
provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad
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kontrolní a zkušební ústav zemědělský a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.
(12) Právní účinky provedené aktualizace evidence na základě ohlášení změny,
popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, nastávají dnem bezprostředně
následujícím po dni, kdy uživatel učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení
ministerstvu, jestliže z dokladu předloženého při ohlášení změny, popřípadě ohlášení
zařazení, popřípadě z dokladů předložených na základě výzvy podle odstavce 3
nevyplývá, že nastávají později.
(13) Na řízení podle odstavců 1 až 12 se nevztahuje správní řád, s výjimkou lhůt a
doručování.“.
35.

V § 3h se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Změny údajů v evidenci podle odstavce 2 se na poskytování dotací
v příslušném kalendářním roce neuplatní, jestliže byly provedeny po dni, kdy uplynula
lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž
posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci.“.

36.

V § 3i písm. b) se slova „ , přičemž může být nejvýše po uplynutí 5 let na období
jednoho roku rozorán za účelem zúrodnění,“ nahrazují slovy „ , který může být nejvýše
jednou za 5 let rozorán za účelem zúrodnění, přičemž souvislý porost s převahou travin
určený ke spásání nebo k výrobě sena, případně travní senáže, musí být zachován v
období od 1. června do 15. srpna kalendářního roku,“.

37.

V § 3i písmena c) až e) včetně poznámky pod čarou č. 4ai) znějí:
„c) vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy
a opatřena opěrným zařízením; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy
se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na
začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 3
metrů, podél řad po obou stranách vinice,
d) chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením
pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel; plocha této zemědělsky
obhospodařované půdy se stanoví s souladu s předpisem Evropských společenství
s bezprostředním účinkem4ai),
e) ovocným sadem zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena
ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této zemědělsky
obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí
přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší
započitatelné šířce 6 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu,
___________
4ai) Čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o
poskytování podpory pro producenty chmele, v platném znění.“.
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V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je oprávněn od
ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě vyžadovat
údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ad)
způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

39.

V § 4 se za odstavec 7 doplňují nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou
č. 4aj) a 4ak) znějí:
„(8) Žadatel je povinen podle předpisů Evropských společenství poskytnout
ministerstvu informace o poskytnuté veřejné podpoře4aj), kterou je zejména
a) dotace, podpora, subvence, náhrada, prémie, příplatek, platba, finanční výpomoc,
prominutí půjčky nebo její splátky,
b) prominutí nedoplatku na daních a poplatcích, na pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, na pojistném na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku
nezaměstnanosti, včetně penále,4ak)
která směřuje do zemědělského odvětví a do odvětví rybolovu, s výjimkou veřejných
podpor poskytovaných ministerstvem, Fondem, Pozemkovým fondem, Podpůrným a
garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu a rozsah plnění
informační povinnosti žadatelů podle odstavce 8.
______________
4aj) Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví
rybolovu.
4ak) Např. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

40.

V § 4a se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Při výkonu kontroly může ministerstvo postupovat v součinnosti s celními
orgány.
(9) Údaje potřebné pro evidenci ovocných sadů obhospodařovaných v režimu
intenzivního ovocnářství4ad) je oprávněn kontrolovat též Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.“

41.

V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:
„(6) Fyzické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti ve lhůtě do 60 dnů ode
dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.
(7) Právnické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti odpovědného zástupce
nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce anebo změnu odpovědného
zástupce ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta
až do výše 20 000 Kč.“.
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evidence ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ad),
může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9.
42.

V § 5 odst. 9 se slova „Pokutu podle odstavců 4 a 5“ nahrazují slovy „Pokutu podle
odstavců 4 až 7“.

43.

V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Pokutu podle odstavce 8 ukládá a vybírá Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty
vymáhá územní finanční orgán5d) podle zvláštního právního předpisu5e).“

44.

