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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění 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 6. 9. 2019,     
č. j.394300/2019-MZE-11191, s termínem dodání připomínek do 27. 9.2019. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

RESORT PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁNÍ 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  
Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
Předkládací zpráva 
Poslední věta Překládací zprávy stanoví, že „V roce 2020 tak 
bude průměrná základní cena zemědělských pozemků pro účel 
výpočtu daně z nemovitostí 7,13 Kč/m2“.  
Požadujeme v poslední větě Předkládací zprávy slova „pro účel 
výpočtu daně z nemovitostí“ vypustit. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Pro účely výpočtu daně z nemovitých věcí je rozhodující 
průměrná cena půdy přiřazená ke stávajícím jednotlivým 
katastrálním územím, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů.  Tato věta z důvodu 
použití slov „pro účel výpočtu daně z nemovitostí“ je z pohledu 
daně z nemovitých věcí značně zavádějící, resp. matoucí, právě 
s ohledem na stanovení této jedné průměrné základní ceny ve 
výši 7,13 Kč/m2.   

PŘIPOMÍNKA: 
1. Odůvodnění, obecná část, bod 4) 
V bodě 4) obecné části odůvodnění je uvedena nesprávná citace 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
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zákona o dani z nemovitých věcí. Správně má znít „zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů“. Rovněž se doporučuje použít v dalším textu zkrácenou 
citaci zákona po jejím zavedení v případě prvního výskytu v 
textu. 
2. Odůvodnění, obecná část, bod 10) 
V názvu bodu 10) obecné části odůvodnění je ve slově „planého“ 
překlep a správně by mělo znít „platného“. 

 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek.  
Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
V textu uvedeného novelizačního bodu, v tabulce, doporučujeme 
název sloupce „NUTS 3“ nahradit slovy „Kód NUTS 3“, neboť 
daný sloupec je takto označen v současném znění vyhlášky 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek.  
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.  
ÚV ministryně spravedlnosti a předsedkyně  LRV Bez připomínek.  
ÚV – Kabinet vedoucího ÚV Bez připomínek.  
ÚV – Odbor kompatibility 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.  
Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Bez připomínek.  
Nejvyšší správní soud  Bez připomínek.  
Úřad průmyslového vlastnictví Bez připomínek.  
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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.  
Hospodářská komora Bez připomínek.  
Agrární komora Bez připomínek.  
Družstevní asociace Bez připomínek.  
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.  
Generální finanční ředitelství Bez připomínek.  
Asociace krajů Bez připomínek.  
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Ústav zemědělské ekonomiky a informací Bez připomínek.  
Asociace samostatných odborů Bez připomínek.  
Ústřední kontrolní a zkušení ústav zemědělský Bez připomínek.  
Českomoravská konfederace odborových svazů Bez připomínek.  
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