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   III. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
  
 

Obecná část 
 
a)  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – viz příloha 

k důvodové zprávě 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České  

republiky 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
 

 Ustanovení upravující povinnosti vlastníků půdy jsou v souladu s Čl. 4 odst. 1 a Čl. 11 
odst. 3 Listiny základních práv a svobod (Povinnosti mohou být ukládány toliko na 
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod; 
vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 
přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem) 

 Ustanovení upravující odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu jsou v souladu s Čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (Daně a 
poplatky lze ukládat jen na základě zákona) 

 Ustanovení upravující kompetence správních úřadů jsou v souladu s Čl. 2 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod (Státní moc lze uplatňovat jen v případech a 
v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví). 

 
c)  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána, a zhodnocení její slučitelnosti s akty práva Evropské unie   
 
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na oblast řešenou návrhem přímo 
nevztahují. Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Úmluvou OSN o desertifikaci.  Akty 
práva Evropské unie se na vztahy, jež jsou předmětem právní úpravy, nevztahují. Návrhem 
zákona nejsou do právního řádu České republiky implementovány předpisy ES a návrh není 
s právem ES v rozporu. Právní ochrana zemědělského půdního fondu má pouze okrajovou 
návaznost na další oblasti jako je např. podnikání v zemědělství. V tomto ohledu je 
navrhovaná právní úprava v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora. Předkládaný 
návrh novely zákona řeší jak snižování úbytků půdy nepřiměřeným zastavování a, následnou 
rekultivaci  půdy po ukončení nezemědělské činnosti, tak ochranu před erozí a kontaminací. 
Je v souladu s Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU o všeobecném 
akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020, podle kterého je třeba 
usilovat o svět neutrální z hlediska znehodnocování půdy, chránit, zachovávat a rozvíjet 
přírodní bohatství a udržovat ekologicky cenná zemědělská území. 
 
d)  Zhodnocení  dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  



 

 
e)  Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava nezakládá korupční rizika a návrh je rozsahem přiměřený množině 
vztahů, které upravuje. V případech rozhodování o souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu dochází ke zpřesnění kritérií pro rozhodování, což v konečném 
důsledku korupční rizika minimalizuje. Ustanovení o výjimkách z platby odvodů za odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu jsou formulována jednoznačně a vycházejí 
z objektivně daných skutečností, jako jsou např. bonitované půdně ekologické jednotky, druh 
pozemku evidovaný v katastru nemovitostí. 
 
Předkládaný návrh zákona v celku nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy, pouze 
některé zpřesněné kompetence přenáší z obecných úřadů obcí s rozšířenou působností na 
Českou inspekci životního prostředí. Předkládaný návrh zákona stanoví jednoznačně 
kompetence, působnost a odpovědnost mezi příslušnými orgány veřejné správy. Nedochází 
k nadměrnému soustředění pravomocí. Je možné určit jednoznačně osobu zodpovědnou za 
konkrétní rozhodnutí (na rozhodování je vztažen správní řád). 
 
Příslušné orgány ochrany zemědělského půdního fondu a Česká inspekce životního prostředí 
jsou schopny plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy je 
zajištěna postupem podle správního řádu. 
 
Zvláštní část 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1   
Nahrazení slov „louky a pastviny“ slovy „trvalý travní porost“, reaguje na změnu 
terminologie v právních předpisech na úseku katastru nemovitostí. Změna je provedena pro 
zajištění souladu terminologie. Zároveň se ze zákona odstraňuje pojem „půda dočasně 
neobdělávaná“, který je matoucí. 

 
K bodu 2  
Za součást zemědělského půdního fondu nadále nebudou „rybníky s chovem ryb a vodní 
drůbeže“, neboť to z hlediska ochrany zemědělské půdy nemá žádný praktický význam.    
Zákonem se akcentuje nejen produkční funkce, ale komplex funkcí půdy (produkční, 
akumulační, retenční, transformační, pufrační).   
 
K bodu 3  
Vymezují se nově pojmy potřebné k precizní formulaci povinností v ochraně zemědělské 
půdy, tak aby jejich dodržování bylo vymahatelné a nedodržování postižitelné.  
 
K bodu 4 
Název je měněn v návaznosti na precizovaný obsah zákona ohledně kvalitativní ochrany 
půdy, opatření k nápravě a zavedení evidence informací o kvalitě půdy. Nahrazuje se pojem 
„kultura pozemku“ pojmem „druh pozemku“ opět z důvodu jednotnosti terminologie 



 

v právním řádu („druh pozemku“ je používán pro označení způsobu využívání pozemku, 
„kultura pozemku“ je užíván ve smyslu porostu pozemku).  
 
K bodu 5   
Nové znění ustanovení § 2 neobsahuje již změnu druhu pozemku nenáležející do 
zemědělského půdního fondu na druh náležející do zemědělského půdního fondu, neboť zde 
je to úprava nadbytečná, nesystematická a matoucí, jedná se o problematiku řešenou 
stavebním zákonem; dosavadní odstavec 2 se ruší v souvislosti s ustanovením § 3c – opatření 
k nápravě. Opatření k nápravě se řeší nově, systémově. 
 
K bodu 6 
Jedná se o přeformulování ustanovení z důvodů precizace povinností v ochraně zemědělského 
půdního fondu. Je doplněna obecná ochrana (dosud byly povinnosti formulovány pouze pro 
vlastníky nebo nájemce); doplněna je např. nové protierozní ochrana, která byla dosud 
zákonem nedostatečně řešena.  
 
K § 3 odst. 1 až 3  
Jedná se zejména o přeformulaci povinností, tak aby bylo možné při jejich neplnění účinně 
zasáhnout včetně uložení opatření k nápravě.    
 
K § 3 odst. 4 
Ukládá se alespoň minimální povinnost ohledně užívání pozemků (nikoli povinnost 
hospodařit), a to za účelem ochrany půdního fondu. 
 
K § 3 odst. 5 a 6 
Nadále hospodaření na pozemku způsobem využití plantáž dřevin (např. pěstování rychle 
rostoucích dřevin pro energetické účely, pěstování vánočních stromků) nebude 
nezemědělským hospodařením, a proto pro tento účel nebude zemědělská půda vyjímána ze 
zemědělského půdního fondu. Dosavadní vyjímání půdy pro tento účel – vydávání souhlasu – 
však zajišťovalo následnou rekultivaci (§ 9 odst. 6 písm. c) zákona). Místo tohoto systému je 
tedy navržen systém nový tak, aby půda použitá pro tento účel zůstala zemědělským půdním 
fondem fakticky včetně dodržení jejích kvalit. Stanovená doba, v níž je třeba dřeviny sklidit, 
„do 14 let“, vychází z cyklů pěstování plantáže dřevin na pozemku, kdy jeden cyklus trvá  6 – 
7 let.  
 
K bodu 7   
K § 3a 
Novela zákona č. 334/1992 Sb. a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, učiněná zákonem č. 
9/2009 Sb., zakotvila novou právní úpravu, dosud v právním řádu neřešenou. Jedná se o 
používání sedimentů na zemědělské půdě. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou 
problematiku, v praxi se objevily některé aplikační problémy této právní úpravy. Jedná se 
pouze o dílčí problém, nicméně z hlediska legislativně technického je vhodnější celé 
ustanovení přeformulovat.  



 

Jedná se zejména o problémy následné kontroly, která je závislá na znalosti kde, kdy a 
v jakém množství byly sedimenty použity. Z tohoto důvodu je třeba precizovat právní úpravu 
ohledně doby platnosti souhlasu s  použitím sedimentu na zemědělskou půdu, stáří analýz 
vzorků sedimentů a evidence. 
 
Možnost použít sedimenty na trvalý travní porost byla dána do zákona v procesu přijímání 
pozměňovacím návrhem, přičemž nebylo vysvětleno, co se rozumí obnovou trvalého porostu, 
což v praxi činí problémy. Proto návrh toto doplňuje.  
 
Oproti stávajícímu textu je ustanovení doplněno o potřebné údaje zejména ve vazbě na 
evidenci použití sedimentů.  
 
Pro objektivitu a průkaznost je třeba stanovit maximální stáří analýz vzorků sedimentů. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou požadovány vzorky sedimentu jak z místa odběru, tak z deponie, je 
třeba, aby správní orgán znal umístění mezideponie, a to zejména pro kontrolní činnost. 
 
Je třeba zakotvit možnost uložení zpracování ekotoxikologických textů v odůvodněných 
případech, kdy je podezření na výskyt rizikových látek, které neuvádí zvláštní právní předpis, 
tedy tak, aby byl dodržen zákonný požadavek na nepoškozování příznivých fyzikálních, 
biologických a chemických vlastností zemědělské půdy použitím sedimentů. 
 
Pro evidenci se předpokládá jako nejefektivnější použití systému daného zákonem o 
zemědělství, tj. registr půdy, tzv. LPIS, neboť s ním pracují zemědělští podnikatelé i kontrolní 
orgán, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Na základě dohody resortů 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí do tohoto systému bude umožněn 
přístup orgánům ochrany zemědělského půdního fondu kompetentních k povolování použití 
sedimentů a vedení evidence použití sedimentů na zemědělské půdě. Tato povinnost – vést 
evidenci navrženým způsobem - však musí být zakotvena v zákoně.). 
 
K § 3b 
Pořizování informací o půdě je upraveno pro účinnější kvalitativní ochranu půdy, potravního 
řetězce a složek životního prostředí, které jsou s půdou ve vzájemné interakci. Pořízené 
informace, často za nezanedbatelné finanční náklady, je potřeba vyhodnocovat a ukládat tak, 
aby byly při opakovaném šetření k dispozici. Jde o postupy, které v  praxi již částečně 
probíhají, avšak nemají právní základ tak jako při sledování vlastností jiných složek životního 
prostředí.  
 
K § 3c 
Postupy při znečištění půdy a opatření k nápravě jsou upraveny v souvislosti s precizací 
povinností v ochraně zemědělského půdního fondu a na základě požadavků praxe a též 
s ohledem na nově zakládané kompetence inspekce.  
  
K bodu 8 
Úprava nadpisu tak, aby korespondoval s obsahem.  
 
K bodu  9   
Jedná se o upřesnění pravidel kvantitativní ochrany zemědělského půdního fondu. Dosavadní 
formulace umožňující volnější interpretaci ustanovení byla při aplikaci korigována pouze 
metodickým řízením ministerstva (metodický pokyn  Ministerstva životního prostředí č.j. 



 

OOLP/1067/96). Tento stav z hlediska praxe není žádoucí, a proto zákon je návrhem 
zpřesněn.  
  
K bodu 10 
Pokud návazné povolení záměru, pro který je nutné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu, nemá formu rozhodnutí, je nevhodné, aby souhlas byl závazným stanoviskem. 
Viz též ustanovení § 21.   
 
K bodu 11 
Jedná se o právní úpravu, která byla dosud v prováděcí vyhlášce, avšak jakožto náležitost 
žádosti patří do zákona. 
 
K bodu 12 
Terminologie se uvádí do souladu se stavebním zákonem a další změny zde jsou převážně 
z důvodu přesunutí podzákonné právní úpravy do zákona. Do zákona se dává úprava, která je 
dosud v prováděcí vyhlášce (vyhláška č. 13/1994 Sb.), avšak náleží do zákona. (jedná se 
převážně o požadavek na vyhodnocení důsledků záborů, přičemž se toto vyhodnocení 
požaduje jako náležitost k žádosti o souhlas). 
 
K bodu 13 a 14  
Doplňují se „terénní úpravy“, aby povinnosti dané v § 8 platily i na tyto činnosti, neboť 
terénní úpravy nemusí být vždy prováděny v rámci činností dosud upravených v tomto 
ustanovení. 
 
K bodu 15 
Uvádí se odůvodněné případy pro poskytování výjimek ze skrývky ornice z důvodu jasnosti 
při jejich aplikaci. Možnost udělit výjimku z povinnosti provést skrývku svrchní kulturní 
vrstvy půdy nebyla v zákoně řádně upravena. Nebylo jasné, v jakých případech ji lze udělit, 
kdo a kdy ji uděluje. Návrh tyto nejasnosti odstraňuje. 
 
K bodu 16  
Odstavec 1 – Z legislativně technických důvodů je odstavec 1 nově formulován, avšak nová 
právní úprava se týká pouze upřesnění  záměru jako celku: pro objektivní posouzení zásahu 
do zemědělského půdního fondu (jeho organizace, důsledky na ostatní složky životního 
prostředí) musí orgán ochrany zemědělského půdního fondu znát záměr jako celek. 
Ustanovení je navrhováno pro eliminování nežádoucího stavu, kdy po odnětí zemědělské 
půdy pro záměr prezentovaný jakožto jediný a celkový, je následně vyvíjen tlak na odnětí 
další zemědělské půdy z důvodu uskutečnění další etapy (rozšíření záměru).   
 
Odstavec 2 - Oproti stávající právní úpravě je též doplněna podmínka použití tohoto 
ustanovení, tj. oznámení zahájení nezemědělského využití. Dosavadní neznalost počátku 
vzniku odnětí kratšího než jeden rok znemožnila v praxi účinné sankcionování neoprávněného 
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Upravují se výjimky z povinnosti 
mít souhlas s odnětím pro nesrozumitelnost pojmů („účelové plochy u objektů a zařízení 
občanské vybavenosti, stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní“ apod.) a potřeba 
souhlasu se nestanoví u staveb v zastavěném území o výměře do 25 m2. Dále se navrhuje 
zjednodušení realizace obnovy přirozených koryt vodních toků. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o obnovování původního stavu, není věcně žádoucí tento proces podřizovat odnímání 
zemědělské půdy.    
 



 

K bodu 17 
Ustanovení jasně vymezuje předmět odnětí. Reaguje tak na problémy v praxi, kdy je odnímán 
souhlasem celý stavební pozemek, avšak v rozporu s tímto je jinak proveden zápis v katastru 
nemovitostí.     
 
K bodu 18 
Jedná se o úpravu v souvislosti novou úpravou v § 4. Pokud tedy zásada z § 4 byla 
zohledněna v procesu podle § 5, je nadbytečné v procesu odnímání nové posuzování podle 
této zásady.  
 
K bodu 19 
Ustanovení je přeformulováno z důvodů více změn: 

 ruší se požadavek na výpis z katastru nemovitostí, 
 striktní požadavek na stanovisko vlastníka může zablokovat záměr. Je-li souhlas 

s odnětím zemědělské půdy vydáván formou závazného stanoviska, což je ve většině 
případů, samostatně nemůže způsobit hlavní právní účinky. Práva vlastníka mohou být 
přímo dotčena až v řízení pro vydání povolení záměru, tj. rozhodnutím, jehož 
závaznou součástí se souhlas stane. Proto není třeba trvat na stanovisku vlastníka 
jestliže má být půda odňata pro veřejně prospěšnou stavbu, kde přichází v úvahu 
nejčastěji vyvlastnění., 

 požadavek na předložení informace o následném řízení  souvisí s úpravou v § 21, tj.   
možností vydání souhlasu formou rozhodnutí, nenásleduje-li rozhodnutí hlavní – 
povolující záměr. Tuto informaci správní úřad tedy potřebuje pro zvolení formy 
souhlasu.  

 
K bodu 20 
Jedná se o precizaci ohledně záměrů prováděných po etapách – viz též § 11 odst. 2. 
 
K bodu 21  
Text ustanovení je upřesněn v tom smyslu, že se vztahuje nejen na případy těžby uhlí, ale i 
těžby lignitu a kaolinu (Jedná se o novu formulaci při doplnění úpravy ze stávající prováděcí 
vyhlášky, která má být v zákoně). 
 
K bodu 22 
Legislativně technická úprava. 
 
K bodu 23 
Jedná se o odstranění nejasností, které v praxi vznikají zejména při naplňování práv a 
povinností ze souhlasu, tj. zda se jedná o rozhodnutí in rem či ad personam. 
 
K bodu 24 
Legislativně technická úprava. 
 
K bodu 25 
Jedná se o souvislost s § 21. Smyslem úpravy je, aby možnost změny byla zachována ve 
všech případech udělování souhlasů, ať již jde o formu závazného stanoviska nebo o formu 
rozhodnutí. 
 



 

K bodu 26 
Stanovuje se omezení platnosti pro jasnost právních vztahů a potřebu nového hodnocení 
v později podmínkách nastalých uplynutím většího časového úseku. 
 
K bodu 27 
Ustanovení je přeformulováno v souvislosti s úpravou v § 21. 
 
K bodu 28  
Z legislativně technických důvodů je ustanovení § 11 přeformulováno; pro značný rozsah 
problematiky odvodů je ustanovení rozděleno do tří paragrafů.  
K § 11 
Nově se jednoznačně a jasně vymezuje povinný subjekt. Je pamatováno též na situace, kdy 
přechází, resp. jsou převedena práva a povinnosti z rozhodnutí, jehož je závaznou součástí 
souhlas s odnětím, tedy práva určující pro platební povinnost. Od právní moci rozhodnutí, 
jehož je souhlas závaznou součástí do vydání rozhodnutí o odvodech může uběhnout značný 
čas a převody předmětu odnětí jsou častým případem. Je proto vhodné výslovně stanovit, že 
povinnost platby odvodů se vztahuje i na dalšího nabyvatele práv ze souhlasu. Pokud 
k převodu práv a povinností z rozhodnutí, jehož závaznou součástí je souhlas, dojde až po 
vydání rozhodnutí o odvodech, řeší odstavec 6. 
Ustanovení dále řeší povinnosti plátce za účelem možnosti rozhodnutí o odvodech vydat, dále 
pro případ převodu platební povinnosti.  
Nově se řeší okamžik možnosti vydat rozhodnutí o odvodech. Jedná se o právní úpravu 
v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 As 175/2012-25), které váže možnost 
vydání  rozhodnutí o odnětí na faktické odnětí:    
V této souvislosti se návrhem omezuje platnost souhlasu na 3 roky.  Tento postup zaručí, že 
nenastanou případy zaplacených odvodů při nerealizování zákona, pro které není stanoven 
režim vrácení, což v současné době činí problémy. 
 
Jedná se o upřesnění textu a řešení případů, které v praxi činí problémy (specifika  případů 
realizovaných po etapách).  
 
Nově se umožňuje vydat nové rozhodnutí – rozhodnutí o přechodu platební povinnosti 
v případě, že práva a povinnosti z rozhodnutí, jehož závaznou součástí je souhlas s odnětím, 
byla převedena na jiný subjekt. Tento způsob se volí z důvodu, že pro správce daně (celní 
úřad) z daňového řádu není relevantní právní akt převodu práv a povinností (např. nový 
oprávněný z územního rozhodnutí při převodu vlastnictví k pozemku), ale může vybírat a 
vymáhat jen na povinném z rozhodnutí o odvodech. Je tedy nezbytné, aby bylo vydáno nové 
rozhodnutí na nový subjekt, přičemž se bude jednat pouze o přechod platební povinnosti a 
předmětem řízení a rozhodování nebude posuzování výše odvodů či jejich nové stanovování.  
 
Odstraňují se nejasnosti, které vznikají v důsledku skutečnosti, že od vydání souhlasu podle § 
9 do realizace záměru, může uběhnout značný čas. V tomto meziobdobí se často stává, že   
situace s právními dopady se změní.  Proto stav rozhodný, ze kterého se má vycházet, se musí 
jasně stanovit. 
  
