
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu 
vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba 
 
Podle Jednacího řádu vlády  a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství ze dne 27. září 2018, č.j. 45093/2018-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 19. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Bez připomínek.  

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 

Doporučujeme v návrhu vyhlášky vypustit celou úvodní 
větu v tomto znění: „Ministerstvo zemědělství stanoví 
podle § 53 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:“.  
Odůvodnění:  
Má-li být provedena pouze jedna změna v právním 
předpise, úvodní věta se neuvede, viz čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Neakceptováno – vysvětleno.  
Čl. 55 Legislativních pravidel vlády se týká obsahu 
článku I novely nebo paragrafu uvedeného pod 
nadpisem té části zákona, která obsahuje novelu 
zákona.  
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  
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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.  

Úřad vlády ČR – ministr  
a předseda LRV  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – zmocněnec 
vlády pro lidská práva (KPL)  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně 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: 
Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že cílem vyhlášky 
„je odstranit problém praktické neaplikovatelnosti § 2 
vyhlášky č. 390/2015 Sb. Tento problém vznikl přijetím 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2393… Na základě uvedeného nařízení rozhodlo 
Ministerstvo zemědělství nekontrolovat nadále plnění 
podmínek statutu aktivního zemědělce ve smyslu čl. 9 
nařízení 1307/2013… V důsledku tohoto rozhodnutí by 
veškeré povinnosti dokládání a kontroly statutu aktivního 
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zemědělce byly vyžadovány pouze pro účely vyhlášky č. 
390/2015 Sb., což by přinášelo neúměrnou administrativní 
zátěž jak pro výrobce energie s hlavním předmětem 
činnosti zemědělská výroba, tak pro orgány státní 
správy… K dosažení uvedeného cíle návrh vyhlášky 
opouští kontrolu statutu aktivního zemědělce podle čl. 9 
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
1307/2013 a nahrazuje ji zejména stanovením minimálně 
50% podílu příjmů ze zemědělství na celkových příjmech 
výrobce. Splnění této skutečnosti bude potvrzeno zprávou 
auditora. Dalším podpůrným dokladem o tom, že výrobce 
se zabývá zemědělstvím, je jeho zápis v evidenci 
zemědělského podnikatele.“ 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrh vyhlášky je adaptací na následující unijní předpisy, 
které předkladatel uvádí v odůvodnění návrhu: 
 

- 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 
(dále jen „nařízení 1307/2013“), a 
 
v rámci novel nařízení 1307/2013 zejména 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o 
financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v 
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režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví 
pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového 
řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu 
rostlin (dále jen „nařízení 2017/2393“). 

 
K § 2: 
 
Změna nařízení 1307/2013 provedená nařízením 
2017/2393 neopouští status „aktivního zemědělce“, avšak 
uvědomuje si, že uplatňování tří kritérií pro určení 
aktivního zemědělce, která jsou stanovena v čl. 9 odst. 2 
třetím pododstavci nařízení 1307/2013, je pro mnoho 
členských států obtížné. Ke snížení administrativní zátěže 
spojené s uplatňováním těchto tří kritérií by měly mít 
členské státy možnost rozhodnout, že k prokázání, že 
určitá osoba je aktivním zemědělcem, bude použitelné 
pouze jedno či dvě z těchto kritérií (čl. 9 odst. 7 nařízení 
1307/2013). Dále může členský stát rozhodnout, že 
nebude uplatňovat čl. 9 odst. 2 nařízení 1307/2013 
(seznam činností nebo podniků). 
Obě rozhodnutí musí členský stát oznámit Komisi do 
31. března 2018, pokud má být uplatňováno od roku 2018, 
nebo pokud má být uplatňováno od některého 
následujícího roku, do 1. srpna roku předcházejícího jeho 
uplatnění (čl. 9 odst. 7 a 8 nařízení 1307/2013). 
Z materiálu ani odůvodnění není zřejmé, zda se 
navrhovaná právní úprava pohybuje v mezích čl. 9 
nařízení 1307/2013 nebo zda jde o autonomní právní 
úpravu na čl. 9 nezávislou. Pro druhý výklad hovoří 
odůvodnění materiálu, které uvádí, že se nebude nadále 
kontrolovat plnění podmínek statutu aktivního zemědělce 
ve smyslu čl. 9 nařízení 1307/2013, přestože čl. 9 toto 
členským státům neumožňuje – toliko připouští, že není 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
 

Vyhláška č. 390/2015 Sb. o způsobu určení 
hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba  
a způsobu vedení evidence seznamu výrobců 
s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba 
je vydána na základě zmocnění k zákonu  
č.   165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 131/2015 Sb.  

Pro účely podpory elektřiny z obnovitelných 
zdrojů (§ 4), podpory elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla (§ 6)  
a provozní podpory tepla (§ 24) stanoví prováděcí 
právní předpis způsob určení hlavního předmětu 
činnosti zemědělská výroba a způsob vedení 
seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti 
zemědělská výroba. 

Vyhláška č. 390/2015 Sb. pro stanovení 
hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba 
využila statut „aktivního zemědělce“.  

