
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty 
odrůdIV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním 
předmětem činnosti zemědělská výroba  
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
6. listopadu 2015, č.j. 58824/2015-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 30. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
           

Resort Připomínky 
 

Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínky:  
1. V § 2 návrhu vyhlášky, ve kterém se uvádí jako 

podmínka způsobu určení hlavního předmětu činnosti 
„... pokud se v součtu za poslední uzavřené účetní 
období jeho příjmy ze zemědělské výroby podílí na 
celkových příjmech z podnikání více než 40 
procenty...“, žádáme o doplnění věcného vymezení 
pojmu „příjem“. Zpřesnění tohoto pojmu povede k vyšší 
právní jistotě u těch dotčených osob, které jsou 
účetními jednotkami účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví ve smyslu § 2 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. V opačném případě bude sporné, zda se u 
těchto osob jedná o „příjmy“ jako peněžní tok (popř. ve 
smyslu daňových předpisů), či o „výnosy“ vykazované 
v  účetní závěrce, anebo o jinou veličinu. 

 
2. K § 3 odst. 1 - Domníváme se, že úprava  kompetence 

Ministerstva zemědělství  k vedení evidence jde 
nad  rámec zákonného zmocnění obsaženého 
v zákoně o podporovaných zdrojích energie, podle 
kterého Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou 

 
Akceptováno. 
Doplněno odůvodnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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„způsob vedení seznamu výrobců s hlavním 
předmětem činnosti zemědělská výroba“. Podle našeho 
názoru nelze stanovení kompetence správního úřadu 
k vedení evidence podřadit pod „způsob vedení 
evidence“, navíc by kompetence správního úřadu měla 
vyplývat ze zákona a nikoliv být stanovena prováděcím 
právním předpisem.  

 

Připomínky: 

K návrhu vyhlášky 

1. K úvodní větě - Doporučujeme slova "č. 310/2013 Sb., 
zákona č. 90/2014 Sb. a zákona" pro nadbytečnost 
vypustit (§ 53 odst. 3 byl dotčen pouze zákonem č. 
131/2015 Sb.) 

2. K § 2 - Doporučujeme nahradit slovo "procent"  znakem 
"%", stejně tak doporučujeme užít znak v příloze. 

3. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky odkazuje na § 6 odst. 
8 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. V   účinném znění tohoto zákona 
však § 6 obsahuje pouze 7 odstavců. Doporučuje se 
upravit tak, aby bylo odkazováno na účinné ustanovení. 
Stejně tak je tomu v příloze k vyhlášce v textu čestného 
prohlášení. 

4. § 3 odst. 2 písm. a) - Doporučujeme jednorázovou 
úpravu evidence pro rok 2016 upravit samostatně v 
přechodném ustanovení. 

5. § 3 odst. 2 písm. a) a b) - Doporučujeme čárku mezi 
pododstavci a) a b) nahradit spojkou "a", aby bylo pro 
adresáty předpisu jasněji vyjádřeno kumulativní splnění 
podmínek. 

6. § 3 odst. 3 - Je třeba doplnit tečku na konci odstavce. 

 

K příloze vyhlášky  

1. Před slovo „společnosti“ se doporučuje ve všech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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výskytech vložit slovo „obchodní“. Pojem „společnost“, 
přestože je velmi často používán v  obecné mluvě, 
neodpovídá současné terminologii soukromého práva a 
dle zákona o obchodních korporacích je nutné užívat 
pojem „obchodní společnost“. Zákon o obchodních 
korporacích sice zavádí legislativní zkratku 
„společnost“ pro pojem „obchodní společnost“ v § 1 
odst. 1, avšak z čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády vyplývá, že legislativní zkratku zavedenou v 
jednom právním předpisu nelze užívat v textu jiného 
právního předpisu. Nadto užitý pojem „společnost“ je 
definován v § 2716 občanského zákoníku v jiném než 
zamýšleném významu, a to jako entita bez právní 
subjektivity, která vznikne, zaváže-li se smlouvou 
několik osob sdružit jako společníci za společným 
účelem činnosti nebo věci. 

