
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OBECNÁ ČÁST

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle

1. 1 Název

Návrh  zákona,  kterým  se  mění  zákon  č.  154/2000  Sb.,  o  šlechtění,  plemenitbě
a evidenci  hospodářských  zvířat  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (plemenářský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Definice problému

V souvislosti se záměrem transformace státních podniků zemských hřebčinců Písek
a Tlumačov se mění jejich dosavadní právní forma ze státních podniků na státní příspěvkové
organizace. 

Oba státní podniky byly založeny k plnění úkolů státní péče o plemenářství v chovu
koní, avšak vzhledem ke své právní formě, struktuře a rozsahu majetku a předmětu podnikání
nemohou  generovat  dostatek  finančních  zdrojů,  který  by  jim  umožnil  ekonomickou
soběstačnost.  Doposud  byly  hlavním  zdrojem  financování  obou  státních  podniků  dotace
z národního dotačního programu č.  5 „Podpora Národnímu hřebčínu Kladruby n.L.,  státní
podnik,  Zemskému hřebčinci Písek, státní podnik a Zemskému hřebčinci Tlumačov,  státní
podnik“ podle zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a
§ 2d  zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (dále také „dotační titul č. 5“). 

Dotační  titul  č.  5  však  bude  muset  být  ukončen v souvislosti  s aktuálně  platnou
legislativou EU. Jedná se zejména o nařízení Komise č. 702/2014 ze dne 25. 06. 2014, kterým
se  v  souladu  s  články  107  a  108  Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie  prohlašují  určité
kategorie  podpory  v odvětvích  zemědělství  a  lesnictví  a  ve  venkovských  oblastech
za slučitelné s vnitřním trhem. Pokud by byl dotační titul č. 5 poskytován nadále, hrozí riziko
řízení ze strany Komise EU a povinnosti poskytnuté finanční prostředky vrátit. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Podle  vymezení  pojmu  „oprávněná  osoba“  v  §  2  odst.  1  písm.  j)  plemenářského
zákona se rozumí oprávněnou osobou právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem
(odkaz na definici  podnikatele  v obchodním zákoníku)  nebo uznané chovatelské sdružení,
kterým Ministerstvo  zemědělství  udělilo  souhlas  k  výkonu  některých  odborných  činností
podle  §  3  (tj.  například  ke  kontrole  užitkovosti,  výkonnostním zkouškám,  výkonnostním
testům a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat).

Zemské hřebčince Písek a Tlumačov v současné době vykonávají  odborné činnosti
podle § 3 (například výkonnostní testy a posuzování koní) a pod vymezení pojmu „oprávněná
osoba“  v  §  2  odst.  1  písm.  j)  spadají,  protože  jsou  podnikatelem  (osobou  zapsanou
v obchodním rejstříku).
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Tyto odborné činnosti budou zemské hřebčince vykonávat i po transformaci na státní
příspěvkové  organizace,  proto  je  změna  vymezení  pojmu  „oprávněná  osoba“  doplněním
právní formy „státní příspěvková organizace“ odůvodněná a nezbytná.

V dané souvislosti nutno pro úplnost uvést, že s ohledem na nabytí účinnosti zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se definice podnikatele obsažená v § 420 a násl. v zásadě
nemění:  „Kdo  samostatně  vykonává  na  vlastní  účet  a odpovědnost  výdělečnou  činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení
zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele
a pro účely  §  1963 se  za  podnikatele  považuje  také  každá  osoba,  která  uzavírá  smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu
svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů

Zemský hřebčinec Písek, s.p.
Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.
Ministerstvo zemědělství.

1.5 Popis cílového stavu

Tímto  návrhem se v souvislosti  se  záměrem transformace právní  formy zemských
hřebčinců Písek a Tlumačov ze státních podniků do státních příspěvkových organizací mění
vymezení pojmu „oprávněná osoba“ v § 2 odst. 1 písm. j) plemenářského zákona, čímž dojde
k přizpůsobení nové právní formě těchto subjektů.

