
Část platného znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
__________________________________________________________________________ 
 

 
§ 2d 

Podpory financované výhradně z národních zdrojů 
 
 (1) Účel programů k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních 
zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy schvaluje 
pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem. 
  

(2) Programy provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba Fond na základě 
ministerstvem vydaných zásad, s výjimkou provádění podpor genetických zdrojů, které 
provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba. 
  
 (3) Ministerstvo může pověřit Fond prováděním dalších podpor financovaných 
výhradně z národních zdrojů. 
 

* * * 
 

§ 2i  
Pěstování geneticky modifikované odrůdy 

 
 (1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou 
odrůdu16) na dílu půdního bloku, je povinna informovat o záměru pěstovat tuto geneticky 
modifikovanou odrůdu uživatele dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti 
stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od dílu půdního bloku, který užívá a na kterém 
hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to v rozsahu a ve lhůtě stanovené 
pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejího pěstování. 
  
 (2) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu18) na 
dílu půdního bloku, je povinna 
a)  dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy 

od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou, a od 
místa pěstování geneticky modifikované odrůdy s odlišným jednoznačným identifikačním 
kódem17), 

b)  dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy 
od místa pěstování odrůdy téže plodiny pěstované v režimu ekologického zemědělství 
podle zvláštního právního předpisu18), 

c)  informovat o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy uživatele dílu půdního 
bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, 
od jí užívaného dílu půdního bloku, na kterém zahájila pěstování této geneticky 
modifikované odrůdy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení jejího pěstování, 

d)  informovat písemně Fond o zahájení pěstování této geneticky modifikované odrůdy, 
a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení jejího pěstování, v rozsahu stanovém vyhláškou, 

e)  uchovávat nejméně po dobu 5 let údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy 
na dílu půdního bloku v rozsahu stanoveném vyhláškou, 

f)  dodržovat minimální vzdálenost místa pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní 
hranice České republiky stanovenou vyhláškou. 

  
 (3) Povinnost dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování geneticky 
modifikované odrůdy16) podle odstavce 2 písm. a) a b) může fyzická nebo právnická osoba 
splnit obsetím této geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky 
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modifikovaná, v rozsahu stanoveném pro jednotlivé plodiny vyhláškou, a která se při sklizni 
považuje za geneticky modifikovanou. 
  
 (4) Ministerstvo pro jednotlivé plodiny, u nichž jsou pěstovány geneticky modifikované 
odrůdy16), vyhláškou stanoví 
a)  vzdálenost mezi díly půdních bloků, podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c), 
b)  lhůtu před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin 

podle odstavce 1, 
c)  rozsah poskytování informací podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. d), 
d)  minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy podle odstavce 2 

písm. a) a b), 
e)  rozsah uchovávaných údajů podle odstavce 2 písm. e), 
f)  rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, podle odstavce 3, 
g)  minimální vzdálenost místa pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice 

České republiky podle odstavce 2 písm. f). 
  
 (5) Ministerstvo údaje o místě pěstování geneticky modifikované odrůdy poskytuje 
Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím evidence využití půdy podle uživatelských 
vztahů (dále jen „evidence využití půdy“) vedené podle § 3a. 
  

* * * 
 

§ 5 
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob 

 
 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a)  v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, 
b)  uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 nebo 4, 
c)  nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu 

podle § 2i odst. 1, 
d)  jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu 

1.  nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i 
odst. 2 písm. a) nebo b) a), b) nebo f), 

2.  neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 
písm. c) nebo d), nebo 

3.  neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. 
e), 

e)  jako uživatel dílu půdního bloku 
1. v rozporu s § 3g odst. 1 písm. a) až e) nesplní ohlašovací povinnost nebo neuvede 

pravdivé nebo úplné údaje k aktualizaci evidence půdy, nebo 
2.  nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a), 

f)  jako chovatel, s výjimkou chovatele včel, nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, 
nebo 

g)  jako žadatel o poskytnutí dotace na druh zemědělské kultury ovocný sad 
1.  neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci ovocných sadů nebo zrušení ovocného sadu 

podle § 3q odst. 4, nebo 
2.  nesplní informační povinnost podle § 3q odst. 9. 

  
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f) nebo g), 
b)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b), 
c)  250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d) nebo e). 
 

* * * 
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______________ 
16) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 

zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona 
č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb. 

17) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti 
a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených 
z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění. 

18)  Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 

 
 

* * * 
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Část platného znění zákona 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, s vyznačením navrhovaných změn 
__________________________________________________________________________ 
 
 

§ 1  
 

(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“). Fond 
je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond je správním úřadem a náleží 
do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo“).1)  