2.  Za slova „celkových příjmech“ se doporučuje vložit 
slova „z podnikání“. 

3. Slova „§ 3 této vyhlášky“ se doporučuje nahradit slovy 
„§ 2fa odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů“, neboť přerušení 
provozování zemědělské výroby je upraveno tímto 
ustanovením zákona o zemědělství, nikoli navrhovanou 
vyhláškou. 

K odůvodnění 

Doporučuje se v obecné části doplnit chybějící údaje v 
souladu s Čl. 16 odst. 4 (resp. Čl. 14 odst. 1) 
Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

Připomínka:  

K úvodní větě:  

Podle legislativních pravidel vlády se v úvodní větě uvádějí 
jen ty předpisy, které se vztahují k předmětnému 
ustanovení zákona, které je prováděno. Ustanovení § 53 
odst. 3 bylo do zákona o obnovitelných zdrojích energie 
doplněno zákonem 131/2015 Sb. Doporučujeme proto 
slova „č. 310/2013 Sb., zákona č.90/2014 Sb. a zákona“ 
vypustit. 

 

Připomínka:  

K § 2:  

Slova „Hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba je 
činnost podle § 2e odst. 3 zákona o zemědělství 
zemědělského podnikatele“ doporučujeme nahradit slovy 
„Hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba je 
činnost zemědělského podnikatele podle § 2e odst. 3 
zákona o zemědělství“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 252/1997 Sb. o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zásadní připomínka:  

K § 2:  

Za hlavní předmět zemědělské činnosti je považováno to, 
pokud se v součtu za poslední uzavřené účetní období 
příjmy zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby 
podílejí na celkových příjmech z podnikání více než 40 
procenty. Požadujeme nad rámec důvodové zprávy 
objasnit proč je stanovena právě hranice 40 procenty, 
jelikož tato hranice nemusí zaručovat to, že příjmy 
z ostatních činností zemědělského podnikatele nebudu 
vyšší. Navrhuje zvážit zavedení hranice 50 procent. 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Text upraven bez poznámky pod čarou. Podle čl. 
45 odst. 4 lze normativní odkaz popřípadě doplnit 
odkazem pod čarou.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Odůvodnění doplněno o vysvětlení hranice 40%.  
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Zásadní připomínka:  

K § 3:  

Podle zmocnění má být předmětem právní úpravy způsob 
vedení seznamu výrobců elektřiny nebo tepla podle § 4 
odst. 12, § 6 odst. 8 a § 24 odst. 10 zákona o 
podporovaných zdrojích energie, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je zemědělská výroba.  V § 3 je 
upraveno, kdo seznam vede a podmínky, které musí být 
splněny, aby mohl být výrobce elektřiny nebo tepla podle 
zákona o podporovaných zdrojích energie zaevidován do 
tohoto seznamu. V návrhu podle našeho názoru chybí 
právní úprava pro vyřazení ze seznamu. Dále není jasné, 
jaké údaje jsou v seznamu evidovány. Doporučujeme do 
návrhu vyhlášky právní úpravu týkající se vyřazení ze 
seznamu výrobců energie doplnit a vymezit evidované 
údaje. 

 

Dále doporučujeme do § 3 návrhu doplnit odstavec 4, dle 
kterého další nezbytné údaje ze seznamu výrobců podle 
tohoto návrhu Ministerstvo poskytne operátorovi trhu na 
vyžádání. V této souvislosti upozorňujeme, že pro 
identifikaci výrobce elektřiny je operátora trhu důležitý EAN 
předávacího místa elektřiny. Domníváme se proto, že by 
mělo Ministerstvo zemědělství evidovat také tento údaj. 

