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VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,  

ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne 
22. září 2016, č. j. 52140/2016-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 15. října 2016.  
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

RESORT PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁNÍ 

Ministerstvo dopravy 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
K názvu vyhlášky: 
V názvu navrhované vyhlášky je vinou překlepu chybně označena poslední novela 
vyhlášky č. 298/2014 Sb. jako vyhláška č. 344/2005 Sb. Je třeba uvést správné označení 
vyhlášky č. 344/2015 Sb. 
K čl. I: 
Do článku I návrhu novely vyhlášky je nutné doplnit úvodní větu ve smyslu článku 55 
odstavců 1 a 2 legislativních pravidel vlády. 

 
Akceptováno. 

 
Neakceptováno. 

Jedná se o změnu 
pouze 1 ustanovení 
vyhlášky. Text je však    
upraven dle  čl. 55 odst. 
3 LPV. 

 
 
 
 
 
Ministerstvo financí 
 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
1) Obecně 
Upozorňujeme na nesprávně uvedený název materiálu, konkrétně „návrh vyhlášky, kterou 
se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 
344/2005 Sb.“ místo správného „návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 
cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. 

2) K návrhu vyhlášky 
Za označení Čl. I je třeba doplnit úvodní větu, a to v souladu s čl. 55 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, která zní: 

 
 
 

Akceptováno 
Text v celém materiálu 
opraven. 
 
 
 
Neakceptováno. 
Jedná se o změnu 
pouze 1 ustanovení 
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Ministerstvo financí 
 
 
 
 
 
 

„Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 
Sb., se mění takto:“. 

3) K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
K bodu 3. Varianta I v souvislosti s druhou větou na str. 3, v níž se uvádí, že: „V 
souvislosti s úhradou daně z nemovitých věcí budou sníženy náklady vlastníků ZP v těch 
k.ú., kde dojde ke snížení ceny pozemku“, nesouhlasíme s tímto obecným konstatováním, 
neboť se nevztahuje na všechny poplatníky; neplatí pro poplatníky daně z pozemků (např. 
vlastníky), kteří si neuplatňují náklady, např. fyzické osoby nepodnikající. Doporučujeme 
slovo "budou" nahradit slovy "mohou být"; tak tato úprava bude v souladu s textem druhé 
věty bodu 3. Obecné části Odůvodnění. 
4) K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
V bodě 3. Varianta I na str. 3 se dále uvádí, že „Navrhovaná právní úprava ovlivní kupní 
ceny ZP v některých k.ú. a při případném převodu ZP do vlastnictví státu tak bude 
změněn dopad na výdajovou stranu státního rozpočtu. …“.  
Kupní cena se mezi stranou prodávající a stranou kupující sjednává podle zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Při úplatném převodu do 
vlastnictví státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se cena sjednává maximálně do výše 
ceny zjištěné podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky. V materiálu je 
konstatováno, že bude změněn dopad na výdajovou stranu státního rozpočtu. 
Doporučujeme doplnit jakým způsobem, nebo výše citovanou větu vypustit. 
Závěr:  
K vypořádání připomínek za Ministerstvo financí jsou pověřeni: 
Ing. Vlasta Scholzová, tel.: 257 044 265, vlasta.scholzova@mfcr.cz; 
Ing. Kateřina Müllerová, tel.: 257 042 921, katerina.mullerova@mfcr.cz. 

vyhlášky. Text je však    
upraven dle  čl. 55 odst. 
3 LPV. 
 
 
Akceptováno 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Částečně 
akceptováno 
Dle § 6 odst. 2 písm. b) 
vyhlášky č. 441/2013 
Sb., oceňovací 
vyhlášky, je 
zemědělsky 
obhospodařovaný 
pozemek, který nebyl 
bonitován oceněn na 
základě průměrných 
základních cen 
stanovených 
připravovanou 
vyhláškou. Změny v 
průměrné základní 
ceně se tedy promítnou 
i na výdajovou stranu 
státního rozpočtu v 
případě úplatného 
převodu takto 
oceněného 
zemědělského 
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pozemku do vlastnictví 
státu.  V návaznosti na 
výše uvedené byl text 
upraven.   