(2) Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie a mezinárodními 
smlouvami, kterými je Česká republika vázána,  
a)  rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,  
b)  provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, 

případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků 
a potravin,  

c)  prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky 
a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených 
zemědělských výrobků nebo potravin,  

d)  provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití 
a zpracování zemědělských výrobků,  

e)  provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,  
f)  zrušeno  
g)  poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,  
h)  rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků 

a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,  
i)  provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky 

a potraviny,3)  
j)  ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka 

a mléčných výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,4)  
k)  provádí další opatření podle § 2a zákona o zemědělství,  
l)  provádí podle § 2c zákona o zemědělství a Program rozvoje venkova podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (dále 
jen „Program rozvoje venkova“),  

m)  provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo 
uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních 
předpisů Evropských společenství v oblasti společných organizací trhu 
a strukturálních opatření,  

n)  provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence 
nebo uznávání seskupení a organizací producentů zemědělských výrobků nebo potravin, 
včetně mezinárodních, seskupení a organizací meziodvětvových organizací 
a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních 
předpisů Evropské unie,  

o)  provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních 
a dozorčích společností podle předpisu Evropských společenství9),  

p)  provádí opatření vyplývající z mezinárodní smlouvy10),  
q)  provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových 

a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropské 
unie,  

r)  provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo 
potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských 
výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských 
výrobků nebo výroby potravin, popřípadě s reprezentativním výběrem trhů a tržních dnů, 
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producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů 
Evropské unie v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,  

s)  vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby 
z přímo použitelného předpisu Evropské unie,  

t)  zrušeno  
u)  provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu,  
v)  provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin,  
w)  provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů Evropské 

unie upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond11) a Evropský námořní a 
rybářský fond podle § 2ca zákona o zemědělství a,  

x)  aktualizuje evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona 
o zemědělství. a  

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

 
(3) Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit 

nařízením12).  
   

(4) Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení 
a informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2, na formulářích vydaných 
Fondem.  
 

* * * 
 

§ 6a  
Finanční zdroje Fondu  

 
 (1) Finančními zdroji Fondu jsou  
a)  dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2 

poskytnutá na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské 
unie kromě prostředků z Národního fondu43),  

b)  dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2, 
poskytnutá jako ostatní prostředky43),  

c)  dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu,  
d)  příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem,  
e)  podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem,  
f)  úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2, úroky z vkladů Fondu, 

výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy,  
g)  prostředky z Národního fondu13),  
h)  prostředky poskytnuté Ministerstvem financí na provádění činností podle § 1 

odst. 2,  
i) náklady spojené s výběrem pravomocným rozhodnutím uložených finančních dávek 

z výroby cukru podle § 11h odst. 5 a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků 
poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním 
právním předpisem,  

j)  vrácené dotace a penále.  
   

(2) Fond vede na 3 samostatných účtech finanční zdroje podle odstavce 1  
a)  písm. a), b), d), f), h), i) a j),  
b)  písm. c) a  
c) písm. e) a g).  
   

(3) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění 
činností podle § 1 odst. 2, mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně 
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nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. d), úvěry, úroky 
z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy 
podle odstavce 1 písm. f), prostředky poskytnuté Ministerstvem financí podle odstavce 1 písm. 
h) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. j).  
   

(4) Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), b), d), f), h) a j) 
se převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 
a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i) se převádějí 
do následujícího kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu. Nevyčerpané finanční 
zdroje na bankovních účtech podle odstavce 1 písm. a), b) podléhají finančnímu vypořádání 
za rok, v němž dojde k vyplacení celkového objemu oprávněných nároků žadatelů 
u příslušného opatření. Nevyčerpané finanční zdroje na bankovních účtech podle 
odstavce 1 písm. j) vrací Fond na účet určený Ministerstvem zemědělství.  
   

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle 
odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit 
u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky podle 
odstavce 2 účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje podle 
odstavce 1 písm. c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou 
prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet 
lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným 
způsobem.  
  

(6) Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících 
s prováděním činností podle § 1 odst. 2 a jejich proplacením z rozpočtu Evropské unie využít 
se souhlasem ministerstva úvěr.  
 

* * * 
 

§ 10 
Dozorčí rada 

  
 (1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost 
a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada při své činnosti 
a)  kontroluje naplňování poslání Fondu a veškerou činnost Fondu a jeho orgánů dohlíží 

na hospodaření Fondu, 
b)  schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu 

Fondu a k výroční zprávě Fondu. 
  
 (2) Dozorčí rada je pětičlenná. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou 
dozorčí rady je senátor. Předsedu dozorčí rady a další 3 členy dozorčí rady volí a odvolává 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Místopředsedu dozorčí rady volí 
a odvolává Senát Parlamentu České republiky. Výši odměny spojené s výkonem funkce člena 
dozorčí rady stanoví statut Fondu. 
  
 (3) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období 
vykonávají členové dozorčí rady funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. V 
případě, že v průběhu funkčního období v dozorčí radě předsedovi dozorčí rady zanikne 
mandát poslance20) nebo místopředsedovi dozorčí rady mandát senátora20), vykonávají funkci 
v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. 
  
 (4) Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Fondu. 
  
 (5) Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada 
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je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů 
včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady 
je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže 
o její svolání požádají nejméně 3 členové dozorčí rady. 

  

* * * 
 

§ 11  
Dotace 

  
 (1) Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství, 
nařízeními vlády vydanými k jejich provedení a podle přímo použitelných předpisů Evropské 
unie upravujících financování společné zemědělské politiky21).  
  

(2) Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.  
  