K bodu 29 
K § 11a 
Zpřesňují se výjimky z platby odvodů. U staveb zemědělské prvovýroby je dána jasná vazba 
na zákon o zemědělství – zemědělského podnikatele; navrhuje se za účel odnětí zalesnění 
prováděné na třídách ochrany IV a V odvody neplatit.  Podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., bylo i 



 

za stávající právní úpravy možno udělit výjimku ze skrývky půdy a za odnětí zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu pro zalesnění neplatit odvod. Opačný postup nebyl 
v praxi ani aplikován. Návrhem se tak přímo do zákona promítne stávající praxe a dojde 
zároveň ke zjednodušení výkonu státní správy a to i ve vztahu k žadatelům, rozšiřuje se 
výjimka z platby odvodů pro stavby na ochranu před povodněmi - jedná se o veřejný zájem a 
podmínkou je, že jediným účelem takové stavby bude ochrana před povodněmi; dále 
cyklistické stezky, nebo jejich části, s povrchem umožňujícím propouštění srážkové vody bez 
použití asfaltu a betonu, s výjimkou recyklovaného drceného, budované v souladu s územním 
plánem – důvodem je podpora výstavby a obnovy v minulosti zrušených cest, umožňujících 
komunikační propojení sídel a prostupnost krajiny pro pěší a bezmotorovou dopravu. 
Ustanovení obsahuje i úpravu, aby výjimky z platby odnětí nebyly zneužívány, resp. aby 
nedocházelo k obcházení zákona. 
  
K § 11b 
V navrženém ustanovení jsou řešeny otázky související s odvody. Nově se stanovuje, který 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu potvrzuje rekultivaci, tím se dává řádný právní 
podklad praxi při ukončení dočasného odnětí, která byla prováděna pouze na základě 
vyhlášky, dále se nově umožňuje na území zasaženém těžbou neprovádět na celém území 
rekultivaci na zemědělskou půdu, ale vznik registrovaného významného krajinného prvku -   
důvodem je podpora zvýšení ekologické stability krajiny. Dále se řeší i případy, kdy na 
území, které má být po dočasném odnětí využito i nadále pro nezemědělské účely, a to trvale. 
V takových případech by rekultivace vyplývající ze souhlasu s dočasným odnětím nebyla 
smysluplná. Dosud tyto případy  nejsou čistě právně řešitelné.  
 
Procentuální rozdělení příjmu z odvodů pro jednotlivé příjemce zůstává zachováno. 
 
Statistická zjišťování se převádí do jednotlivých zákonů a nebude dále prováděno v režimu 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. 
 
K bodu 30 a 31    
Legislativně technická úprava. 
 
K bodu 32 
Vypouští se stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, neboť pro obsah 
stanoviska nejsou v zákoně dána pravidla, přičemž ve svém důsledku je stanovisko stejně pro 
celní úřad právně irelevantní a pro jasnost se stanovuje subjekt pro stanovení výše úroku 
z prodlení – je jím správce daně – a splatnost úroku z prodlení. 
 
K bodu 33 a 34 
Jedná se o zjednodušení administrativy ve finančně zanedbatelných případech – posunuje se 
finanční hranice. 
 
K bodu 35  
Nadpis je měněn z obsahových důvodů, neboť v části VII jsou nově vymezeny i jiné orgány 
s působností v ochraně zemědělského půdního fondu než orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
 
K bodu 36 až 38 
Ruší se působnost pověřených obecních úřadů jakožto orgánů ochrany zemědělského půdního 
fondu a přenáší se na úřady obcí s rozšířenou působností. Tento záměr vychází z úkolu 



 

daného usnesením vlády č. 1325 ze dne 22. listopadu 2006. Citovaným usnesením vlády bylo 
uloženo členům vlády zpracovat návrhy legislativních změn v souvislosti s materiálem 
„Souhrnná analýza působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků“. Po 
vzniku krajů se státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu rozšířila ze 
třístupňové na čtyřstupňovou, přičemž nedošlo k jejímu zkvalitnění. Navrhovanou změnou se 
stane státní správa opět třístupňovou, přičemž prakticky to nebude mít velké dopady, neboť ve 
značné míře působnost obecních úřadů obcí byla koncentrována v obcích s rozšířenou 
působností, jak to umožňuje zákon o obcích.  
 
Státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu se navrhuje od obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností. Zároveň se zavádí působnost České inspekce životního 
prostředí, především jako specializovaného orgánu s kontrolní pravomocí.  
 
K § 15 
Ustanovení je z legislativně technických důvodů nově formulováno. Kompetence dosud 
náležející pověřenému obecnímu úřadu obce jsou návrhem dány obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností s výjimkou některých kompetencí v kvalitativní ochraně půdy, které 
jsou navrženy inspekci. Je doplněna působnost ohledně kontroly rekultivace a vydávání 
potvrzení o ukončení rekultivace. Nově je upravena příslušnost (dotčený orgán) v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a v pozemkových úpravách. Příslušnost zde byla 
stanovena v závislosti na rozloze odnímané zemědělské půdy. Dosud byla aplikována tzv. 
„zbytková působnost“, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností, což se v praxi ukázalo 
jako nevhodné.  
 
K bodu 39 
Návrhem se zavádí působnost inspekce v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, jejíž 
absence v praxi je pociťována jako zásadní nedostatek. Ochrana zemědělského půdního fondu 
jakožto složky životního prostředí by měla též jako ochrana ostatních složek životního 
prostředí spadat pod dozor inspekce (inspekce má působnost v ochraně přírody, vody, lesa, 
v oblasti prevence havárií, oblasti uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, rybářství, 
odpadech, nakládání s GMO a chemickými látkami, ochraně ovzduší, obalech, IPPC, 
Antarktida, ZOO, CITES). Kontrola ochrany zemědělského půdního fondu je sice realizována 
na základě stávajícího znění zákona, avšak v praxi se jeví jako nedostatečná. Orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu jsou často zahlceny státní správou tak, že kontrola bohužel není 
na potřebné úrovni. Navíc je žádoucí, aby kontrolu prováděl též orgán nezávislý a s vysokou 
mírou operativnosti. Inspekci je návrhem dána působnost zejména v oblasti kvalitativní 
ochrany půdy včetně ukládání opatření k nápravě a ukládání sankcí za nedodržení povinností.     
 
K bodu 40 
Navrhovaná právní úprava dává do souladu kompetence orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu ohledně vydávání stanovisek k vymezování zastavěného území.  
 
K bodu 41 
Legislativně technická úprava 
 
K bodu 42 
Jedná se o vypuštění nadbytečného textu a zároveň se zakotvuje příslušnost k vydání 
potvrzení o ukončení rekultivace, která dosud vyplývala pouze z vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
 



 

K bodu  43 
Návrh doplňuje kompetence ministerstva, a to v souvislosti s kontrolní činností, 
s kompetencemi inspekce jakožto prvostupňového orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu a dále se upřesňuje dotčený orgán v rámci pozemkových úprav a procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí, kde dosud byla aplikována tzv. „zbytková působnost“, tj. obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, což se v praxi ukázalo jako nevhodné.  
 
K bodu 44 
Jedná se o legislativně technickou úpravu - vypuštění nadbytečného textu. 
 
K bodu 45 
Navrhovaná právní úprava dává do souladu kompetence orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu ohledně vydávání stanovisek k vymezování zastavěného území.  
 
K bodu 46 
Legislativně technická úprava 
 
K bodu 47 
Jedná se o legislativně technickou úpravu včetně vypuštění nadbytečného textu, který 
obsahově patří do ustanovení o souhlasu s odnětím, a nikoli do kompetenčního ustanovení. 
Zároveň se zakotvuje příslušnost k vydání potvrzení o ukončení rekultivace, která dosud 
vyplývala pouze z vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
 
K bodu 48 
Návrh doplňuje kompetence krajského úřadu,  zejména ty, které chyběly k účinnému výkonu 
ochrany zemědělského půdního fondu (kontrola plnění jím vydaných správních aktů), a dále 
kompetence  jakožto  dotčeného správního úřadu v procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí a dotčeného orgánu v rámci pozemkových úprav, kde dosud byla aplikována tzv. 
„zbytková působnost“, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností, což se v praxi ukázalo 
jako nevhodné. 
 
K bodu 49 
Zde je vymezena působnost správních orgánů, které nejsou orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu (jedná se o správní úřady v působnosti jiných resortů), kterým je však svěřena 
určitá kompetence. Co se týká zvláštních orgánů Ministerstva obrany – vojenských újezdů, 
právní úprava je nezměněna, pouze se formálně přesouvá; co se týká Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského, jedná se o působnost ohledně informací o půdě a zjišťování 
obsahů škodlivých látek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský získává množství 
důležitých informací o půdě činností podle zákona o hnojivech, a je vhodné, aby evidence 
půdy zahrnovala veškeré dostupné informace a byl a všeobecně použitelný a přístupný. 
 
K bodu 50 
Jedná se o úpravy související s vypuštěním jednoho stupně státní správy na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu (pověřeného obecního úřadu) a založením působnosti České 
inspekce životního prostředí.   
 
K bodu 51 
Jedná se o upřesnění kompetence v souvislosti se stavebním zákonem (např. § 55 odst. 1 
stavebního zákona – vyhodnocování územního plánu) a zajištění konzistentního rozhodování. 
 



 

K bodu 52  
Úprava související s vypuštěním pověřeného obecního úřadu jakožto orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
 
K bodu  53 
Viz bod 1 a dále se zahrnují případy přirozených posunů koryt vodních toků do tohoto 
ustanovení, tzn., že tyto přirozené změny nemusí být administrativně řešeny odnímáním půdy, 
ale pouhou evidenční změnou v katastru nemovitostí. 
 
K bodu 54 až 56 
Zcela nově jsou koncipována sankční ustanovení. Dosavadní znění je v praxi zcela 
nevyhovující. Při zpracování sankčních ustanovení byl použit materiál Ministerstva vnitra 
„Zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon 
veřejné správy“. 
 
K bodu 57 
Odstavec1 
Tato úprava je v souladu se správním řádem, nicméně je potřebné ji v zákoně výslovně 
zakotvit vzhledem k vazbě na obligatorní podmínky souhlasu a vzhledem k právní účinnosti 
správního aktu. Správní úřad v případech, kdy nenavazuje hlavní povolující rozhodnutí o 
záměru, pro který se půda odnímá, musí vydat souhlas s odnětím formou rozhodnutí, neboť 
závazné stanovisko by v těchto případech nenabylo hlavních právních účinků.  
Odstavec 2 
Jedná se o přesunutí dosavadní právní úpravy z ustanovení § 15 písm. d). Přestože regulační 
plán není rozhodnutím, rozhodnutí se zde nevydává, nicméně je třeba dodržet náležitosti 
souhlasu podle § 9 odst. 7, neboť se věcně (obsahově) jedná o souhlas s odnětím, byť 
formálně není vydáván podle ustanovení § 9 odst. 7. Takový postup je nutno zachovat, neboť 
po vydání regulačního plánu, který nahrazuje územní rozhodnutí již není prostor pro vydání 
samostatného souhlasu podle ustanovení § 9 odst. 7. Jedná se pouze o případy, kdy regulační 
plán nahrazuje územní rozhodnutí. V ostatních případech řešených regulačním plánem, 
souhlas s odnětím bude vydáván podle ustanovení § 9 odst. 7 jako podklad do územního 
řízení. 
 
K bodu 58  
Celé ustanovení ke zmocnění vydání prováděcích právních předpisů je upraveno, reaguje na 
nově navrženou právní úpravu (eroze, informace o půdě) a u zbylé části se jedná o 
přeformulaci, neboť stávající zmocnění nevyhovuje pravidlům na obsah prováděcího 
právního předpisu.  
   
K bodu 59 
Legislativně technická úprava. 
 
K bodu 60 
Jedná se o text daný do zákona zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o 
její nápravě a o změně některých zákonů. Tento text se ze systematických důvodů přesouvá 
do § 3b. 
 
K bodu 61 až 64 
Legislativně technická úprava a dále se uvádí terminologie do souladu s lázeňským zákonem, 
dále dosavadní znění zahrnovalo pojmově i zásady územního rozvoje, které ze své podstaty 



 

neidentifikovaly jednotlivé záměry, pro které je půda odnímána,  a zároveň se snižují 
ekologické váhy vlivu: 
 
Základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu jsou po poslední 
novele zákona zvýšeny v průměru 6,7 násobně. Stávající ekologické váhy vlivu skupin 
faktorů životního prostředí negativně ovlivněných odnětím půdy ze zemědělského půdního 
fondu A a B byly nastaveny s ohledem na nízké základní sazby odvodů platné od počátku 
účinnosti zákona do přijetí předchozí novely. Po přijetí novely představují i snížené hodnoty 
ekologických vah vlivu (na cca 1/2) výrazné zvýšení výsledných sazeb odvodů v území 
chráněných zvláštními zákony. Jsou proto zárukou dostatečné funkce odvodů jako 
ekonomického nástroje ochrany půdy v těchto  územích.  
 
K bodu 65 
Zrušuje se úprava, která v praxi nenašla uplatnění. Při zvýšení odvodů za odnětí zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu je však důvodná obava, že může být snaha toto 
ustanovení neodůvodněně aplikovat, a tím zneužívat. 
 
K bodu 66 a 67 
Při zvýšení odvodů novelou zákona provedenou zákonem č. 402/2010 Sb. při souběhu více 
faktorů životního prostředí negativně ovlivňujícího životní prostředí dosahují výše, která již 
není adekvátní. Proto je navrženo, že se nebude násobit všemi koeficienty ekologických vah, 
ale pouze nejvyšším.  
 
K bodu 68  
Legislativně technická úprava.  
 
K bodu 69  
Legislativně technická úprava. Dále koeficient u třídy ochrany IV a V se zvyšuje z 2 na 3, 
neboť koeficient 2 je nedostatečný, neboť nezohledňuje ani míru inflace od roku 1992. 
 
K bodu 70 
Legislativně technická úprava.  
 
K bodu 71 
Legislativně technická úprava. Dále návrh řeší případ, kdy dočasné odnětí je již nějaký čas 
realizováno, avšak ještě nebylo vydáno rozhodnutí o odvodech, a případ, kdy přešla nebo byla 
převedena práva a povinnosti z rozhodnutí, jehož závaznou součástí je souhlas s odnětím, na 
jiný subjekt. Je tak řešen problém platby za toto období zpětně. Jedná se o nutnou právní 
úpravu tak, aby praxe byla prováděna na základě právního předpisu. 
 
K bodu 72 
Dále se doplňuje v bodu 7 text o odnímání pro těžební účely – tento je do ustanovení převzat 
z prováděcí vyhlášky k zákonu (vyhláška č. 13/1994 Sb.), neboť správně náleží do zákona.  
 
K bodu 73 
Legislativně technická úprava. Zrušení bodu 1 mělo být provedeno již předchozí novelizací 
zvyšující odvody, neboť pro výpočet odvodů již údaje o klimatických regionech nejsou třeba. 
Zrušení bodu 3 souvisí s úpravou zrušení možnosti snížení základní sazby odvodů. 
 
K bodu 74 



 

Upravuje se terminologie – dává se do souladu se stávajícím zněním lázeňského zákona.  
 
K Čl. II 
 
K bodu l 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava bude mít dopad v řízeních probíhajících 
podle tohoto zákona, jsou nezbytná přechodná ustanovení. Stanovuje se obvyklý režim, tj. 
řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem účinnosti navrhovaného zákona se 
dokončí podle dosavadního znění zákona – s určitými výjimkami obsaženými v následujících 
bodech.   
 
K bodu 2   
Uvádí se pro jistotu, že vyjmutí rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže ze součástí 
zemědělského půdního fondu nemá vliv na právní skutečnosti založené na základě právních 
předpisů, které z této skutečnosti vycházely. Dnes už by tato právní úprava neměla mít do 
budoucna vliv (souvislost s restitucemi). 
 
K bodu 3 
Nově založená právní úprava pěstování dřevin v režimu „plantáž dřevin“, resp. nové 
povinnosti vlastníků a nájemců pozemků využívaných v charakteristice druhu pozemku 
„plantáž dřevin“ se bude vztahovat i na plantáže dřevin založené přede dnem účinnosti tohoto 
zákona. Toto přechodné ustanovení řeší otázky tak, aby aplikace nové právní úpravy byla 
možná.  
 
K bodu 4 
Zde se navrhuje, aby omezení platnosti platilo až na souhlasy s odnětím vydané po nabytí 
účinnosti právní úpravy, která to zakládá. Tímto přechodným ustanovením se má zamezit 
nejasnostem v otázce, zda se omezení platnosti vztahuje i na souhlasy vydané přede dnem 
účinnosti navrhovaného zákona. 
 
K bodu 5 
V souvislosti se změnou ustanovení o výjimkách z platby odvodů (snaha výjimky 
minimalizovat) může dojít k situaci, že vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro 
záměr, který podle dosavadní právní úpravy nebyl zpoplatněn, podle navrhované právní 
úpravy již není předmětem výjimky. V tomto případě se pro předejití tvrdosti právní úpravy 
navrhuje, aby se vycházelo z právní situace, kdy byl udělen souhlas s odnětím. 
 
K bodu 6 
Ustanovení reaguje na posun okamžiku rozhodného pro stanovení odvodů – ode dne 
realizace, kdy ve většině případů bude správnímu úřadu známa na základě splnění povinnosti 
investora oznámit zahájení počátku realizace. Proto je třeba řešit i záměry, které byly 
započaty, přičemž řízení o odvodech nebylo ještě zahájeno. 
 
K bodu 7 
Pro jasnost při aplikaci ustanovení § 11 odst. 6 se stanoví, že se nebude ukládat přechod 
platební povinnosti v případech, kdy práva a povinnosti z rozhodnutí, pro které je souhlas 
s odnětím podkladem, nebo z rozhodnutí o souhlasu (§ 21), přešla nebo byla převedena před 
navrhovanou právní úpravou, tj. v době, kdy přechod platební povinnosti nebyl umožněn. Byť 
se navrhovaná právní úprava jeví jako oprávněný požadavek na všechny subjekty, které 
převzaly práva a povinnosti z rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, tedy i na 



 

ty, kde již za stávající právní úpravy došlo k přechodu práv a povinností, navrhuje se 
přechodné ustanovení především z důvodu, že by mohla navržená právní úprava dotčeným 
subjektům učinit značné ekonomické problémy. 
 
K bodu 8 
Pro jasnost se stanovuje, že ustanovení § 11 a odst. 3 se použije na záměry, pro které byl 
vydán souhlas podle zákona, který upravuje možnost „doplacení“ odvodů za záměr odvodům 
podléhající. 
 
K bodu 9 
Statistická zjišťování přechází z režimu zákona o státní statistické službě ohledně odnětí a 
odvodů za odnětí až od roku 2016. 
 
K bodu 10 
Vzhledem k úpravě sankcí za porušení povinností daných zákonem, je třeba řešit i případná 
řízení sankční zahájená přede dnem účinnosti novely. Správní delikt bude posuzován podle 
právní úpravy příznivější. 
 
K bodu 11 až 13 
V souvislosti se zrušením pověřených úřadů jakožto orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu je třeba řešit dokončení řízení zahájených pověřenými obecními úřady (včetně výkonu 
těchto rozhodnutí). Zde se navrhuje dokončení obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
s tím, že se lhůta pro rozhodnutí prodlužuje o 30 dní.  
 
K bodu 14 
V souvislosti s přechodem agendy pověřeného úřadu na obecní úřad obce s rozšířenou 
působností je třeba stanovit povinnost provést spisovou rozluku. 
 
ČÁST DRUHÁ 
K Čl. III 

Novelou zákona č. 334/1992 Sb., provedenou zákonem č. 402/2010 Sb., byl změněn poměr 
výnosu z odvodů za odnětí zemědělské půdy mezi příjemce a zároveň byl stanoven nový 
příjemce. Tato změna však nebyla důsledně provedena, neboť v zákoně o Státním fondu 
životního prostředí České republiky zůstalo staré určení. Tato novelizace dává znění obou 
zákonů do souladu.  
 
ČÁST TŘETÍ 
K Čl. IV  
Účinnost je navržena k 1. lednu 2015.     
 
Pevný časový limit – 1.  leden 2015 je nutný vzhledem ke změnám kompetencí správních 
úřadů a zajištění financování. 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním 

fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. 1.2015 

      

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .      

