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Navrhovaný právní předpis
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších
předpisů
Ustanovení
Obsah
(část, §,
odst., písm.,
apod.)
Část první 3. V § 2 písm. f) se slova „strukturálních fondů Evropské
čl. I. bod 2,
unie“ nahrazují slovy „programů spolufinancovaných
§ 2 písm. f)
Evropskou unií“.

Odpovídající předpis EU

Celex č.

Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
52011PC0628 Čl. 5
EZFRV se provádí v rámci sdíleného řízení mezi
členskými státy a Unií a financuje finanční
příspěvek Unie pro programy rozvoje venkova
prováděné v souladu s právními předpisy Unie
týkajícími se podpory pro rozvoj venkova.
Výdaje uvedené v čl. 4 odst. 1 a v článku 5 mohou
být financovány Unií, pokud je uskutečnily
akreditované platební agentury.
Čl. 10

1

Finanční
prostředky
na
úhradu
výdajů
uskutečněných
akreditovanými
platebními
agenturami, pokud jde o EZZF, by měla Komise
členským státům poskytovat formou následné
úhrady na základě vyúčtování.Než bude následná
úhrada formou měsíčních plateb provedena,měly
by členské státy mobilizovat nezbytné prostředky
na základě potřeb akreditovaných platebních
agentur.

Část první 4. V § 2a odst. 1 se slova „Smlouvy o založení Evropského
čl. I. bod 3,
společenství (dále jen „Smlouva o ES“)“ nahrazují slovy
§ 2a odst. 1
„Smlouvy o fungování Evropské unie“.

12012E/40

Čl. 40
odst. 1

Část první 5. V § 2a odst. 2 písm. a) a b) se slova „Smlouvy o ES“
čl. I. bod 4,
nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.
§ 2a odst. 2
písm. a) a
b)

12012E/40

Čl. 40
odst. 2

2

K dosažení cílů vymezených v článku 39 je zřízena
společná organizace zemědělských trhů. Tato
organizace má v závislosti na dotyčných
produktech jednu z těchto forem:
a) společná pravidla hospodářské soutěže,
b) povinná koordinace různých vnitrostátních
systémů organizace trhu,
c) evropská organizace trhu.
V dalším textu jsou tato opatření podrobněji
upravena.
Společná organizace trhů podle odstavce 1 může
zahrnovat veškerá opatření potřebná k dosažení
cílů stanovených v článku 39, zejména regulaci
cen, subvencování výroby i odbytu různých
produktů, skladovací a překlenovací opatření a
společné mechanismy pro stabilizaci dovozu nebo
vývozu.
Společné regulování trhu se musí omezit na
dosažení cílů vytyčených v čl. 39 a musí vylučovat
jakoukoli diskriminaci mezi výrobci a spotřebiteli
uvnitř Unie.
Společná cenová politika musí být založena na
společných kriteriích a jednotných metodách
výpočtu.

Část první 6. V § 2a odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
čl. I. bod 5,
„(3) Přímými podporami se rozumí opatření
§ 2a odst. 3
prováděná podle předpisů Evropské unie4) na trhu se
zemědělskými výrobky a potravinami podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech
podpory v rámci společné zemědělské politiky v oblasti
přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce.

52011PC0625 Čl. 1

_______________
4) 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, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.
73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný
administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor
pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé
podpory pro odvětví vína společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí
některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

Část první
čl. I. bod
14, § 2ca

15. V § 2ca se za slovo „fond9)“ vkládají slova „a Evropský
námořní a rybářský fond“ a na konci textu se doplňují
slova „nebo jím pověřený Fond podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie“.

52011PC0804 Čl. 4

Toto nařízení stanoví:
a) společná pravidla pro platby poskytované přímo
zemědělcům v rámci režimů podpory
uvedených v příloze I (dále jen „přímé platby“);
b) zvláštní pravidla týkající se:
i) základní platby pro zemědělce (dále jen
„režim základní platby“),
ii) platby
pro
zemědělce
dodržující
zemědělské postupy příznivé pro klima a
životní prostředí,
iii) nepovinné platby pro zemědělce v
oblastech s přírodními omezeními,
iv) platby pro mladé zemědělce, kteří zahajují
zemědělskou činnost,
v) nepovinného režimu podpory vázané na
produkci,
vi) zvláštní podpory pro bavlnu,
vii) zjednodušeného
režimu
pro
malé
zemědělce,
viii) rámce, který Bulharsku, Chorvatsku a
Rumunsku umožní doplňovat přímé
platby.
Čl. 4
Zřízení
Zřizuje se Evropský námořní a rybářský fond
(EMFF).