Na  základě  materiálu  předloženého  Ministerstvem  zemědělství   ve  věci  záměru
transformace  Zemského  hřebčince  Písek  s.p.  a  Zemského  hřebčince  Tlumačov,  s.p.  se
předpokládá, že vláda

a) schválí změnu usnesení vlády ze dne 12. 06. 2013 č. 460, o předchozím souhlasu se
zrušením  podniku  Zemský  hřebčinec  Písek  státní  podnik  a  podniku  Zemský  hřebčinec
Tlumačov, státní podnik, jejich sloučením s podnikem Lesy České republiky, s.p., 

b)  schválí  žádost  o vydání  předchozího  souhlasu  se  zrušením  podniku  Zemský
hřebčinec  Písek  státní  podnik  a  podniku  Zemský  hřebčinec  Tlumačov,  státní  podnik
s likvidací a 

c)  vezme  na vědomí  informaci  o  záměru  pověřit  výkonem činností  vykonávaných
Zemským hřebčincem Písek státní podnik a Zemským hřebčincem Tlumačov, státní podnik
státní příspěvkové organizace zřízené podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a podle ustanovení § 4b
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

1.6 Zhodnocení rizika

Jak je již uvedeno výše, oba státní podniky byly založeny k plnění úkolů státní péče
o plemenářství  v  chovu  koní,  avšak  vzhledem  ke  své  právní  formě,  struktuře  a  rozsahu
majetku a předmětu podnikání nemohou generovat dostatek finančních zdrojů, které by jím
umožnil  ekonomickou  soběstačnost.  Doposud  byly  hlavním  zdrojem  financování  obou
státních podniků dotace z národního dotačního programu č. 5. Dotační titul č. 5 však bude
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muset být ukončen v souvislosti s aktuálně platnou legislativou EU. Pokud by byl dotační titul
č.  5 poskytován nadále,  hrozí riziko řízení  ze strany Komise  EU a povinnosti  poskytnuté
finanční prostředky vrátit.

Neprovedení  navrhované  změny,  tj.  vymezení  pojmu  „oprávněná  osoba“
v plemenářském zákoně ponechat ve stávajícím znění, by rovněž mohlo představovat riziko
ohrožení  výkonu  odborných  činností  podle  §  3  předmětného  zákona.  Státní  příspěvkové
organizace Písek a Tlumačov tak nebudou nově spadat pod toto vymezení, přestože jejich
právním  předchůdcům  byl  souhlas  k výkonu  některých  odborných  činností  podle
plemenářského zákona Ministerstvem zemědělství udělen a tyto činnosti vykonávají.

2. Návrh variant řešení

Varianta 1 („nulová“)

Nulová  varianta  předpokládá  vymezení  pojmu  „oprávněná  osoba“  v plemenářském
zákoně ponechat ve stávajícím znění. Státní příspěvkové organizace Písek a Tlumačov tak
nebudou  spadat  pod  toto  vymezení,  přestože  jejich  právním  předchůdcům  byl  souhlas
k výkonu  některých  odborných  činností  podle  plemenářského  zákona  Ministerstvem
zemědělství  udělen  a  tyto  činnosti  vykonávají.  Neprovedení  navrhované změny by mohlo
představovat  riziko  ohrožení  výkonu  odborných  činností  podle  §  3  předmětného  zákona
a současně ohrožení financování těchto subjektů.

Varianta  2  –  Převod  majetku,  práv  a  závazků  státních  podniků  do  státních
příspěvkových  organizací  zřízených  k tomuto  účelu  podle  ustanovení  §  4b  zákona
č. 252/1997 Sb.