Ministerstvo kultury 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
Upozorňujeme, že kromě odůvodnění je ve všech částech materiálu (průvodní dopis, 
obálka, předkládací zpráva, návrh vyhlášky a závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace) chybně uvedena novelizace vyhlášky č. 298/2014 Sb. jako „vyhláška č. 
344/2005 Sb.“, což je ovšem zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících 
zákonů. Správně má být v materiálu uvedena vyhláška č. 344/2015 Sb., kterou došlo k 1. 
lednu 2016 k novelizaci vyhlášky č. 298/2014 Sb. 

Akceptováno. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
upozorňujeme na chybně uvedený rok vydání vyhlášky č. 344/2015 Sb. v nadpisu 
navrhovaného právního předpisu.  

Akceptováno. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
V samotném návrhu vyhlášky a i v dalších částech předkládaného materiálu je uvedeno 
nesprávné označení novely dané vyhlášky z roku 2015. 
Z tohoto důvodu doporučujeme v názvu návrhu vyhlášky slova „ve znění vyhlášky č. 
344/2005 Sb.“ nahradit slovy „ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.“. 
Současně doporučujeme v uvedeném smyslu upravit i příslušné ostatní části materiálu. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí Bez připomínek.  

ÚV – místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek.  

ÚV - ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti, legislativu 
a předseda LRV 

Bez připomínek. 
 

ÚV – vedoucí Úřadu 
vlády Bez připomínek.  

ÚV – Odbor 
kompatibility Bez připomínek.  
Nejvyšší kontrolní 
úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
K názvu vyhlášky 
V názvu návrhu vyhlášky je uvedeno chybné číselné označení novelizační vyhlášky pod č. 
344/2005 Sb. namísto vyhlášky č. 344/2015 Sb.  
Nesprávné číselné označení názvu vyhlášky je uvedeno jak v samotném návrhu změny 
vyhlášky (II.), tak i v předkládací zprávě (I.) a v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (IV.). 
K bodu 2. návrhu vyhlášky 
Slovo „zrušuje“ doporučujeme nahradit slovem „zrušují“. 

 
 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 

Neakceptováno. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
K názvu vyhlášky 
V názvu vyhlášky doporučuji nahradit slova „ve znění vyhlášky č. 344/2005 Sb.“ slovy „ve 
znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.“. 

 
 

Akceptováno. 
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Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 

 
Upozornění na změny katastrálních území v roce 2016 
1) Dávám ke zvážení, zda do přílohy vyhlášky vložit nový řádek s novým katastrálním 
územím Horky u Stínavy (kód k. ú. 924270). Na základě žádosti Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj vydal Český úřad zeměměřický a katastrální dne 29. července 2016 
souhlas se vznikem nového katastrálního území Horky u Stínavy s termínem 1. října 
2016. S ohledem na skutečnost, že na Katastrálním pracovišti Prostějov nedoběhly 
všechny potřebné procesy podmiňující vznik katastrálního území, tak vznik nového 
katastrálního území nebyl k 1. říjnu 2016 realizován. Katastrální pracoviště Prostějov 
podle současně platného harmonogramu předpokládá vznik tohoto katastrálního území na 
přelomu listopadu a prosince letošního roku.  
2) Dávám ke zvážení, zda v příloze zrušit řádek pro katastrální území Radonice u Hradiště 
(kód k. ú. 930067). Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel od Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov, návrh na sloučení katastrálního 
území Radonice u Hradiště (kód k. ú. 930067) a katastrálního území Kadaňský Rohozec 
(kód k. ú. 782424) v obci Radonice (kód obce 563323) do jednoho katastrálního území 
pod názvem Kadaňský Rohozec (kód k. ú. 782424). Český úřad zeměměřický a 
katastrální zatím nevydal souhlas se sloučením těchto katastrálních území, ale 
pravděpodobně k tomu dojde v nejbližších dnech s předpokládanou účinností od 1. 
prosince 2016. 