3

Část první
čl. I. bod
17, § 2e
odst. 3

22. V § 2e odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují
slova „, pokud je konečným produktem zemědělský
produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování
Evropské unie“.

Část první
čl. I. bod
18, § 2e
odst. 3

23. V § 2e se na konci odstavce 3 doplňují slova „Dále se za
zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost
stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům
v režimech podpory v rámci společné zemědělské
politiky.“.

Část první
čl. I. bod
19, § 2f
odst. 1

24. V § 2f odst. 1 se slova „předpisu Evropských
společenství13)“ nahrazují slovy „Smlouvy fungování o
Evropské unie“.

12012E/38

Čl. 38
odst. 1

Příloha I –
seznam
podle
čl. 38
52011PC0625 Čl. 4
odst. 1
písm.c)

12012E/56

4

Čl. 56
odst. 1

Zemědělskými produkty se rozumějí produkty
rostlinné výroby, chovu zvířectva a rybolovu,
jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají
s těmito produkty přímou souvislost.
Příloha I. obsahuje seznam zemědělských produktů
– popis zboží podle čísla bruselské nomenklatury.
c) „zemědělskou činností“:
- chov zvířat nebo pěstování zemědělských
produktů,
včetně
sklizně,
dojení,
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro
zemědělské účely,
- udržování zemědělských ploch ve stavu
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec
běžných způsobů zemědělské produkce
a použití strojů, na základě kritérií, jež
stanoví členské státy na základě rámce
stanoveného Komisí, nebo
- provádění minimální činnosti, kterou
stanoví členské státy a která je prováděna
na zemědělských plochách přirozeně
ponechávaných ve stavu vhodném pro
pastvu nebo pěstování plodin;
Podle následujících ustanovení jsou zakázána
omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro
státní příslušníky členských států, kteří jsou
usazeni v jiném členském státě, než se nachází
příjemce služeb.

Část první
čl. I. bod
49, § 3
odst. 9

57. V § 3 odst. 9 se za slova „Evropského rybářského
fondu9)“ vkládají slova „ a Evropského námořního a
rybářského fondu“.

Část první
čl. I. bod
69,
§ 3g odst.
13

77. § 3g včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 71 zní:

52011PC0804 Čl. 4

32009R1122

„§ 3g
Aktualizace evidence půdy
(13) Podá-li uživatel žádost o poskytnutí dotace, u
níž podmínka jejího poskytnutí se vztahuje na
zemědělskou půdu, musí mít v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie v evidenci půdy
vedenu celou jím obhospodařovanou výměru
zemědělské půdy71).
______________
71) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.
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Čl. 55

Čl. 4
Zřízení
Zřizuje se Evropský námořní a rybářský fond
(EMFF).
Článek 55
Neohlášení všech ploch
1. Jestliže zemědělec v daném roce neohlásí
všechny plochy uvedené v čl. 13 odst. 8 a rozdíl
mezi celkovou plochou ohlášenou v jednotné
žádosti a součtem ohlášené plochy a celkové
plochy neohlášených pozemků je větší než 3 %
ohlášené plochy, celková částka přímých plateb
splatných tomuto zemědělci v uvedeném roce se
sníží až o 3 % v závislosti na závažnosti
opomenutí.
2. Odstavec 1 se také použije na platby spojené s
režimy podle článků 85p, 103q a 103r nařízení
(ES) č. 1234/2007, pokud se na zemědělce vztahují
povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s
články 85t a 103z uvedeného nařízení. Procentní
podíl snížení se uplatní na celkovou částku, jež má
být vyplacena, dělenou počtem let uvedeným v
článcích 85t a 103z téhož nařízení.

