
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 

a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 816) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 157 ze 

41. schůze konané dne 19. dubna 2017 (tisk 816/2) 

 

A. Novela zákona o oběhu osiva a sadby 

1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 2. vkládají nové novelizační body 3. a 4., které znějí: 

„3. V § 2 odst. 1 písm. n), § 3 odst. 1 písm. a) a § 19 odst. 2 písm. a) se za slova „materiál révy“ 

vkládají slova „a chmele“.  

 

4. V § 2 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní: 

„u) standardním rozmnožovacím materiálem chmele rostlina, která je odrůdově pravá a čistá, 

určená k produkci chmele anebo k produkci rostlin, určených k produkci chmele, která splňuje 

požadavky stanovené tímto zákonem, a u níž bylo úřední zkouškou ověřeno splnění těchto 

požadavků,“. 

Dosavadní písmena u) až z) se označují jako písmena v) až aa).“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

2. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 13. (po přečíslování 15.) vkládá nový novelizační bod 

16., který zní: 

„16. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) standardní rozmnožovací materiál chmele.“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

3. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 14. (po přečíslování 17.) vkládá nový novelizační bod 

18., který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní: 

„18. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „jeho umístění v příslušném katastrálním území“ nahrazují 

slovy „přesné označení pozemku podle identifikace dílu půdního bloku podle zákona 

o zemědělství16).  
____________________________________________________ 
16)  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

4. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 41. (po přečíslování 45.) vkládá nový novelizační bod 

46., který zní: 

„46. V § 18 odst. 9 se za slova „materiálu révy“ vkládají slova „a chmele“.“.  
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Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

5. V čl. I dosavadní novelizační bod 52. (po přečíslování 57.) zní: 

„57. V § 24 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) je předmětem žádosti o úřední registraci v kterémkoliv členském státě nebo je předmětem 

žádosti o odrůdové právo podle písmene b) a zpráva vypracovaná příslušným úředním 

subjektem v Evropské unii nebo ve třetí zemi prokazuje, že odrůda je odlišná, uniformní a stálá 

(§ 26 odst. 3 až 5); tento rozmnožovací materiál nelze uvádět do oběhu  

do doby registrace odrůdy nebo do doby udělení ochranných práv k odrůdě, nebo“.“. 

 

 

6. V Čl. II Přechodná ustanovení se v bodě 1 slova „a sadba“ zrušují. 

 

 

7. V Čl. II Přechodná ustanovení bod 2 zní: 

„2. Návěsky rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle dosavadních právních 

předpisů lze používat pro označení rozmnožovacího materiálu uznaného v roce nabytí účinnosti 

tohoto zákona. U ovocných rodů a druhů lze takto návěsky používat pouze  

pro materiál pocházející z matečných porostů založených přede dnem 1. ledna 2017.“. 

 

 

8. V Čl. II Přechodná ustanovení se doplňují body 3 a 4, které znějí: 

„3. Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně 

skončena, se dokončí podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

4. Přehlídky konformního rozmnožovacího materiálu, jehož výroba byla dodavatelem oznámena 

Ústavu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly dokončeny před nabytím 

účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

9. Část třetí včetně nadpisu zní: 

  

„ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

 

Čl. V 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení.“. 

 

 

B. Novela zákona o hnojivech   

 

I.  Název zákona zní: 

„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony“.  
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II.  Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o hnojivech 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon  

o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., 

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona  

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 

263/2014 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „§ 3b odst. 3“ nahrazují slovy „bylo ohlášeno podle § 3b“.   

 

2. V § 3b odst. 1 se slova „hospodářského prostoru nebo“ nahrazují slovy „hospodářského 

prostoru,“ a za slova „Švýcarské konfederaci“ se vkládají slova „nebo Turecku“.  

 

3. V § 3b odst. 2 písmeno c) zní: 

„c)  doklad obsahující informaci o uvádění vzájemně uznaného hnojiva do oběhu v souladu s 

právními předpisy v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, 

Švýcarské konfederace nebo Turecka, a“. 

 

4. V § 3b odst. 2 písm. d) se slova „hospodářského prostoru nebo“ nahrazují slovy 

„hospodářského prostoru,“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „nebo Turecku“. 