Příloha se zrušuje.
Čl. II
Přechodné ustanovení

Uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedený v evidenci, který nemá přiděleno
identifikační číslo, sdělí ministerstvu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
rodné číslo za účelem aktualizace evidence. Ministerstvo je povinno nakládat s tímto
údajem podle zvláštního právního předpisu upravujícího evidenci obyvatel a rodných
čísel.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností uvede evidenci zemědělského podnikatele do 6
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s tímto zákonem.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. III
V ČÁSTI PRVNÍ Článku II bodu 1 zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se
ve větě první za slova „za zemědělského podnikatele“ vkládají slova „k provozování
zemědělské výroby“, ve větě druhé za středníkem se slova „pro účely nemocenského a
důchodového pojištění a zdravotního pojištění“ zrušují a slova „osobu podnikající
v zemědělství“ se nahrazují slovy „zemědělského podnikatele k provozování zemědělské
výroby podle tohoto zákona“ a současně se na konec tohoto bodu doplňuje nová věta, která
zní: „Pokud samostatně hospodařící rolník nehodlá provozovat zemědělskou výrobu podle
tohoto zákona, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání potvrzení o
vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání
občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.“.
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Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. IV
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004
Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až
v) která včetně poznámek pod čarou č. 1g) a 1i) znějí:
„m) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo
uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných
právních předpisů Evropských společenství1g) v oblasti společných organizací trhu a
strukturálních opatření,
n) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo
uznávání seskupení producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně
mezinárodních, seskupení meziodvětvových organizací a dohod producentů
zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů
Evropských společenství1g), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
o) provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních a
dozorčích společností podle předpisu Evropských společenství1h),
p) provádí opatření vyplývající z mezinárodní smlouvy1i),
q) provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových
a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů
Evropských společenství1g),
r) provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků
nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství
zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí
pěstování zemědělských výrobků nebo výroby potravin, popřípadě
s reprezentativním výběrem producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle
příslušných právních předpisů Evropských společenství1g) v oblasti společných
organizací trhu a strukturálních opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,
s) vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické
osoby z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
t) vyčleňuje část rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů
Evropských společenství, kterou lze použít ke zvyšování stávajících popř.
přidělování nových referenčních množství mléka,
u) provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1g),
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
v) provádí marketing zemědělských výrobků a potravin.“.
____________

1g) § 2b zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1h) Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví
společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty,
v platném znění.
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Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m.s., o sjednání Víceleté
finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem
Evropského společenství.“.
2.

V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1j) znějí:
„(3) Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit
nařízením1i), nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
(4) Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení a
informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2, na formulářích
vydaných Fondem.
____________
1j) § 2b a 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 2 písm. b) se slova „tuzemskými cenami“ nahrazují slovy „cenami na vnitřním trhu
Evropských společenství“.

4.

V § 2 písm. c) se za slovo „rezervou“ vkládají slova „ , pokud je součástí systému
produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství,“.

5.

V § 2 písm. d) se slova „ , a které může uvést na určený trh v průběhu příslušného
období, aniž by jí byl uložen odvod nebo stanoveno jiné opatření“ zrušují.

6.

V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) umožnit ministerstvu provádět kontrolu činností Fondu prováděných podle § 1
odst. 2.“.

7.

V § 4 odst. 2 se slova „společných organizací trhu podle zvláštního právního
předpisu1e)“ nahrazují slovy „činností podle § 1 odst. 2“, slova „prostřednictvím
ministerstva“ se zrušují a současně se doplňují slova „ , které současně poskytuje
ministerstvu.“.

8.

V § 6a odst. 1 písm. e) se slovo „odvody,“ zrušuje.

9.

V § 6a odst. 1 písm. f) se slova „určené na provádění společných organizací trhu podle
zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovy „poskytované z orientační sekce
Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,“.
Odkaz na poznámku pod čarou č. 1e) se zrušuje.

- 15 10.

V § 6a odst. 3 se slovo „odvody,“ zrušuje.

11.

V § 7 odst. 7 se za slovo „alespoň“ vkládají slova „ze zástupců ministerstva,“.

12.

V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro
rozhodování a ustanovení o přerušení řízení v případě výzvy k odstranění nedostatků
podání podle správního řádu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13.

V § 11 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

14.

V § 11c odst. 1 se slova „stanovenou nařízením vlády, nestanoví-li intervenční cenu
zvláštní právní předpis jinak.“ nahrazují slovy „stanovenou příslušnými předpisy
Evropských společenství1e).“.

15.

V § 11c se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „pokud to
umožňují předpisy Evropských společenství.“.

16.

V § 11d odst. 1 se za slova „ze zemědělských surovin původem z České republiky,“
vkládají slova „ , nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství
jinak,“.