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Vyberte Ano / Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Zvýšit a zabezpečit ochranu zěmědělského půdního fondu 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

- snížení nákladů na odbahňování rybníků a vodních toků, snížení nákladů na odstraňování 
povodňových škod (min. 4-20 mil. Kč/rok) - bod 1.3, 

- zvýšení nákladů na rozbory (3-5 tis. Kč/posudek) - bod 1.3.2, 

- přístup k datům o kvalitě půdy, možnost kvalitnější organizace a využívání ochrany půd, zisk 
z zpoplatnění služeb spojených se zpracováním dat - bod 2.3, 

- jednorázové náklady na zřízení evidence informací o kvalitě půdy ve výši 500 tis. Kč - bod 2.3, 

- roční náklady na provoz evidence informací o kvalitě půdy ve výši 170 tis. Kč - bod 2.3, 

- snížení administrativní zátěže spojené se snížením počtu žádostí o odnětí a změny v udělování 
souhlasu - bod 3.3.2, 

- snížení nákladů a zefektivnění výkonu v souvislosti se změnou kompetencí - bod 4.3, 

- udělení výjimky z odvodů pro cyklostezky lze očekávat hlavně přínos v oblasti daní, sociálních 
dávek apod. - bod 5.3, 

- snížení výběru odvodů (max. 5 ročních plateb) za odnětí ze ZPF - bod 7.3, 

- snížení nákladů spojených s příjmem a zpraocování statistických výkazů - bod 8.3, 

  

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

 -zachování dlouhodobé úrodnosti půd a snížení spotřeby hnojiv, zvýšení produktivity rybníků - 
bod 1.3.2, 

- snížení administrativní zátěže spojené s odnímáním půdy pro využití jako plantáže dřevin - bod 
1.3.2, 

- zvýšení nákladů na ochranu půdy (protierozní ochrana, změna způsobu obhospodařování, jiné 
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plodiny, zatravnění) - bod 1.3.2, 

- zvýšení nákladů na ekotoxikologické testy u vytěžených sedimentů (10-15 tis. Kč/tes) - bod 1.3.2, 

- zvýšení nákladů a omezení hospodaření v souvislosti s uložením opatření v případě kontaminace 
půdy - bod 1.3.2, 

- přístup k datům o kvalitě půdy - bod 2.3.2, 

- snížení administrativní zátěže v případech, kdy nebude nutné žádat o souhlas s trasou, protože 
daný záměr je v územním plánu, regulačním plánu nebo dokumentaci jiných staveb - bod 3.3.2, 

- udělení výjimky z odvodů pro cyklostezky s jejich rozvojem lze očekávat hlavně přínos v oblasti 
výroby a prodeje kol, doplňků, zlepšení zdravotního stavu obyvatel a tím nižší náklady 
zdravotních pojišťoven a s rozvojem cestovního ruchu - bod 5.3, 

- snížení nákladů spojených se zasíláním statistických zjištování poštou - bod 8.3. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano  

 - udělení výjimky z odvodů pro cyklostezky  a s jejich rozvojem lze očekávat hlavně přínos 
v rozvoji cestovního ruchu a tím finanční přínos pro obce a kraje - bod 5.3. 

3.4 Sociální dopady: Ano  

 - snížení zdravotních rizik, vyšší bezpečnost při povodních, zvýšení estetiky krajiny - bod 1.3.2, 

-  udělení výjimky z odvodů pro cyklostezky a s jejich rozvojem lze očekávat hlavně přínos spojený 
se zdravím obyvatel a prodloužením délky života - bod 5.3. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ano  

 - zlepšení retenčních vlastností schopností krajiny, menší počet povodní, nižší kontaminace půdy 
a vyšší kvalita vodních zdrojů - bod 1.3.2, 

- zkvalitnění ochrany životního prostředí v souvislosti s vytvořením evidence informací o kvalitě 
půdy - bod 2.3.2, 

- zvýšení kvalitativní i kvantitativní zemědělské půdy, zvýšení počtu lesů - bod 3.3.2, 

-udělení výjimky z odvodů pro cyklostezky a s jejich rozvojem lze očekávat hlavně přínos spojený 
se zdravím (snížení objemu odpadů, kontaminované odpadní vody apod.), snížení spotřeby 
fosilních paliv a snížení objemu emisí v ovzduší a snížení hluku - bod 5.3, 

- v případě umožnění nerekultivovat některé plochy dojde k úbytku zemědělské půdy, v některých 
případech však naopak dojde ke zvýšení biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny - 
dob 7.3.. 



 

3 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 

Důvod předložení, cíle a rizika spojená s nečinností 

V současnosti je ochrana zemědělského půdního fondu řešena zákonem č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je účinný 
od roku 1992 a je prováděn dvěma vyhláškami, a to vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, a vyhláškou 
č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Obsahem zákona je vymezení zemědělského 
půdního fondu, jeho kvalitativní i kvantitativní ochrany, režim odnímání zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, odvody za odnětí zemědělské půdy, působnost státní správy na 
úseku ochrany zemědělského půdního fondu a sankční ustanovení. Citovaný zákon byl 
z podnětu Ministerstva životního prostředí (MŽP) novelizován pouze jednou. Stalo se tak 
zákonem č. 98/1999 Sb. Ostatní novelizace byly uskutečněny vždy v souvislosti s jinou právní 
úpravou (reforma státní správy, stavební zákon apod.). Poslední významnější novelizace byla 
provedena zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon 
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony. Tímto zákonem byly upraveny pouze odvody za odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 

Půda je přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků 
za působení půdotvorných faktorů. Je životním prostředím půdních organismů, stanovištěm 
planě rostoucí vegetace, slouží k pěstování kulturních rostlin. Je regulátorem koloběhu 
a přeměny látek, prostředím pro retenci a akumulaci vody, může fungovat jako úložiště, ale 
i zdroj potenciálně rizikových látek. 

Půda je dynamický, stále se vyvíjející živý systém, závisí na ni přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých. Půda je proto bezesporu 
nejcennější přírodní bohatství. Je přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu 
je proto nutné chránit nejen pro současnou dobu, ale se značným výhledem do budoucna. 
Kvalita půdy se působením degradačních faktorů zhoršuje. Dochází k významným změnám 
v důsledku zrychlené eroze, kontaminace z průmyslové výroby, těžby a dopravy, zhutňování 
půdy, acidifikace. Významné funkce půdy v životním prostředí jsou narušeny. Vyvstává stále 
vážnější problém ireverzibilní ztráty plošné výměry půdy, a to se všemi negativními dopady. 
Zastavěné plochy přispívají k narušování vodního režimu v krajině, včetně rizik zvýšení 
četnosti a rozsahu povodní, nedostatku vody v prostředí. Zcela jinak působí na odtok vody 
a její infiltraci louka, pole a zcela jinak plocha zpevněná, zastavěná jako je parkoviště či 
rozsáhlý skladovací objekt. Rozsah trvalého odnětí půdy ze ZPF u nás v poslední době je 
alarmující. V posledních letech je to 12–15 ha denně, v roce 2013 byl denní úbytek 13 ha 
zemědělské půdy. Za deset let se takto nevratně zabetonuje či jinak znehodnotí celá nelesní 
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rozloha jednoho našeho průměrného okresu. Většinou to jde na vrub výstavby pro 
nesofistikovanou průmyslovou výrobu (skladové areály), těžbu nerostů, bytovou výstavbu 
a dopravní infrastrukturu. Rozhodnutí o jednostranném využití půdy pro výstavbu nebo těžbu 
znamená vědomé rozhodnutí o tom, že jiné funkce zůstanou vesměs trvale nenaplněny. 

O plošné ochraně zemědělského půdního fondu se v podstatě rozhoduje ve dvou základních 
procesech. V procesu tvorby a projednávání územně plánovací dokumentace obcí, měst 
a krajů, které by měly optimalizovat uspořádání a rozvoj využívání krajiny s minimalizací 
záborů půdy s ohledem na její kvalitu. Druhým procesem, kdy se rozhoduje o záborech 
zemědělské půdy je řízení podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. V situaci, kdy se záměr na změnu využití pozemku dostane do územního 
plánu, není příliš prostoru pro neudělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. 

Nový liberálnější stavební zákon situaci v ochraně půdy bohužel zhoršil. Orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu (obce třetího stupně, krajské úřady a Ministerstvo životního 
prostředí) i orgány územního plánování jsou pod vytrvalým tlakem developerů a vlastníků 
pozemků. Cena pozemků je proti západoevropským zemím nepoměrně nízká (3–10 x nižší). 
Teprve od roku 2011 začal významněji působit ekonomický nástroj ochrany půdy - odvody za 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Novela zákona řeší problémy, které vyplynuly z aplikační praxe v průběhu platnosti zákona 
od roku 1992, a přizpůsobuje znění zákona novému právnímu prostředí v oblastech, které 
s ochranou zemědělského půdního fondu přímo souvisejí (nová právní úprava alternativního 
využití zemědělské půdy, katastrální zákon, zákon o zemědělství, stavební zákon, správní řád 
a zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů). Níže uvedené cíle odpovídají 
problematickým oblastem zákona č. 334/1992 Sb. 

Obecným cílem novely zákona je zvýšit a zabezpečit ochranu zemědělského půdního fondu. 

Hlavní konkrétní cíle jsou: 

 posílit ochranu zemědělského půdního fondu jak kvalitativně (ochrana před poškozováním 
půdní úrodnosti a dalších funkcí půdy degradačními procesy, zejména erozí 
a kontaminací), tak plošně (ochrana před nadměrnou a nenávratnou ztrátou půdy 
v důsledku záborů), 

 přesněji vymezit povinnosti vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy, 

 stanovit povinnosti z důvodu zajištění protierozní ochrany půdy;  eroze půdy je v ČR 
hlavním degradačním faktorem, často způsobena nevhodnou organizací pozemkové držby 
s dlouhodobě přetrvávající vysokou mírou zornění půdy a velkou výměrou honů; 
nedostatečně uplatňovaná protierozní ochrana půdy přispívá k zhoršování odtokových 
poměrů, zanášení koryt vodních toků a nádrží sedimenty a ke vzniku povodňových 
situací, 

 upravit systém hodnocení znečištění půdy škodlivými látkami a ukládání opatření 
k nápravě, 

 zdokonalit systém získávání, předávání, hodnocení a uchování dat o kvalitě půdy pro 
účinnější kvalitativní ochranu půdy, potravního řetězce a složek životního prostředí, které 
jsou s půdou ve vzájemné interakci; zpřesnit podmínky, za kterých lze vyjmout půdu ze 



 

5 

 

zemědělského půdního fondu;  plošná ochrana zemědělské půdy, především té 
nejkvalitnější není dostatečně zajištěna; dochází k velkým záborům kvalitní zemědělské 
půdy v souvislosti s další urbanizací, budováním průmyslových zón a skladových areálů, 
spekulativními operacemi s atraktivními pozemky, 

 upravit některé postupy při určování odvodů, které ve výše zmíněné  novele zákona, 
provedené zákonem č. 402/2010 Sb. nebyly řešeny, 

 upravit kompetence orgánů ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s požadavky 
na posílení kontroly a dozoru nad dodržováním zákona, na vytvoření správných podmínek 
pro tyto činnosti a na snížení administrativní zátěže – zrušení jednoho stupně státní 
správy, tj. správy vykonávané pověřenými obecními úřady z důvodu zefektivnění jejího 
výkonu. Založit působnost ČIŽP ke kontrole škodlivých látek v půdách. Prevence 
a včasné řešení případů poškozování půd škodlivými látkami jsou důležité pro ochranu 
vody a potravního řetězce, bez ČIŽP nejsou dostatečně zajištěny, 

 přesněji vymezit případy, kdy dochází k porušení zákona a zvýšit případné následné 
sankce;  stávající právní úprava není v souladu s materiálem schváleným vládou „Zásady 
právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon 
veřejné správy“. 

Rizika spojená s nečinností spočívají především v postupujícím snižování kvality půdy 
v důsledku působení degradačních procesů, narůstajícím trendu úbytků zemědělské půdy, 
zejména té nejúrodnější. 

Zhodnocení navrhovaných legislativních změn v kontextu  s hlavními procesy 
ohrožujícími zemědělskou půdu a působením právních a ekonomických nástrojů 

Půda je zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (§ 2) specifikována jako složka 
životního prostředí, která nesmí být poškozována nad míru stanovenou zvláštními předpisy 
(§ 8, § 12). Základním právním předpisem, který upravuje požadavky na ochranu zemědělské 
půdy je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláška. Tyto předpisy upravují povinnosti při hospodaření na 
zemědělském půdním fondu (ZPF), při územně plánovací činnosti, při stavební, těžební 
a průmyslové činnosti, geologickém a hydrogeologickém průzkumu. Jde o činnosti, které při 
nevhodném provozování představují riziko dlouhodobé nebo trvalé ztráty důležitých 
produkčních a ekologických funkcí půdy. Zákon současně upravuje proces rozhodování 
o odnětí půdy ze ZPF (rozhodování o změně zemědělského využití pozemku na nezemědělské 
využití).  

Hlavní procesy ohrožující zemědělskou půdu a působení právních a ekonomických 
nástrojů 

a) Poškozování fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy v důsledku eroze 
a kontaminace  

Eroze je vzhledem k přírodním podmínkám a organizaci půdního fondu v ČR hlavní 
degradační faktor poškozující půdu. Příčinou jsou dlouhodobě vysoká míra zornění půdy 
(71 %), nepřiměřeně velké půdní bloky a vysoký podíl pěstování širokořádkových plodin, 
zejména kukuřice. Zmírnění projevů eroze se očekávalo od působení standardů GAEC (Good 
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Agricultural and Environmental Conditions), které mají zajistit zemědělské hospodaření 
ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross 
Compliance). Na ochranu půdy před erozí jsou zaměřeny standardy GAEC I a GAEC II. 
Dodržování standardů se vztahuje pouze na příjemce zemědělských podpor a na vybrané 
erozně ohrožené oblasti. Omezení jsou odstupňována podle intenzity erozního ohrožení na 
vybraných pozemcích (neplatí tedy obecně). V důsledku plošně nedostatečně vymezené půdy 
ohrožené erozí v evidenci půdy (LPIS), zejména půdy silně erozně ohrožené, je účinnost 
opatření nedostatečná. 

Riziko kontaminace půdy vzniká v důsledku ukládání některých materiálů potenciálně 
rizikových do půdy (čistírenské kaly, digestáty, sedimenty z vodního prostředí, odpady 
z potravinářského průmyslu).  Kvalitní hnojiva jsou nahrazována levnějšími materiály, které 
mají v některých případech vlastnosti odpadů.  

V současném znění zákona jsou některé povinnosti, zaměřené na kvalitativní ochranu, 
upraveny jen velmi obecně (§ 3 - nepoškozovat okolní pozemky a příznivé fyzikální, 
biologické a chemické vlastnosti půdy), chybí potřebné zmocnění pro vydání nových 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o úpravu hodnocení erozního ohrožení půdy, stanovení 
přípustné míry erozního ohrožení a stanovení preventivních a indikačních hodnot obsahů 
rizikových prvků a rizikových látek v půdě.  

b) Úbytky zemědělské půdy 

Přibývá případů, kdy selhávají všechny ochranné mechanismy, územní plán, ochrana půdy, 
přírody a krajiny a na zemědělskou půdu se prosazují aktivity, které tam nepatří. Jde 
o narůstající těžbu surovin (zejména štěrkopísků), skladové areály, hypermarkety, sídlištní 
satelity apod. Zábory směřují zejména na rovinaté pozemky s úrodnou půdou, podél 
komunikací a do okolí měst, přestože v každém regionu máme stovky hektarů areálů, které 
ztratily své poslání (tzv. brownfields). Výstavba by v nich byla nákladnější, ale problém „co 
s nimi“ by byl vyřešen. Úbytky zemědělské půdy se v posledních letech pohybují v rozmezí 
12 – 15 ha denně.  

c) Působení územního plánování 

Stav, který hodnotíme kriticky podle dnešní situace v území, je pouhá etapa změn v území, 
které jsou připraveny jako záměry ve schválených územních plánech.  Režim územního 
plánování a stavebního řízení nastavený zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho 
novelami situaci v ochraně půdy rozhodně nezlepšil. 

d) Odvody za odnětí půdy ze ZPF 

Ekonomickým nástrojem plošné ochrany ZPF jsou odvody za odnětí půdy. Způsob stanovení 
odvodů a sazby odvodů se změnily po novele zákona, provedené zákonem č. 402/2010 Sb., 
o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Změna významně zapůsobila zejména na 
rozhodování investorů, na jaké půdy umístit investiční záměr vyžadující odnětí půdy. 
Vyvolala i kritiku a požadavky na změny v nastavení odvodů a výjimky z povinností odvodů. 
Malý zájem o umístění investičních záměrů v některých vybudovaných průmyslových zónách 
je nekriticky dáván do souvislosti s vysokými odvody za odnětí půdy ze ZPF. 
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e) Nakládání s informacemi 

V zákoně chybí pravidla pro nakládání s informacemi pořízenými při výkonu státní správy. 
Informace pořízené z veřejných prostředků, často nákladné, nejsou uloženy a zpracovány tak, 
aby bylo možno se k nim kdykoliv vrátit a hodnotit vývoj kvalitativních vlastností půd. 
Novela zákona upravuje základní režim práce s informacemi pořizovanými správními úřady. 

f) Sankce za porušení zákona 

Sankce za přestupky fungují nedostatečně, sankční ustanovení jsou upravena nevyhovujícím 
způsobem. V novele jsou koncipována nově podle materiálu Ministerstva vnitra „Zásady 
právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné 
správy“. 

g) Vlastnické vztahy a trh s půdou 

Obnovit silné vlastnické vztahy k půdě se ani po více než 20 letech v dostatečné míře 
nepodařilo. Na větší části zemědělské půdy hospodaří nájemci, pro část vlastníků se půda 
stala přítěží, neumí a nechtějí na ní hospodařit. Hledají příležitost vhodného prodeje. Do 
obchodu s pozemky vstoupily kapitálově silné společnosti, přesvědčují starosty obcí 
a zastupitelstvo o prospěšnosti jejich záměrů, slibují pomoc obci při budování inženýrských 
sítí apod.  

h) Působení státní správy 

Poslední reforma veřejné správy, zejména zánik okresních úřadů, zhoršila postavení státní 
správy. Zejména v procesu rozhodování o zařazení zemědělských pozemků do zastavitelného 
území a rozhodování o odnětí půdy ze ZPF se nevhodně prosazuje vliv samosprávy. 

Zhodnocení navrhovaných změn v kontextu s Tematickou strategií pro ochranu půdy 
Komise ES 

Dnes jediným přijatým platným dokumentem komunitárního práva v oblasti ochrany 
zemědělské půdy, resp. půdy vůbec, je Tematická strategie pro ochranu půdy přijatá Komisí 
ES v roce 2006. V návaznosti na ní měla být přijata rámcová směrnice pro ochranu půdy, 
která však do dnešní doby přijata nebyla. 

Tematická strategie pro ochranu půdy je poměrně obecná a jako hlavní cíle uvádí: 

 zabránění další degradaci půdy a zachování jejích funkcí a  

 obnovu degradované půdy. 

Upozorňuje na skutečnost, že degradace půdy:  

 má vliv na další složky životního prostředí, 

 může způsobit narušení fungování vnitřního trhu – nebude-li oblast jednotně řešena, 

 má i přeshraniční dopady a 

 má přímou vazbu na bezpečnost potravin a krmiv. 

Tematická strategie pro ochranu půdy předpokládá určení konkrétních rizikových oblastí na 
území Evropy, kde se vyskytuje eroze, úbytek organické hmoty, utužování, zasolování 
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a sesuvy půdy, kdežto u kontaminace a stavebního zakrytí se ponechá řešení na vnitrostátní 
a regionální úrovni. 