 

5. V § 3b se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

 

6. V § 9 odst. 8 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.  

 

7. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „; to neplatí pro pozemky druhu trvalého travního porostu“ 

zrušují.“. 

 

8. V § 11 odst. 1 se za slovo „chemické“ vkládají slova „ , fyzikální a mikrobiologické“. 

 

9. V § 11 odst. 4 se slovo „chemických“ zrušuje. 

 

10. V § 11 odst. 5 se za slovo „chemických“ vkládají slova „ , fyzikálních 

a mikrobiologických“.“. 

 

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a dosavadní Čl. V se označuje jako Čl. VI. 
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C. Novela zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 

 

1.  Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:  

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 

 

Čl. VI 

 

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., zákona č. 482/2004 Sb., 

zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., 

zákona č. 242/2016 Sb. a zákona č.  298/2016 Sb., se mění takto: 

 

1.  V § 1 odst. 2 se písmena e) a j) zrušují včetně poznámky pod čarou č. 4.  

 

2.  V § 1 odst. 2 se písmeno t) zrušuje.  

 

3.  V § 6a odst. 1 se písmeno i) zrušuje.  

 

4.  V § 6a odst. 2 písm. a) se slovo „ ,i)“ zrušuje.  

 

5.  V § 6a odst. 4 a 5 se slova „a i)“ zrušují.  

 

 

6.  V § 6b odst. 2, § 7 odst. 1 a 3, § 9 odst. 1 a 5 a v § 13d odst. 2 se slovo „ředitel“ nahrazuje 

slovy „generální ředitel“.  

 

7.  V nadpisu § 9 se slovo „Ředitel“ nahrazuje slovy „Generální ředitel“.  

 

8.  V § 9 odst. 1, 4 a 5 se slovo „Ředitel“ nahrazuje slovy „Generální ředitel“.  

 

9.  V § 9 odst. 2, 3 a 5 se slovo „ředitele“ nahrazuje slovy „generálního ředitele“.  

 

10.  V § 11a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději 

do 10 let ode dne jejího vyplacení.“.  

 

11.  § 11d, 11f a § 11h se zrušují včetně poznámky pod čarou č. 29.  

 

12.  § 11e se zrušuje.  

 

13.  V § 13b odst. 1 se písmeno e) zrušuje.  

 

Čl. VII 

Přechodné ustanovení 

 

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních 

předpisů.“. 
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Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní Čl. VI se označuje jako Čl. VIII. 

 

 

2.  Část pátá (původně část třetí) včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. VIII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. VI 

a)  bodu 1, pokud jde o § 1 odst. 2 písm. e) a j),  

b) bodu 3, pokud jde o § 6a odst. 1 písm. i),  

c)  bodu 4, pokud jde o § 6a odst. 2, 

d)  bodu 5, pokud jde o § 6a odst. 4 a 5, 

e)  bodu 11, pokud jde o § 11d, 11f a 11h, a  

f)  bodu 13, pokud jde o § 13b odst. 1 písm. e), 

která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.“. 

 

 

D. Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu   

Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu 

 

Čl. VIII 

 

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 185/2016 Sb., se 

mění takto: 

 

1. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Jedná-li se o zemědělské pozemky v příslušnosti 

hospodaření Státního pozemkového úřadu, vycházejí uživatelské vztahy k těmto pozemkům, 

zejména nájemné, z podmínek a omezení pro jejich nájemce při jejich požívání vyplývajících 

zejména z působnosti Státního pozemkového úřadu podle tohoto zákona. Roční nájemné 

za požívání pozemků v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, které tvoří 

zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, činí 2,2 % z ceny pozemku25), pokud se Státní 

pozemkový úřad s nájemcem nedohodnou jinak.“.  

 

Poznámka pod čarou č. 25 zní: 

 

„25) Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 

základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů“. 

