
N á v r h 
 

ZÁKON 
 

ze dne ……………. 2019, 
 

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o zemědělství 

 
Čl. I 

 
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona 
č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., 
zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona 
č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 371/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
a zákona č. 299/2017 Sb. se mění takto: 
 
 
1.  V § 2d odst. 2 se slova „ministerstvo nebo jím pověřená osoba“ nahrazuje slovem „Fond“ 

a na konci textu odstavce se doplňují slova „, s výjimkou provádění podpor genetických 
zdrojů, které provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba“. 

 
 
2.  V § 2d se odstavec 3 zrušuje. 
 
 
3.  V § 5 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „a) nebo b)“ nahrazují slovy „a), b) nebo f)“. 
 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení zahájená podle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů.  
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ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 

 
Čl. III 

 
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., 
zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona 
č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 
zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona 
č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., a zákona 
č. 295/2017 Sb. se mění takto: 
 
 
1.  V § 1 odst. 2 se v písmenu w) slovo „a“ zrušuje. 
 
 
2.  V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene x) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje 

se písmeno z), které zní: 
 

„z) rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace podle 
§ 2d zákona o zemědělství financované výhradně z národních zdrojů.“. 

 
 

3.  V § 6a odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují. 
 
 

4.  V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „veškerou činnost Fondu a jeho orgánů“ nahrazují slovy 
„dohlíží na hospodaření Fondu“. 

 
 

5.  V § 11 odst. 5 se věta „V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu 
s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší.“ 
Nahrazuje větami „Proti tomuto sdělení se nelze odvolat. Obnova řízení se nepřipouští. 
Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) 
správního řádu. V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, 
za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší. Na postup 
ministerstva při vydání usnesení podle předchozí věty se přiměřeně použijí ustanovení 
správního řádu o přezkumném řízení.“.  

 
 
6.  V § 11 se odstavec 6 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.  
 
 

7.   V § 11 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 45 zní: 
 

„(7) Informační systém Fondu jako platební agentury podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie45) je informačním systémem veřejné správy a jeho správcem 
je Fond. Informační systém Fondu se využívá pro informační zabezpečení činností 
a procesů souvisejících především s 
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a)  schvalováním a kontrolou plateb dotací, 
b)  prováděním plateb dotací, 
c)  zaúčtováním plateb dotací, 
d)  doručením žádostí o poskytnutí dotace a  
e)  doručením rozhodnutí v řízení o poskytnutí dotace, žádostí o platbu, změnových 

hlášení a dalších obdobných dokumentů v rámci provádění činností podle § 1 odst. 2. 
 
______________ 
45) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty 
a použití eura.“. 

 
 

8.   V § 11 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí: 
 

„(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím informačního 
systému Fondu nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.  

 
(9) Dokument podle odstavce 7 písmeno e) se považuje za doručený okamžikem, kdy 

se do informačního systému Fondu přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má 
s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci informačního systému přístup 
k dokumentu. Nepřihlásí-li se do informačního systému Fondu žadatel nebo jím pověřená 
osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do informačního systému, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; 
to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.“. 

 

 

9.   V § 11a odst. 4 se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „V případě uzavření dohody 
o splátkách Fond sjedná s příjemcem dotace úrok z prodlení a další podmínky podle 
zvláštního právního předpisu14); po dobu účinnosti dohody o splátkách se příjemci dotace 
neúčtuje penále.“    

 
 
10. V § 11a odst. 5 se na konci textu odstavce 5 doplňuje věta „Fond nezahájí řízení 

o uložení penále podle odstavce 4, pokud výše penále nepřesahuje částku stanovenou 
přímo použitelným předpisem Evropské unie46).  
______________ 
46) Čl. 27 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým 

se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, 
schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost.“. 

 
 
11. V § 12 odst. 1 se za slova „zákona o lesích“ doplňují slova: „a údajů z ústřední evidence 

reprodukčního materiálu podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin“.  

 
 
12. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

 
„(5) Generální ředitelství cel poskytuje Fondu pro účely činností podle § 1 odst. 2 

písm. g) a h) informace o výstupech a vstupech zboží ze svých evidencí, a to v rozsahu 
uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie45).“. 
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Čl. IV 

Přechodné ustanovení 
 

Řízení zahájená podle zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů.  

 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

 
Čl. V 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3 

a čl. III bodů 3 až 5, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení. 
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