 

Připomínka:  

K § 3 odst. 3:  

Vzhledem k tomu, že se v předchozích odstavcích i ve 
zmocnění používá termín „seznam“ výrobců, nikoliv 
evidence, doporučujeme slovo „evidence“ nepoužívat. 

 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Připomínky: 
1. K § 3 odst. 1 návrhu vyhlášky 
 
Předmětné ustanovení návrhu vyhlášky odkazuje na 

 
Akceptováno. 
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neexistující ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 165/2012 
Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Doporučujeme proto vypustit 
z předmětného ustanovení návrhu vyhlášky slova „, 
výrobců elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla podle § 6 odst. 8 zákona“. 
 
2. K Příloze návrhu vyhlášky 
 
V kontextu předchozí připomínky upozorňujeme na odkaz 
na neexistující ustanovení § 6 odst. 8 zákona v příloze 
návrhu vyhlášky. Doporučujeme proto vypustit přílohy 
návrhy vyhlášky slova „, § 6 odst. 8“. 
 
3. K Příloze návrhu vyhlášky 
 
Doporučujeme ve formuláři nahradit slova „Název 
společnosti“ slovy „Obchodní firma“. Dle ust. § 423 odst. 1 
občanského zákoníku je obchodní firma jméno, pod 
kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Dle 
ust. § 42 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob, se do obchodního 
rejstříku zapisují mj. obchodní společnosti (obchodní 
korporace). Dle ust. § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon 
o obchodních korporacích“) je obchodní společností též 
akciová společnost. Vzhledem k tomu, že se návrh 
vyhlášky vztahuje na výrobce elektřiny, které mají formu 
akciové společnosti, bude taková společnost zapsána 
v obchodním rejstříku pod svou obchodní firmou. 
 
4. K Příloze návrhu vyhlášky 
 
Dle ust. § 161 a n. občanského zákoníku může právnickou 
osobu zastupovat nejen statutární orgán, ale též 
zaměstnanci právnické osoby v rozsahu obvyklém k jejich 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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zařazení nebo funkci, případně jiné osoby (prokura, plná 
moc). Není tedy zřejmé, proč by prohlášení o stanovení 
hlavního předmětu činnosti podávané za účelem 
zaevidování zemědělského podnikatele do jednotlivých 
seznamů výrobců, měl podepisovat pouze statutární 
zástupce společnosti. Proto doporučujeme slova 
„statutární zástupce společnosti“ nahradit slovy „Zástupce 
společnosti“, a to jak v nadpise předmětné části tabulky, 
tak i v samotném textu čestného prohlášení. Nad rámec 
výše uvedeného upozorňujeme, že termín statutární 
zástupce společnosti není v právním řádu příliš používaný. 
 
V této souvislosti též upozorňujeme, že statutárním 
orgánem akciové společnosti může být podle ust. § 435 
odst. 1 zákona o obchodních korporacích představenstvo, 
což je dle ust. § 164 odst. 2 občanského zákoníku 
kolektivní statutární orgán.  Arg. a contrario k ust. § 164 
odst. 2 větě druhé občanského zákoníku pak mohou 
členové představenstva jednat nikoliv samostatně, tj. 
jednat za společnost může dva a více členů dohromady. 
Proto doporučujeme přeformulovat vzor prohlášení tak, 
aby pokrylo případy, kdy bude statutární orgán akciové 
společnosti kolektivním orgánem a bude tak nezbytné 
připojit prohlášení několika členů představenstva. 
 
V této souvislosti upozorňujeme, že členem statutárního 
orgánu, jakož i zástupcem společnosti, může být též 
právnická osoba. Pro tento případ proto doporučujeme 
přeformulovat, resp. doplnit vzor prohlášení. 
 