17.

V § 11d se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

18.

V § 11d odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a věta druhá se zrušuje.

19.

V § 11d odst. 4 se věta druhá zrušuje.

20.

V § 11d odst. 5 se za slovo „rezervy“ doplňují slova „ , pokud je součástí systému
produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství.“.
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V § 11d odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a za slovo „rezervy“ se vkládají slova
„ , pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských
společenství,“.

22.

V § 11d odst. 7 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.

23.

V § 11d odst. 9 se písmena a) a c) zrušují.
Dosavadní písmena b), d) až g) se označují jako písmena a) až e).

24.

V § 11d odst. 9 písm. b) se za slovo „kvót“ doplňují slova „podle předpisů Evropských
společenství,“.

25.

V § 11d odst. 9 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
které zní:
„f) další opatření vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.“.

26.

V § 11e odst. 1 se slovo „výrobcům“ nahrazuje slovem „producentům“.

27.

V § 11e se odstavce 2 až 5 a 8 až 13 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3.
V § 11e odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „3“ a slova „nebo nesplnil závazek podle
odstavce 5 písm. b) nebo c),“ se zrušují.

28.

V § 11e se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„(4) Producent syrového kravského mléka je před začátkem příslušného
kvótového roku povinen písemně oznámit Fondu odběratele na formulářích vydaných
Fondem. V případě, že producent hodlá v průběhu příslušného kvótového roku dodávat
syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu oznámit objem části
individuálního referenčního množství, k jejímuž vyhodnocení plnění bude jeho každý
odběratel příslušný. Jestliže producent změní v průběhu příslušného kvótového roku
odběratele, je povinen bezprostředně po ukončení této změny oznámit Fondu nového
odběratele.“.
V § 11f se odstavce 8, 9, 11 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 2.

29.

V § 11g se odstavce 2, 3, 5 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
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Za § 11i se vkládá nový § 11j , který včetně nadpisu zní:
„§ 11j
Povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství
Osoby, na které se vztahují opatření podle § 1 odst. 2, jsou povinny dodržovat
povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.“.

31.

V § 12 odst. 1 se za slovo „zemědělství“ vkládají slova „ , včetně ortofotomap“.

32.

V § 12 odst. 2 se slova „o své činnosti a hospodaření.“ nahrazují slovy „o provádění
činností podle § 1 odst. 2.“.

33.

V § 12 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9k) zní:
„(4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla
v souladu se zvláštním právním předpisem9k).
_________________
9k) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

34.

V § 12a odst. 1 písmeno a) se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.

35.

V § 12a odst. 1 písm. c) se slova „a nařízení vlády vydaných k jeho provedení.“
nahrazují slovy „ , zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení.“.

36.

V § 12a odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských
společenství, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“.

37.

V § 12a odst. 2 se za slovo „kontrole9j)“ vkládají slova „ , zákona o zemědělství 9l)“,
slovo „a“ se nahrazuje čárkou, za slova „tohoto zákona“ se doplňují slova „a podle
zákona o finanční kontrole9m)“ a doplňují se poznámky pod čarou č. 9l) a 9m), které
znějí:
_______________
„9l) Zákon č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9m) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.“.
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V § 12a se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Pro provádění kontrol orgány Evropských společenství nebo jimi pověřených
osob platí ustanovení odstavců 1 až 8 obdobně.“.

39.

V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Fond uloží sankci podle tohoto zákona, nestanoví-li přímo použitelný předpis
Evropských společenství jinak.“.

40.

V § 13 se odstavce 2 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 až 14 se označují jako odstavce 2 až 7.

41.

V § 13 odst. 2 písm. e) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

42.

V § 13 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) až do výše 500 000 Kč odběrateli, který odebral syrové kravské mléko od
producenta kravského mléka, který není držitelem individuálního referenčního
množství mléka a nebo není Fondem schválený jako odběratel,“.

43.

V § 13 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g),
které zní:
„g) až do výše 2 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní nebo poruší
povinnost vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak.“.

44.

V § 13 odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „2“.

45.

V § 13 odst. 5 se číslo „11“ nahrazuje číslem „4“.

46.

V § 13 odst. 6 se číslo „11“ nahrazuje číslem „4“.

47.