 

2. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) zemědělské pozemky nebo jejich části určené územním plánem nebo regulačním plánem anebo 

rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní 
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infastruktury8) nebo těmito stavbami již zastavěné, s výjimkou zemědělských pozemků 

1. převáděných podle § 3 odst. 4, § 7 nebo § 10 odst. 1 nebo 2, 

2. převáděných se souhlasem obce nebo kraje na osoby, které mají podle schválené stavební 

dokumentace uskutečnit výstavbu podle § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, 

3. převáděných se souhlasem obce nebo kraje směnou za jiné nemovitosti podle § 17 odst. 3 

zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo  

4. již využitých ke zřízení technické infrastruktury8); 

v případě pochybností vydá na základě žádosti Státního pozemkového úřadu vyjádření příslušný 

úřad územního plánování,“. 

 

3. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Ustanovení § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se použije na 

postup Státního pozemkového úřadu pouze v případech, kdy nezbytné náklady spojené s oceněním 

věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků souvisí s řízením o vydání pozemků do vlastnictví 

oprávněné osoby nebo poskytnutím náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

 

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá a dosavadní Čl. VIII se označuje jako Čl. IX. 

 

 

E. Novela zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  

 

Čl. IX 

 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb. a zákona 

č. 185/2016 Sb., se mění takto:  

   

1. V § 8 odst. 4 se za druhou větu vkládá věta „Údaje o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách zajišťuje Státní pozemkový úřad v celostátní databázi bonitovaných půdně ekologických 

jednotek.“. 

 

2.  V § 19 písm. g) se slova „změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek“ nahrazují 

slovy „změny údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách“. 

 

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá a dosavadní Čl. IX se označuje jako Čl. X. 

 

 

F. Novela zákona o správních poplatcích 

V čl. IV v části druhé, změna zákona o správních poplatcích, se vkládá nový bod 1., který zní: 

 

„1. V části I položce 3 v odstavci „Předmětem poplatku není“ bod 4. zní: 

„4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).“.“. 

  

Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. května 2017 
 

 

B. Poslanec Petr Kudela 

SD 6385 

 

B1. A. Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu novely zákona o oběhu osiva a sadby, k části první 

 

1. V části první, v čl. I se v dosavadním novelizačním bodu 73 slova „a v § 38b odst. 1 písm. b)“ 

zrušují. 

 

2. V části první, v čl. I se v dosavadním novelizačním bodu 74 slova „a v § 38b odst. 2 písm. r)“ 

zrušují. 

 

3. V části první, v čl. I se v dosavadním novelizačním bodu 75 slova „a v § 38b odst. 2 písm. s)“ 

zrušují. 

 

4. V části první, v čl. I se v dosavadním novelizačním bodu 76 slova „a v § 38b odst. 2 písm. v)“ 

zrušují. 

 

5. V části první, v čl. I se v dosavadním novelizačním bodu 78 slova „a v § 38b odst. 4“ zrušují. 

 

6. V části první, v čl. I se v dosavadním novelizačním bodu 79 slova „a v § 38b odst. 5 písm. a)“ 

zrušují. 

 

7. V části první, v čl. I se dosavadní novelizační body 80 a 81 (týká se § 38b) zrušují.  

 

 

B2. B. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu novely zákona o oběhu osiva a sadby, k části druhé – 

změna zákona o správních poplatcích 

 

V dosavadní části druhé, dosavadní čl. IV (změna zákona o správních poplatcích) se  

za novelizační bod 1 vkládají nové novelizační body 2 až 5, které znějí:  

 

„2. V části I položce 14 písm. a) se za slova „10 let pro osoby“ vkládají slova „mladší 15 let nebo“.  

 

3. V části I položce 14 se na konci textu písmene a) doplňuje text: 

„ - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let  Kč 1 000 

  - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství 

nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci 

svého povolání nebo funkce   Kč   500“. 

 

4. V části I položce 14 se v poznámce slova „druhé, čtvrté a šesté“ nahrazují slovy „třetí, páté, 

sedmé a deváté“. 
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5. V části I položce 14 se v poznámce slova „osobám mladším 15 let“ zrušují.“. 

 

Dosavadní novelizační bod 2 se označuje jako novelizační bod 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 24. května 2017 

 

 

 

Josef Kott, v.r. 

zpravodaj garančního zemědělského výboru 
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