
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 19. září 2012 č. 682 

 
 

Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., 
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 785) 
 
 

Vláda na jednání své schůze dne 19. září 2012 projednala a posoudila návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 785), a zaujala k tomuto 
návrhu dále uvedené stanovisko. 
 

Vláda v obecné rovině neodmítá záměr zajistit financování dotačních programů 
na podporu zemědělství, potravinářství a lesnictví. Přijetí konkrétního legislativního 
řešení by však měla předcházet širší odborná i politická diskuse.  
 

Vláda v této souvislosti upozorňuje na možné negativní dopady předloženého 
návrhu zákona na státní rozpočet. Jedná se například o skutečnost, že příjmy státního 
rozpočtu - kapitoly Ministerstva zemědělství - se podle předloženého návrhu zákona 
zvýší o 2 300 mil. Kč v roce 2012, avšak skutečné výdaje budou realizovány v letech 
2012 i 2013. V roce 2013 by tedy neočekávaně došlo ke zvýšení schodku státního 
rozpočtu.  
 

Současně existuje reálné riziko pozdního přijetí předloženého návrhu zákona, 
přičemž navržené znění § 15 odst. 6 písm. o) a q) neumožňuje využití finančních 
prostředků v roce 2013, což by paradoxně mohlo způsobit závažné finanční problémy 
příjemcům finančních prostředků, zejména dodavatelům prací, a v neposlední řadě 
i poskytovatelům prostředků.  
 

Dále je třeba poznamenat, že například na národní doplňkové platby k přímým 
podporám (Top-UP) nebyly ve schváleném státním rozpočtu České republiky 
v kapitole Ministerstva zemědělství na rok 2012 rozpočtovány finanční prostředky.  
 

Vzhledem k aktuálnímu stavu příjmů a výdajů státního rozpočtu a k prognóze 
jeho vývoje v příštím roce také nelze vyloučit, že příjmy Pozemkového fondu České 
republiky bude nutné použít na jiné priority.  
 

V souhrnu by realizace předloženého návrhu zákona mohla mít za následek 
prohloubení schodku státního rozpočtu České republiky v roce 2013 až                            
o 1 300 mil. Kč.  