V § 13 odst. 7 se číslo „13“ nahrazuje číslem „6“.

48.

Za § 13a se vkládá nový § 13b, který zní:
„§ 13b
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členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést samostatnou úpravu
podle jejich uvážení mluví o
a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušném orgánu, rozumí se
tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu
vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak,
b) příslušném orgánu dozoru, popřípadě kontroly, rozumí se tím při provádění činností
podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních
předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
c) vývozní náhradě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných
prováděcích právních předpisů subvence při vývozu podle tohoto zákona,
d) jistotě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích
právních předpisů záruka podle tohoto zákona,
e) kvótě cukru A a kvótě cukru B, individuálním referenčním množství pro dodávky
mléka, pro přímý prodej mléka popřípadě subkvótě škrobu, rozumí se tím pro účely
tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů individuální
produkční kvóta podle tohoto zákona,
f) dotaci, podpoře, subvenci, náhradě, prémii, příplatku, platbě, pomoci popřípadě
příspěvku, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích
právních předpisů dotace podle tohoto zákona.
(2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních
k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených
těmito právními předpisy nebo odstraňování zjištěných nedostatků, rozumí se tím při
provádění činností podle § 1 odst. 2 odpovídající opatření podle tohoto zákona.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. V
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. a zákona č. 321/2004 Sb., se mění takto:
49.

V § 2 odst. 1 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
které včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:
„h) evidence ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství.4a).
____________
4a) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

50.

V § 3 odst. 1 písm. d) se bod 2. zrušuje a současně se zrušuje číslování bodu 1.
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Změna zákona o ochraně chmele
Čl. VI
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č.
258/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb., se mění takto:
51.

§ 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) provádí dozor nad
dodržováním postupu certifikace.“.

52.

Za § 7 se vkládá nový §7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5) až 6a) zní:
„§ 7a
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond v rámci provádění opatření společných
organizací trhu5) zejména
a) rozhoduje o uznávání seskupení producentů chmele6),
b) eviduje smlouvy na dodávky chmele podle předpisů Evropských společenství6a).
________________
5) 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.
§ 2b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
6) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 1351/1972, v platném znění.
6a) Čl. 6 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/1973, v platném znění.“.

ČÁST ŠESTÁ
Zmocnění k vydání úplného znění zákonů
Čl. VII
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a úplné znění zákona
č.256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších
zákonů.
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ČÁST SEDMÁ
Účinnost
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu
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upravena zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb.,
zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č.
317/2004 Sb. (dále jen „zákon o zemědělství“) a na jeho základě vydanými prováděcími
právními předpisy, a to v souladu s příslušnými právními předpisy Evropských
společenství. Předmětem zákona o zemědělství je zejména právní úprava dotační
politiky státu v resortu zemědělství, podnikání v zemědělství, evidence zemědělského
podnikatele, evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, včetně
informačních, kontrolních a sankčních mechanismů.
Oblast organizace agrárního trhu je v právním řádu České republiky od roku 2000
nově upravena zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o
změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), který
plně nahradil v té době již nevyhovující zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace
v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb. Zákon č. 256/2000
Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu (dále jen „zákon o SZIF) byl novelizován
zákonem č. 128/2003 Sb., zákonem č. 41/2004 Sb. zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č.
237/2004 Sb. a zákonem č. 482/2004 Sb., a k jeho provedení bylo vydáno množství
prováděcích právních předpisů ve formě nařízení vlády. Na základě těchto právních předpisů
je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) v souladu s příslušnými právními
předpisy Evropských společenství platební agenturou k administraci Společné zemědělské
politiky Evropské unie v resortu Ministerstva zemědělství v následujících oblastech:
- společné organizace trhu,
- intervenční opatření (nákupy, prodeje, podpora skladování),
- vývozní subvence ve vazbě na vývozní licence,
- vývozní a dovozní licence pro zemědělské výrobky a potraviny,
- produkční kvót (mléko, cukr, bramborový škrob),
- dávky z výroby cukru,
- strukturální opatření - programy uplatňované v rámci operačního programu (OP),
- doprovodná opatření - programy uplatňované v rámci horizontálního plánu rozvoje
venkova (HRDP),
- přímé platby,
s výjimkou specifických věcně odlišných národních podpor (state-aid), které nadále
administruje Ministerstvo zemědělství.
Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti
navrhované právní úpravy
-