5. K Příloze návrhu vyhlášky 
 
Ve větě „Funkce ve firmě“ doporučujeme slova „ve firmě“ 
nahradit slovy „ve společnosti“, neboť slova obchodní 
firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do 
obchodního rejstříku, nikoliv označení subjektu jako 
právnické entity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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V této souvislosti dále doporučujeme za slovo „Funkce“ 
vložit slova „nebo pracovní zařazení“, neboť v souladu s 
ust. § 166 odst. 1 ve spojení s ust. § 161 občanského 
zákoníku zastupují právnickou osobu její zaměstnanci, 
kteří pak, stejně jako jiní zástupci, připojí ke svému 
podpisu údaj o své funkci nebo o svém pracovním 
zařazení. 
 
6. K Příloze návrhu vyhlášky 
 
Upozorňujeme, že oznámení o tom, že nedošlo 
k přerušení provozování zemědělské výroby, se vztahuje 
ke společnosti, nikoliv k zástupci společnosti, který má 
podepsat čestné prohlášení. Doporučujeme proto, aby 
slova „nemám přerušeno“ byla nahrazena slovy 
„společnost nemá přerušeno“. 
 
7. K Příloze návrhu vyhlášky 
 
Upozorňujeme, že z formulace závazku informovat 
Ministerstvo zemědělství o změnách ve skutečnostech 
deklarovaných v čestném prohlášení vyplývá, že povinným 
subjektem je statutární zástupce společnosti, nikoliv 
společnost samotná. Domníváme se, že povinným 
subjektem má být samotná společnost. Z navrhovaného 
znění není např. zřejmé, co se stane v případě, kdy by 
došlo ke změně zástupce společnosti, který podepsal 
předmětné prohlášení. 
 
Dále se domníváme, že navrhovaná informační povinnost 
by měla v mezích zákona vyplývat z normativní části 
vyhlášky, nikoliv z její přílohy, resp. čestného prohlášení. 
Doporučujeme proto tuto povinnost uvést ve vyhlášce 
samotné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínka: 
 

Ke vztahu k prováděnému zákonu: 
 Zákon o podporovaných zdrojích energie hovoří 
v několika svých ustanoveních (§ 4, 24 i 53) o tom, že 
„způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem 
činnosti zemědělská výroba“ stanoví prováděcí právní 
předpis, dále však k tomuto seznamu nic bližšího 
nestanoví. Zákon tak zmocňuje ke stanovení způsobu 
vedení něčeho, co sám nezakládá ani nedefinuje. Přitom 
„způsob vedení seznamu“ dle našeho názoru nezahrnuje 
stanovení orgánu, který seznam vede, ani obsahu 
seznamu (okruhu evidovaných údajů). V tomto směru tedy 
především ustanovení § 3 odst. 1 navrhované vyhlášky 
překračuje rámec zákonného zmocnění stejně jako rámec 
toho, co lze vůbec v právním předpise podzákonné právní 
síly upravovat (stanovit působnost ministerstva lze jen 
zákonem). Tím se vyhláška dostává do rozporu s čl. 79 
odst. 1 a 3 Ústavy. Pochybnosti máme i o navrženém 
způsobu prokázání, že hlavním předmětem činnosti 
akciové společnosti je zemědělská výroba, a mechanismu 
evidence, které jsou založeny na čestném prohlášení, 
v němž by se ostatně akciová společnost či její zástupce 
nebo statutární orgán zavazovali ke splnění informační 
povinnosti, která nevyplývá ze zákona. Požadujeme proto 
navrhovanou právní úpravu revidovat, byť jsme si vědomi, 
že základním problémem je nedostatečnost úpravy 
obsažené v zákoně.  
 Přitom je třeba též vyjasnit, jakou podobu má 
předmětný seznam výrobců mít. V případě, že seznam 
bude veden v elektronické podobě, domníváme se, že 
bude naplněna definice uvedená v § 3 odst. 1 ve spojení s 
§ 2 písm. a) a b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů. V souladu s ustálenou legislativní praxí úpravy 
informačních systémů veřejné správy by pak mělo být 
výslovně uvedeno, že se jedná o informační systém 