 
 
Neakceptováno. 
Vysvětleno 
Do vyhlášky je možné 
zařadit pouze existující 
k.ú. a zahrnovat pouze 
platné změny.  
Pro řádný výběr daně z 
nemovitých věcí 
je tedy nutné, aby nové 
k.ú. Horky u Stínavy 
vzniklo až po 2.1.2017. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Vysvětleno. 
Zrušení k.ú. Radonice 
u Hradiště bude 
provedeno při 
následující novele 
vyhlášky. 

Energetický regulační 
úřad Bez připomínek. 

 

Národní bezpečnostní 
úřad Bez připomínek.  
Správa státních 
hmotných rezerv Bez připomínek.  
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost Bez připomínek. 

 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže Bez připomínek. 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví Bez připomínek.  

Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání Bez připomínek.  
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Krajský úřad 
Jihočeského kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Jihomoravského kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Karlovarského kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad Kraje 
Vysočina Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

Bez připomínek. 
 

Krajský úřad 
Libereckého kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek. 
 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Pardubického kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Středočeského kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Ústeckého kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Zlínského kraje Bez připomínek.  

Hlavní město Praha Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Asociace krajů ČR Bez připomínek.  
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Sdružení místních 
samospráv  Bez připomínek.  

Agrární komora Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek. 
 

Družstevní asociace 
ČR Bez připomínek.  

Hospodářská komora Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek. 
 

Státní pozemkový 
úřad 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
1/ bod 1.2. Definice problému, odstavec čtvrtý, věta první 
Znění: „V 17 k.ú. se jedná o změny realizované na základě výsledků aktualizace 
bonitačního mapování ZP.“ 
Připomínka a zdůvodnění: Ve skutečnosti se jedná o aktualizaci BPEJ v 65 katastrálních 
územích (celá k.ú.). V 17. k.ú. se jedná o významné změny průměrné ceny ZP o více než 
10 % – viz příloha č. 1 k odůvodnění 
Doporučené znění: „V 17 k.ú. se jedná o významné změny realizované na základě 
výsledků aktualizace bonitačního mapování“.  
(Celou větu lze také z textu závěrečné zprávy vypustit). 
2/ bod 1.2. Definice problému, odstavec čtvrtý, věta čtvrtá 
Doporučení: Větu doplnit o změny v souvislosti s realizací KoPÚ. 
3/ bod 1.2. Definice problému, odstavec čtvrtý, věta pátá 
Znění: „Dalším důvodem změny ceny ZP byla i změna v hektarové výměře některých k.ú.“ 
Doporučení: Do Odůvodnění, zvláštní části přidat přílohu se seznamem k.ú., u kterých byla 
hlavním důvodem pro zařazení do vyhlášky větší změna v hektarové výměře s uvedením 

 
 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno 
 

Akceptováno 
částečně 

Do odůvodnění 
doplněn seznam k.ú. u 
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původní (z roku vypracování návrhu předchozí vyhlášky) a současné výměry ZP. nichž dochází ke 
změně ceny vlivem 
změny výměry větší 
než 10 %. Původní 
výměru z předcházející 
vyhlášky však nelze 
použít vzhledem 
k tomu, že seznamy 
katastrálních území 
jsou každý rok různé. 

Státní zemědělský 
intervenční fond Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek. 
 

Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany 
půdy  

Bez připomínek. 
 

Asociace 
soukromého 
zemědělství 

Bez připomínek. 
 

Zemědělský svaz  Bez připomínek.  

Ústav zemědělských 
a potravinářských 
informací 

Bez připomínek.  
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