Hlavními důvody předložení navrhované právní úpravy jsou:
zpřesnění ustanovení týkajících se podnikání v zemědělství a evidence zemědělského
podnikatele vyplývající z aplikační praxe zákona o zemědělství,
zpřesnění ustanovení týkajících se evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských
vztahů a podnikání v zemědělství vyplývající z aplikační praxe zákona o zemědělství,
zpřesnění působnosti SZIF jako jediné platební agentury resortu Ministerstva zemědělství
k zajištění administrace Společné zemědělské politiky Evropské unie vyplývající z
příslušných předpisů Evropských společenství,
doplnění sankčních a kontrolních ustanovení v zákoně o SZIF ve vazbě na bezprostředně
závazné právní předpisy Evropských společenství k zajištění dodržování povinností a
požadavků stanovených těmi právními předpisy Evropských společenství,
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odstranění duplicit národní právní úpravy v zákoně o SZIF s komunitární právní úpravou
a také zrušení zákonných ustanovení kolidujících s komunitární právní úpravou
s ohledem na to, že oblast společných organizací trhu a strukturálních opatření je
v Evropské unii upravena bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských
společenství.
S ohledem na výše uvedené jsou předkládané změny obou zákonů, změnami spíše
zpřesňujícího a technického charakteru bez zásadního věcného dopadu na dosavadní
předměty právní úpravy obou předmětných zákonů.
Současně jsou předkládány související novely dalších zákonů, jejichž změny vyplývají
z výše uvedených skutečností:
 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 pozdějších předpisů,
 zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána, zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právními
akty Evropských společenství
Navrhovaná úprava neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika
vázána.
Návrhem zákona se zpřesňují podmínky, jejichž úprava je nezbytná pro provádění
opatření Společné zemědělské politiky Evropské unie (společné organizace trhů, strukturální
opatření) a která jsou v oblasti komunitárního práva upravena bezprostředně závaznými
předpisy Evropských společenství (nařízení Evropských společenství). Tato nařízení orgánů
Evropských společenství jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii bezprostředně
aplikovatelná. Návrh zákona se proto zaměřuje pouze na ty specifické otázky, jejichž úprava
je právem Evropských společenství členským státům Evropské unie přikázána nebo
umožněna. V oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie se jedná řádově o několik
tisíc nařízení Evropských společenství, jejichž administrace musí být SZIF zajištěna.
Předkládaný návrh zákona provádí adaptaci našeho právního řádu nařízením
Evropských společenství, která se vyznačují bezprostředním účinkem a přímou
aplikovatelností dnem přistoupení České republiky k Evropské unii. Tato adaptace ovšem
zabraňuje jejich přímému opakování v národním právním předpise, ale pouze umožňuje
v omezené míře odkazovat na příslušná ustanovení nařízení Evropských společenství nebo
doplňovat tyto předpisy Evropských společenství v těch ustanoveních, které vyžadují určitou
součinnost členského státu, bez které by jejich přímá aplikace nebyla proveditelná, ale tak,
aby nevznikaly případné duplicity národního právního předpisu s předpisem Evropských
společenství. Současně dochází k úpravě těch ustanovení, u kterých by mohlo dojít vzhledem
k členství České republiky k Evropské unii k duplicitě mezi národní právní úpravou a
předpisy Evropských společenství.
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technický charakter hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropských společenství.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, zejména na malé a střední
podnikatele, dále sociální dopady a dopady na životní prostředí
Návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, na
ostatní veřejné rozpočty, ani na hospodářské subjekty, malé a střední podnikatele. Zároveň
návrh zákona nepředpokládá ani dopady sociální a dopady na životní prostředí.
Pokud jde o změny zákona o zemědělství v oblasti evidence zemědělského podnikatele
lze předpokládat, v souvislosti s vedením této evidence v režimu informačního systému
veřejné správy, s finančními náklady cca 1 mil. Kč, které budou hrazeny z rozpočtové
kapitoly Ministerstva zemědělství.