Investiční  rozvojové  programy  významnějšího  rozměru  lze  realizovat
nejpravděpodobněji  za  předpokladu  subvence  zakladatele  –  zřizovatele,  která  je  možná
zejména  „změnou“  právní  formy  státních  podniků  na  státní  příspěvkové  organizace  tak,
jak byl  tento  krok uskutečněn v případě  státního  podniku Národní  hřebčín  Kladruby n.L.,
tedy převodem  jeho  majetku,  práv  a  závazků  na  státní  příspěvkovou  organizaci  Národní
hřebčín Kladruby n.L.

Potřeba změny zákona: ano -  změna  vymezení  pojmu  „oprávněná  osoba“
v § 2 odst.  1  písm.  j)  §  2  odst.  1  písm.  j)  zákona
č. 154/2000 Sb.

Finanční dopad na st. rozpočet: příspěvek na provoz 18 - 20 mil. Kč/podnik, rok 
→ celkem provozní příspěvek 36 - 40 mil. Kč/rok
investiční dotace 5 mil. Kč/podnik, rok
→ celkem investiční dotace 10 mil. Kč/rok
→ DOTACE CELKEM 46 - 50 mil. Kč/rok

Náklady ze strany MZe: Tyto prostředky budou hrazeny z kapitoly MZe.
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů

3.1 Identifikace nákladů a přínosů

Varianta 1 („nulová“)

Nulová varianta neřeší problém financování Zemského hřebčince Písek, státní podnik
a Zemského hřebčince Tlumačov,  státní podnik. Tato varianta neřeší ani ohrožení výkonu
odborných činností podle § 3 plemenářského zákona. Státní příspěvkové organizace Písek a
Tlumačov tak nebudou nově spadat pod toto vymezení, přestože jejich právním předchůdcům
byl  souhlas  k výkonu  některých  odborných  činností  podle  plemenářského  zákona
Ministerstvem zemědělství udělen a tyto činnosti vykonávají.

Varianta  2 -  Převod majetku,  práv a závazků státních podniků do státních  příspěvkových
organizací zřízených k tomuto účelu podle ustanovení § 4b zákona č. 252/1997 Sb.

Tato varianta předpokládá změnu vymezení pojmu „oprávněná osoba“ v § 2 odst. 1
písm.  j)  plemenářského  zákona,  čímž  dojde  k přizpůsobení  změně  právní  formy  těchto
subjektů,  zajištění  výkonu  odborných  činností  podle  §  3  předmětného  zákona  a  zajištění
dlouhodobé stabilizace financování těchto subjektů.

Výhodou  této  varianty  řešení  je  rovněž  přehledné  organizační  uspořádání  dvou
samostatných  státních  příspěvkových  organizací  a  efektivnější  kontrola  vynakládaných
finančních  prostředků.  Důležitou  podmínkou  této  varianty  je  zajištění  dostatečných
prostředků ze státního rozpočtu na provozní a investiční dotace obou státních příspěvkových
organizací.

3.2 Náklady

Viz body 2 a 3.1.

3.3 Přínosy

Viz body 2 a 3.1.

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant

V rámci zvažovaných variant řešení byla zvolena varianta 2.

4. Návrh řešení

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

V rámci zvažovaných variant řešení byla zvolena  varianta 2 převodu majetku, práv
a převzetí  závazků  podniku  Zemský  hřebčinec  Písek  státní  podnik  a  podniku  Zemský
hřebčinec Tlumačov, státní podnik dvěma státními příspěvkovými organizacemi, zřízenými
podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování  v právních  vztazích  a  podle  ustanovení  §  4b  zákona  č.  252/1997  Sb.,
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o zemědělství,  s přiměřeným použitím pravidel uvedených v § 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Tato varianta předpokládá změnu vymezení pojmu „oprávněná osoba“ v § 2 odst. 1
písm.  j)  plemenářského  zákona,  čímž  dojde  k přizpůsobení  změně  právní  formy  těchto
subjektů.

5. Implementace doporučené varianty a vynucování

Viz k bodu 4.1.

