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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VII. 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových 
plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 50325/2017-MZE-12154, ze dne 3. října 2017, s termínem dodání stanovisek do 24. října 2017, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K Odůvodnění, Obecná část – Předpokládaný hospodářský 
a finanční dosah …… 
Úvodní odstavec této části požadujeme upřesnit v tom smyslu, že 
příslušné finanční prostředky na poskytnutí přechodné vnitrostátní 
podpory v roce 2018 jsou obsaženy v návrhu zákona o státním 
rozpočtu ČR na rok 2018 v kapitole 329 – Ministerstvo 
zemědělství, a to včetně doplnění provázanosti na rozpočet SZIF 
na rok 2018, který tyto podpory administruje. 
 V této části se dále uvádí, že „se předpokládají finanční dopady na 
státní rozpočet na poskytnutí přechodné vnitrostátní podpory pro 
rok 2018 v předpokládané výši 0,702 mld. Kč.“ V návrhu rozpočtu 
kapitoly MZe na rok 2018 je však uvedena částka 732 914 000 Kč. 
Jaké jsou důvody uvedení těchto rozdílných částek? 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
„Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají 
finanční dopady na státní rozpočet na poskytnutí 
přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2018 v 
předpokládané výši 0,732 mld. Kč, které jsou obsaženy v 
návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 v 
kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství. Při poskytování 
těchto finančních prostředků SZIF vychází z přidělených 
dotací z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství.“. 
Tento rozpor byl odstraněn. 

2. K Čl. I:  
Doporučuje se vložit úvodní větu před novelizovaná ustanovení 
takto: „Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým 
podporám, ve znění nařízení vlády č 480/2009 Sb., nařízení vlády 
č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 87/2011 Sb., nařízení vlády č. 
107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 
298/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 
50/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb. a nařízení vlády č. 
61/2016 Sb., se mění takto:“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. V čl. II (Přechodné ustanovení): 
Na posledním řádku je uvedeno nařízení vlády č. 112/20008 Sb. 
Správně však je rok 2008. Doporučuje se upravit. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 

4. Doporučuje se prověřit název nařízení vlády, který je citován 
v různých částech materiálu (opakování textu „kterým se mění 
nařízení vlády č. 112/2008 Sb.“). 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Upozorňujeme na chybně uvedený nadpis nařízení vlády v návrhu 
usnesení vlády České republiky, v předkládací zprávě a na košilce 
k materiálu; je třeba za slovy „Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 112/2008 Sb.,“ vypustit slova „kterým se mění 
nařízení vlády č. 112/2008 Sb.,“. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek. 
 

  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K čl. 1 návrhu nařízení, k bodu 13: Doporučujeme navrhovaný 
novelizační bod č. 13 rozdělit do dvou novelizačních bodů, které 
by zněly takto:  
„13. V § 13 odst. 3 se slova „podniku nebo nájmu podniku“ 

nahrazují slovy „závodu nebo pachtu závodu“. 
14. Poznámka pod čarou č. 17 zní: „17) § 2175 až 2183, § 2349 

až 2357 a § 2055 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„13. V § 13 odst. 3 se slova „podniku nebo nájmu 
podniku17)“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo 
pachtu obchodního závodu17)“. 
14. Poznámka pod čarou č. 17 zní: 
„17) § 2175 až 2183, 2349 až 2357 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. K čl. 1 zvláštní části důvodové zprávy, k bodu 4: V prvním 
odstavci navrhovaného textu doporučujeme slovo „retenčního“ 
nahradit slovem „retenční“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Upozorňujeme na požadavek legislativních pravidel vlády na obsah 
článku I novely právního předpisu (podle článku 55 těchto pravidel). 
Je proto nezbytné v článku I předloženého návrhu doplnit úvodní 
větu, jež zní: „Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k 
přímým podporám, ve znění (následují zkrácené citace všech novel 
předmětného nařízení vlády), se mění takto:“. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. K Čl. I: 
Požadujeme doplnění úvodní věty dle čl. 55 odst. 1 LPV. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 

2. K bodu 13: 
Doporučujeme uvést poznámku pod čarou v rámci novelizačního 
bodu dle čl. 57 odst. 4 písm. g) LPV takto: 
13. V § 13 odst. 3 se slova „podniku nebo nájmu podniku17)“ 
nahrazují slovy „závodu nebo pachtu závodu 17)“. 
Poznámka pod čarou č. 17 zní: 
 „17) § 2175 až 2183, § 2349 až 2357 a § 2055 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 
 

3. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Na závěr upozorňujeme na překlep na straně 4, 3.1 Varianta 1, kdy 
doporučujeme slovo „stanového“ nahradit slovem „stanoveného“ a 
slovo „úpravu“ nahradit slovem „úpravou“. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
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Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) (dále 
jen ZZ): 

• V rámci bodu 3. „Vyhodnocení nákladů a přínosů“ není ZZ 
strukturovaná podle Přílohy č. 2 k Obecným zásadám 
pro hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť 
- bod 3.1 měl znít „Identifikace nákladů a přínosů“, 
- bod 3.2 měl znít „Náklady“, 
- chybí bod 3.3 „Přínosy“, 
- chybí bod 3.4 „Vyhodnocení nákladů a přínosů variant“, a 

proto  
- nejsou v ZZ jasně deklarovány případné náklady nové 

regulace (v tabulce u stávajícího bodu 3.2 uvedené částky na 
přechodnou vnitrostátní podporu nepředstavují náklady 
spojené s novou regulací, nýbrž výši podpor, která by se 
předpokládala i bez navrhované novely nařízení vlády),  

- nejsou v ZZ jasně deklarovány přínosy nové regulace. 
 

• V rámci bodu 6 „Přezkum účinnosti regulace“ je uvedeno, že 
k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny 
komunitární úpravy v této oblasti, a dále, že budou probíhat 
kontroly poskytování podpor.  
Vzhledem k tomu, že novela nařízení vlády má prodloužením  
tzv. retenčního období o 2 měsíce pomoci zajistit včasný výkon 
povinného značného množství kontrol na místě, považujeme  
za účelné provést přezkum účinnosti regulace např. za dva roky 
od účinnosti novelizovaného nařízení vlády. Dále je třeba v ZZ 
RIA více konkretizovat způsob přezkumu regulace a stanovit 
indikátory, v souladu s OZ RIA.  

Akceptováno. 
Text Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(RIA)byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Pokud jde o navrhovaný přezkum účinnosti regulace 
(např. po 2 letech), domníváme se, že průběžné 
hodnocení na základě zkušeností z příjmu, administrace 
a následných kontrol žádostí je dostačující. 

2. Předkládací zpráva a průvodní dopis ministra 
k předkládanému materiálu 

V prvním odstavci v obou dokumentech je tisková chyba v názvu 
návrhu nařízení vlády – dvakrát se v něm vyskytuje text „kterým se 
mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K bodu 2 (poznámka pod čarou č. 1): 
Do poznámky pod čarou č. 1 by měly být doplněny i ostatní 
relevantní předpisy EU, které jsou uvedeny v odůvodnění, jelikož 
nařízení vlády upravuje předmětnou problematiku i v návaznosti na 
ně. V původním znění poznámky pod čarou č. 1 je výčet 
evropských nařízení širší, není tedy zřejmé, proč i v navrhovaném 
znění nejsou v poznámce pod čarou uvedeny všechny evropské 
předpisy, které nahrazují ty z původního znění. Požadujeme 
doplnit. 

Akceptováno. 
Text Poznámky pod čarou č. 1 byl upraven ve smyslu 
připomínky následovně: 
„1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 
1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v 
režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) 
č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, 
v platném znění. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný 
administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro 
zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce 
uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj 
venkova a podmíněnost, v platném znění.“. 

2. K odůvodnění: 
Ve výčtu nařízení EU na straně 3 odůvodnění je potřeba upravit 
název nařízení č. 641/2014. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  
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Český 
telekomunikační 
úřad 

K Obálce pro meziresortní připomínkové řízení, Návrhu 
usnesení a Předkládací zprávě 

 
Ve všech výše uvedených částech materiálu doporučujeme za 
slovy „návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 112/2008 Sb.,“ vypustit slova „kterým se mění nařízení vlády 
č. 112/2008 Sb.,“. 

Akceptováno. 
Text by upraven ve smyslu připomínky. 

Český úřad 
zeměměřičský 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 

V Čl. I odst. 4 by měla být v nově navrhovaném textu § 8 odst. 1. 
vypuštěna čárka za slovem „mléka“ (druhé místo výskytu slova). 
Slova „na hospodářství“ se vztahují přímo k předcházejícímu textu 
stejně jako v případě § 7 odst. 1, kde čárka není. Doporučuje pro 
přehlednost sjednotit slovosled výše uvedených prvních odstavců 
obou paragrafů. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  
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Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

V Praze dne 7. prosince 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASWCM3GA)


	Resort



