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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 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 
3. října 2018, č. j. 55630/2018-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 24. října 2018. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

RESORT PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁNÍ 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

 
 
Ministerstvo financí  
 
K vypořádání připomínek za 
Ministerstvo financí jsou 
pověřeni: 
Mgr. Libuše Vandasová,  
tel.: 257 042 328,  
libuse.vandasova@mfcr.cz;  
Ing. Kateřina Müllerová 
tel.: 257 042 921,  
katerina.mullerova@mfcr.cz 
 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
1. Odůvodnění, obecná část, bod 4) 
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“ 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 

 
 
 
 
 

Akceptováno, 
 text odůvodnění upraven ve 
smyslu připomínky. 
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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. 

 2. Odůvodnění, obecná část, bod 4) 
Zásadně nesouhlasíme s textem věty uvedené nad tabulkou na str. 3 
„Odhad daňové bilance ČR výnosu daně z nemovitých věcí" a 
požadujeme tuto větu přeformulovat, např. „Odhad dopadu změn do 
výnosu daně z nemovitých věcí některých obcí za zemědělské 
pozemky". Zároveň postrádáme podrobnější komentář k číselným 
údajům v tabulce a požadujeme doplnit do tohoto bodu vysvětlující 
komentář, aby bylo zřejmé, jak jste dospěli k výsledným číslům. 
Rovněž požadujeme doplnit zdroj údajů. 
Odůvodnění:  
Skutečnost, že jde o zemědělské pozemky je zřejmá až z údajů 
uvedených v tabulce a z vysvětlení použitých zkratek, nicméně slova 
„daňová bilance ČR výnosu daně z nemovitých věcí" dostatečně 
nezobrazuje skutečnost, že jde pouze o změnu ve výnosu daně z 
nemovitých věcí za zemědělské pozemky a to pouze v těch 
katastrálních územích, ve kterých se změnily průměrné základní ceny 
zemědělských pozemků. Bez vysvětlujícího komentáře lze mít 
pochybnost o správnosti údajů, resp. jakým způsobem jste dospěli ke 
konkrétním číslům, z nichž ve výsledku vychází uvedený propad ve 
výši 265 099,- Kč. 

1.   Obecná připomínka 
Předkládací zpráva (nazvaná Další příloha materiálu) je očíslovaná II., 
stejně jako Návrh Vyhlášky (v dokumentech označen jako Materiál). 
Toto číslování neodpovídá číslování uvedenému na Obálce, 
doporučujeme sjednotit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno, 
 text odůvodnění upraven ve 
smyslu připomínky. 
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2.  Předkládací zpráva 
Ve 4. odstavci, ve druhé větě, je uvedeno „…k.ú. Jerusalém“, namísto 
„…k. ú. Jerusalem“. 

3.  Předkládací zpráva 
V posledním odstavci se uvádí: „V důsledku přijetí předložené novely 
lze očekávat mírné snížení výběru daně z nemovitých věcí 
ve výši cca 265 099 Kč.“ Podle našeho názoru může být tento údaj 
matoucí, neboť není dostatečně zřejmé, jakého okruhu nemovitých 
věcí se toto snížení týká. Navrhujeme uvedený text upravit např. takto: 
„V důsledku přijetí předložené novely lze očekávat mírné snížení 
výběru daně z nemovitých věcí ve výši cca 265 099 Kč, a to z úhrnné 
výše daně za pozemky, dotčené změnou průměrných základních cen 
zemědělských pozemků.“ 

4. Odůvodnění, obecná část, bod 1) 
V bodě 1), odst. 2, je nadefinovaná kvalifikovaná zkratka „KN“, avšak 
na straně 2, v prvním odstavci, není využita. 

5. Odůvodnění, obecná část, bod 1) 
V bodě 1), odst. 3, je uvedeno „…sloučení některých k.ú.,…“, namísto 
„…sloučení některých k.ú.,…“. A dále v témže odstavci je uvedeno „Z 
toho byla u 47 k.ú. průměrná…“, namísto „Z toho byla 
u 47 k.ú. průměrná…“. (V obou případech chybí za „ú“ tečka). 

6. Odůvodnění, obecná část, bod 4) 
Doporučujeme na str. 3 v prvním odstavci pod tabulkou odkaz 
v závorce uvedený „§ 13a odst. 2 písm. b) zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí" upřesnit vložením slov 
„, ve znění pozdějších předpisů". 

7. Odůvodnění, obecná část 
Doporučuje se do obecné části odůvodnění doplnit bod „Zhodnocení 
platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny“ (čl. 14 
odst. 1 ve spojení s čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády). 

8. Odůvodnění, obecná část 
Bod 9. obecné části odůvodnění není ve výčtu bodů, které má obecná 

 
Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
. 
 