6. Přezkum účinnosti regulace

Přezkum  účinnosti  regulace  bude  prováděn  Odborem  zakladatelské  činnosti
Ministerstva zemědělství.

7. Konzultace a zdroje dat 

Materiály a data poskytnuté Odborem zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství,
Zemským hřebčincem Písek, s.p. a Zemským hřebčincem Tlumačov, s.p. 
 

8. Zhodnocení  dopadů  navrhovaného  řešení  ve  vztahu  k  ochraně  soukromí  a 
osobních údajů

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou
právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů.

Navrhovaná  právní  úprava  nepředstavuje  zvláštní  úpravu  žádné  povinnosti  ani
oprávnění subjektu osobních údajů.

9. Zhodnocení korupčních rizik

Navrhovaná právní  úprava neobsahuje žádné ustanovení,  které  by bylo  předmětem
korupčního rizika.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

V rámci několika zvažovaných variant řešení byla zvolena varianta převodu majetku,
práv a převzetí závazků podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik a podniku Zemský
hřebčinec Tlumačov, státní podnik dvěma státními příspěvkovými organizacemi, zřízenými
podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování  v právních  vztazích  a  podle  ustanovení  §  4b  zákona  č.  252/1997  Sb.,
o zemědělství,  s přiměřeným použitím pravidel uvedených v § 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
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Dopad na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí

Finanční dopad na st. rozpočet: příspěvek na provoz 18 - 20 mil. Kč/podnik, rok 
→ celkem provozní příspěvek 36 - 40 mil. Kč/rok
investiční dotace 5 mil. Kč/podnik, rok
→ celkem investiční dotace 10 mil. Kč/rok
→ DOTACE CELKEM 46 - 50 mil. Kč/rok

Náklady ze strany MZe: Tyto prostředky budou hrazeny z kapitoly MZe.

Předkládaný návrh nemá dopad na rozpočty krajů nebo obcí.

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace

Navržené změny nejsou v rozporu s požadavkem zákazu diskriminace fyzických osob.

Dopady na životní prostředí

Navrhovaná úprava nemá dopady na životní prostředí

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána

     Návrh  odpovídá  ústavnímu  pořádku  a  právnímu  řádu  České  republiky  a  naplňuje
požadavky mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 

Zhodnocení  slučitelnosti  navrhované  právní  úpravy  s předpisy  Evropské  unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské
unie

Návrh se práva Evropské unie netýká, není v rozporu s judikaturou soudních orgánů
Evropské unie ani s obecnými právními zásadami Evropské unie.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K Čl. I:

§ 2 odst. 1 písmeno j) zákona č. 154/2000 Sb. se nahrazuje novým zněním. Oproti stávajícímu
znění byla doplněna právní forma „státní příspěvková organizace“.
S  ohledem na  nabytí  účinnosti  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  byla  upravena
poznámka pod čarou a nově doplněn odkaz na § 420 a násl. obsahující definici podnikatele,
která  se  v  zásadě  nemění:  „Kdo  samostatně  vykonává  na  vlastní  účet  a  odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně
za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely
ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která
uzavírá  smlouvy  související  s  vlastní  obchodní,  výrobní  nebo  obdobnou  činností
či při samostatném  výkonu  svého  povolání,  popřípadě  osoba,  která  jedná  jménem  nebo
na účet podnikatele.“.

K Čl. II:

Nabytí účinnosti zákona se navrhuje prvním dnem následujícím po jeho vyhlášení.

     

V Praze dne 22. ledna 2015

Benešík Ondřej v.r.
Havlová Olga v.r.
Kováčik Pavel v.r.

Kudela Petr v.r.
Lobkowicz Jaroslav v.r.

Pěnčíková Marie v.r.
 Syblík Zdeněk v.r.
Šenfeld Josef v.r.

Váhalová Dana v.r.
Velebný Ladislav v.r.

Zemánek Jiří v.r.
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