Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2009
5. volební období
93.

USNESENÍ
zemědělského výboru
z 39. schůze
dne 21. května 2009
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Stanislava Kozáka,
náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Ing. Františka Dědiče a po
rozpravě
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/
s c h v á l i t ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:
1. K části první k čl. I k bodu 5 (§ 2a zákona o zemědělství)
Za bod 5 (§ 2a zákona o zemědělství) se vkládá nový bod 6, který zní:
„6. V poznámce pod čarou č. 4 se doplňují slova „Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19.
ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a
zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
2. K části první k čl. I k bodu 30 (§ 2f odst. 3 zákona o zemědělství)
Za bod 30 ( § 2f odst. 3 zákona o zemědělství) se vkládá nový bod 31, který zní:
„31. V § 2f odst. 3 písm. e) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
3. K části první k čl. I k bodu 35 (§ 2f zákona o zemědělství)
Bod 35 (§ 2f zákona o zemědělství) zní:

„35. V § 2f se odstavce 6, 7, 9 až 13, včetně poznámky pod čarou č. 4n a odkazu na tuto
poznámkou pod čarou, zrušují.
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 6.“.
4. K části první k čl. I k bodu 35 (§ 2f zákona o zemědělství)
Za bod 35 (§ 2f zákona o zemědělství) se vkládá nový bod 36, který zní:
„36. V § 2f se odstavec 6 zrušuje.“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
5. K části první k čl. I k bodu 36 (§ 2fa odst. 3 zákona o zemědělství)
V bodě 36 (§ 2fa odst. 3 zákona o zemědělství) v § 2fa odstavec 3 zní:
„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu
do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo
poskytnuté správcem základního registru osob a vyrozumí o jeho vydání
a) příslušný orgán státní statistické služby,
b) příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů,
c) příslušnou správu sociálního zabezpečení,
d) příslušný úřad práce a
e) toho, kdo podle zvláštního právního předpisu vede Centrální registr pojištěnců
všeobecného zdravotního pojištění.“.
6. K části první k čl. I k bodu 36 (§ 2fb odst. 3 a 4 zákona o zemědělství)
V bodě 36 (§ 2fb odst. 3 a 4 zákona o zemědělství) v § 2fb se odstavce 3 a 4 zrušují.
7. K části první k čl. I k bodu 36 (§ 2fb zákona o zemědělství)
Za bod 36 (§ 2fb zákona o zemědělství) se vkládá nový bod 37, který zní:
„37. V § 2fb (zákona o zemědělství) se doplňují odstavce 3 až 8, které znějí:
„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu
pro výkon působnosti podle tohoto zákona
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) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
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d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres 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 subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g) rodné číslo,
h) datum, místo a okres úmrtí;
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(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.“.
8. K části první k čl. I k bodu 62 (§ 3 odst. 10 a 11 zákona o zemědělství)
V bodě 62 (§ 3 odst. 10 a 11 zákona o zemědělství) se v § 3 odst. 10 slova „informačního
systému evidence obyvatel16)“ nahrazují slovy „z jiných informačních systémů“, v § 3 odst.
11 se slova „o obyvatelích16). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu podle § 2fb odst. 5.“ Nahrazují slovy