 
 
Akceptováno částečně.  
Připomínkové místo s úpravou souhlasí.  
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veřejné správy, kdo jej spravuje (ministerstvo 
zemědělství), jaké údaje jsou v něm vedeny (neboť z § 3 
odst. 3 vyplývají pouze údaje, které budou zveřejněny) a 
zda se jedná o veřejný či neveřejný informační systém.     
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
Doporučující připomínky: 
 
K § 3 odst. 3: 
1. V tomto ustanovení je uvedeno, že evidence údajů 

zemědělských podnikatelů podle tohoto předpisu je 
veřejná v rozsahu názvu obchodní společnosti 
a identifikačního čísla této osoby. Slova „názvu 
obchodní společnosti“ doporučujeme vzhledem 
k požadavku na dodržování zákonné terminologie 
nahradit slovy „obchodní firmy“, jelikož občanský 
zákoník stanovuje, že obchodní firma je jméno, pod 
kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 
Poukazujeme rovněž na fakt, že předkladatel 
v důvodové zprávě k návrhu vyhlášky hovoří 
o obchodním jménu, zatímco v samotném návrhu 
vyhlášky se pracuje s pojmem název obchodní 
společnosti. Považujeme tedy za vhodné, 
aby navrhované znění vyhlášky odpovídalo § 423 
odst. 1 občanského zákoníku. 

2. Doporučujeme vypustit slovo „této“, neboť z obsahu 
právní normy je očividné, že identifikačním číslem 
osoby je myšleno identifikační číslo příslušného 
zemědělského podnikatele. Z tohoto důvodu 
považujeme slovo „této“ za nadbytečné. 

3. Z téhož důvodu (tj. pro nadbytečnost) doporučujeme 
vypustit slova „dálkovým přístupem“, a to s ohledem 
na skutečnost, že daná právní norma uvádí, že 
evidence údajů zemědělských podnikatelů je 
zpřístupněna na internetových stránkách Ministerstva 
zemědělství, čímž je místo uveřejnění dostatečně 
vymezeno. Jen pro upřesnění si dovolujeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
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podotknout, že slovní spojení „způsobem umožňujícím 
dálkový přístup“ znamená kdekoliv na internetu. 

Na základě výše uvedených připomínek proto 
navrhujeme upravit znění § 3 odst. 3 do následující 
podoby:  

„(3) Evidence údajů zemědělských podnikatelů je 
veřejná v rozsahu obchodní firmy a identifikačního čísla 
osoby a je zpřístupněna na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství.“. 
 
K příloze: 
 Z navrženého vzoru čestného prohlášení není 
zřejmé, kdo by takové prohlášení měl činit. Dle prvního 
odstavce a druhé věty druhého odstavce osoba činící 
prohlášení hovoří o předmětné společnosti ve třetí osobě, 
na dalších místech však činí prohlášení svým jménem. 
Čestné prohlášení a případné závazky by měl činit 
podnikatel, tedy předmětná akciová společnost, sám. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně: 

Navrhovaná vyhláška používá výraz „evidence 
seznamu výrobců…“, což neodpovídá textu zmocňovacího 
ustanovení a zároveň je i terminologicky zmatečné. 
Doporučujeme proto vždy hovořit pouze o „seznamu 
výrobců …“. 
 
K příloze: 

1. V návrhu vyhlášky se pracuje s pojmem podnikatel, 
naproti tomu v příloze se hovoří o společnosti. Dle 
našeho názoru by bylo vhodné upravit terminologii 
užívanou v návrhu přílohy, a to takto: 

 Namísto slovního spojení „IČO společnosti“ 
ponechat pouze zkratku „IČO“. 

 Pojem „název společnosti“ nahradit pojmem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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„obchodní firma“. 

 Pojem „adresa sídla“ nahradit pojmem „adresa 
sídla podnikatele“. 