Část první
čl. I. bod
74,
§ 3j

82. V § 3j v nadpisu se za slovo „Obnova“ vkládá slovo
„trvalého“.

52011PC0625 čl. 31

Čl. 31
Trvalé travní porosty
1. Zemědělci musí zachovávat jako trvalé travní
porosty ty plochy, které ve své žádosti podle čl.
74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX [horizontální
nařízení] pro rok 2014 ohlásili jako trvalé travní
porosty, dále jen „referenční plochy s trvalými
travními porosty“.
1a. Referenční plochy s trvalými travními
porosty se zvětší v případech, kdy je povinností
zemědělce přeměnit plochy na trvalé travní
porosty v roce 2014 nebo 2015 v souladu
s článkem 93 nařízení (EU) č. […] [horizontální
nařízení].
2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 5 %
svých referenčních ploch s trvalými travními
porosty. Uvedený limit se nepoužije v případě
vyšší moci nebo mimořádných okolností.
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Část první 83. V § 3j odstavec 1 zní:
čl. I. bod
„(1) Jestliže se uživatel půdního bloku, popřípadě
75,
dílu půdního bloku, rozhodne rozorat trvalý travní
§ 3j odst. 1
porost stanovený nařízením vlády podle § 3i za účelem
jeho obnovy,
a) ohlásí tuto skutečnost Fondu nejpozději do 15 dnů
ode dne rozorání trvalého travního porostu na
půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
b) zajistí souvislý trvalý travní porost na půdním bloku,
popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31.
srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže
obnova trvalého travního porostu byla ohlášena
v období
od
1. července
předcházejícího
kalendářního roku do 30. června příslušného
kalendářního roku, a
c) zajistí sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě
dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího
trvalého travního porostu, byla-li vyseta na půdním
bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do
31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže
obnova trvalého travního porostu byla ohlášena
v období
od
1. července
předcházejícího
kalendářního roku do 30. června příslušného
kalendářního roku.“.
Tímto ustanovením není dotčen postup podle zákona o
ochraně přírody a krajiny.
Část první 85. V § 3k písm. a) se za slova „druhu zemědělské kultury“
čl. I. bod
vkládá slovo „trvalý“.
77,
§ 3k
písm. a)

52011PC0625 čl. 31

dtto

52011PC0625 čl. 31
dtto
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Část první
čl. I. bod
78,
§ 3k
písm. b)
Část první
čl. I. bod
93,
§ 4 odst. 9

86. V § 3k písm. b) se za slovo „rozorání“ vkládá slovo
„trvalého“ a slovo „(§ 3i)“ se nahrazuje slovy
„stanovené nařízením vlády podle § 3i“.

52011PC0625 čl. 31

101. V § 4 se doplňuje odstavce 9 a 10, které znějí:

31987R2658
32008R0485

dtto

„(9)
Generální
ředitelství
cel
poskytuje
ministerstvu o hospodářských subjektech, které
podléhají kontrole podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího financování, řízení
a sledování společné zemědělské politiky v souvislosti
s přijímáním nebo prováděním plateb, které se vztahují
k systému financování Evropským zemědělským
záručním fondem, tyto údaje
a) identifikační údaje kontrolovaného hospodářského
subjektu, a to jméno nebo název, obchodní firmu a
sídlo,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu
zemědělského
produktu
podle
zařazení
v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I
nařízení Rady (EHS) č. 2658/87,
c) zemi odeslání a zemi původu zemědělského
produktu a
d) množství zemědělského produktu vyjádřené
v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.

Čl. 1
odst. 1

Čl. 2
odst. 1

Čl. 11
odst. 1
písm. b)

(10) Poskytnutí informací podle odstavce 9 není
porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového
řádu.“.
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Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 485/2008 zní:
Toto nařízení se týká kontroly obchodní
dokumentace subjektů nebo jejich zástupců, kteří
přijímají nebo provádějí platby, které se přímo
nebo nepřímo vztahují k systému financování
Evropským zemědělským záručním fondem
(EZZF), (dále jen „podniky“) za účelem zjištění,
zda byla opatření tvořící součást systému
financování EZZF skutečně a řádně provedena.
Čl. 2 odst. 1 zní: „Členské státy provádějí kontroly
obchodní dokumentace podniků, s přihlédnutím k
povaze operací, jichž se kontrola týká. Členské
státy zajistí, aby výběr podniků ke kontrole
poskytoval nejlepší záruku účinnosti opatření pro
předcházení nesrovnalostí v systému financování
EZZF a jejich vyšetřování. Výběr přihlíží mimo
jiné k finančnímu významu podniků v této oblasti a
k ostatním rizikovým faktorům.“
Čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č.
485/2008 zní: „V každém členském státě je
zvláštní orgán pověřen sledováním uplatňování
tohoto nařízení a koordinací a obecným dohledem
nad
kontrolami
prováděnými
úředníky
zaměstnanými jinými orgány“.

Číslo předpisu EU (kód celex)
Název předpisu EU
31987R2658
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku, v platném znění
32008R0485
Nařízení Rady (ES) č. 485/2008 ze dne 26. května 2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování
Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy, v platném znění
32009R1122
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých
podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost
v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění
12012E
Smlouva o fungování Evropské unie
52011PC0625
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech
podpory v rámci společné zemědělské politiky
52011PC0627
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova
52011PC0628
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky
52011PC0804
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o námořním a rybářském fondu (EMFF)
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Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Navrhovaný právní předpis
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších
předpisů
Ustanovení
Obsah
(část, §,
odst., písm.,
apod.)
Část druhá 11. V § 1 odst. 2 písm. r) se za slova „popřípadě
čl. IV. bod
s reprezentativním výběrem“ vkládají slova „trhů a
10,
tržních dnů,“.
§ 1 odst. 2
písm. r)

Odpovídající předpis EU

Celex č.