(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro vydání 
rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí 
ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení o vyrozumění účastníků řízení 
o provádění důkazů mimo ústní jednání, ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu 
listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci 
na místě podle správního řádu.  
  

(4) Dotace na opatření, jehož součástí je vypracování a předložení projektu žadatelem 
o dotaci, poskytuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace, která obsahuje  
a)  identifikační údaje žadatele,  
b)  identifikační údaje Fondu,  
c)  poskytovanou částku,  
d)  účel, na který je poskytovaná částka určena,  
e)  lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,  
f)  další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit,  
g)  datum uzavření dohody.  
  

(5) Na uzavření dohody o poskytnutí dotace podle odstavce 4 není právní nárok. Pokud 
Fond žádosti o dotaci před datem uzavření dohody podle odstavce 4 nevyhoví, sdělí písemně 
a bez zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. V případě, že by toto sdělení Fondu 
bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením 
zruší. 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) Fond při provádění programů podpory aktivit, které jsou financovány výhradně 
z národních zdrojů na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství, 
poskytuje finanční prostředky na základě dohody o poskytnutí dotace.  
  

(7) (6) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady 
prokazující poskytnutí a užití dotace.  
  

(8) (7) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat také v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup 
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na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické 
aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání.  
 

(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 
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. 

 
(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. 
 

* * * 
 

§ 11a 
 

Vrácení dotace a penále 
 
 (1) V případě neoprávněné platby dotace kryté zcela nebo zčásti prostředky z rozpočtu 
Evropské unie postupuje Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22) a podle 
tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího 
vyplacení. 
  
 (2) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů 
postupuje Fond podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let 
ode dne jejího vyplacení. 
  
 (3) Lhůta pro vrácení dotace se počítá od doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace. 
V případě dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů je stanovena lhůta pro vrácení 
dotace 60 dnů. 
  

(4) V případě, kdy příjemce dotace nedodrží lhůtu stanovenou pro její vrácení, je 
povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky dotace, kterou je povinen vrátit, 
nejvýše do výše této částky 23). 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.“    
 
 (5) V případě neoprávněné platby dotace podle odstavce 1 Fond řízení o jejím vrácení 
nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje 
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částku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie. Fond nezahájí řízení o 
uložení penále podle odstavce 4, pokud výše penále nepřesahuje částku stanovenou 
přímo použitelným předpisem Evropské unie. 
  
 (6) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů Fond 
řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace nebo penále, které je povinen příjemce 
dotace Fondu uhradit, nepřesahují jednotlivě částku 1 500 Kč. 
  
 (7) Řízení o vrácení dotace podle odstavců 1 a 2 a řízení o povinnosti zaplatit penále 
podle odstavce 4 se ukončí rozhodnutím vydaným Fondem; vrácení dotace a zaplacení penále 
vymáhá Fond. 
  
 (8) V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, 
které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu a na zadržení 
těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 7 nepoužijí. Správu 
odvodu za porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech25) vykonávají 
finanční úřady. 
  
 (9) Při rozhodování o vrácení dotace a o povinnosti zaplatit penále podle odstavců 1 
až 7 má Fond postavení orgánu veřejné správy; zákon o rozpočtových pravidlech se nepoužije. 
  
 (10) Nesplní-li příjemce dotace povinnost vrátit neoprávněnou platbu dotace podle 
odstavců 1 a 2 nebo povinnost zaplatit penále podle odstavce 4, může Fond započítat 
neoprávněnou platbu dotace a penále do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky. 
  

* * * 
 

§ 12 
 

Vyžadování a poskytování informací a spolupráce 
 

(1) Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností 
podle § 1 odst. 2, včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví 
a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství, včetně ortofotomap, zákona 
o rostlinolékařské péči a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, 
a údajů z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle § 24 a 25 zákona 
o lesích a údajů z ústřední evidence reprodukčního materiálu podle zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, přičemž při nakládání s osobními 
údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu30). 
 
 (2) Fond informace o provádění činností podle § 1 odst. 2 pravidelně zveřejňuje. Na 
žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových 
sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o své 
činnosti a hospodaření.  
  
 (3) Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států 
Evropské unie se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování 
odborné pomoci.  
  
 (4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se 
zvláštním právním předpisem31).  
  

(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, 
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a to v rozsahu uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie45). 
 

* * * 
______________ 
1)  § 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná 

pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty. 
4)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady 

(ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství. 
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace 
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů), v platném znění. 
Nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí 
pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění. 

10)  § 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi 
Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství. 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, v platném znění. 
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, 
v platném znění. 

12)  § 2b a 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
13)  § 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
14)  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů. 
21)  Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro 

režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy 
podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) 
č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) 
č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění. 
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské 
politiky, v platném znění. 
Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění. 
Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur 
a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění.  
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace 
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů), v platném znění. 
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy 
podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) 
č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003. 

22)  Nařízení Komise (ES) č. 885/2006, v platném znění. 
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 Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní 
a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených 
v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu 
přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění. 
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti 
s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění. 

23) Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 
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zájmů Evropských společenství, v platném znění. 
25)  Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
30)  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
31)  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  
43)  § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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. 

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. 
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