2. V prohlášení v poslední větě na první straně 
přílohy se též nesprávně hovoří o přerušení 
provozování zemědělské výroby podle § 3 této 
vyhlášky. Předmětné ustanovení však upravuje 
způsob vedení seznamu výrobců, ostatně v jeho 
odst. 2 písm. b) je ve věci přerušení provozování 
zemědělské výroby odkazováno na § 2fa odst. 6 
zákona o zemědělství. Doporučujeme proto znění 
této věty přepracovat.  

3. Poslední odstavec prohlášení hovoří nejasně o 
„ustanoveních o transparentnosti“, což je 
zavádějící výraz nemající oporu v prováděném 
zákoně. V poznámce pod čarou pak doporučujeme 
aktualizovat výčet těchto ustanovení, neboť § 37 
odst. 4 je rušen zákonem č. 131/2015 Sb. a 
v případě § 24 odst. 6 by se mělo spíše hovořit o 
písm. f).    

 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda Rady 
pro výzkum a inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr pro 
lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu a 
předseda Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka: 
K Závěrečné zprávě jako celku:  
Požadujeme přepracovat Závěrečnou zprávu z hodnocení 
dopadů regulace, neboť není strukturována v souladu s 
Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace. 

 
 
Akceptováno. 
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Odůvodnění:  
V předložené Závěrečné zprávě sice předkladatel uvádí 
některé informace, které mají být v příslušném dokumentu 
uvedeny. Tyto informace jsou však předkládány jako často 
souvislý text v rámci vlastní upravené struktury závěrečné 
zprávy, která jednak neodpovídá zcela požadované struktuře 
dle Obecných zásad (schválených usneseními vlády č. 922 
ze dne 14. 12. 2011 a č. 26 ze dne 8. 1. 2014), ani 
nepokrývá všechny oblasti, které mají být hodnoceny. 
Závěrečná zpráva by měla být zpracována v takové kvalitě 
a rozsahu, aby pokryla strukturou a relevantním obsahem 
všechny položky, které má obsahovat, respektive 
s upřesněným hodnocením dopadů na všechny diskutované 
dotčené subjekty, např. v oblasti finančních nákladů a 
administrativní zátěže. 
 
Doporučující připomínka: 
Doporučujeme zpracování chybějícího zhodnocení 
korupčních rizik v souladu s Legislativními pravidly vlády čl. 
16 odst. 4 dle metodiky CIA zveřejněné na:  
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
temata/cia/metodika-CIA.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády  
– odbor kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a 
z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předmětu návrhu vyhlášky se v širším kontextu dotýká 

 
Vzato na vědomí.  
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES 
ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.  
Připomínky a případné návrhy změn:  
V rámci posuzování slučitelnosti návrhu s právem EU 
nevznášíme připomínky. 
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU 
v rozporu. 
 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Česká národní banka 
 

Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad 
 

Zásadní připomínka: 
 
K § 2  
Určení hlavního předmětu činnosti jako podílu zemědělské 
činnosti na celkových příjmech z podnikání ve výši 
minimálně 40 procent považujeme za poměrně nízký. 
Předkladatel to odůvodňuje snahou vyjít vstříc velkým 
akciovým společnostem se širokým portfoliem činností, 
což ovšem podle našeho názoru nekoresponduje se 
záměrem zákonodárce. Důvodem k určení hlavního 
předmětu činnosti zemědělská výroba je fakt, že zákon č. 
165/2012 Sb. stanoví pro bioplynové stanice, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba, 

 
 
 
Akceptováno částečně. 
Odůvodnění doplněno o vysvětlení hranice 40%  
a zaknihování akcií.   
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výjimku z povinnosti zaknihování akcií. Domníváme se, že 
předkladatel tuto výjimku pojímá příliš široce, jestliže 
hlavním předmětem činnosti má být činnost, jež 
nedosahuje ani 50 % činnosti výrobce.  
Za  zavádějící pak považujeme i odůvodnění k tomuto 
ustanovení, jež argumentuje ztrátou podpory pro takové 
výrobce. Považujeme za nutné zde zdůraznit, že výrobce 
elektřiny v bioplynové stanici vždy může přistoupit 
k zaknihování akcií stejně jako všichni ostatní výrobci a 
ztráta podpory mu pak nehrozí.  
 