32007R1234
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Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 125f
odst. 1

Obsah

Článek 125f
Rozšíření působnosti pravidel
1. Je-li organizace producentů v odvětví ovoce a
zeleniny působící ve vymezeném hospodářském
obvodu u konkrétního produktu považována za
reprezentativní pro produkci a producenty tohoto
obvodu, může dotyčný členský stát na její žádost
vyhlásit níže uvedená pravidla za závazná pro
producenty usazené v tomto hospodářském obvodu,
kteří nejsou členy organizace producentů:
a) pravidla uvedená v čl. 125a odst. 1 písm. a);
b) pravidla nezbytná k provádění opatření uvedených v
čl. 103c odst. 2 písm. c).
První pododstavec se použije za předpokladu, že
dotyčná pravidla:
a) jsou v platnosti již nejméně jeden hospodářský rok;
b) jsou zahrnuta v taxativním seznamu v příloze XVIa;
c) jsou závazná pro období nejvýše tří hospodářských
roků.
Podmínka uvedená v druhém pododstavci písm. a) se
však nepoužije, jsou-li dotčenými pravidly pravidla
uvedená v bodech 1, 3 a 5 přílohy XVIa. V tom případě
nelze rozšíření působnosti pravidel uplatnit na více než
jeden hospodářský rok.

Část druhá 12. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene w) doplňují slova
čl. IV. bod
„a Evropský námořní a rybářský fond podle § 2ca
11,
zákona o zemědělství a“.
§ 1 odst. 2
písm. w)
Část druhá 39. § 11a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22, 23 a
čl. IV. bod
25 zní:
38,
„§ 11a
§ 11a
Vrácení dotace a penále

52011PC0804 Čl. 4

31995R2988

(1) V případě neoprávněné platby dotace kryté
zcela nebo z části prostředky z rozpočtu Evropské unie
postupuje Fond podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie22) a podle tohoto zákona.
(2) V případě neoprávněné platby dotace
poskytnuté výhradně z národních zdrojů postupuje
Fond podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace
Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího
vyplacení.
(3) Lhůta pro vrácení dotace se počítá od
doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace. V případě
dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů je
stanovena lhůta pro vrácení dotace 60 dnů.
(4) V případě, kdy příjemce dotace nedodrží
lhůtu stanovenou pro její vrácení, je povinen zaplatit
Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky dotace,
kterou je povinen vrátit, nejvýše do výše této částky23).
(5) V případě neoprávněné platby dotace
poskytnuté výhradně z národních zdrojů, Fond její
vrácení neuloží, pokud výše dotace nebo penále, které
je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahují
jednotlivě částku 1 500 Kč.

Čl. 5
odst. 1
písm. b)

Čl. 4
Zřízení
Zřizuje se Evropský námořní a rybářský fond
(EMFF).
Čl. 5
1. Úmyslné nesrovnalosti nebo nesrovnalosti
způsobené z nedbalosti mohou vést k těmto
správním sankcím:
b) zaplacení vyšší částky, než byly částky
neoprávněně přijaté nebo úmyslně nezaplacené,
případně s připočtením úroků; tato dodatečná částka
se určí v souladu s procentní sazbou stanovenou ve
zvláštních předpisech a nesmí překročit úroveň
bezpodmínečně nutnou k tomu, aby měla
odrazující povahu;
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(6) Řízení o vrácení dotace podle odstavce 2
a řízení o povinnosti zaplatit penále podle odstavce 4
se ukončí rozhodnutím vydaným Fondem; vrácení
dotace a zaplacení penále vymáhá Fond.
(7) V případě neoprávněného použití nebo
zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou
úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými
z Národního fondu a na zadržení těchto prostředků
určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 6
nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové
kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech25)
vykonávají finanční úřady.
(8) Při rozhodování o vrácení dotace a o
povinnosti zaplatit penále podle odstavců 1 až 6 má
Fond postavení orgánu veřejné správy; zákon o
rozpočtových pravidlech se nepoužije.
_________________
22) Nařízení Komise (ES) č. 885/2006, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.
73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný
administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor
pro
zemědělce
stanovených
v uvedeném
nařízení,
a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost
v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, 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.
23) Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze dne
18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských
společenství, v platném znění.
25) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, a to včetně odkazu na
poznámku pod čarou.
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32007R1234
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