Tematická strategie pro ochranu půdy konstatuje, že ustanovení na podporu ochrany půdy 
jsou roztroušena do mnoha oblastí a nepředstavují soudržnou politiku ochrany půdy. Členské 
státy přistupují k ochraně půdy značně rozdílně (9 členských států má zvláštní právní předpisy 
týkající se ochrany půdy, většinou však stejně řeší pouze jedinou konkrétní hrozbu, např. 
kontaminaci a neposkytují soudržný rámec pro ochranu půdy). 

Zákon č. 334/1992 Sb. je právní normou, která tento soudržný rámec pro ochranu půdy 
akcentovaný Tematickou strategií pro ochranu půdy poskytuje. Jedná se o právní normu, která 
chrání zemědělskou půdu jak kvalitativně (před erozním ohrožením a znečištěním-
kontaminací), tak kvalitativně (stavební zakrytí). 

Předkládaná novela je plněním cílů vytčených Tematickou strategií. Jedná se zejména o: 

 nově nastavený systém hodnocení rizikových látek a prvků způsobujících znečištění 
zemědělské půdy,  

 nové povinnosti v ochraně půdy před erozí, a to stanovením míry erozního ohrožení,  

 upřesnění kritérií pro odnímání půdy pro nezemědělské účely,  

 zavedené regulace sběru dat ohledně informací o kvalitě půdy.  

Pokud by byla přijata rámcová směrnice pro ochranu půdy, jejíž obsah Tematická strategie 
naznačuje, transpozice takové směrnice by proto následně neměl být pro Českou republiku 
problém, neboť lze očekávat, že většina materie (týkající se zemědělské půdy) by již byla 
obsažena v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Zhodnocení navrhovaných změn v kontextu s politikou MŽP 

V rámci Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 schválené usnesením vlády č. 6 ze 
dne 9. ledna 2013 je zahrnuta priorita 1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdy a horninového 
prostředí. V rámci této priority jsou stanoveny následující cíle a opatření týkající se ochrany 
půdy: 

a) Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin 
Opatření: 

 Snížit úbytek zemědělské půdy využíváním pozemků brownfields. 

Návrh toto řeší zejména úpravou ustanovení § 4. 

b) Snižovat ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí 
Opatření: 

 Podpořit a rozšířit uplatňování souboru zejména agrotechnických, biotechnických 
a organizačních opatření ke zpomalení půdní eroze i její prevenci, vyhodnocovat jej, a dle 
potřeby doplňovat. 

Návrh toto řeší zejména úpravou ustanovení § 3 (zákaz zemědělskou půdu ohrožovat 
erozí). 

 Vyhodnocovat plnění relevantních ustanovení Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci 
v zemích postižených velkým suchem s ohledem na řešení otázky eroze půd. 
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c) Omezovat a regulovat kontaminaci a ostatní degradaci půdy a hornin způsobenou lidskou 
činností 
Opatření: 

 Zvýšit účinnost kontroly a regulace v oblasti ochrany půdy. 
Návrhem by měla být zvýšena účinnost regulace jakožto celku; ohledně kontroly jsou 
precizována ustanovení o kontrole a zavádí se kontrolní působnost České inspekce 
životního prostředí v kvalitativní ochraně zemědělské půdy. 

 V legislativním procesu přijmout a v praxi uplatnit nové limity rizikových látek v půdách 
a chránit tak půdu před kontaminací nebezpečnými látkami. 
Návrh toto řeší zejména novou úpravou hodnocení rizikových látek a rizikových prvků – 
zejména ustanovení § 3, dále se předpokládá přijetí prováděcího právního předpisu 
stanovujícího preventivní hodnoty a indikační hodnoty obsahů rizikových látek 
a  rizikových prvků. 

 Vyvíjet postupy dekontaminací a sanovat antropogenní anomálie rizikových látek 
v půdách, dnových sedimentech a horninovém prostředí, podzemních a povrchových 
vodách. 
Návrh stanovuje novou preciznější úpravu hodnocení rizikových prvků a rizikových látek 
a preciznější úpravu opatření k nápravě závadného stavu zemědělské půdy. 

 Připravit a realizovat Národní program ochrany půdy. 

 Prosazovat ucelený a účinný přístup k ochraně půdy na úrovni EU, při respektování 
zásady subsidiarity. 

d) Sanovat kontaminovaná místa, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených 
municí, náprava ekologických škod 
V této oblasti se pozitivně promítne navrhovaná právní úprava odpovědnosti za znečištění 
(stanovuje se oproti dosavadnímu stavu jednoznačně odpovědnost původce za závadný 
stav) a navrhovaná právní úprava opatření k nápravě závadného stavu. 
Opatření: 

 Realizovat národní inventarizaci kontaminovaných míst v ČR. 

 Stanovovat a dodržovat priority odstraňování kontaminovaných míst. 

 Zajistit průběžnou evidenci ekologické újmy na území ČR a její aktualizaci. 

 Zpracovat analýzy rizik na kontaminovaných místech s prioritou A (aktuální 
kontaminace) a P (potenciální kontaminace) včetně posouzení zdravotních rizik. 

 Zpracovat aktualizované analýzy rizik na kontaminovaných místech, vč. starých 
ekologických zátěží a lokalit zatížených municí vyžadujících aktuální zhodnocení stavu 
kontaminace na lokalitách. 

 Urychlit proces odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 
a vzniklých činností Sovětské armády v ČR. 
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1 Vymezení povinností vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy 

1.1 Důvod předložení a cíle 

1.1.1 Definice problému 

Vlastníci a nájemci půdy jsou dle zákona hlavními činiteli zodpovědnými za ochranu 
zemědělského půdního fondu. Situace v ČR je však značně komplikována vysokým podílem 
pronajímané zemědělské půdy (76 % výměry zemědělské půdy je pronajímáno), malým 
právním povědomím k potřebám ochrany půdy, a to hlavně u vlastníků a nájemců. Nepříznivě 
se zde projevuje příliš dlouhé přerušení vlastnických vztahů, které se obnovují velmi pomalu. 
Podle stávající právní úpravy nelze účinně postihnout a uložit opatření k nápravě původce 
závadného stavu, není-li jím vlastník nebo nájemce pozemku. Odpovědnost za znečištění 
zemědělské půdy je novelou rozšířena, a to na původce závadného stavu, což v praxi výrazně 
chybělo. 

Problémy nastávají především v oblasti ochrany zemědělské půdy před erozí, dále 
v souvislosti s některými netradičními způsoby využívání zemědělských pozemků (plantáž 
dřevin). Je nutné posílit prevenci vnášení rizikových látek do půdy v důsledku používání 
různých rizikových materiálů, deklarovaných jako hnojiva nebo rekultivační materiály, dále 
zajistit nezbytnou údržbu pozemků, tak aby v důsledku neudržování pozemků nedocházelo 
k změnám charakteristik příslušného druhu pozemku uvedeného v katastru nemovitostí. 

Protierozní ochrana zemědělské půdy je zákonem řešena velmi nedostatečně. Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy přitom odhaduje, že téměř čtvrtina půd je silně a více 
ohrožena vodní erozí a asi 2 % erozí větrnou. Celkově je vodní erozí ohroženo cca 50 % 
výměry zemědělských půd. V oblastech s intenzivní zemědělskou činností může erozní smyv 
půdy dosahovat více než 15 tun na hektar za rok. V důsledku nevhodného využívání půdy 
dochází k zanášení vodních toků, komunikací a jiných pozemků, při ukládání sedimentů na 
půdy může docházet k uvolňování škodlivých látek. Neopominutelný je tedy i vliv půdy na 
kvalitu povrchových a podzemních vod, jelikož vodní srážky přicházejí do kontaktu s půdou 
a její kvalita tak má přímý vliv na vstupy živin a jiných látek do vod. Náklady na nápravu 
nese následně veřejný sektor, správy povodí nebo vlastníci rybníků a jiných vodních děl. 

1.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Pro řešení škod způsobovaných erozí stávající právní úprava v zákoně neobsahuje vůbec 
samostatná ustanovení, která by tuto problematiku řešila. Jen velmi obtížně aplikovatelné na 
poškození půdy erozí je ustanovení § 3. Zde je v odstavci 1 dána vlastníkům a nájemcům 
pouze obecná povinnost hospodařit mj. tak, aby při hospodařením na zemědělské půdě 
nepoškozovali příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy, a v odstavci 3 dána 
možnost orgánům ochrany zemědělského půdního fondu uložit odstranění zjištěných závad, 
jsou-li pro to závažné důvody. Těchto ustanovení se však s ohledem na obtížné prokazování 
a vymahatelnost využívá minimálně. 

Dle platné verze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nejsou blíže konkretizována 
opatření k nápravě, která je možné uložit v závislosti na zjištěném ohrožení nebo poškození 
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půdy znečištěním. Orgány ochrany zemědělského půdního fondu nemají správná kritéria pro 
hodnocení rizik vyplývajících ze zvýšených obsahů rizikových prvků a látek v půdách a pro 
rozhodnutí o nápravném opatření. V současnosti ukládaly orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu (ORP a POÚ) opatření k nápravě jen výjimečně, problematika znečištění půdy 
je pracovníkům těchto úřadů značně vzdálená. Ekotoxikologické testy nebyly dosud 
vyžadovány, budou se týkat převážně rozhodování o využití sedimentů z vodního prostředí, 
kam se dlouhodobě vypouštěly odpadní vody z výrob zpracovávajících rizikové látky, které 
nejsou v seznamu sledovaných rizikových látek, uvedených ve vyhlášce č. 257/2009 Sb., 
o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

V případě využívání pozemku jako plantáže dřevin není stávající právní stav jednoznačný 
v otázce, zda by mělo pro tyto účely docházet k dočasnému odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Stávající text zákona č. 334/1992 Sb. odnětí pro tyto účely předpokládá. 
Vyhláška č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), nově připustila od 1. 3. 2007 pěstování 
rychle rostoucích dřevin pro energetické účely na většině uváděných druhů pozemků 
náležejících do zemědělského půdního fondu (dříve to bylo možné pouze na druzích pozemků 
„ostatní plocha“ a „les“). Zároveň zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v ustanovení § 2e 
odst. 3 písm. a) za zemědělskou výrobu považuje mj. pěstování rostlin pro technické 
a energetické užití. Zemědělská půda se odnímá ze zemědělského půdního fondu pouze pro 
nezemědělské účely. Jestliže tedy pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely je 
zemědělským využitím půdy, souhlas k odnětí podle zákona č. 334/1992 Sb. není třeba. 
Navrhovaná právní úprava odstraňuje zmíněnou disproporci (jedná se jednoznačně o způsob 
využití zemědělské půdy, který nevyžaduje souhlas s odnětím).  V souvislosti s tím se 
stanovuje přímo zákonem povinnost rekultivace půdy po ukončení jednoho nebo několika 
cyklů pěstování plantáže dřevin, která byla dříve ukládána v podmínkách souhlasu 
s dočasným odnětím zemědělské půdy.  

1.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) vlastníci (nájemci), 
b) veřejná správa. 

1.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je posílit ochranu zemědělského půdního fondu před poškozováním půdní úrodnosti 
a dalších funkcí půdy degradačními procesy, zejména erozí a kontaminací, přesněji vymezit 
povinnosti vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy a odpovědnost znečišťovatele 
zemědělské půdy, dále stanovit povinnosti z důvodu zajištění protierozní ochrany půdy 
a povinnosti při hospodaření na půdě způsobem plantáž dřevin.  

1.1.5 Zhodnocení rizika 

Eroze půdy, často způsobená nevhodnou organizací pozemkové držby s dlouhodobě 
přetrvávající vysokou mírou zornění půdy a velkou výměrou honů zhoršuje plnění hlavních 
funkcí půdy – produkční, filtrační, akumulační, transformační, asanační, pufrační, prostředí 
pro organismy; nedostatečně uplatňovaná protierozní ochrana půdy přispívá k zhoršování 
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odtokových poměrů, zanášení koryt vodních toků a nádrží sedimenty a ke vzniku 
povodňových situací. Dalšími problémy mohou být vysoké náklady při řešení povodňových 
škod, neboť jednou z příčin povodní je i snížená retenční a akumulační schopnost půdy 
a hydrografické sítě zanesené sedimenty.  

Znečištění půdy (kontaminace) vnášením rizikových látek vytváří rizika podle míry toxicity 
pro živé organismy vyskytující se v půdě, rostoucí na půdě a využívající rostlinnou produkci. 
Půda má schopnost nižší koncentrace rizikových látek vázat a imobilizovat (funkce 
transformační a asanační) a tím eliminovat jejich negativní působení na organismy včetně 
člověka. Transformační a asanační funkce jsou však po překročení určitých koncentrací 
rizikových látek vyčerpatelné. 

Pěstování plantáží dřevin obvykle neovlivňuje kvalitu a funkce samotné půdy, může dokonce 
přispívat k obohacování půdy organickými látkami a tím zlepšovat některé kvalitativní 
vlastností půdy. Riziko pro zemědělský půdní fond vzniká, pokud by pěstovaný porost zůstal 
na pozemku dlouhodobě nesklizen, nebo po skončení pěstebního cyklu zůstaly na pozemku 
pařezy a nebyla provedena rekultivace umožňující běžné zemědělské hospodaření. 

1.2 Návrh variant řešení 

1.2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu. 

1.2.2 Varianta 1 

Varianta 1 řeší kvalitativní problémy půdy v souvislosti s jejím využíváním. Jedná se zejména 
o oblast znečištění půdy původcem, bez ohledu na jeho právní (vlastnický) vztah k předmětné 
půdě. Dále řeší protierozní ochranu a využívání půdy jako plantáže dřevin. Je stanovena 
povinnost vlastníka nebo nájemce oznámit výsadbu dřevin nebo počátek nového pěstebního 
cyklu a ukončení způsobu využití pozemku a zejména rekultivace po ukončení tohoto 
způsobu využití pozemku 

1.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

1.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Jedná se o stávající stav. 

b) Varianta 1 

Navrhovaná varianta sebou přináší určité náklady spojené s ochranou půdního fondu. Naopak 
roční úspory, které jsou odhadované na cca 4–20 mil. Kč. 
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Odhad úspor veřejné správy 

Přibližné vyčíslení úspor veřejné správy lze vypočítat z výdajů na programy ve vodním 
hospodářství v letech 2003–2009 (viz tab.): 

Tabulka 1: Programy v oblasti vodního hospodářství (zdroj: Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR 
v letech 2003-2009) 

 

Při 1–5% snížení množství sedimentů v říční síti, rybnících a jiných nádržích a s nimi 
spojenými náklady na nápravu (program 229 210) by to mohlo znamenat úspory na úrovni 4–
20 mil. Kč ročně. Další přínosy lze očekávat při prevenci povodňových škod v důsledku 
zvýšené retenční a akumulační schopnosti půdy, toků, rybníků a jiných nádrží nezanesených 
sedimenty. Ačkoliv se zřejmě může jednat o velké úspory, přínos tohoto opatření nelze 
jednoznačně stanovit, jelikož povodně jsou důsledkem působení více faktorů, a tedy nejen 
nesprávného hospodaření na zemědělské půdě. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

229060 (129 120) Prevence před povodněmi
1 669,159 794,691 887,506 752,191 526,667 789,361 1 796,137

229 110
Odstranění následků povodní na 

státním vodohospodářském majetku
1 098,000 1 138,020 876,389 67,351 385,725 460,976 491,519

229 210 (129 130)
Obnova, odbahnění a rekonstrukce 

rybníků a vodních nádrží
3 522,397 444,046 219,487 330,269 230,928 418,477 618,620

3
 Program 229 210 skonči l  v roce 2007, byl  nahrazen programem 129 130 (financování bylo zahájeno až v roce 2008).

Evidenční číslo 

programu
Název programu

Výdaje na financování programu (mil. Kč)

1
 Od roku 2007 začal  běžet program Prevence před povodněmi  II – 129 120, dotace za rok 2007 čini la 193,826 Kč.

2
 (526,667 mil. Kč v roce 2007) Výše dotace jak z programu Prevence před povodněmi, tak Prevence před povodněmi  II ‐ souběh.
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1.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 2: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Varianta 0 Současný stav ‐

Plántáže dřevin ‐ vyjímání 

pozemku ze zemědělského 

půdního fondu

****

nižší náklady na odbahňování 

rybníků a vodních toků (viz. 

přehled) (Kč/rok)

hodnocení zdravotních rizik  **

nižší náklady na odstraňování 

povodňových škod (viz. 

přehled) (Kč/rok)

snížení administrativní zátěže 

spojené s odnímáním půdy pro 

využití jako plantáže dřevin

*

zachování dlouhodobé 

úrodnosti půd a snížení 

spotřeby hnojiv, zvýšení 

produktivity rybníků

****

náklady na ochranu půdy ‐ 

protierozní ochrana, změna 

způsobu obhospodařování, 

jiné plodiny, zatravnění)
1

**

snížení administrativní zátěže 

spojené s odnímáním půdy pro 

využití jako plantáže dřevin 

(Kč/souhlas)

20‐25 tis. **

10‐15 tis.

snížení zdravotních rizik , vyšší 

bezpečnost při povodních, 

zvýšení estetiky krajiny

***

zlepšení retenčních vlastností 

schopností krajiny, menší 

počet povodní, nižší 

kontaminace půdy a vyšší 

kvalita vodních zdrojů

****

omezení hospodaření z 

důvodu uložení opatření k 

nápravě v případě 

kontaminace půdy
4

**

‐ bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Veřejná správa: 

Soukromý sektor ‐ vlastníci půdy (nájemci):

cena rozborů a jejich 

vyhodnocení se odvíjí od 

množství škodlivin
5
 v půdě a 

rozsahu zakázky (Kč/ 

standardní posudek  škodlivé 

látky)

3‐5 tis.

zpracování ekotoxikologických 

testů u vytěžených 

sedimentů
2
 (Kč/test), u cca 15 

% případů použití sedimentů 

na pozemcích ZPF (nárazová 

činnost)
Sociální oblast

náklady na uložené opatření v 

případě kontaminace půdy
3

5
 Škodlivinami se rozumí obsahy rizikových prvků a látek v půdě. Jejich hodnoty budou stanoveny prováděcím právním předpisem k zákonu 

o ochraně zemědělského půdního fondu.

** až ***

Životní prostředí

2
 Nájemce ‐ např. podnikatelské subjekty, které provádí odbahnění rybníků, vodních nádrží, vodního toku

3
 případně jiní původci závadného stavu ‐ Tyto náklady se liší podle druhu a rozsahu znečištění, použité metody a dle rozsahu 

kontaminovaného pozemku. U malé plochy při aplikaci pomocných látek mohou být náklady cca 20 tis. Kč na řešený případ, u nákladných 

opatření až několik milionů Kč. Budou převažovat opatření v řádu desítek až stovek tisíc Kč. Lze očekávat, že se bude jednat do cca 50 

řešených případů ročně.
4 
Ne všechna nápravná opatření jsou však z ekonomického pohledu pouze ztrátová. Například zatravněný pozemek je možné využít jako 

pastvinu, v případě uložení zvláštních způsobů hospodaření je možné pěstovat v našich podmínkách rostliny s vysokým nárůstem biomasy, 

které lze využít i k produkci tzv. "zelené" energie.

1 
Protierozní opatření se provádají často v souvislosti s pozemkovými úpravami.

Povinnosti pro 

vlastníky, 

nájemce, změna 

pro plochy s 

rychle 

roztoucími 

dřevinami

Varianta 1

min. 4‐20 mil.

Veřejná správa: 

Soukromý sektor ‐ vlastníci půdy (nájemci):
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1.4 Návrh řešení 

1.4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Z důvodu úspor a hlavně z důvodu ochrany zemědělské půdy navrhujeme přijmout 
Variantu 1. 