 
 
 
 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno o 10. bod 
Zhodnocení planého právního 
stavu a odůvodnění nezbytnosti 
jeho změny. 
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část odůvodnění obsahovat podle čl. 14 odst. 1 ve spojení 
s čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel. Jeho obsah je vhodnější 
promítnout do jiných bodů odůvodnění a do předkládací zprávy k 
návrhu novely vyhlášky. 

Neakceptováno 
Materiál zpracován v souladu s čl. 
16 odst. 4 LPV, který u návrhu 
odůvodnění k vyhláškám odkazuje 
na čl. 4 odst. 1 LPV. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí Bez připomínek. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Bez připomínek. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek.  

Ministerstvo spravedlnosti 
Bez připomínek. 

 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  

Ministerstvo zahraničních věcí 

K výše uvedenému návrhu nemá Ministerstvo zahraničních věcí z 
hlediska své působnosti zásadní připomínky, v novelizačním bodě 1 
se však doporučuje zvážit nahrazení textu úvodní věty včetně záhlaví 
tabulky textem „V seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků u níže 
uvedených katastrálních území řádky, které obsahují název 
katastrálního území, průměrnou základní cenu v Kč/m2, kód ČSÚ a 
kód NUTS 3, znějí:“.   

Neakceptováno,  
po vysvětlení od připomínky 

ustoupeno. 

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního prostředí Bez připomínek.  

ÚV – Kabinet vedoucího ÚV Bez připomínek. 
 

ÚV – 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. 

Akceptováno. 
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Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 Navrhovaná úprava je plně v kompetenci členských států. 
Připomínky a případné návrhy změn: Odbor kompatibility k návrhu 
neuplatňuje připomínky z hlediska slučitelnosti s právem EU. 

Ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu  

Bez připomínek. 
 

Místopředseda vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek. 
 

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický 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.  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Nejvyšší správní soud  Bez připomínek.  

Úřad průmyslového vlastnictví Bez připomínek. 
 

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže Bez připomínek. 

 

Správa státních hmotných rezerv Bez připomínek. 
 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek. 
 

Kancelář Poslanecké sněmovny Bez připomínek. 
 

Kancelář Senátu Bez připomínek.  

Hospodářská komora Bez připomínek.  

Agrární komora Bez připomínek.  

Družstevní asociace Bez připomínek.  
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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. 
 

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. 
 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů Bez připomínek. 

 

Hlavní město Praha Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Státní pozemkový úřad 
Bez připomínek. 

 

Státní zemědělský intervenční 
fond Bez připomínek 

 

Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský Bez připomínek. 

 

Asociace soukromého 
zemědělství Bez připomínek. 

 

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek  
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Generální finanční ředitelství 
Bez připomínek 

 

Asociace krajů Bez připomínek  

Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací 
 
K vypořádání připomínek za 
ÚZEI jsou pověřeni: 
Ing. Václav Voltr, CSc., 
voltr.vaclav@uzei.cz 

1. K Odůvodnění, obecná část, bod 1) a 4) 
V materiálu v bodě jedna odůvodnění je uvedeno navýšení 
základní ceny pozemků v odstavci: 
„Předložená novela se dotýká úpravy cen zemědělských pozemků 
celkem u 123 k. ú. Na základě aktualizace bonitačního mapování, 
sloučení některých k. ú, změny výměr zemědělské půdy vedené v KN 
byla průměrná základní cena zemědělských pozemků změněna u 122 
k. ú. Z toho byla u 47 k. ú průměrná základní cena zemědělských 
pozemků snížena a u 75 k. ú. byla cena zvýšena. Jednomu nově 
vzniklému k. ú. byla průměrná cena zemědělských pozemků 
přiřazena.“ 
K tomuto údaji je doložena tabulka v bodě 4, kde je uveden odhad 
poklesu daně o 265 099 Kč. 
Dále jsou v příloze 1 a 2 uvedeny k. ú. se změnou ceny. 
Prostým vypočítaným průměrem ceny k. ú. dochází k navýšení 
průměrné ceny z 5,95 Kč/m2 na 6,02 Kč/m2 
Pokud tedy podle tabulky dochází v důsledku úpravy průměrné ceny 
zemědělské půdy v k. ú. poklesu výběru daně, je nutno tuto 
skutečnost lépe zdůvodnit, nejlépe na základě příslušných výměr k. ú, 
při výpočtu je nutné odlišit vliv úbytku výměr a zemědělské půdy v k. ú. 

 
 
 

Akcepováno 
Text odůvodnění upraven dle 
připomínky.  

Asociace samostatných odborů Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a zkušení 
ústav zemědělský 

Bez připomínek. 
 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek. 
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