Vzhledem k tomu, že Státní zemědělský 
intervenční fond, z jehož evidencí se při 
stanovování způsobu určení hlavního předmětu 
zemědělská výroba vycházelo, přestal statut 
aktivního zemědělce kontrolovat, je třeba pro účely 
podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
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třeba uplatňovat všechna 3 kritéria, případně neuplatňovat 
odst. 2 (viz výše). 
 
Je třeba vyjasnit vztah § 2 vyhlášky a čl. 9 nařízení 
1307/2013 a za tím účelem upravit odůvodnění. 
 
V odůvodnění není rovněž uvedeno, že bude toto 
rozhodnutí na základě čl. 9 odst. 7 a 8 nařízení 1307/2013 
oznámeno Komisi. 
 
Změnu je třeba oznámit Komisi a tuto skutečnost též 
uvést v odůvodnění. 
 
Vzhledem k tomu, že je stávající právní úprava adaptací 
na čl. 9 nařízení 1307/2013, podotýkáme, že není takto 
vykazována – ustanovení není podtrženo, vyznačeno 
celexovým číslem a nejsou též vypracovány srovnávací 
tabulky a rozdílová tabulka. 
 
Je třeba vykázat implementační vztah k nařízení na čl. 
9 nařízení 1307/2013 a za tím účelem zpracovat 
srovnávací tabulky a rozdílovou tabulku. 
 
Závěr: 
Po zapracování výše uvedených připomínek bude 
návrh vyhlášky s právem EU slučitelný. 
 

elektřiny a tepla a provozní podpory tepla podle 
zákona č. 165/2012 Sb. způsob určení hlavního 
předmětu činnosti zemědělská výroba stanovit 
nově.  
     Navrhovaná novela vyhlášky č. 390/2015 Sb. je 
autonomní právní úpravou, která je na čl. 9 
nařízení Evropského parlamentu a Rady  
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, nezávislá. 
     Z výše uvedených důvodů není a nebylo nutno 
vyhlášku č. 390/2015 Sb. oznamovat Evropské 
komisi ani plnit další zmíněné formální náležitosti. 
V tomto smyslu bylo upraveno odůvodnění. 
     Nařízení Evropského parlamentu a Rady  
č. 1307/2013 upravuje přímé platby 
zemědělcům.  
     Zákon č.   165/2012 Sb. ke kterému je vyhláška 
č. 390/2015 Sb. vydána, upravuje mimo jiné 
podporu využití obnovitelných zdrojů.  
     Podle ustanovení § 4 odst. 6 písm. c) zákona  
č. 165/2012 Sb. se podpora elektřiny 
z obnovitelných zdrojů nevztahuje na elektřinu 
z obnovitelných zdrojů vyrobenou výrobcem 
elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu 
akciové společnosti či právní formu obdobnou 
akciové společnosti, nemá vydány výlučně 
zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li 
zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o 
tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje,  
z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.  
Podle ustanovení § 4 odst. 12 se ustanovení 
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odstavce 6 písm. c) nevztahuje na výrobce, který 
vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů a jehož 
hlavním předmětem činnosti je zemědělská 
výroba. Způsob určení hlavního předmětu činnosti 
zemědělská výroba a způsob vedení seznamu 
výrobců s hlavním předmětem činnosti 
zemědělská výroba stanoví prováděcí právní 
předpis.  
     Obdobná úprava je i v ustanoveních § 6 a 24 
zákona č. 165/2012 Sb.  
     Vyhláška č. 390/2015 Sb. pouze stanoví pro 
účely výjimky podle § 4 odst. 12, § 6 odst. 8 a § 24 
odst. 10 zákona č. 165/2012 Sb. způsob určení 
hlavního předmětu zemědělská výroba. Způsob 
hlavního předmětu činnosti není určen pro přímé 
platby zemědělcům podle nařízení 1307/2013, ale 
pro účely výjimky pro podpory energie 
z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 
Sb.     
     Pro snížení administrativní náročnosti při 
určování hlavního předmětu zemědělská výroba 
využilo Ministerstvo zemědělství statut „aktivního 
zemědělce“, který kontroloval Státní zemědělský  
a intervenční fond pro účely přímých plateb 
zemědělcům a který též vedl jejich evidenci.  
     Státní zemědělský intervenční fond přestal pro 
účely přímé podpory zemědělcům statut „aktivního 
zemědělce“ kontrolovat a přestal tudíž vést  
i evidenci „aktivního zemědělce“.   
     Rozhodnutí, podle něhož ČR od roku 2018 
nebude institut aktivního zemědělce podle čl. 9 
odst. 2 nařízení č. 1307/2013, na základě odst. 8 
tohoto článku uplatňovat, bylo oznámeno EK 
prostřednictvím ISAMM. 
     Z uvedeného je zcela patrné, že způsob určení 
hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba ve 
vyhlášce č. 390/2015 Sb. není určen pro přímé 
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platby zemědělcům upravené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013.  
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních lékařů 
České republiky 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                    Ing. Vlastimil Zedek 
V Praze dne 8. listopadu 2018 
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