3

„z jiných informačních systémů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup v rozsahu podle § 2f a 2fb.“.
9. K části první k čl. I k bodu 62 (§ 3 odst. 10 a 11 zákona o zemědělství)
V bodě 62 (§ 3 odst. 10 a 11 zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 25 slova „Čl.
18 bod 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění“ nahrazují slovy „Čl. 15
odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 73/2009“.
10. K části první, čl. I, bodu 65 (§ 3a odst. 1 zákona o zemědělství)
V bodě 65 (§ 3a odst. 1 zákona o zemědělství) se slova „a pro evidenci pěstování máku setého
a konopí27)“ nahrazují slovy „pro evidenci pěstování máku setého a konopí27) a pro evidenci
území určeného k řízeným rozlivům povodní28)“.
11. K části první, čl. I, bodu 66 (§ 3a odst. 3 zákona o zemědělství)
V bodě 66 (§ 3a odst. 3 zákona o zemědělství) se v odstavci 3 na konci písmene a) doplňují
slova „popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř
půdního bloku29),“.
Poznámka pod čarou č. 29 zní:
„29) Čl. 30 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.“.
Ostatní poznámky se přečíslují.
12. K části první k čl. I k bodu 67 (§ 3a odst. 4 zákona o zemědělství)
V bodě 67 (§ 3a odst. 4 zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 31 slova
„Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění“ nahrazují slovy „Čl. 124
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009“.
13. K části první, čl. I, bodu 68 (§ 3a odst. 5 zákona o zemědělství)
Bod 68 zní:
„68. V § 3a odst. 5 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n),
které zní:
„n) příslušnost krajinného prvku, který se nachází uvnitř půdního bloku,
popřípadě dílu půdního bloku, nebo který s ním nejméně na části hranice
sousedí.“.“.
14. K části první, čl. I, bodu 69 (§ 3a odst. 6 zákona o zemědělství)
V bodě 69 (§ 3a odst. 6 zákona o zemědělství) se v odstavci 6 za slova „nebo k),“ vkládají
slova „popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř dílu
půdního bloku29),“.
15. K části první k čl. I k bodu 70 (§ 3aa odst. 4 zákona o zemědělství)
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V bodě 70 (§ 3aa odst. 4 zákona o zemědělství) se v § 3aa odst. 4 na konci textu doplňuje věta
„Nachází-li se krajinný prvek uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je součástí
výměry tohoto půdního bloku, popřípadě tohoto dílu půdního bloku29).“.
16. K části první k čl. I k bodu 70 (§ 3ab odst. 2 zákona o zemědělství)
V bodě 70 (§ 3ab odst. 2 zákona o zemědělství) se v § 3ab odst. 2 slova „základní údaje
z evidence využití půdy, kterými jsou“ nahrazují slovy „následující základní údaje jako
veřejný seznam z evidence využití půdy“.
17. K části první k čl. I k bodu 93 (§ 3k zákona o zemědělství)
V bodě 93 (§ 3k zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 45 slova
„Čl. 5 a příloha č. IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění“ nahrazují slovy „Čl.
6 a příloha č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009“.
18. K části první k čl. I k bodu 93 (§ 3p odst. 2 zákona o zemědělství)
V bodě 93 (§ 3p odst. 2 zákona o zemědělství) se v § 3p odst. 2 na konci textu doplňuje věta
„V případě evidence krajinného prvku na základě vlastního podnětu ministerstva nebo na
základě žádosti jiného orgánu veřejné správy se nevyžaduje prokázání právního důvodu
užívání krajinného prvku.“.
19. K části první k čl. I k bodu 93 (§ 3p odst. 5 zákona o zemědělství)
V bodě 93 (§ 3p odst. 5 zákona o zemědělství) se v § 3p odst. 5 slovo „výměry“ nahrazuje
slovy „vlastníka , uživatele nebo výměry krajinného prvku“.
20. K části první k čl. I k bodu 95 (§ 4 zákona o zemědělství)
V bodě 95 (§ 4 zákona o zemědělství) se věta „Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako
odstavce 2 až 11“ nahrazuje větou „Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6“.
21. K části první k čl. I k bodu 96 (§ 4 zákona o zemědělství)
V bodě 95 (§ 4 zákona o zemědělství) se slova „odstavce 12 a 13“ nahrazují slovy „odstavce 7
a 8“ a označení odstavců 12 a 13 se mění na označení odstavců 7 a 8.
22. K části první k čl. I k bodu 99 (§ 4a zákona o zemědělství)
V bodě 99 (§ 4a zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 51 doplňují slova
„Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.
23. K části první k čl. I k bodu 102 (§ 4b zákona o zemědělství)
Za bod 102 (§ 4b zákona o zemědělství) se vkládá nový bod 103, který zní:
„103. V § 4b se slova „výzkumný ústav, vzdělávací instituci, popřípadě muzeum, jako“
zrušují.“.
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Dosavadní novelizační body se přečíslují.
24. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4c zákona o zemědělství)
V bodě 103 (§ 4c zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 54 slova
„Příloha č. III nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění“ nahrazují slovy „Příloha č.
II nařízení Rady (ES) č. 73/2009“.
25. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4c zákona o zemědělství)
V bodě 103 (§ 4c zákona o zemědělství) se v § 4c odst. 4 písm. a) bod 4. slovo „systém58)“
nahrazuje slovem „systém59)“.
26. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4c zákona o zemědělství)
V bodě 103 (§ 4c zákona o zemědělství) se v § 4c se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„V případě, že není umožněna kontrola a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství60), zpráva o kontrole obsahuje hodnocení s
nejvyšším stupněm rozsahu a závažnosti podle písmene a) bodů 1 a 2.“.
Poznámka pod čarou č. 60) zní:
„60) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.“.
Ostatní poznámky se přečíslují.
27. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4d zákona o zemědělství)
V bodě 103 (§ 4d zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 61 slova
„Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění“ nahrazují slovy „Čl. 6 nařízení
Rady (ES) č. 73/2009“.
28. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4d zákona o zemědělství)
V bodě 103 (§ 4d zákona o zemědělství) se za § 4d vkládá nový § 4e, který včetně nadpisu
a poznámek pod čarou č. 62 až 64 zní:
„§ 4e
Provádění kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků
na ochranu rostlin
(1) Kontrolu minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího podpory pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)62) provádí
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla
pro provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje
venkova63) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a
dozoru stanovené ve zvláštním předpise64).
(2) Příslušný kontrolní orgán64) o kontrole provedené podle odstavce 1 vyhotoví
zprávu o kontrole. Ustanovení § 4c odst. 2 až 4 se použijí obdobně.
_____________
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62) Čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
63) Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
64) Zákon č. 147/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní § 4e a 4f se označují jako § 4f a 4g.
Ostatní poznámky se přečíslují.
29. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4e zákona o zemědělství)
V bodě 103 (původně § 4e zákona o zemědělství) se v § 4f odst. 1 vkládá nové písmeno c),
které zní:
„c) kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle
§ 4e v případě rozhodnutí o poskytnutí dotace u vybraných opatření Programu rozvoje
venkova62),“.
30. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4e zákona o zemědělství)
V bodě 103 (původně § 4e zákona o zemědělství) se v § 4f odst. 1 věta druhá zrušuje.
31. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4e zákona o zemědělství)
V bodě 103 (§ 4e zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 62 slova
„Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění“ nahrazují slovy „Čl. 23 nařízení
Rady (ES) č. 73/2009“.
32. K části první k čl. I k bodu 103 (§ 4f zákona o zemědělství)
V bodě 103 (§ 4f zákona o zemědělství) se v poznámce pod čarou č. 63 slova
„Čl. 23 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění“ nahrazují slovy „Čl. 20
odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 73/2009“.
33. K části třinácté k čl. XVI (zákon o léčivech)
Za část třináctou (zákon o léčivech) se vkládá nová část čtrnáctá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech
V zákoně č. …/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech, se části šedesátá pátá (změna zákona o zemědělství) a devadesátá
osmá (změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu) zrušují.“.
Dosavadní části se přečíslují.
34. K části čtrnácté k čl. XVII (účinnost)
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Část patnáctá (původně čtrnáctá), včetně nadpisu zní:
„ČÁST PATNÁCTÁ
Účinnost
Čl. XVII
(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou
a)
části třetí čl. V. bodu 1, 3, 4, 6 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010,
b)
části třetí čl. V. bodu 7, 8, 9, 10, 11 a 12, které nabývají účinnosti dnem
30. června 2010,
c)
části první bodu 36 a 37, části sedmé bodu 41 a části čtrnácté, které nabývají účinnosti
dnem 1. července 2010.
(2) Ustanovení části sedmé bodu 37 až 40 pozbývá platnosti dnem 30. června 2010.“.
35. K části první k čl. I k bodu 106 (§ 6 zákona o zemědělství)
Bod 106 se zrušuje.“