Zvláštní část
K částem první a druhé
K bodu 1 a 2:
Dochází k zpřesnění ustanovení ve vztahu k podmínkám poskytování dotací.
K bodům 3 až 23, 41, 43, přechodné ustanovení 1, a část druhá:
Hlavními důvody předložení navrhovaných změn jsou zejména zpřesnění ustanovení
týkajících se podnikání v zemědělství a evidence zemědělského podnikatele, které již
vyplynuly z aplikace zákona o zemědělství v praxi a odstranění některých výkladových
problémů, které se v souvislosti s aplikací zákona o zemědělství již objevily (například
zpřesnění ustanovení § 2f odst. 3 písm. d), zpřesnění ustanovení § 2e odst. 3 a 4, zpřesnění a
podrobnější rozvedení ustanovení § 2f odst. 2 předposlední věta, zpřesnění ustanovení § 2f
odst. 6, 7 a 10, apod.), a doplnění této právní úpravy o některá výslovná ustanovení, která
praxe rovněž postrádá (například rozšíření důvodů, pro které lze zemědělského podnikatele
vyřadit z evidence zemědělského podnikatele ― § 2g odst. 1, doplnění sankce za nesplnění
povinnosti ohlásit změny, které je třeba sledovat, neboť se týkají splnění základních
podmínek potřebných pro zaevidování zemědělského podnikatele podle tohoto zákona ― § 5
odst. 6, apod.). Neméně důležitým důvodem předložení navrhovaných změn je těsnější vazba,
resp. provázání evidence zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství se
živnostenským zákonem, z jehož dlouholeté aplikace v praxi lze čerpat, což umožňuje
vyhnout se případným výkladovým problémům i v případě podnikání v zemědělství
(například změna vztahu odpovědného zástupce k zemědělskému podnikateli a rozšíření
těchto ustanovení, jde-li o právnickou osobu, v § 2e odst. 1 ― viz obdobně § 11 odst. 1
živnostenského zákona, vypuštění ustanovení § 2f odst. 3 písm. h), doplnění způsobu
prokazování bezúhonnosti v § 2f odst. 5 ― viz obdobně § 46 odst. 1 živnostenského zákona, ,
zajištění předávání informaci z této evidence mezi obecními úřady a ministerstvem apod.).
Dalším důvodem předložení navrhovaných změn je odstranění některých formálních
a legislativně-technických nedostatků, které rovněž omezují náležitou aplikaci a výklad
zákona o zemědělství v praxi (například odstranění zavedené legislativní zkratky, která však
v dalším textu zákona vůbec není používána ― § 2f odst. 2 první věta, zpřesnění pojmu
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rozlišuje ještě „evidenci využití zemědělské půdy“, apod.).
K bodům 24 a přechodné ustanovení 2:
V souladu s ustanovením § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech se stanoví působnost ministerstva využívat při své činnosti rodná čísla, a to v souladu
s tímto zákonem.
K bodům 25 až 39, 42 až 44:
Hlavními důvody předložení navrhovaných změn jsou zejména zpřesnění ustanovení
týkajících se procesu aktualizace evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, které
již vyplynuly z aplikace zákona o zemědělství v praxi a odstranění některých výkladových
problémů, které se v souvislosti s aplikací zákona o zemědělství již objevily (například
zjednodušení postupu při ohlášení změn v evidenci nebo při žádosti nového subjektu o
zařazení do evidence § 3f a § 3g, apod.), a doplnění této právní úpravy o některá výslovná
ustanovení, která praxe rovněž postrádá. Zákonem č. 128/2003 Sb. byl tedy postaven právní
základ pro vytvoření evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Při formulování
pravidel pro její samotný vznik však nemohlo být předvídáno, jak by měla vyhlížet optimální
právní úprava pro její následnou aktualizaci, a proto bylo v ustanovení § 3g odst. 3 zákona
velice flexibilním způsobem vyjádřeno, že pravidla pro její vznik se pro její aktualizaci
použijí přiměřeně. Nyní, po získání zkušeností s jejím vytvořením a fungováním, je však
možno v zájmu dosažení právní jistoty všech zúčastněných a zajištění naprosto shodného
přístupu ke všem obdobným případům konstruovat naprosto konkrétní pravidla pro
aktualizaci evidence půdy tak, aby postup byl zcela jednoznačně a vyčerpávajícím způsobem
zákonem upraven.
Dále se navrhuje, aby změny údajů týkající se trvalých kultur – vinic a chmelnic potvrzoval prostřednictvím informačního systému evidence půdy ÚKZÚZ, který vede