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.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii  
a státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Konkrétní zásadní připomínka k předkládanému 
materiálu 

 
Připomínka k § 3 
Požadujeme doplnit nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Ministerstvo zemědělství zpřístupní údaje podle 
odstavce 3 operátorovi trhu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Operátor trhu zaeviduje u dotčeného 
výrobce elektřiny nebo tepla podle odstavce 1 údaje 
podle věty první ve svém informačním systému a v 
případě, že výrobce uplatňuje podporu formou 

 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Návrh byl upraven v souladu se zmocněním podle 
připomínky Ministerstva vnitra. 
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povinného výkupu, předá údaje povinně vykupujícímu 
za účelem ověření nároku na úhradu podpory podle 
zákona.“. 
Odůvodnění: 
Jak je uvedeno v odůvodnění k vyhlášce, dotčeným 
subjektem je kromě příslušných výrobců elektřiny nebo 
tepla také operátor trhu s elektřinou, tedy společnost OTE, 
a.s., která vyplácí provozní podporu energie 
z obnovitelných zdrojů, a která bude informace ze 
seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti 
zemědělská výroba, vedeného ministerstvem, využívat pro 
svou kontrolní činnost. Tuto informaci však je nucen 
využívat rovněž povinně vykupující za účelem ověření, zda 
výrobce splňuje všechny nároky na úhradu podpory.  
Považujeme za zásadní eliminovat nároky kladené na 
soukromý sektor. V případě, že OTE, a.s., již tuto 
informaci zpracovává za účelem ověření nároku na úhradu 
podpory, je více než vhodné využít takto zpracované 
informace a poskytnout ji dotčenému povinně 
vykupujícímu v případě, že výrobce elektřiny uplatňuje 
podporu formou výkupních cen, společně s ostatními 
informacemi o výrobci elektřiny, které operátor trhu již 
dnes povinně vykupujícímu poskytuje, a snížit tak 
duplicitní administrativní náročnost na straně soukromého 
sektoru (konkrétně povinně vykupujícího). 
 
Konkrétní zásadní připomínka k Odůvodnění 

předkládaného materiálu 
Připomínka k Odůvodnění – část C 
Požadujeme doplnit, že dotčenými subjekty jsou rovněž 
povinně vykupující, kteří zajišťují přímou výplatu podpory 
výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
v případě, že tito zvolili podporu formou výkupních cen. 
Povinně vykupující musí rovněž pracovat s informací, zda 
daný výrobce splňuje veškeré podmínky pro úhradu 
podpory.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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Odůvodnění: 
S ohledem na výše uvedenou konkrétní zásadní 
připomínku doporučujeme rozšířit odůvodnění o vhodnost 
zpracování informace o splnění nároku pouze jedním 
dotčeným subjektem (operátorem trhu), který již 
v současnosti centrálně zpracovává a poskytuje dotčeným 
subjektům veškeré relevantní informace pro úhradu 
podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Operátor trhu je vždy povinen se 
seznamem výrobců pracovat a konkrétně vyhodnocovat za 
účelem ověření, zda může proplatit výši podpory či nikoliv. 
Navrženým postupem, kdy již zpracovanou konkrétní 
informaci poskytne povinně vykupujícímu, tak bude 
snížena administrativní zátěž na straně povinně 
vykupujících při současném nezvýšení zátěže na straně 
operátora trhu. 
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák  
V Praze dne 1. prosince 2015 
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