36. K části druhé k čl. IV (§ 80 zákona o ochraně přírody a krajiny)
V § 80 (zákona o ochraně přírody a krajiny) se za slovo „systém41d)“ vkládají slova
„ , s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod“.
37. K části sedmé k čl. IX k bodu 16 (§ 11 odst. 1 zákona o SZIF)
V bodě 16 (§ 11 odst. 1 zákona o SZIF) se v poznámce pod čarou č. 21 doplňují slova
„Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí
některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č.
247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.
38. K části sedmé k čl. IX k bodu 24 (§ 11d odst. 5 zákona o SZIF)
V bodě 24 (§ 11d odst. 5 zákona o SZIF) slovo „dvanácti“ nahradit slovem „dvacetičtyř“.
39. K části sedmé k čl. IX k bodu 33 (§ 12a zákona o SZIF)
V bodě 33 (§ 12a zákona o SZIF) se v poznámce pod čarou č. 34 doplňují slova „Nařízení
Rady (ES) č. 73/2009.“.
40. K části sedmé k čl. IX k bodu 35 (§ 12a zákona o SZIF)
V bodě 35 (§ 12a zákona o SZIF) doplnit odstavec 12, který zní:
„(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je
poskytnutí dotace vázáno a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství37), považuje se tato podmínka za nesplněnou.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:
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„37) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.“.
Ostatní poznámky pod čarou se přečíslují.
41. K části sedmé k čl. IX k bodu 40 (§ 12b zákona o SZIF)
Za bod 40 (§ 12b zákona o SZIF) se vkládá nový bod 41, který zní:
„41. § 12b včetně nadpisu zní:
„§ 12b
Poskytování údajů z jiných informačních systémů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon
působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres 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 zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g) rodné číslo,
h) datum, místo a okres úmrtí;
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
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g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí;
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) 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.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.“.
42. K části sedmé k čl. IX k bodu 41 (§ 12c odst. 1 zákona o SZIF)
V bodě 41 (§ 12c odst. 1 zákona o SZIF) se v § 12c odst. 1 písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
43. K části sedmé k čl. IX k bodu 41 (§ 12c odst. 2 zákona o SZIF)
V bodě 41 (§ 12c odst. 2 zákona o SZIF) se v § 12c odst. 2 písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
44. K části sedmé k čl. IX k bodu 41 (§ 12c odst. 2 zákona o SZIF)
V bodě 41 (§ 12c odst. 2 zákona o SZIF) se v § 12c odst. 2 písm. b) slova „podle písmene d)“
nahrazují slovy „podle písmene b)“.
45.K části sedmé k čl. IX k bodu 41 (§ 12d odst. 1 zákona o SZIF)
V bodě 41 (§ 12d odst. 1 zákona o SZIF) se v § 12d odst. 1 písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
46. K části sedmé k čl. IX k bodu 41 (§ 12d odst. 2 zákona o SZIF)
V bodě 41 (§ 12d odst. 2 zákona o SZIF) se v § 12d odst. 2 písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
47. K části sedmé k čl. IX k bodu 41 (§ 12d odst. 2 zákona o SZIF)
V bodě 41 (§ 12d odst. 2 zákona o SZIF) se v § 12d odst. 2 písm. b) slova „podle písmene
d)“ nahrazují slovy „podle písmene b)“.
48. K části osmé k čl. XII (§ 76 zákona o odpadech)
V § 76 (zákona o ochraně přírody a krajiny) se za slovo „systém39b)“ vkládají slova
„ , s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod“.
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49. K části desáté k čl. XIV (§ 2 odst. 5 zákona o ÚKZÚZ)
V § 2 se v odstavci 5 (zákona o ÚKZÚZ) doplňuje věta „Ústav dále také provádí tyto kontroly
podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.“.
50. K části desáté k čl. XIV (§ 2 odst. 5 zákona o ÚKZÚZ)
V poznámce pod čarou č. 5c se slovo „§ 4c“ nahrazuje slovy „§ 4c a 4e“.
51. K části desáté k čl. XIV (§ 2 odst. 5 zákona o ÚKZÚZ)
Na konci poznámky pod čarou č. 5d se doplňují slova „Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES)
č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem
na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.
52. K části třetí k čl. V (zákon na ochranu zvířat proti týrání)
Část třetí, včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ
Čl. V
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993
Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 77/2006 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb. se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze
dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso“.