2 Evidence dat o kvalitě půdy a jejím ohrožení 

2.1 Důvod předložení a cíle 

2.1.1 Definice problému 

Hlavním problémem je chybějící centrální databáze obsahující data o znečištění zemědělské 
půdy, škodách způsobených erozí a další informace o půdě. 

2.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době existuje v ČR evidence využití půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, tzv. LPIS. Data o znečištění zemědělské půdy a další informace o půdě, pokud 
se pořizují mimo okruh databáze LPIS, zůstávají uloženy většinou pouze u pořizovatelů. 
V případě, že nejde o organizaci zaměřenou na sledování a kontrolu určitých vlastností půdy, 
např. ÚKZÚZ, informace se po určité době obtížně dohledávají. Je proto nesnadné se 
v případě potřeby k problému vrátit, posoudit vývoj situace (zda došlo k zlepšení nebo 
zhoršení). Některé informace, nezbytné pro rozhodování o řešení problémů, pořizují orgány 
státní správy. Centrálně se data neshromažďují a jejich další zpracování není nijak právně 
upraveno. Finanční náklady na tyto informace nejsou zanedbatelné, proto je potřeba s nimi 
účelně a hospodárně nakládat. Významným faktem je i tlak EU na vytvoření takových 
registrů. 

2.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 
b) Ministerstvo zemědělství (MZe), 
c) Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský (ÚKZÚZ), 
d) vlastníci půdy (nájemci). 

2.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je zlepšit systém sledování a hodnocení vývoje kvalitativních vlastností půdy. K tomu 
je potřeba pořízené informace nejen jednorázově pořídit a vyhodnotit, ale zároveň uchovat pro 
budoucí porovnávání. Jde o informace o obsahu rizikových látek v půdě, informace 
o fyzikálních a biologických vlastnostech půdy a informace o ohrožení půdy erozí. Tyto 
informace jsou důležité pro účinnější kvalitativní ochranu půdy, potravního řetězce a složek 
životního prostředí, které jsou s půdou ve vzájemné interakci. 
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2.1.5 Zhodnocení rizika 

Hlavním rizikem je nedostatek dat, která jsou potřebná při řešení problémů kvality půdy státní 
správou. Často nelze jednoznačně určit, zda vývoj kvality a plnění funkcí půdy se zlepšuje 
nebo zhoršuje. Dále pak současná právní úprava nekoresponduje s přijatou strategií pro 
ochranu půdy, kde je informacím a metodickým postupům pro sledování degradačních 
procesů věnována velká pozornost. 

2.2 Návrh variant řešení 

2.2.1 Varianta 0 

Současný stav, kdy se data neevidují. 

2.2.2 Varianta 1 

Zřízení evidence informací o kvalitě půdy, do které budou všechny příslušné orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu a ÚKZÚZ předávat data ke zpracování. Evidence informací 
o kvalitě půdy jako součást evidence půdy podle zákona o zemědělství, vedená v její 
samostatné vrstvě, tj. bude součástí LPIS, který vede Ministerstvo zemědělství. 

2.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

2.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné přínosy. Mezi náklady řadíme administrativní a finanční zátěž 
spojenou s přístupem k datům o kvalitě půdy. 

b) Varianta 1 

1. rok 

 jednorázové náklady na zřízení další vrstvy v rámci LPIS – 0,5 mil. Kč, 

další roky 

 provozní náklady 170 tis. Kč ročně včetně případných dalších nákladů se 
zpřístupněním dalších vrstev LPIS, 

LPIS, jehož součástí by měla být evidence informací o kvalitě půdy, vede Ministerstvo 
zemědělství prostřednictvím ÚKZÚZ. 

Celkový mechanismus předávání dat do evidence informací o kvalitě půdy a správy dat by 
měl být upraven prováděcím právním předpisem. 
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2.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 3: Porovnání přínosů a nákladů 

 

2.4 Návrh řešení 

2.4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Z hlediska porovnání nákladů, ale i provázanosti na informace, které jsou do LPIS již 
ukládány, je výhodnější Varianta č. 1. LPIS je uživatelsky přívětivý a obsahuje velké 
množství informací, které se dají rozšířit. Z uvedených důvodů je navrhovaná varianta č. 1 
prakticky a finančně výhodnější než vývoj a financování nového registru. Navrhujeme tedy 
přijmout Variantu č. 1. 

3 Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

3.1 Důvod předložení a cíle 

3.1.1 Definice problému 

V oblasti odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu odhalila aplikace zákona 
následující problémy: 

 nedostatečně stanovená kritéria pro rozhodování o udělení souhlasu k odnětí půdy (dle 
pozice, kvality či třídy ochrany zemědělské půdy), 

 nedostatečně definované potřebné podklady pro vydání souhlasu a jeho případné 
vymezení vůči dalším postupům. 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Varianta 0 Současný stav ‐

administrativní a finanční 

zátěž při získávání potřebných 

dat.

***

přístup k datům o kvalitě 

půdy, možnost kvalitnější 

organizace a využívání ochrany 

půd, zisky za zpoplatnění 

služeb spojených se 

zpracováním dat

***

přístup k datům o kvalitě půdy **

zkvalitnění ochrany životního 

prostředí
***

‐ bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Soukromý sektor:

Veřejná správa: 

Varianta 1

vytvoření 

evidence 

informací o 

kvalitě půdy ‐ 

správa CENIA

Životní prostředí:
náklady na provoz evidence 

informací o kvalitě půdy 

(Kč/rok)

170 tis.

500 tis.

Náklady na zřízení evidence 

informací o kvalitě půdy v 1. 

rok (Kč/rok)

Veřejná správa: 
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V důsledku nedostatečně stanovených kritérií pro udělování souhlasu může docházet 
k nevhodnému odnímání kvalitní půdy. Tento problém je částečně řešen metodickým 
pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, což je pro praxi nedostačující. 

V důsledku nedostatečně definovaných podkladů a podmínek potřebných pro vydání souhlasu 
k odnětí - dochází k tlakům na další odnímání půdy, neboť se ukáže, že prve posuzovaný a již 
odsouhlasený záměr je pouze dílčí částí celkového záměru. 

Jak je uvedeno výše, odvody za odnětí zemědělské půdy byly zvýšeny novelou zákona 
o  podpoře využívání obnovitelných zdrojů, nicméně nebyly řešeny související problémy, jako 
například vymezení subjektu, který má odvody platit při změně vlastníka aj. Nedostatečně 
řešená je také problematika výjimek z platby odvodů (např. stavby protipovodňové ochrany 
ve veřejném zájmu, zalesnění aj.). 

3.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

O odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a odvodech za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu hovoří zákon č. 334/1992 Sb. v části V. a části VI. V těchto částech zákon 
uvádí, kdy je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a kdy ne. Dále pak 
specifikuje obsah žádosti o odnětí, obsah souhlasu s odnětím a detaily týkající se odvodů za 
odnětí ze zemědělského půdního fondu jako jsou např. výjimky z platby odvodů, splatnost 
apod. 

3.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 
b) vlastníci půdy, 
c) Celní správa České republiky, 
d) stát (státní rozpočet), 
e) Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR), 
f) obce. 

3.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem této změny je zpřesnění podmínek, za kterých lze vyjmout půdu ze zemědělského 
půdního fondu - není dostatečně plněna funkce plošné ochrany zemědělské půdy, především 
té nejkvalitnější; dochází k velkým záborům kvalitní zemědělské půdy v souvislosti s těžbou, 
další urbanizací, budováním průmyslových zón a skladových areálů, prosazují se spekulativní 
operace s atraktivními pozemky. Dále pak upravit nutné otázky související s odvody, které 
pro zadaný minimální rozsah úpravy odvodů v novele zákona o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů nemohly být řešeny. 

3.1.5 Zhodnocení rizika 

Hlavním rizikem je ztráta půdy v důsledku nevhodného odnímání zejména kvalitní půdy. 
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3.2 Návrh variant řešení 

3.2.1 Varianta 0 

Současný stav, beze změn. 

3.2.2 Varianta 1 

Jedná se o navrhovanou variantu MŽP. Novela zákona konkretizuje postup, když 
v nezbytných případech musí dojít k odnětí půdy - odnímat v případě nutnosti zemědělskou 
půdu méně kvalitní a na zastavitelných plochách.  

Žadatelům o odnětí půdy udává povinnost dodávat podklady k celkovému záměru. Jedná-li se 
o záměr na zemědělské půdě, který nepodléhá povolení podle jiných právních předpisů, 
případný souhlas s odnětím zemědělské půdy pro takový záměr bude mít formu správního 
rozhodnutí, a nikoli závazného stanoviska.   

V případě, že dojde k dočasnému odnětí půdy pro nezemědělské účely na dobu kratší jednoho 
roku, stanovuje novela ohlašovací povinnost, aby mohla být zajištěna kontrola povinnosti 
uvedení pozemku do původního stavu. Objevují se případy, kdy vlastník pozemku v období 
jednoho roku sejme ornici, vytěží štěrkopísek, naveze odpady a po navrácení ornice vydává 
pozemek za uvedený do původního stavu. 

U odvodů se jednoznačně řeší přenesení povinnosti platby odvodů, v případě potřeby, na 
právního nástupce, zjednodušuje se administrativa při odvodech malé hodnoty. Upravují se 
výjimky z povinnosti platby odvodů a upravuje se časové vymezení, kdy orgán ochrany ZPF 
rozhodne o odvodech. Navrhuje se výjimka z platby odvodů pro stavby ve veřejném zájmu, 
jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi, veřejnou zeleň a zalesnění na pozemcích 
v třídách ochrany IV a V (dle § 11a, odst. 1, bod d, e, f). Naopak se ruší  dosavadní výjimky 
z platby odvodů pro komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro 
výstavbu občanského a technického vybavení, stavby pro bydlení (cílem je podpořit zástavbu 
v tzv. „brownfieldech“). 

Úprava ekologických vah vlivu pro výpočet odvodů 

Podle přílohy B zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se u pozemků vyjímaných 
ze zemědělského půdního fondu, které se nachází na území národních parků, přírodních 
rezervací, přírodních památek, chráněných krajinných oblastí a dalších stanovených územích 
zvyšuje základní hodnota odvodu vynásobením koeficientem (ekologickou váhou vlivu), 
který má hodnoty 20, 15, 10 a 5. Nově je navrženo ekologické váhy vlivu snížit na hodnoty 
10, 7, 5 a 3. To znamená, že dojde ke snížení výše předmětných odvodů o cca 50 %. 
V případě, že odnětím půdy ze ZPF dojde k ovlivnění několika faktorů životního prostředí, 
uplatní se pouze nejvyšší určená ekologická váha vlivu. 

K záborům půdy v územích uvedených v příloze B zákona by mělo docházet pouze 
v omezeném rozsahu a to na základě prokázání pomocí specifických průzkumů a procesu 
EIA, že záměrem, pro který je požadováno odnětí zemědělské půdy, nedojde k negativnímu 
ovlivnění předmětu ochrany (přírody, vody, ložisek nerostných surovin).  Mělo by se jednat 
o případy, kdy je potřeba do chráněného území umístit nějakou významnou dopravní nebo 
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jinou stavbu. Některá chráněná území (CHOPAV, ochranná pásma léčivých a minerálních 
vod, CHKO) jsou vymezena jako rozsáhlé oblasti, ve kterých probíhají ekonomické aktivity, 
jejichž rozvoj nelze zcela eliminovat. Zvýšení odvodů od roku 2011 vyvolalo kritické 
připomínky obvykle v případech záměrů situovaných v územních plánech do chráněných 
území, např. průmyslové zóny navržené v CHOPAV a současně v PHO 2. stupně. Ukázalo se, 
že do zvýšení odvodů se výběru vhodných lokalit věnovala malá pozornost. Ekologické váhy 
vlivu sledují ochranu částí přírody a složek životního prostředí, které jsou s půdou 
ve vzájemné interakci, ale které jsou zároveň chráněny speciálními zákony.  Výnosy odvodů 
za odnětí půdy v územích s vyhlášenou ochranou jsou zlomky procent z celkového objemu 
výnosů odvodů. Dopad na veřejné rozpočty je i po snížení ekologických vah vlivu 
zanedbatelný. 

Z níže uvedeného příkladu vyplývá (porovnávané hodnoty jsou kurzívou), že použitím 
navrhovaných snížených ekologických vah vlivu (tj. 7, 5, 3) se budou hodnoty odvodů 
přibližně pohybovat ve výši, které by dosahovaly, pokud by byl zachován bývalý způsob 
stanovení odvodů s tím, že hodnoty odvodů by byly valorizovány. Nelze zde tedy hovořit 
o zvýšení ochrany předmětných pozemků prostřednictvím odvodů, ale spíše o zachování 
stavu před novelou plus valorizace. 

Při výpočtu se vychází z předpokladu, že zábory v chráněných krajinných oblastech jsou 
prováděny ve většině případů na půdách v III. třídě ochrany. 

Současný způsob výpočtu odvodů: 

Průměrná výše ceny pozemků s BPEJ zařazených do III. třídy ochrany - podle oceňovací 
vyhlášky (vyhláška č. 387/2011 Sb.): 6,69 Kč/m² = 66 900 Kč/ha (maximální cena 128 900 
Kč/ha, minimální cena 16 600 Kč/ha). 

a) výpočet průměrné výše odvodu ve tř. III s použitím hodnot ekologických vah vlivu 15, 
10, 5 a koeficientu navýšení 4 (současně platné hodnoty): 

a1) 66 900 x 15 x 4 = 4 014 000 Kč/ha 

a2) 66 900 x 10 x 4 = 2 676 000 Kč/ha 

a3) 66 900 x 5 x 4 = 1 338 000 Kč/ha 

b) výpočet průměrné výše odvodu ve tř. III s použitím navrhovaných snížených hodnot 
ekologické váhy vlivu 7, 5, 3 (koeficient navýšení = 4): 

b1) 66 900 x 7 x 4 = 1 873 200 Kč/ha 

b2) 66 900 x 5 x 4 = 1 338 000 Kč/ha 

b3) 66 900 x 3 x 4 = 802 800 Kč/ha 

Výpočet odvodů podle původních hodnot platných před novelou zákona: 

Průměrná výše původních nevalorizovaných hodnot odvodů u pozemků s BPEJ 
zařazených/odpovídajících třídě ochrany III: 53 091 Kč/ha (maximální cena 95 000 Kč/ha, 
minimální cena 17 000 Kč/ha). 
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Průměrná výše původní hodnoty odvodu u pozemků s BPEJ zařazených ve III. třídě ochrany 
po valorizaci: 113 349 Kč/ha. 

a) stav před novelou zák. 402/2010 Sb.: 

a1) 53 091 x 15 = 796 365 Kč/ha 

a2) 53 091 x 10 = 530 910 Kč/ha 

a3) 53 091 x 5 = 265 455 Kč/ha 

b) stav po novele zák. 402/2010 Sb.: 

b1) 113 349 x 15 = 1 700 235 Kč/ha 

b2) 113 349 x 10 = 1 133 490 Kč/ha 

b3) 113 349 x 5 = 566 745 Kč/ha 

3.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné přínosy v oblasti rozhodování o udělení souhlasu, naopak problémy 
působí nedostatečně stanovená kritéria potřebná pro rozhodování o odnímání zemědělské 
půdy a nedostatečně definované potřebné podklady pro rozhodování. Mezi přínosy 
v porovnání s navrhovanou variantou můžeme zahrnout příjmy státního rozpočtu, Státního 
fondu životního prostředí ČR a obcí (viz tabulka). Do konce roku 2010 se o příjem dělil pouze 
SFŽP a obce (60:40), po novele zákona (zákon č. 402/2010 Sb.) byl poměr příjmů změněn 
a dalším příjemcem je i státní rozpočet (státní rozpočet 75 %, SFŽP ČR 15 %, obce 10 %).  

Tabulka 4: Příjmy jednotlivých rozpočtů v letech 2006-2012 (zdroj: Generální ředitelství cel) 

 

b) Varianta 1 

Navrhovaná varianta předpokládá snížení koeficientů ekologických vah, v jehož důsledku 
dojde ke snížení příjmů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Změna předpokládá, 
že dojde ke snížení administrativní zátěže spojené s udělením souhlasu, který již v případě 
tras, které jsou zahrnuty v územním plánu, regulačním plánu nebo uvedené dokumentaci, 
nebude třeba. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Obce 91 648 219 109 773 644 107 198 163 114 236 898 91 901 929 71 360 438 82 907 958

SFŽP 137 739 280 593 082 280 000 361 283 105 583 247 389 952 214 550 893 225 650 976

Státní rozpočet 0 0 0 0 0 35 623 026 197 956 436

Celkem (Kč) 91 785 958 390 366 726 387 198 524 397 342 481 339 291 881 321 534 357 506 515 370
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4 Kompetence orgánů ochrany zemědělského půdního fondu 

4.1 Důvod předložení a cíle 

4.1.1 Definice problému 

Současné rozdělení kompetencí nezajišťuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona v oblasti 
ochrany půdy. 

4.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Ochrana zemědělského půdního fondu je zajišťována na čtyřech stupních státní správy (MŽP, 
krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady). Ochrana 
zemědělské půdy v národních parcích je v kompetenci Správy národních parků. 
Ve vojenských újezdech vykonávají funkci orgánů ochrany zemědělského půdního fondu 
újezdní úřady. 

4.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 
b) krajské úřady (KÚ), 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), 
d) pověřené obecní úřady (POÚ), 
e) správy národních parků, 
f) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), 
g) Újezdní úřady, 
h) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). 

4.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je upravit kompetence orgánů ochrany zemědělského půdního fondu a povinnosti 
vlastníků v souladu s požadavky na posílení kontroly a dozoru nad dodržováním zákona, na 
vytvoření správných podmínek pro tyto činnosti a na snížení administrativní zátěže – zrušení 
jednoho stupně státní správy, tj. správy vykonávané pověřenými obecními úřady z důvodu 
zefektivnění jejího výkonu. Založení působnosti ČIŽP z důvodu nedostatečné kontroly kvality 
půd. Důležitá je prevence a včasné řešení případů poškozování půd škodlivými látkami, pro 
ochranu potravního řetězce apod., které bez ČIŽP nejsou dostatečně zajištěny. 

Přesněji vymezit podmínky porušení zákona a zvýšit případné následné sankce – stávající 
právní úprava není v souladu s materiálem schváleným vládou „Zásady právní úpravy 
přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“. 

4.1.5 Zhodnocení rizika 

Rizika spojená s nečinností spočívají především v postupujícím snižování kvality půdy 
v důsledku působení degradačních procesů, narůstajícím trendu úbytků zemědělské půdy, 
zejména té nejúrodnější. 
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4.2 Návrh variant řešení 

4.2.1 Varianta 0 

Současný stav, kdy nedojde ke změnám v současném rozdělení kompetencí. 

4.2.2 Varianta 1 

Novela přesouvá kompetence v souladu s návrhem provedené Souhrnné analýzy působností 
vykonávaných orgány územních samosprávných celků. Ruší jeden stupeň státní správy 
(pověřený obecní úřad).  Naopak začleňuje do systému kontrol ČIŽP. 

Změny v kompetencích 

a) pověřené obecní úřady 

Tabulka 6: Změny v kompetencích POÚ 

 

b) Česká inspekce životního prostředí 

Tabulka 7: Nové kompetence pro ČIŽP 

 

 

Stávající znění zákona Novela zákona

Ukládají podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy 
na pozemcích o výměře do 1 ha.