samostatnou evidenci vinic, resp. chmelnic. Cílem tohoto ustanovení je obě evidence
integrovat a zabránit případnému vzniku rozdílných údajů mezi evidencí půdy, která je
základem pro poskytování dotací, a údaji ve speciálním registru, který slouží zejména
k evidence produkce. Na obdobném principu se navrhuje potvrzovat údaje o ekologickém
zemědělství ze strany pověřené osoby dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství.
K bodu 40:
Nové ustanovení zákona vzešlo z potřeby aplikace evropského nařízení umožňující
poskytování podpory de minimis v oblasti zemědělství a rybolovu (nařízení Komise (ES)
č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu), které je prvním svého druhu
v oblasti zemědělství a rybolovu.
Toto nařízení umožňuje poskytovat dosud nemožnou veřejnou podporu „malého
rozsahu“ (de minimis) podnikům působícím v zemědělství a rybolovu bez toho, aniž by ji
byla ČR povinna před poskytnutím této státní podpory nechat schvalovat Komisí. Celková
výše podpory je možná do 3000 euro na podnik za 3 roky.
Proto, aby podpory de minimis mohly být v ČR poskytovány musí ministerstvo, jako
orgán zabezpečující veškeré záležitosti týkající se veřejných podpor pro odvětví zemědělství
a rybolovu, zaznamenávat a shromažďovat veškeré údaje o příjemcích podpor de minimis
za účelem evidence a kontroly, tj. dodržování pravidla nepřečerpání limitu 3000 euro za 3
roky pro 1 podnik, dále pro účely kontroly stanoveného rozpočtového stropu pro celou ČR
na tuto podporu za 3 roky (zemědělství 9 696 000 euro/3 roky, rybolov 169 200 euro/3 roky)
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tedy povinnost poskytovat údaje pouze o podporách přijatých od ostatních veřejných institucí
či subjektů, které mohou podpory tohoto typu poskytovat.
K bodu 45:
Vzhledem k tomu, že zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo
dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, zrušil původní ustanovení
§ 3 zákona o zemědělství, které odkazovalo na přílohu k tomuto zákonu (zemědělské
výrobky, na které se vztahují zvláštní ochranná opatření při dovozu do České republiky)
dochází k formálnímu legislativně technickému odstranění této přílohy.
K části třetí
K bodům 1 a 2:
Z procesu adaptace nařízení Evropských společenství do našeho právního řádu
vyplývá nezbytnost rozšíření konkretizace obecného ustanovení o působnosti SZIF (§ 2b
zákona o zemědělství), která je specifikována v ustanovení § 1 odst. 2 zákona o SZIF, podle
předpisů Evropských společenství v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie pro
společné tržní organizace a strukturální opatření obdobně jako u jiných platebních agentur
členských států.
Současně dochází k doplnění zákona o SZIF o zmocňovací ustanovení podle kterého
může vláda vydat prováděcí právní předpis (nařízení vlády) k činnostem SZIF prováděným na
základě ustanovení § 1 odst. 2 zákona o SZIF, a které doplňuje obecné zmocňovací
ustanovení uvedené v § 2b odst. 2 zákona o zemědělství.
S ohledem na aplikační praxi stávajícího znění zákona o SZIF a vzhledem k nutnosti
SZIF administrovat dotační tituly Společné zemědělské politiky Evropské unie dochází
k doplnění ustanovení o formulářích SZIF, k těmto účelům vydávaných na základě zákona o
SZIF a příslušných nařízení vlády, a to jak v tištěné podobě tak i způsobem umožňujícím
přístup.
K bodům 3 až 5, 9, 14 až 16, 20 až 22, 24 až 26, 29 a 44:
Na základě analýzy příslušných předpisů Evropských společenství (nařízení Rady a
Komise Evropských společenství) je nutné upravit a zpřesnit některé pojmy a instituty zákona
o SZIF tak, aby odpovídaly pojmům a institutům používaným v těchto předpisech.
K bodu 6, 7 a 11:
S ohledem na příslušné předpisy Evropských společenství se navrhuje posílení
kontrolních mechanismů ministerstva vůči SZIF, které je zodpovědné za provádění Společné
zemědělské politiky Evropské unie za resort zemědělství.
K bodům 8, 10, 17 až 19, 23, 27, 28, 30, 31, 41, 42, 46 až 49:
Navrhované změny odstraňují duplicity mezi národním právním předpisem a
bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství (nařízení a rozhodnutí),