2. V § 7 odst. 5 se slova „Označování zvířat“ nahrazují slovy „Označování psů“.
3. Za § 12c se vkládají nové § 12d a 12e, které včetně poznámek pod čarou č. 3b až 3e znějí:
„§ 12d
(1) Při chovu kuřat druhu Kur domácí (Gallus gallus), která jsou chována na maso
(dále jen „kuřata chovaná na maso“) musí chovatel
a) dodržovat požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso
stanovené prováděcím právním předpisem,
b) předávat pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) hlášení o chovu kuřat
chovaných na maso,
c) vést záznamy o chovu kuřat chovaných na maso stanovené prováděcím právním
předpisem; tyto záznamy musí chovatel uchovávat alespoň po dobu 3 let a na vyžádání
je předložit příslušnému orgánu ochrany zvířat,
d) poskytovat osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s) zákona údaje a vzorky stanovené
prováděcím právním předpisem.
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(2) Maximální hustota osazení v hospodářství, kterým se rozumí výrobní provoz
s chovem kuřat chovaných na maso, nebo v hale hospodářství, kterou se rozumí budova
hospodářství, ve které je chováno hejno kuřat chovaných na maso, nesmí překročit
33 kg/m2. Hustotou osazení se rozumí celková živá hmotnost kuřat chovaných na maso,
která se ve stejném čase nacházejí v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy.
Využitelnou plochou se rozumí plocha se stelivem kdykoliv přístupná kuřatům chovaným
na maso. Hejnem kuřat chovaných na maso se rozumí skupina kuřat chovaných na maso,
která jsou umístěna v hale hospodářství a která se v této hale nacházejí současně.
(3) Chovatel, který splňuje požadavky podle odstavců 1 a 2, může provozovat chov
kuřat chovaných na maso s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2, pokud
a) sdělí pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) úmysl používat vyšší hustotu
osazení hlášením o chovu kuřat chovaných na maso a b) splňuje požadavky na
hospodářství, požadavky na obsah a vedení dokumentace a požadavky pro vyšší hustotu
osazení stanovené prováděcím právním předpisem.
Maximální hustota osazení v tomto případě nesmí překročit 39 kg/m2. Chovatel je povinen
hlásit změnu hustoty osazení nejméně 15 dnů před umístěním hejna kuřat chovaných
na maso do haly.
(4) Chovatel může provozovat chov kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou
osazení, která překračuje hustotu uvedenou v odstavci 3 maximálně o 3 kg/m2, pokud mu
bude na žádost a po splnění kriterií pro povolení zvýšené hustoty osazení stanovených
prováděcím právním předpisem vydáno krajskou veterinární správou rozhodnutí
o povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení. Krajská
veterinární správa povolení rozhodnutím odejme či změní, jestliže chovatel přestane
splňovat kriteria, za kterých bylo rozhodnutí o povolení vydáno. Požadavky stanovené
v odstavci 3 platí obdobně.
(5) Chovatel, který chová kuřata chovaná na maso s hustotou osazení vyšší než
33 kg/m2, je povinen
a) z údajů vedených podle odstavce 1 písm. c) vypočítat údaje o denní míře úmrtnosti
hejna a kumulativní denní míře úmrtnosti hejna a
b) v doprovodné dokumentaci3c) k dodávce kuřat chovaných na maso na jatky uvést údaje
o denní míře úmrtnosti hejna a kumulativní denní míře úmrtnosti hejna a údaje
o hybridu a plemeni kuřete.
(6) Chovatel musí poskytnout osobám, které jsou jím zaměstnány nebo najaty, aby
pečovaly o kuřata chovaná na maso nebo aby je chytaly a nakládaly, poučení týkající se
požadavků na ochranu zvířat, včetně požadavků na způsoby porážení používané
v hospodářstvích. Splnění této povinnosti je na vyžádání orgánů ochrany zvířat chovatel
povinen doložit.
(7) Chovatel musí zajistit, aby za každý chov kuřat chovaných na maso byla
stanovena osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso, která má osvědčení
o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Toto osvědčení vydává ministerstvo
na základě absolvování kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na
hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso, obsah záznamů o chovu kuřat
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chovaných na maso, obsah údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat
osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s) zákona, požadavky na hospodářství, požadavky na
obsah a vedení dokumentace a požadavky na chov kuřat chovaných na maso při hustotě
osazení vyšší než 33 kg/m2, kriteria pro povolení zvýšené hustoty osazení, obsah a rozsah
kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o
způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, požadavky na vybavení školicího pracoviště,
kvalifikaci lektorů, podmínky a způsob vydávání osvědčení a jeho vzor.
§ 12e
Ustanovení § 12d se nevztahuje na
a)
hospodářství s méně než 500 kuřaty,
b)
hejna kuřat pro rozmnožovací chov,
c)
líhně,
d)
kuřata z extenzivního chovu ve vnitřních prostorách a z chovu ve volném výběhu
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3d),
e)
kuřata z ekologického chovu podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství3e).
__________________
3b) § 23c zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona
č. 130/2006 Sb.
3c) Oddíl III přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne
29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny
živočišného původu, v platném znění.
3d) Písmena b) až e) přílohy IV nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých
obchodních normách pro drůbeží maso, v platném znění.
3e) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství
a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném
znění.“.
4. V § 20 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t),
která znějí:
„s) stanoví osobu, která zajistí od chovatelů sběr a vědecky podloženou objektivní
a srovnatelnou analýzu údajů založených na sledování reprezentativního vzorku hejn
kuřat chovaných na maso, porážených během období o délce minimálně jednoho roku,
a předloží tuto analýzu ministerstvu,
t) vydává osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso na základě
absolvování kurzů odborné přípravy podle § 12d odst. 7.“.

5. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které
včetně poznámek pod čarou č. 5f a 5g zní:
„n) provádějí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5f) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla
pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém 5g).
__________________
5f) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. …/2008 Sb.
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5g) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu
a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým
se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 5f a 5g se označují jako poznámky pod čarou č. 5h a5i,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

6. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která
znějí:
„o) vydávají a odnímají povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou
osazení podle § 12d odst. 4,
p) na jatkách přijímají s dodávkou kuřat chovaných na maso údaje podle § 12d odst. 5
písm. b), posuzují plnění pravidel ochrany kuřat při chovu způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem.“.

7. V § 27 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j),
která znějí:
„i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1
písm. a) a odst. 2 až 5, nebo
j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží
záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d
odst. 1 písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje
údaje podle § 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata
chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.

8. V § 27 odst. 10 písm. b) se slova „podle odstavce 3 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy
„podle odstavce 3 písm. g) až i)“.
9. V § 27 odst. 10 písm. c) se za slova „podle odstavce 3 písm. a) až f)“ vkládají slova
„nebo j)“.
10. V § 27a odst. 4 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i)
a j), která znějí:
„i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1
písm. a) a odst. 2 až 5, nebo
j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží
záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d
odst. 1 písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje
údaje podle § 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata
chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.

11. V § 27a odst. 17 písm. b) se slova „podle odstavce 4 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy
„podle odstavce 4 písm. g) až i)“.