Zrušení kompetence

Ukládají podle § 3 odst. 3 odstranění závad zjištěných při 
dozorové a kontrolní činnosti

Přesun na ORP a ČIŽP

Vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Přesun na ORP

Ukládají podle § 20 pokuty
Přesun na ORP, a to pouze ve věcech, kde není příslušná 
ČIŽP

Stávající znění zákona Novela zákona

Přesun z POÚ, nová kompetence

Kontroluje, zda nedochází ke znečišťování  půdy dle § 3 
odst.1 písm. a) a vnášení jiných látek nebo přípravků do 
nebo na zemědělskou půdu než umožňuje zákon o 
hnojivech (§ 3 odst. 2 a 3) a ukládá opatření k nápravě, 
pokuty

Nová kompetence
Je oprávněna odebírat vzorky půdy a kontrolovat 
koncentrace škodlivých látek v půdě 

Nová kompetence
Projednává správní delikty podle § 20 odst. 1 písm. a), e) až 
g) a § 20a odst. 1 písm. a), e) až g)

Nová kompetence
Pořizují informace o půdě,  hodnotí stav půdy,  předávají 
do registru informace podle § 3a s výjimkou erozního 
ohrožení půdy.
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c) obce s rozšířenou působností 

Tabulka 17: Změny v kompetencích ORP 

 

Stávající znění zákona Novela zákona

Udělují podle § 2 odst. 2 souhlas ke změně trvalého 
travního porostu na ornou půdu.

Zůstává ORP

Ukládají podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy 
na pozemcích o výměře nad 1 ha.

Zrušení kompetence

Rozhodují podle § 3 odst. 3 o tom, že pozemek 
kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví 
nebo život lidní nesmí být používán pro výrobu 
potravin.[1]

Zrušení kompetence

Uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům 
a k návrhům vymezení zastavěného území.

Zůstává ORP, přesunuto na KÚ

Udělují podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras 
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, 
vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje 
správní obvod obce s rozšířenou působností.

Zůstává ORP

Udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena 
zemědělská půda o výměře do 1 ha. U dočasného odnětí 
vydávají u souhlasů jimi vydaných potvrzení o ukončení 
rekultivace.

Zůstává ORP

Rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, zda 
jde o součásti zemědělského půdního fondu.

Zůstává ORP

Vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského 
půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný 
orgán státní správy.

Zůstává ORP

Usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku 
ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují 
pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, 
dozírají, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost a dávají 
jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti 
opatření k odstranění zjištěných závad.

Zrušení kompetence

Udělují souhlas podle § 3 odst. 6  k použití sedimentů z 
rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedou evidenci 
jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu.

Zůstává ORP

Nová pro ORP
Ohledně erozního ohrožení půdy podle § 3b pořizují 
informace o půdě,  hodnotí stav půdy a informace 
předávají do registru.

Nová pro ORP
Kontrolují dodržování protierozní ochrany půdy a dalších 
povinností podle § 3 odst. 1 písm. b) až d), (včetně uložení 
opatření k nápravě, jeho kontrola, pokuty).

Nová pro ORP
Kontrolují dodržování povinností uvedených v § 3  odst. 4 
a 5 (včetně uložení opatření k nápravě, jeho kontrola, 
pokuty).

Přesun z POÚ
Vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Přesun  z POÚ
Ostatní správní delikty dle § 20 a § 20a, které nemá 
v kompetenci ČIŽP.

[1] V praxi se tato kompetence příliš nevyužívá, maximálně se může jednat o jednotlivé případy. K rozhodnutí je totiž 
potřeba získat informace na základě rizikové analýzy. Jedná se o kompetence resortu zdravotnictví (zdraví osob) a 
resortu zemědělství (potravinová bezpečnost).
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d) krajské úřady 

Tabulka 18: Změny v kompetencích KÚ 

 

4.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

4.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Současný stav nemá žádné přínosy a jako hlavní problém spatřujeme v rozdělení kompetencí, 
které nezajišťují kvalitní výkon státní správy v ochraně ZPF, dostatečnou kontrolu dodržování 
zákonem stanovených povinností. Celková aplikace současného znění zákona je nedostatečná. 

Stávající znění zákona Novela zákona Poznámka

Uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného 
orgánu ZPF

Rozšíření kompetence ohledně regulačních plánů (přesun 
z ORP); zůstává KÚ

Pozn. Rozšíření kompetencí 
v případě Varianty 1B

Uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení 
dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen 
ZPF o výměře do 20 ha

Zůstává KÚ

Uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras 
nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, 
přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost ORP, 
a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c)

Zůstává KÚ

Uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům celostátních 
drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného 
kraje, a k návrhům pozemních komunikací, vodních cest a 
jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a 
přesahují správní obvod ORP

Zůstává KÚ

Uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má-
li být dotčena zemědělská půda o výměře od 1 do 10 ha. 

Zůstává KÚ

Usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku 
ochrany ZPF, který zajišťují ORP na území příslušného 
kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany ZPF plní své úkoly, 
provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby 
uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění 
zjištěných závad.

Zůstává KÚ

Nová pro KÚ
U dočasného odnětí vydávají u souhlasů jimi vydaných 
potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.

Pozn. Rozšíření kompetencí 
v případě Varianty 1B

Nová pro KÚ
Kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, 
včetně provádění  rekultivací u dočasného odnětí a 
opatření k nápravě jím uložených

Pozn. Rozšíření kompetencí 
v případě Varianty 1B

Nová pro KÚ
Ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého 
neplněním podmínek jím vydaných souhlasů

Pozn. Rozšíření kompetencí 
v případě Varianty 1B

Přesun z ORP

Je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky 
náležející do zemědělského půdního fondu o výměře od 1 
ha do 10 ha.

Pozn. Rozšíření kompetencí 
v případě Varianty 1B

Přesun z ORP 

Je dotčeným správním úřadem v řízeních podle zákona o 
pozemkových úpravách pozemkových úřadech, mají-li být 
návrhem společných zařízení dotčeny pozemky náležející 
do zemědělského půdního fondu o výměre od 1 ha do 10 
ha.

Pozn. Rozšíření kompetencí 
v případě Varianty 1B

Přesun z ORP
Uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k návrhům na 
samostatné vymezení zastavěného území

Pozn. V případě přijetí Varianty 1C 
budou kompetence uvedené výše 
rozšířeny o kompetenci k vymezení 
zastavěného území samostatným 
postupem
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b) Varianta 1 

Finanční ohodnocení kompetencí ORP a POÚ 

Navrhovaná právní úprava zakládá vznik nových kompetencí pro obce s rozšířenou 
působností (ORP) a zároveň přesouvá kompetence z pověřených obecních úřadů (POÚ) na 
obce s rozšířenou působností v oblasti zemědělského půdního fondu.  

K předběžnému vyčíslení jak nových, tak i přesunutých kompetencí se postupovalo dle 
Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy, která byla vydána 
Ministerstvem vnitra v roce 2007, v určitých případech byl využit kvalifikovaný odhad pro 
určení pracovního úvazku.  

V souvislosti s postupem dle „Metodiky“ byly prostřednictvím Svazu měst a obcí osloveny 
všechny POÚ a všechny ORP obce (bylo rozesláno 395 emailů), vyplněnou procesní mapu 
nebo vyplněné tabulky z „Metodiky“ zaslalo cca 109 obcí. Pro výpočet nákladů na výkon 
státní správy byly využity podklady obcí 17 (25), které vyplnily správně procesní mapu, 
k podkladům ostatních obcí bylo přihlédnuto.  

Kompetence, k jejichž vyčíslení byla využita „Metodika“: ukládání změny kultury 
zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha a nad 1 ha, kontrola a dozor užívání 
a udržování pozemků v souladu s charakteristikou druhu pozemku, kontrola a dozor výsadby, 
sklízení dřevin, provedení rekultivace, ukládání opatření k nápravě a jejich kontrola, ukládání 
pokut, rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF. Kompetence, k jejichž vyčíslení byla 
využita metoda kvalifikovaného odhadu: pořizování, shromažďování, vyhodnocení 
a předávání informací o půdě do evidence informací o kvalitě půdy ohledně erozního ohrožení 
půdy, kontrola dodržování protierozní ochrany půdy, o obsahu rizikových látek v půdě 
a o fyzikálních a biologických vlastnostech půdy. 

Nové kompetence: 

 pořizování, shromažďování, vyhodnocování a ověřování informací do evidence 
informací o kvalitě půdy ohledně škodlivých látek, fyzikálních a biologických 
vlastností a erozního ohrožení půdy, 

 kompetence v ochraně před erozí, 

 kompetence v hospodaření formou plantáže dřevin, 

 kompetence u kontroly hospodaření v souladu s druhem porostu. 

Přesouvané kompetence: 

 rozhodování o odvodech ze ZPF, 

 ukládání pokut. 

Zrušené současné kompetence ORP: ukládání změny kultury zemědělské půdy na pozemcích 
o výměře nad 1 ha. 
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ORP ukládají změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha. Pro výkon 
této kompetence je třeba pracovní úvazek v průměru na ORP cca 0,009. Jedno uložení změny 
pozemku trvá v průměru cca 18 hodin, medián 15 hod.  

Je počítáno se mzdou 18 480 Kč (platová třída 9, platový stupeň 9), počet odpracovaných 
hodin za rok zhruba 1600 (je předpokládáno, že bude vyčerpána řádná dovolená). 

Mzdové náklady: 18 480 × 1,2 × 1,35 × 12 = 359 251 × 0,009 = 3 233 Kč 

Režijní náklady: 0,43 × 3 233 Kč = 1 390 Kč 

Celkem: 4 623 Kč 

Veškeré kontrolní činnosti včetně ukládání pokut a opatření k nápravě (kontrola těchto 
opatření) si vyžádají navýšení pracovního úvazku o v průměru cca 0,4. Počet hodin, které 
zabere jeden případ, činí v průměru cca v průměru 15 h (u kompetencí týkající se užívání 
a udržování pozemků v souladu s charakteristikou druhu pozemku a u oznámení výsadby, 
sklízení dřevin, provedení rekultivace). 

Je počítáno se mzdou 18 480 Kč (platová třída 9, platový stupeň 9) 

Mzdové náklady: 18 480 × 1,2 × 1,35 × 12 = 359 251 × 0,4 = 143 700 Kč 

Režijní náklady: 0,43 × 143 700 = 61 791 Kč 

Celkem: 205 491 Kč 

Pořizování, shromažďování, vyhodnocení a předávání do evidence informací o kvalitě půdy 
ohledně erozního ohrožení půdy, rizikových látek, fyzikálních a chemických vlastností půdy – 
pracovní úvazek je odhadnut na 0,06. Tímto opatřením je snaha ošetřit případy, kdy dojde 
k pořízení informací o půdě v rámci výkonu pracovních činností, které však nejsou dále 
využívány. Předáním do evidence informací o kvalitě půdy by se měl tento nedostatek vyřešit. 

Je počítáno se mzdou 18 480 Kč (platová třída 9, platový stupeň 9) 

Mzdové náklady: 18 480 × 1,2 × 1,35 × 12 = 359 251 × 0,06 = 21 555 Kč 

Režijní náklady: 0,43 × 21 555 Kč = 9 269 Kč 

Celkem: 30 824 Kč 

Z POÚ přechází na ORP povinnost vydávat rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu. Počítá se s navýšením pracovního úvazku u obcí s rozšířenou 
působností v průměru o cca 0,2. Vydání jednoho rozhodnutí zabere v průměru 10 h, medián 
8 h. 

Je počítáno se mzdou 18 480 Kč (platová třída 9, platový stupeň 9) 

Mzdové náklady: 18 480 × 1,2 × 1,35 × 12 = 359 251 × 0,2 = 71 850 Kč 

Režijní náklady: 0,43 × 71850 = 30 896 Kč 

Celkem: 102 746 Kč 

Nové kompetence, včetně přenesení kompetencí si vyžádají navýšení úvazku v průměru o cca 
0,66. 
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Tabulka 19: Přehled průměrných nákladů pro 1 ORP (nové kompetence, přenesené kompetence) 

 

Tabulka 20: Náklady na výkon stávající agendy POÚ v porovnání s pravděpodobnými náklady na rozsah 
agendy, které budou vykonávat ORP 

 

Převedením kompetencí z POÚ na ORP může dojít ke zvýšení nákladů na dopravu (je třeba 
zohlednit i časové hledisko – větší časové nároky), jak pro obce s rozšířenou působností 
(např. v případě kontrol), tak i pro žadatele o souhlas s vynětím ze ZPF (místo podání ORP se 
může nacházet ve vzdálenějším místě než tomu je doposud). Jak už bylo zmíněno, zároveň 
dojde k odebrání jednoho stupně státní správy – obce s pověřeným obecním úřadem. 
V průměru činí pracovní úvazek v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu u jednoho 
pověřeného obecního úřadu 0,241. Průměrné mzdové náklady u 1 obce s pověřeným obecním 
úřadem jsou 86 220 Kč, průměrné režijní náklady 37 074 Kč, údaje celkem za 387 obcí – viz 
tabulka č. 2 uvedena níže. Převážnou část pracovního úvazku tvoří vydávání rozhodnutí 
o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V praxi se příliš nevyužívá 
kompetence ukládání změny kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha, svědčí 
o tom výše průměrného pracovního úvazku 0,005 (podobně je tomu i u změny kultury 
zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha). 

Jednou z kompetencí obce s pověřeným obecním úřadem je i provádění kontrolních činností 
a ukládání opatření k odstranění zjištěných závad. Dle podkladů od 19 obcí, 9 neprovedlo 

                                                 
1 Pro výpočet průměrného pracovního úvazku byly využity podklady 30 obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Agenda Prac. úvazek
Mzdové náklady 

(Kč)
Režijní náklady 

(Kč)
Mzdové náklady 

–205 obcí (tis. Kč)
Režijní náklady – 
205 obcí  (tis. Kč)

Kontrolní činnosti včetně
ukládání pokut a opatření
k nápravě (kontrola těchto
opatření)

0,4 143 700 61 791 29 458,6 12 667,2

Vydání rozhodnutí o odvodech
ze ZPF

0,2 71 850 30 896 14 729,3 6 333,6

Pořizování, shromažďování,
vyhodnocování a do registru
předání informací o půdě

0,06 21 555 9 269 4 418,8 1 900,1

Celkem 0,66 237 105 101 956 48 6071 209 012
1,2

Rozdíly v celkových hodnotách u tabulek č. 1 a 2 jsou dány zaokrouhlením, dále v textu jsou uváděny hodnoty z tabulky č. 2 Tabulka pro výpočet nákladů 
na výkon agendy  

roční na Celkové

1 úředníka (roční)

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč t is. Kč t is. Kč t is. Kč t is. Kč tis.Kč tis.Kč tis. Kč

A b a x b m M R M + R j v J f J N1 N2 N3 N4 N5

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 13) 13) 13)

POÚ –  stávající 
agenda (přesun 
kompetencí na 
ORP, zrušení 
kompetence) 387 -0,24 -93 -359,251 -33 410,34 -14 366,45 -47 776,79 0 0

ORP – zrušení 
kompetence 205 -0,009 -2 -359,251 -718,502 -308,956 -1027,458 0 0

ORP – přesun 
kompetencí z OPU 205 0,2 41 359,251 14 729,29 6 333,60 21 062,89 0 0

ORP – nové 
kompetence 205 0,46 94 359,251 33 769,59 14 520,93 48 290,52 0 0

20 550 00020 550 00020 550 000 20 550 000 20 550 000

4. rok 5. rok

Celkem 40 20 550 000

Jednorázové náklady Čisté náklady na výkon státní správy

průměr na 
1 úřadu

celkový 

na 1 
úředníka

nepřímé celkové 1. rok 2. rok 3. rokÚřad
Počet 
úřadů

Počet úředníků Mzdové náklady (roční)
Režijní 
náklady 
(roční)

Mzdové a 
režijní 

náklady 
(roční)
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žádnou kontrolu ani neuložilo výše zmíněné opatření. Průměrná výše pracovního úvazku 
připadající na tyto činnosti je 0,1. Kontrolní činnosti týkající se kvality půdy (znečištění) 
přecházejí novelou zákona na ČIŽP. 

V souvislosti s agendou ochrany zemědělského půdního fondu se nevybírají správní poplatky, 
pokuty jsou dosud příjmem POÚ (novelou se vybrané pokuty stanou příjmem obcí 
s rozšířenou působností) – 50 % (50 % je příjmem Fondu). Jedná se však o příjem, který je 
náhodný a nelze s ním do budoucna počítat, proto se velmi obtížně odhaduje. Dalšími příjmy 
(dalo by se říct, že výhradními) na úseku ochrany ZPF jsou odvody za odnětí půdy ze ZPF. 
Odvody se dělí mezi státní rozpočet - 75 %, Státní fond životního prostředí 15 % a obce – 
10 %. 

Převedením agend z obcí s pověřeným obecním úřadem na obce s rozšířenou působností 
by mělo dojít k úspoře nákladů (mzdových a režijních) ve výši 25 700 000 Kč. 

Příspěvek na výkon státní správy by měl pro obce s rozšířenou působností činit 20 550 000 
Kč (čisté náklady na provádění regulace). Požadavek na zajištění zdroje krytí těchto 
prostředků bude uplatněn a projednán dle usnesení vlády č. 878 ze dne 13. srpna 2007, 
o Metodice stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. 

Dopady změn v kompetencích krajských úřadů 

Varianta 1A: Bude zachován současný stav, tj. kompetence nebudou změněny (rozšířeny). 

Varianta 1B: Rozšíření stávajících kompetencí o kontrolu plnění vydaných souhlasů, 
provedení rekultivace u dočasného odnětí (včetně vydání potvrzení o ukončení rekultivace), 
ukládání opatření k nápravě (včetně uložení opatření k nápravě při neplnění souhlasů), 
o stanoviska k regulačním plánům pořizovaných na základě zásad územního rozvoje 
k samostatnému vymezení zastavěného území a o kompetence, jakožto dotčeného správního 
úřadu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a dotčeného orgánu v rámci 
pozemkových úprav. 

Doplněním kompetencí by mělo dojít k zajištění účinnějšího výkonu ochrany zemědělského 
půdního fondu a k řešení problémů, které se v praxi vyskytly (tj. v rámci procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí a pozemkových úprav). 

Dle konzultací s krajskými úřady2  by změna v jejich kompetencích neměla představovat 
dodatečné náklady. Jiné dopady se nepředpokládají. 

Varianta 1C: Kompetence uvedené ve Variantě 1B budou doplněny o kompetenci obcí 
s rozšířenou působností, konkrétně vymezení zastavěného území samostatným postupem 
(§ 5 odst. 2). 

Kompetentním orgánem ochrany ZPF k uplatnění stanovisek k návrhům na samostatné 
vymezení zastavěného území (§ 5 odst. 2) je obec s rozšířenou působností. Nově by měla být 
tato kompetence přesunuta na krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí z důvodu 
odstranění „dvojkolejnosti“ právní úpravy a zabezpečení objektivního rozhodování. 
                                                 
2 viz kapitola 4. Konzultace 
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Stanovisko k vymezování zastavěného území řeší nyní pokaždé jiný správní úřad, a to 
v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o samostatné vymezení zastavěného území 
(§ 59 stavebního zákona) či vymezování v rámci pořizování územního plánu, či jeho změny. 
Pro takovou odlišnost však není žádný věcný logický důvod. Rozhodování v procesu 
územního plánování (stanoviska dotčeného orgánu) bylo od počátku účinnosti zákona 
koncipováno tak, aby se k věci vyjadřoval správní úřad o stupeň vyšší, než úřad spravující 
území (správní obvod), kterého se posuzovaný návrh územně plánovací dokumentace týká. 
Bude tak zabezpečena objektivita rozhodování, kdy rozhodování není pod tlakem 
samosprávy, kde jiné -místní- zájmy jsou preferovány nad celospolečenským zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu.   Hranice zastavěného území je vymezována účelově a jsou do 
ní zahrnovány rozsáhlé plochy zemědělské půdy ve volné krajině, často v rozporu se 
stavebním zákonem ve snaze nahradit chybějící územní plán. 