které vznikly dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
vzhledem k charakteru těchto právních předpisů Evropských společenství, které danou
problematiku přímo upravují.
K bodům 12,13, 34:
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K bodům 32, 36 až 41 a 45:
Po vstupu České republiky do Evropské unie je předmětem kontroly SZIF nejen
dodržování povinností a požadavků stanovených k zajištění úkolů platební agentury zákonem
o SZIF a zákonem o zemědělství, ale také dodržování povinností a požadavků stanovených
těmi právními předpisy Evropských společenství, které jsou pro Českou republiku
bezprostředně závazné a přímo použitelné (nařízení příslušných orgánů Evropské unie a
rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie, která jsou určena i České republice). Vzhledem
k tomu je na místě odpovídajícím způsobem novelizovat příslušná ustanovení zákona o SZIF
(působnost, kontrola, sankce).
V právních předpisech Evropských společenství je nyní – na rozdíl od dřívější doby –
stále více využívána forma bezprostředně závazných právních předpisů, především nařízení
(zpravidla Evropského parlamentu a Rady), tj. právního aktu, který je v členských státech
závazný ve všech svých částech a přímo aplikovatelný. Předpokládá se pouze, že v rámci
vnitrostátního právního řádu bude k zajištění náležité aplikace uvedených právních předpisů
konkretizováno mj., které orgány příslušného členského státu mají vykonávat těmito předpisy
stanovená oprávnění a provádět jimi předpokládaná opatření.
Tato konkrétní úprava, která je nutně ponechávaná právem Evropských společenství
národní právní úpravě vzhledem k různé struktuře a pravomocem orgánů v jednotlivých
členských státech Evropské unie, je právě předmětem navrhovaného ustanovení. Kdyby
nebylo tohoto ustanovení, které v obecné podobě reaguje na potřebu konkrétní úpravy
příslušných orgánů v podmínkách České republiky, byla by nezbytná příliš častá novelizace
zákona (téměř vždy v souvislosti s vydáním nového bezprostředně závazného právního
předpisu Evropských společenství).
Závaznost povinností v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,
které jsou stanoveny bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství,
pro fyzické a právnické osoby České republiky, je dána již povahou (bezprostřední závazností
a přímou aplikovatelností) těchto právních předpisů. Nicméně je účelné výslovně zdůraznit
dodržování a plnění těchto povinností v zájmu právní jistoty a odstranění event. pochybností,
k nimž někdy v praxi dochází.
K bodu 33:
S ohledem na administraci strukturálních podpor SZIF je nezbytné doplnit ustanovení
o poskytování informací ministerstvem o ortofotomapy evidence využití zemědělské půdy
podle uživatelských vztahů.
K bodu 35:
V souladu s ustanovením § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel ), ve znění pozdějších předpisů,
se stanoví možnost SZIF využívat při své činnosti rodná čísla, a to v souladu s tímto zákonem.
K bodu 50:
Vzhledem k bezprostředně závazným právním předpisům Evropských společenství a
v nich užívaných pojmech je nutné stanovit co se jednotlivým pojmy podle předpisů
Evropských společenství rozumí v našem právním řádu.
K částem čtvrté a páté
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zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, která bezprostředně souvisí
s úpravami evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů upravuje problematiku
evidence intenzivních sadů v souladu s příslušnými předpisy ES.
Změna zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů,
koncepčně zesoulaďuje administraci společných organizaci trhu Fondem.
K části šesté
S ohledem na rozsah prováděných změn, předešlých změn a pro větší přehlednost
jejich provedení se navrhuje zmocnění pro předsedu vlády k vyhlášení úplného znění zákona
o zemědělství i zákona o SZIF jak vyplývá ze změn provedených dřívějšími právními
předpisy a tímto zákonem, ve Sbírce zákonů.
K části sedmé
S ohledem na nezbytnost navrhovaných změn se navrhuje nabytí účinnosti tohoto
návrhu zákona dnem jeho vyhlášení.
Petr Zgarba v.r.
Karel Kratochvíle v.r.
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