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V. 
 

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 pozdějších předpisů 
 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne 
15. září 2017, č. j. 48205/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 9. října 2017.  
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

RESORT PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁNÍ 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
1. K odůvodnění 
V obecné části, v bodě 4 (strana 2) větu první, která zní 
„Předložený návrh upravuje kupní ceny zemědělských 
pozemků v některých k. ú.“ nahradit větou „Předložený návrh 
upravuje průměrné základní ceny zemědělských pozemků v 
některých k. ú. Druhou větu „Při případném převodu 
zemědělských pozemků do vlastnictví státu tak bude změněn 
nárok na výdajovou stranu státního rozpočtu.“ doporučujeme 
nahradit větou „Při případném převodu zemědělských 
pozemků do vlastnictví státu může být změněn nárok na 
výdajovou stranu státního rozpočtu.“ ovšem za předpokladu 
vysvětlení konstatování „...změněn nárok na výdajovou stranu 
státního rozpočtu.“ viz níže zdůvodněno. Jinak tuto větu 
vypustit. 
Odůvodnění:  
K první větě: Kupní cenu si mezi sebou strana prodávající a 
strana kupující sjednává podle zákona o cenách (zákon č. 
526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dohodou. 
Nesouhlasíme s tvrzením, že návrh upravuje „kupní ceny“ 

 
 
 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text odůvodnění byl upraven dle připomínky. 
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zemědělských pozemků.  
K druhé větě: V případě převodu zemědělských pozemků do 
vlastnictví státu (tj. podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů) max. za cenu zjištěnou (podle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící 
vyhlášky), se při ocenění zemědělských pozemků prioritně 
vychází ze základní ceny podle BPEJ, která se ještě následně 
upraví. Pokud zemědělský pozemek nemá základní cenu podle 
BPEJ, teprve pak se uplatní průměrná základní cena v 
příslušném k. ú., která se rovněž ještě dále upraví. 
Dále považujeme za nezbytné vysvětlit konstatování, že 
„…bude změněn nárok na výdajovou stranu státního rozpočtu“, 
uvést důvody tohoto vlivu a výši dopadu, případně tuto větu 
tohoto bodu vypustit 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY K ODŮVODNĚNÍ:  
1. Závěrečná zpráva RIA resp. I. Předkládací zpráva  
Upozorňujeme na nesrovnalost názvu s obsahem u dokumentu 
nazvaného „Závěrečná práva RIA“, který ale fakticky obsahuje 
text „I. Předkládací zpráva“. 
2. Připomínka: k odůvodnění 
Na str. 1 v posledním odstavci je poslední věta zřejmě 
nadbytečná. Konstatuje to, co je už zřejmé z věty předchozí. 
3. Připomínka k odůvodnění 
Na str. 2 v bodě 2) doporučujeme zavést ve druhém odstavci 
pro zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 
pozdějších předpisů, legislativní zkratku „zákon o dani z 
nemovitých věcí“ a s jejím využitím upravit další místa textu 
odkazující na tento zákon, tj. v současném znění text v bodě 4) 
a text úpravy účinnosti. 
4. Připomínka: k příloze č. 1 k odůvodnění 
První větu na str. 11, která zní „Ke zvýšení průměrné ceny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Po vysvětlení bylo od připomínky ustoupeno.  

 
 
 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Po vysvětlení bylo od připomínky ustoupeno 

 
 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text odůvodnění byl upraven dle připomínky. 
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zemědělské půdy v  Kunějov, okr. Jindřichův Hradec došlo 
zejména z následujících důvodů: k. ú.“ doporučujeme vhodněji 
formulovat (za dvojtečkou vyjmout zkratku k. ú. a vložit ji před 
slovo Kunějov). 

AKCEPTOVÁNO 
Text odůvodnění byl upraven dle připomínky. 
 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  
Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí Bez připomínek.  
Ministerstvo pro 
místní rozvoj Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
Žádáme do Obecné části Odůvodnění doplnit, zda má návrh 
novely vyhlášky dopady na podnikatelské prostředí ČR. Dle 
Legislativních pravidel vlády musí odůvodnění tuto informaci 
obsahovat. 

AKCEPTOVÁNO 
Text odůvodnění byl upraven dle připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  
Ministerstvo 
zahraničních věcí Bez připomínek.  

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. 
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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 Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek. 
 

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.  

Krajský úřad 
Jihočeského kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Jihomoravského kraje Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Karlovarského kraje 
 

Bez připomínek.  
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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.  
Sdružení místních 
samospráv  Bez připomínek.  

Agrární komora Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek. 
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Družstevní asociace 
ČR Bez připomínek.  

Hospodářská komora Bez připomínek.  
Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek. 
 

Státní pozemkový 
úřad Bez připomínek.  

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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