V rámci vyhodnocení dopadů přesunu kompetence bylo osloveno 14 krajů, vyjádřilo se jich 
10 3 . Z obdržených odpovědí vyplývá, že v souvislosti s přesunem kompetence nedojde 
k podstatnému navýšení agendy krajských úřadů a tedy ani k potřebě navýšit pracovní 
úvazek. Počty případů se liší dle jednotlivých krajů, nicméně z dodaných podkladů lze 
usuzovat, že se bude jednat průměrně o jednotlivé případy ročně. Dle vyjádření některých 
krajů obce s rozšířenou působností lépe znají dané území a jsou v užším kontaktu 
s příslušnými stavebními úřady, proces komunikace s těmito orgány je na této úrovni rychlejší 
než v případě výkonu této kompetence krajem. Nicméně se tím nemění nic na skutečnosti, že 
agendu včetně administrativy by měly krajské úřady zvládnout bez navýšení pracovního 
úvazku a bez požadavku na navýšení příspěvku na výkon státní správy. 

Doporučujeme přijmout Variantu 1C vzhledem k tomu, že náklady na převod a rozšíření 
agendy krajských úřadů se předpokládají nulové, popř. minimální (nelze předpokládat 
požadavek na navýšení příspěvku na výkon státní správy), odstraňuje nedostatky současného 
stavu a je očekáván pozitivní dopad na ochranu zemědělské půdy. 

4.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 21: Porovnání nákladů a přínosů 

 

                                                 
3 viz kapitola 4. Konzultace 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Varianta 0 Současný stav ‐ ‐ ‐

Veřejná správa (zbytek 

vyčíslen)
**

Veřejná správa (zbytek 

vyčíslen)
**

Soukromý sektor ** až *** Soukromý sektor ** až ***

Sociální oblast *** Sociální oblast ‐

Životní prostředí **** Životní prostředí ‐

Změny v 

kompetencích
Varianta 1
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Tabulka 22: Vyčíslení nákladů a přínosů 

 

Předpokládané roční náklady na zajištění výkonu agendy vyplývající z nové právní 
úpravy (v mil. Kč/rok) 

Příspěvek na výkon státní správy (změny v působnosti obcí II. a III. stupně) 20,6 mil. Kč 
každý rok (požadavek bude uplatněn a projednán dle usnesení vlády č. 878 ze dne 13. srpna 
2007, o Metodice stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy) 

Financování nákladů (viz níže) bude zajištěno za předpokladu, že vláda na základě usnesení, 
resp. Ministerstvo financí navýší rozpočtovou kapitolu 315 – Ministerstvo životního prostředí 
tak, aby byly pokryty výdaje na zřízení registru informací o půdě včetně finančních 
požadavků spojených se zřízením nových pracovních míst (ČIŽP). 

Nová působnost ČIŽP (§16a)………………………………….………...................2,75 mil. Kč 
každý rok a jednorázové náklady 0,24 mil. Kč  

Vedení a správa evidence informací o kvalitě půdy…………………………jednorázové 
náklady 4 mil. Kč první dva roky v případě Varianty 1B (0,5 mil. Kč v případě Varianty 1C) a 
další roky 0,6 mil. Kč v případě Varianty 1B (0,17 mil. Kč v případě Varianty 1C) 

Jednorázové náklady spojené se zaváděním nové právní úpravy………………..27,6 mil. Kč 
v případě Varianty 1B (24,1 mil. Kč v případě Varianty 1C)           

V dalších letech se předpokládají náklady...................................................................24 mil. Kč 
v případě Varianty 1B (23,5 mil. Kč v případě Varianty 1C) 

Novela přináší zjednodušení pro podnikatelské subjekty (jak je vidět z tabulek Kvalitativní 
porovnání jednotlivých variant a Kvantitativní porovnání jednotlivých variant). Náklady z ní 
plynou pro soukromý sektor především v souvislosti s protierozní ochranou půdy a uložením 
opatření k nápravě. V rámci veřejných rozpočtů dojde k úsporám v podobě nižších nákladů na 
odbahňování rybníků, vodních toků apod. a zrušením jednoho stupně státní správy. Především 
by však mělo dojít ke snížení ztráty půdy vlivem působení eroze a k omezení znečištění půdy 
rizikovými látkami a jejich šíření do ostatních složek životního prostředí. 

Od založení působnosti ČIŽP se očekává  zlepšení přístupu při šetření situací, kdy došlo 
ke znečištění půdy rizikovými látkami a je potřeba uložit opatření k nápravě. V současnosti 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

POÚ jako jeden stupeň výkonu 

veřejné správy v oblasti 

ochrany ZPF (Kč)

47,8 mil.

roční náklady (včetně rozborů 

půd) (Kč/rok)
2,75 mil.

jednorázové náklady 0,24 mil.

přesunuté kompetence (Kč) 21,1 mil.

nové kompetence (Kč) 48,3 mil.

zrušené kompetence (Kč) " ‐ "1 mil.

Varianta 1

Veřejná správa: 

založena ČIŽP jako kontrolní orgán v oblasti ochrany 

ZPF (Kč)

kompetence ORP ‐ z toho:

zrušení POÚ jako jeden stupeň 

výkonu veřejné správy v 

oblasti ochrany ZPF (Kč)

47,8 mil.

Změny v 

kompetencích

Veřejná správa: 

Veřejná správa: 

Varianta 0 Současný stav ‐
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kontrolu kvality půdy orgány ochrany zemědělského půdního fondu prakticky nevykonávají. 
Podněty na podezření znečištění zemědělské půdy řešilo buď MŽP, nebo organizace 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Jde o podobnou problematiku, kterou 
ČIŽP řeší v rámci ochrany jiných složek životního prostředí. 

Dalším opatřením pro zefektivnění ochrany půd je zřízení evidence informací o kvalitě půdy. 
Informace pořízené z veřejných zdrojů mají hodnotu, je potřeba je ukládat a při sledování 
vývoje sledovaných vlastností půdy se k nim vracet. 

Zrušením jednoho stupně veřejné správy, tj. převedením agend z obcí s pověřeným 
obecním úřadem na obce s rozšířenou působností (ČIŽP) by mělo dojít k úspoře 
nákladů (mzdových a režijních) ve výši 25 700 000 Kč. 

Příspěvek na výkon státní správy by měl pro obce s rozšířenou působností činit 
20 550 000 Kč (čisté náklady na provádění regulace). 

Novela zákona ohledně změny v kompetencích, zavedení nových kompetencí, přinese potřebu 
navýšení veřejných rozpočtů (celkové úspory jsou předpokládány nižší než celkové výdaje). 
Pozitivně se projeví dopad na životní prostředí (zvýšená ochrana zemědělského půdního 
fondu), dopad na podnikatelské prostředí (vlastníky půdy) se předpokládá spíše neutrální 
(celkové náklady jsou zhruba stejné jako celkové přínosy). Sociální dopady jsou 
předpokládány pozitivní (vliv na zdraví obyvatelstva). Dopad na rovnost mužů a žen se 
nepředpokládá. Lze však předpokládat, že celkové přínosy dané regulace budou vyšší než 
celkové náklady. 

4.4 Návrh řešení 

4.4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Z důvodu snížení administrativní zátěže podnikatelům, zlepšení kontrolních činností a tím 
předpokládané snížení nákladů na řešení problémů doporučujeme Variantu 1, a v případě 
podvarianty týkající se kompetencí krajských úřadů Variantu 1C. 

5 Výjimka pro platby odvodů pro cyklistické stezky 

5.1 Důvod předložení a cíle 

5.1.1 Definice problému 

Problém s novelizací zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
legislativním „přílepkem“ k zákonu č. 402/2010 Sb., o solárních elektrárnách, ze dne 
14. 12. 2010 byl změněn zákon o ZPF. S cílem omezit neúměrné a nezvratné zabírání 
zemědělské byly s účinností od 1. 1. 2011 skokově navýšeny sazby náhrad za vynětí ze 
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zemědělského půdního fondu. Bohužel zvýšené náhrady mají velmi negativní dopad i na 
výstavbu cyklostezek.  

5.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současný zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, uvádí v § 11 odstavci 3, že odvody za trvale 
odnímanou půdu se nepředepisují, jde-li o odnětí půdy: 

 pro stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových 
komunikací, pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro 
uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační 
zařízení apod.), 

 výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, 

 komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu 
občanského a technického vybavení, 

 účely vyjmenované v § 9 odst. 2 (stavby, pro které není třeba souhlasu orgánu 
zemědělského půdního fondu). 

5.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR), 
b) Celní správa České republiky, 
c) stát (státní rozpočet), 
d) kraje, 
e) obce, 
f) podnikatelé, 
g) občané. 

5.1.4 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je podpora cyklistické dopravy na území České republiky a tím plnění úkolů 
uložených Usnesením vlády č. 382 ze dne 22. května 2013 o Národní strategii rozvoje 
cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 až 2020. 

5.1.5 Zhodnocení rizika 

V případě, že ministerstvo nepodpoří cyklistickou dopravu, tak Česká republika bude velmi 
špatně dosahovat globálních a strategických cílů Cyklostrategie. 

5.2 Návrh variant řešení 

5.2.1 Varianta 0 

Současný stav, kdy je nutné za veškeré cyklostezky odvádět finanční prostředky za odnětí ze 
zemědělského půdního fondu. 
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5.2.2 Varianta 1 

Zařazení cyklistických stezek, nebo jejich částí, s povrchem umožňujícím propuštění srážkové 
vody bez použití asfaltu a betonu, s výjimkou recyklovaného drceného, budované v souladu 
s územním plánem, do výjimek, za které se nestanoví odvody za trvale odnímanou půdu. 

5.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

5.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Zvýšené náhrady mají velmi negativní dopad i na výstavbu cyklostezek. Ve výčtu staveb, pro 
které se odvody nepředepisují, cyklostezky, respektive stavby pro bezmotorovou dopravu, 
uvedeny nejsou. Finanční dopady jsou však značné. V nížinách je běžná základní cena podle 
bonitovaných půdně ekologických jednotek kolem 10 Kč/m2 i vyšší. Vynásobíme-li tuto cenu 
tzv. ekologickou vahou ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí (např. pro 
chráněnou oblast přirozené akumulace podzemních vod = 10) a tzv. koeficientem třídy 
ochrany (na úrodných půdách je to až 9 x), dostáváme se k sazbám odvodů v řádu několika 
set korun českých. Při délce cyklostezek v kilometrech jsou pak odvody v řádu milionů 
a mohou se blížit nákladům na samotné vybudování cyklostezky. (zdroj: Cyklostrategie)   

b) Varianta 1 

Novela zákona sice sebou přinese finanční ztrátu z pohledu odvodů za odnětí půdy 
zemědělského půdního fondu, ale studie ukazují, že každá 3 eura investovaná do cyklistiky 
přináší návrat 5 eur, protože přínosy cyklistiky jsou značné (zdroj: Cyklostrategie): 

 pravidelná jízda na kole zlepšuje zdraví a prodlužuje délku života (dopad sociální, 
dopad na životní prostředí, dopady na státní rozpočet, dopad na podnikatelské 
prostředí), 

 cyklistika nepotřebuje fosilní paliva (dopad na životní prostředí), 

 lidé, kteří jezdí na kolech, šetří parkovací místa, jsou tišší a pohybují se, aniž by 
vypouštěli do ovzduší znečišťující látky (dopad na životní prostředí), 

 cykloturistika přináší alternativní formu udržitelného rozvoje cestovního ruchu 
(dopady na podnikatele, státní rozpočet i územní samosprávné celky), 

 rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky sebou přináší i přínosy v oblasti výroby 
a prodeje jízdních kol, doplňků a oblečení (dopad na podnikatelské subjekty). 

5.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Zkušenosti a studie ukazují, že přínos cyklistiky je značný oproti nákladům a tak níže 
uvádíme porovnání nákladů a přínosů z pohledu podpory výstavby cyklistických stezek, tzn. 
udělení výjimky při odvodech za odnětí ze ZPF za určitých podmínek. 
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Tabulka 8: Porovnání nákladů a přínosů 

 

5.4 Návrh řešení 

5.4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

finační prostředky za odnětí 

ze ZPF (SFŽP ČR, státní 

rozpočet)

**

zvýšené náklady na 

výstavbu cyklostezek (státní 

rozpočet)

***

finační prostředky za odnětí 

ze ZPF (obce, kraje)
**

zvýšené náklady na 

výstavbu cyklostezek (obce, 

kraje)

***

‐ ‐
neplnění jednoho z cílů 

Cyklostrategie
***

dobrý zdravotní stav 

obyvatel ‐ snížení výdajů na 

sociálních dávkách, 

výplatách pracovní 

neschopnosti apod.

****

finanční přínos spojený s 

navýšením cestovního 

ruchu, výrobou, prodejem 

(vyšší příjem na daních)

***

dobrý zdravotní stav 

obyvatel ‐ snížení nákladů 

zdravotních pojišťoven

****

finanční přínosy spojené s 

rozvojem cestovního ruchu
****

finanční přínosy spojené s 

výrobou a prodejem jízdních 

kol, doplňků a oblečení

***

finanční přínosy spojené s 

rozvojem cestovního ruchu
****

finanční ztráta za odvody ze 

ZPF
**

lepší zdravotní stav obyvatel 

a prodloužení délky života 

při zařazení pravidelné jízdy 

na kole

**** ‐ ‐

dobrý zdravotní stav 

obyvatel ‐ snížení objemu 

odpadů (léky), 

kontaminované odpadní 

vody

***

snížení spotřeby fosilních 

paliv
***

snížení objemu emisí v 

ovzduší, snížení hluku
***

‐ bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1

zařazení cyklostezek 

do výjimek pro 

odvody ze ZPF a tím 

podpora rozvoje této 

oblasti

současný stavVarianta 0

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

finanční ztráta za odvody ze 

ZPF (státní rozpočet, SFŽP 

ČR)

**

Sociální dopady

Životní prostředí

‐ ‐

‐ ‐
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Celkově lze říci, že cyklistická doprava a cykloturistika mají pozitivní vliv nejen na dopravní 
situaci a dopravní obsluhu území, ale současně snižují dopady na životní prostředí, zlepšují 
zdraví a kvalitu života obyvatel České republiky a zároveň přináší ekonomický rozvoj 
regionům. Z těchto důvodů doporučujeme přijmout Variantu 1. 

6 Možnost upuštění od povinnosti rekultivovat u dočasně odňaté půdy 

6.1 Důvod předložení a cíle 

6.1.1 Definice problému 

Dle současné legislativy není možné v odůvodněných případech, kdy se rozhodne, že dočasné 
odnětí půdy ze ZPF se změní na trvalé odnětí, upustit od povinnosti rekultivace vázané na 
souhlas k dočasnému odnětí půdy.  

6.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdou 
odejmout jen s podmínkou, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha 
rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do 
zemědělského půdního fondu. 

6.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) žadatel o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF,  
b) žadatel o souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF, 
c) orgán ochrany zemědělského půdního fondu. 

6.1.4  Popis cílového stavu 

Cílem je, aby legislativa umožňovala v odůvodněných případech upustit od povinnosti 
rekultivace vázané na souhlas k dočasnému odnětí půdy. 

6.1.5 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí navrhované změny bude docházet i nadále k provádění prací a zvyšování 
nákladů za neúčelně prováděnou rekultivaci u pozemků, u kterých dojde ke změně z dočasně 
odňaté půdy na půdu trvale odňatou. 

6.2 Návrh variant řešení 

6.2.1 Varianta 0 

Současný stav, kdy je nutné provést rekultivaci dočasně odejmuté půdy, která na základě 
změny souhlasu k dočasnému odnětí bude odejmuta trvale. 
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6.2.2 Varianta 1 

Umožnit upuštění od povinnosti rekultivace půdy vázané na souhlas k dočasnému odnětí půdy 
v případech, kdy na základě změny souhlasu k dočasnému odnětí a návazných rozhodnutí 
nebo v novém řízení o odnětí půdy ze ZPF, se rozhodne o trvalém odnětí půdy. 

6.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

6.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dle aktuálního právního předpisu musí dojít vždy k rekultivaci, tzn. i v případě, kdy je již 
rozhodnuto o budoucnosti daného území (tzn. proběhnou potřebná řízení a dojde ke změně 
z dočasně odejmuté půdy na trvale odejmutou) a rekultivace je zbytečná, protože se 
předpokládají různé terénní úpravy. V tomto případě dochází k zbytečnému vynakládání 
finančních prostředků na rekultivaci. 

Celkový dopad je závislý na: 

 typu a ceně rekultivace (lesnická, orná půda, TTP), 

 rozloze pozemku, který je nutné rekultivovat,  

 počtu záměrů, kterých se to ročně týká (jednotky až desítky), 

 Orientační ceny rekultivací (praxe): 

 lesnická cca 415 tis. Kč/ha, 

 na ornou půdu cca 200 tis. Kč/ha, 

 na TTP (obnova luk a pastvin) cca 60–80 tis. Kč/ha. 
b) Varianta 1 

Hlavním přínosem navrženého řešení je snížení nákladů za rekultivace, které není nutné 
v daných případech provádět. S uvedenou změnou nepředpokládáme žádné navýšení 
administrativní zátěže dotčených subjektů. 
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6.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 9: Porovnání přínosů a nákladů 

 

6.4 Návrh řešení 

6.4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě porovnání přínosů a nákladů doporučujeme přijmout Variantu 1, která mírně 
navyšuje administrativní zátěž dotčeným subjektům, ale ve srovnání s celkovými náklady, 
které by žadatel musel vynaložit na rekultivaci, jsou zanedbatelné. 

7 Podpora vzniku VKP 

7.1 Důvod předložení a cíle 

7.1.1 Definice problému 

Orgány ochrany přírody požadují rozšířit stávající možnosti rekultivace dočasně odňaté 
zemědělské půdy pro těžbu nerostných surovin o typ rekultivace s minimem technických 
opatření a s neřízenou biologickou obnovou. Jde o plochy sloužící zájmům ochrany přírody a 
krajiny, které budou zahrnuty do kategorie VKP.   

7.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Aktuální znění zákona ZPF neumožňuje v určitých případech upustit od rekultivace v případě, 
že orgán ochrany přírody požaduje zanechat danou plochu pro neřízenou biologickou obnovu. 

7.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) vlastník pozemku, 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

‐ ‐
náklady na provedení 

rekultivace
****

žadatelé ‐ snížení 

nákladů za rekultivaci, 

která není v určitých 

případech nutná

****

‐ bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 0 současný stav

Podnikatelské subjekty

Varianta 1

umožnění v určitých 

případech neprovádět 

povinně rekultivaci 

(např. při využití 

pozemku jako 

sportoviště, které si 

vyžaduje určité 

terénní úpravy apod.)

Podnikatelské subjekty
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b) orgán ochrany přírody, 
c) žadatel o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF, jako osoba povinná zajistit 

rekultivaci. 

7.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je poskytnout v současné intenzivně obhospodařované krajině více možností pro vznik 
vhodných biotopů pro organismy běžně se v zemědělské nebo lesní krajině již nevyskytující, 
včetně chráněných druhů, přispívajících k biologické rozmanitosti a k  ekologické stabilitě 
krajiny. 

7.1.5 Zhodnocení rizika 

Podmínky pro posílení biologické rozmanitosti se nezlepší, bude pokračovat úbytek druhů 
rostlin a živočichů vázaných na hospodářsky nevyužívaná stanoviště.   

7.2 Návrh variant řešení 

7.2.1 Varianta 0 

Současný stav, kdy investor musí vždy provést rekultivaci, bez ohledu na to, že v daném 
území vznikl bez jeho zapříčinění (např. nedodržením plánů činností) biotop pro organismy 
běžně se v zemědělské nebo lesní krajině již nevyskytující. 

7.2.2 Varianta 1 

Rozšíření okruhu případů, kdy se odvody při trvalém odnětí platí jako v případech dočasného 
odnětí. Jde o plochy, kde po skončení důvodu dočasného odnětí má vzniknout na základě 
vyjádření orgánu ochrany přírody registrovaný VKP.  