14

12. V § 27a odst. 17 písm. c) se za slova „podle odstavce 4 písm. a) až f)“ vkládají slova
„nebo j)“.
13. V § 29 odst. 1 se za slova „§ 12c odst. 3,“ vkládají slova „§ 12d odst. 8,“.
14. V § 29b se za slova „§ 24 odst. 3“ vkládají slova „ , § 25 odst. 6“.“.
53. K části šesté k čl. VIII k bodu 1 (plemenářský zákon)
Před bod 1 se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:
„1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze
dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso .“.
2. V poznámce pod čarou č. 2 se za větu „Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne
29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek, pasportů a podnikových registrů.“ vkládá
věta „Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se provádějí
směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých
.“.
Ostatní body se přečíslují.
54. K části šesté k čl. VIII k bodu 1 (plemenářský zákon)
Za bod 1 (po přečíslování bod 3) se vkládá nový bod 4, který zní:
„4. V § 23 odst. 1 se číslo „1000“ nahrazuje číslem „500“.
Ostatní body se přečíslují.
55. K části čtvrté k čl. VI k úvodní větě (zákon o návykových látkách)
V úvodní větě části čtvrté čl. VI (zákon o návykových látkách) se slova „ a zákona č. 124/2008
Sb.“ nahrazují slovy „ , zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.“.
56. K části osmé k čl. XII k úvodní větě (zákon o odpadech)
V úvodní větě části osmé čl. XII (zákon o odpadech) se slova „ a zákona č. 34/2008 Sb.“
nahrazují slovy „ , zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb.“.
57. K části jedenácté k čl. XV (zákon o rostlinolékařské péči)
Část jedenáctá, včetně nadpisu zní:
„Část jedenáctá
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XV
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Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb. se mění takto:
1. V § 28 odst. 1 se slova „odstavce 7 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 8 písm. b)“.
2. V § 28 odst. 8 se slova „odstavců 1 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 7“.
3. V § 72 se doplňují odstavce 12 a 13, které včetně poznámek pod čarou č. 52c až 52e znějí:
„(12) Rostlinolékařská správa dále provádí pro ministerstvo odborné a kontrolní
činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona
o zemědělství52c).
(13) Rostlinolékařská správa dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona
o zemědělství52d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství
upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní
a kontrolní systém52e).
__________________
52c) § 2i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 441/2005 Sb. a zákona
č. …/2008 Sb.
52d) § 4c a 4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. …/2008 Sb.
52e) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu
a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se
stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění
kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje
venkova, v platném znění
4. V § 78 odst. 6 písm. l) se slova „§ 28 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 9“.
5. V § 86 odst. 1 se za slova „nebo být absolventem odborného kurzu“ vkládají slova
„podle odstavce 4“.
6. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 28 odst. 1, 2 a 4“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 1,2,3 a 5“.
7. V § 88 odst. 3 se za slova “§ 42 odst. 7, “ vkládají slova „§ 43 odst. 1,“.
8. V § 88 odst. 4 se za slova „§ 85 odst. 2 písm.b)“ vkládá čárka a slova „§ 86 odst. 4“.“.
58. K části dvanácté k čl. XVI k úvodní větě (zákon o správních poplatcích)
V úvodní větě části dvanácté čl. XVI (zákon o správních poplatcích) se za slova „zákona
č. 182/2008 Sb.,“ vkládají slova „zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb.,
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zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,“.
59. K části třinácté k čl. XVI k úvodní větě (zákon o léčivech)
V úvodní větě části třinácté čl. XVII (zákon o léčivech) se za slova „(zákon o léčivech),“
vkládají slova „ve znění zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 296/2008 Sb.,“.
60. K části první k čl. I:( zákon o zemědělství)
V § 3p odst. 4, věta druhá za středníkem nahradit slovo „objektu“ výrazem „krajinného
prvku“,
61. V části první Čl.I dosavadní novelizační bod 51 zní:
„51. V § 2i odst. 2 písm. f) se za slovo „uchovávat“ vkládá slovo „nejméně“ a za slovo
„bloku“ se vkládají slova „ , popřípadě dílu půdního bloku“.“.
62. K části první k čl. IX k bodu 10 (§ 7 odst. 2 zákona o SZIF)
V bodě 10 (§ 7 odst. 2 zákona o SZIF) se slova „a slovo „vláda“ se nahrazuje slovy „ministr
zemědělství“ zrušují.
63. K části první k čl. IX k bodům 12 a 13 (§ 9 odst. 2 a § 9a zákona o SZIF)
Body 12 a 13 se zrušují.
Ostatní novelizační body se přečíslují.
64. K části první k čl. IX k bodu 14 (§ 9a zákona o SZIF)
V bodě 14 (§9a zákona o SZIF) se slova „písmene d)“ nahrazuje slovy „písmene e)“, slova
„písmena e) a f)“ se nahrazují slovy „písmena f) a g)“, včetně jejich označení jako
doplňovaných písmen.“.
II. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny
III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal
zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

Ing. Josef Š e n f e l d v.r.
ověřovatel výboru

Ing. František D ě d i č v.r.
zpravodaj výboru

Ing. Jiří P a p e ž v.r.
předseda výboru
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