7.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

7.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V případě, že není umožněno upustit od rekultivace v nějaké části území, tak dochází 
k snižování biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny na úkor snížení úbytku 
zemědělské půdy. 

b) Varianta 1 

Hlavním přínosem navržené změny je snížení nákladů na rekultivace a zvýšení biologické 
rozmanitosti a ekologické stability krajiny. Mezi náklady však musíme zařadit v důsledku 
trvalého odnětí půdy ze ZPF úbytek zemědělské půdy. 

Číselně však nejsme dané náklady a přínosy schopni vyjádřit, předpokládáme však, že se 
ročně bude jednat o cca několik desítek ha ploch pro ochranu přírody a krajiny, kde ceny 
rekultivací se pohybují od 60 tis. Kč/ha do 415 tis. Kč/ha. 
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7.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 10: Porovnání přínosů a nákladů 

 

7.4 Návrh řešení 

7.4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, která přináší možnost vzniku vhodných biotopů pro 
organismy běžně se v zemědělské nebo lesní krajině již nevyskytující. 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

‐ ‐
náklady na provedení 

rekultivace
**

mírné navýšení 

administrativní zátěže 

spojené s žádostí o 

upuštění od 

rekultivace

*

snížení výběru odvodů 

za odnětí půdy ze ZPF
max. 5 ročních plateb

žadatelé ‐ snížení 

nákladů za rekultivaci, 

která není v určitých 

případech nutná

**

žadatelé ‐ mírné 

navýšení 

administrativní zátěže 

spojené s žádostí o 

upuštění od 

rekultivace

*

zvýšení biologické 

rozmanitosti a 

ekologické stability 

krajiny

****
úbytek zemědělské 

půdy
***

‐ bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Životní prostředí

‐‐

Varianta 0 současný stav

Podnikatelské subjekty

Varianta 1

umožnění v určitých 

případech neprovádět 

povinně rekultivaci na 

některé části pozemku 

z důvodu vzniku VKP

Státní rozpočet, územní samosprávné celky

Podnikatelské subjekty
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8 Převod statistických zjišťování 

8.1 Důvod předložení a cíle 

8.1.1 Definice problému 

Usnesením vlády ČR č. 634 ze dne 29. srpna 2012 k Záměru zefektivnění výkonu státní 
statistické služby bylo předsedkyní Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve spolupráci 
s příslušnými ministry uloženo optimalizovat a zefektivnit výkon státní statistické služby, 
s cílem snížit administrativní zátěž zpravodajských jednotek. V návaznosti na toto usnesení 
bylo mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 
dohodnuto, že tři resortní statistická zjišťování: 

a) Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených 
k plnění funkcí lesů podle lesního zákona, 

b) Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů, 
c) Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, 

budou vyjmuta z Programu statistických zjišťování (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů) a převedena na MŽP.  

Převod uvedených statických zjišťování pod resortní právní předpisy (s využitím nebo bez 
využití systému ISPOP) vyžaduje změnu těchto zákonů: 

a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Současně je třeba, aby konkrétní údaje, které mají být předmětem dané ohlašovací povinnosti 
(dosud obsah statistického formuláře), stanovily prováděcí právní předpisy. V rámci novely 
budou též novelizovány dotčené zákony (zákon o lesích, zákon o odpadech, zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu). 

8.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V resortu MŽP je pracovištěm státní statistické služby odbor ekonomických a dobrovolných 
nástrojů. Vykonává státní statistickou službu resortu ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě a v souladu se směrnicí MŽP č. 14/2005, o ochraně důvěrných statistických 
údajů při výkonu státní statistické služby. Zabezpečuje statistické výkaznictví v oblasti 
ekonomických nástrojů, zajišťuje ochranu důvěrných údajů a vykonává agendu spojenou 
s evidencí zaměstnanců, kteří složili slib mlčenlivosti, předkládá ČSÚ návrhy na resortní 
statistická zjišťování, spravuje subrubriku Resortní statistická zjišťování na stránkách 
ministerstva. 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA) rozesílá na základě 
požadavku MŽP všem zpravodajským jednotkám vzory výkazů s metodickými poznámkami 
a termínem pro odevzdání vyplněných formulářů výkazů. 
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Zpravodajské jednotky (tj. obecní úřady obcí s rozšířenou působností, orgány kraje, orgány 
státní správy lesů, orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu, provozovatelé 
skládek) zasílají zpět požadované výkazy přes podatelnu klasickou poštou potvrzené razítkem 
a podpisem či pro jejich rychlejší zpracování i elektronicky prostřednictvím informačního 
systému datových schránek. 

CENIA přijaté výkazy kontroluje a zpracovává. Poplatkové „databáze“ mají v současné době 
podobu tabulek v Microsoft Excel, kam se ručně vpisují získávaná data. Ve fázi příjmu 
výkazů provádí CENIA kontrolu úplnosti a správnosti dat, v případě nedostatků tyto 
konzultují s příslušnými zpravodajskými jednotkami. Po kontrole jsou data zpracována 
(jakožto souhrnné informace). Agregované údaje jsou poté použity ve Statistické ročence 
životního prostředí České republiky, pro účely analýz a opatření ze strany MŽP a pro účely 
mezinárodního srovnání v rámci ekonomické databáze OECD. 

8.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) Zpravodajské jednotky / respondenti: 
- resortní statistické zjišťování Odv (MŽP) 1-01: orgány ochrany zemědělského 

půdního fondu, tj. pověřené obecní úřady, resp. obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, úřady městských částí Praha 1 až Praha 22, správy národních parků 
na území národních parků. Celkem se jedná o 414 subjektů. 

b) CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA), 
c) Český statistický úřad (ČSÚ). 
d) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) - odbor ekonomických a dobrovolných 

nástrojů, věcně příslušné odbory 

8.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je vyjmutí statistických zjišťování z Programu statistických zjišťování podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a následné převedení 
pod příslušné resortní právní předpisy. 

8.1.5 Zhodnocení rizika 

Nedodržení úkolu uloženého usnesením vlády ČR č. 634 ze dne 29. srpna 2012 k Záměru 
zefektivnění výkonu státní statistické služby. 

8.2 Návrh variant řešení 

8.2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu, tj. nesplnění úkolu z usnesení vlády a ponechání agendy 
v Programu statistických zjišťování podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů. Sběr dat prostřednictvím papírového formuláře. 

8.2.2 Varianta 1 

Převod statistického zjišťování z agendy Programu statistických zjišťování podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a následné převedení 
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do zákona ZPF, kdy orgán ochrany zemědělského půdního fondu zasílá Ministerstvu 
životního prostředí každoročně do 31. ledna za předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o 
odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Tyto údaje zasílá 
prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném 
Ministerstvem životního prostředí. 

8.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

8.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Současný stav nepřestavuje žádné přínosy, naopak se jedná o náklady na straně 
zpravodajských jednotek a CENIA 

Náklady pro zpravodajské jednotky 

Celkové roční náklady pro zpravodajské jednotky byly odhadnuty na cca 472 tis. Kč. 

Vstupní údaje: 

 414 oslovených respondentů, 

 250 Kč/hod. - hodinová mzda oslovených respondentů včetně režie a odvodů (10. 
platová třída, dle Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy), 

 poštovné 32 Kč/zásilka (50 % respondentů odesílá výkazy poštou, dle ceníku České 
pošty s.p. ze dne 1. 8. 2013), 

 časová náročnost cesty na poštu je odhadována na cca 1 hodinu, 

Tabulka 11: Náklady respondentů na vyplnění formulářů 

 

Tabulka 12: Náklady respondentů na odeslání formulářů poštou 

 

Náklady CENIA 

CENIA stanovila celkové roční náklady na daná tři rezortní statistická zjišťování ve výši 
21 818 Kč. Vycházíme-li z toho, že celkový počet respondentů u daných tří statistických 
zjišťování je 794, tak tato hlášení představují cca 52 % celkové časové náročnosti, tj. cca 
11 350 Kč ročně. 

Počet oslovených 

respondentů (ks)

Čas potřebný na 

vyplnění výkazu (hod.)

Hodinové náklady 

(Kč/hod.)

Celkové náklady na 

vyplnění výkazu 

(Kč/rok)

414 4 250 414 000

Počet výkazů 

zaslaných poštou (ks)

Časová náročnost na 

odeslání poštou (hod.)

Poštovné 

(Kč/doporučená 

zásilka)

Hodinové náklady 

(Kč/hod.)

Celkové náklady na 

odeslání výkazů 

poštou (Kč/rok)

207 1 32 250 58 374
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b) Varianta 1 

Navržená varianta představuje úsporu pro zpravodajské jednotky (cesta na poštu, poštovné), 
a CENIA. Mezi náklady řadíme jednorázové náklady ministerstva spojené vytvoření aplikace 
a jednorázové náklady zpravodajských jednotek na registraci do aplikace a získání 
přístupových údajů. 

Náklady a přínosy pro zpravodajské jednotky 

Hlavním přínosem zpravodajských jednotek je, že již bude vše probíhat elektronicky 
a nebudou muset chodit na poštu a platit poštovné za odeslání výkazů. 

Tabulka 13: Předpokládaná finanční úspora zpravodajských jednotek 

 

Mezi náklady pak řadíme prvotní vyplnění a odeslání registračního formuláře prostřednictvím 
webové aplikace, na základě kterého obdrží zpravodajská jednotka přihlašovací údaje. Tyto 
náklady jsou jednorázové a časová náročnost je odhadována maximálně na 1 hodinu. 

Tabulka 14: Předpokládané jednorázové náklady zpravodajských jednotek - registrace 

 

Přínosy pro CENIA 

Změnou legislativy dojde ke snížení administrativní zátěže, která je v současné době spojena 
s přípravou výkazů, ruční kontrolou došlých hlášení, vložením dat do tabulkového editoru 
a následnou sumarizací. CENIA předpokládá, že dojde ke snížení ročních nákladů pro 
všechna tři hlášení o 14 606 Kč, tj. cca 7 600 Kč ročně v případě výkazů o odnětí 
a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Náklady pro MŽP 

Administrativní zátěž spojená se zajištěním státní statistické služby zůstane nezměněna. 
V souvislosti s vytvořením webové aplikace nepředpokládáme navýšení nákladů ministerstva, 
protože by měla být vytvořena pracovníky ministerstva v rámci pracovní náplně. Pro 
představu však uvádíme, že časová náročnost na vytvoření byla odhadnuta na cca 140 hodin, 
což při hodinových nákladech 320 Kč včetně režie a odvodů (13. platová třída, výpočet dle 
Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy) představuje náklady cca 
45 tis. Kč. 

Počet výkazů 

zaslaných poštou (ks)

Časová náročnost na 

odeslání poštou (hod.)

Poštovné 

(Kč/doporučená 

zásilka)

Hodinové náklady 

(Kč/hod.)

Celkové úspora při 

odesílání 

prostřednictvím 

aplikace (Kč/rok)

207 1 32 250 58 374

Počet oslovených 

respondentů (ks)

Časová náročnost na 

registraci max. (hod.)

Hodinové náklady 

(Kč/hod.)

Celkové náklady na 

vyplnění výkazu 

(Kč/rok)

414 1 250 103 500
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8.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 15: Porovnání přínosů a nákladů 

 

8.4 Návrh řešení 

8.4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě porovnání nákladů a přínosů obou variant doporučujeme přijmout Variantu 1, 
která představuje převedení statistického zjišťování v oblasti odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu z Programu statistických zjišťování pod zákon o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Hlavním důvodem je snížení administrativní zátěže zpravodajských jednotek 
a získání veškerých dat v použitelné elektronické podobě. 

9 Celkové shrnutí jednotlivých navrhovaných změn novely zákona 

Navrhovaná opatření v rámci změny zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jsou 
v souladu se schválenou Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012–2020. 

Nepředpokládáme sociální dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Dopady na životní prostředí, 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a podnikatelské prostředí jsou shrnuty níže: 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

celkové náklady 

respondentů na 

vyplnění výkazů 

(Kč/rok)

414 tis.

celkové náklady 

respondentů na 

odeslání 50 % výkazů 

poštou (Kč/rok)

58,4 tis.

celkové náklady CENIA 

na zpracování došlých 

výkazů (Kč/rok)

11,4 tis.

celkové úspora 

nákladů respondentů 

na odeslání 50 % 

výkazů poštou 

(Kč/rok)

58,4 tis.

celkové náklady 

respondentů na 

vyplnění výkazů 

(Kč/rok)

414 tis.

celková úspora 

nákladů CENIA na 

zpracování došlých 

výkazů (Kč/rok)

7,6 tis.

celkové náklady CENIA 

na zpracování došlých 

výkazů (Kč/rok)

3,5 tis.

Státní rozpočet, územní samosprávné celky

‐ ‐

převod statistického 

zjišťování pod zákon 

334/1992 Sb.

Varianta 1

současný stavVarianta 0

Státní rozpočet, územní samosprávné celky
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9.1 Vymezení povinností vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy 

Hlavním přínosem je snížení veřejné správy v rozsahu min. 4–20 mil. Kč, zachování 
dlouhodobé úrodnosti půd, snížení spotřeby hnojiv a zvýšení úrodnosti rybníků. Dále pak 
zlepšení retenčních vlastností schopností krajiny, menší počet povodní, nižší kontaminace 
půdy a vyšší kvalita vodních zdrojů. Na straně soukromého sektoru (vlastníci, nájemci půdy) 
dojde ke snížení administrativní zátěže spojené s odnímáním půdy pro využití jako plantáže 
dřevin ve výši 20–25 tis. Kč/souhlas. Náklady na straně veřejné správy budou představovat 
ceny rozborů na obsah rizikových prvků a látek v půdě (3–5 tis. Kč/rozbor), na straně 
soukromého sektoru budou představovat náklady na zpracování ekotoxikologických testů 
u vytěžených sedimentů (10–15 tis. Kč/test). Ekotoxikologické testy se týkají pouze případů, 
kdy se jedná o povolování použití sedimentů na zemědělskou půdu na územích zatížených 
dřívější průmyslovou výrobou a kde je možná kontaminace půdy. Lze očekávat, že se bude 
jednat spíše o výjimečné případy. 

9.2 Evidence dat o kvalitě půdy a jejím ohrožení 

Hlavním přínosem je vytvoření evidence informací o kvalitě půdy, v jehož důsledku dojde 
ke zkvalitnění ochrany životního prostředí. Náklady veřejné zprávy jsou odhadovány na 
cca 500 tis. Kč. Tyto náklady představují zřízení evidence informací o kvalitě půdy. Roční 
náklady na její provoz jsou odhadovány na cca 170 tis. Kč dle údajů získaných z rezortu 
zemědělství. 

9.3 Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Hlavním přínosem je vrácení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na 
přibližně stejnou úroveň před novelou zák. č. 402/2010 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie s tím, že hodnoty odvodů by byly valorizovány.  

9.4 Kompetence orgánů ochrany zemědělského půdního fondu 

Hlavním přínosem je posílení kontroly a dozoru nad dodržováním zákona, na vytvoření 
správných podmínek pro tyto činnosti a na snížení administrativní zátěže – zrušení jednoho 
stupně státní správy, tj. správy vykonávané pověřenými obecními úřady z důvodu 
zefektivnění jejího výkonu. Navrhovaná úprava přesouvá kompetence v rámci veřejné správy 
a dotýká se pověřených obecních úřadů, České inspekce životního prostředí, obcí s rozšířenou 
působností a krajských úřadů. Přesun kompetencí nemá vliv na soukromou sféru. 

9.5 Výjimka pro platby odvodů pro cyklistické stezky 

Celkově lze říci, že cyklistická doprava a cykloturistika mají pozitivní vliv nejen na dopravní 
situaci a dopravní obsluhu území, ale současně snižují dopady na životní prostředí, zlepšují 
zdraví a kvalitu života obyvatel České republiky a zároveň přináší ekonomický rozvoj 
regionům. Studie ukazují, že každá 3 eura vložená do podpory cyklistické dopravy 
a cykloturistiky vyprodukují přínos ve výši 5 eur. 
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9.6 Možnost upuštění do povinnosti rekultivovat u dočasně odňaté půdy 

Novela zákona v této oblasti představuje zejména snížení nákladů u žadatelů o trvalé odnětí 
ze ZPF, které má následovat na plochách dočasně odňatých. Na plochách dočasně odňatých 
nemusí dojít k rekultivaci, je-li v souladu s podmínkami ochrany zemědělského půdního 
fondu umožněno odnětí trvalé (například využití plochy po těžbě, případně její části jako 
sportoviště).  Jedná se tedy o finanční úsporu prostředků, které by musely být vynaloženy na 
rekultivaci. 

9.7 Podpora vzniku VKP 

Hlavním přínosem je zvýšení biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny na úkor 
zvýšení úbytku zemědělské půdy. Dále pak finanční úspora spojená s rekultivací, kterou 
nebude nutné provádět na stanovené ploše pozemku. 

9.8 Převod statistických zjišťování 

Změna zasílání výkazů prostřednictvím aplikace na webových stránkách ministerstva sebou 
přináší snížení administrativní zátěže pro zpravodajské jednotky a CENIA. Jediným 
navýšením nákladů je prvotní registrace do elektronické aplikace. Celková roční úspora je 
odhadována ve výši cca 66 tis. Kč, jednorázové náklady spojené s registrací pak ve výši cca 
103,5 tis. Kč. 

10 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgán odpovědný za implementaci navrhované právní úpravy je MŽP. 

Orgány veřejné správy, které budou hrát úlohu při zavádění a vynucování regulace, jsou 
orgány ochrany zemědělského půdního fondu, a to stávající s výjimkou pověřených obecních 
úřadů, jejichž dosavadní kompetence vesměs přejdou na obecní úřady s rozšířenou 
působností, a dále ČIŽP a ÚKZÚZ. 

Základní informace pro administraci navrhovaného řešení vyplývají ze samotného návrhu. 
Podrobné informace poskytne orgánům ochrany nižšího stupně MŽP, které je metodicky řídí. 

Vzhledem k tomu, že pro regulované subjekty je navrhovaná právní úprava příznivá, není 
třeba vytvářet speciální poradenství. Předpokládá se spíše pomoc ze strany obecních úřadů 
s rozšířenou působností ve smyslu informování žadatelů, a to vzhledem ke zjednodušení 
systému (např. u nových povinností při pěstování plantáže dřevin). 

Pro zajištění dodržování právní úpravy ze strany regulovaných subjektů se využívají stávající 
mechanismy, tj. možnost sankcionování pro případ nedodržování stanovených povinností 
(stanovení nových skutkových podstat správních deliktů), dále možnost uložení opatření 
k nápravě. U správních deliktů je navržen jediný způsob trestu, a to pokuta. 

V novele zákona dochází i ke změně výše sankcí -  ve stávající podobě je systém pokutování 
především zcela neaktuální a neplní svou funkci. Navrhovaná právní úprava mění stávající 
systém pokutování v souladu se „Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních 
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deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“ schválených usnesením vlády č. 162 
ze dne 20. února 2002. Dochází k rozlišení sankcí a k navýšení maximální pokuty dle 
závažnosti deliktu až do výše 10 mil. Kč. 

Pokuty udělené ČIŽP jsou příjmem SFŽP ČR, pokuty udělené obecním úřadem s rozšířenou 
působností se dělí rovnoměrně mezi obec a SFŽP ČR. 

Jako nástroj pro odhalování porušení pravidel stanovených navrhovanou právní úpravou je 
kontrola prováděná orgány ochrany zemědělského půdního fondu (zejména obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností a ČIŽP) a dále nově zaváděný informační systém o stavu půdy 
(registr informací o půdě). 

11 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede MŽP v rámci zpětné vazby metodické činnosti vůči 
nižším orgánům ochrany zemědělského půdního fondu, a to do tří let ode dne účinnosti 
navrhované právní úpravy. 

12 Konzultace a zdroje dat 

V průběhu tvorby zákona byly průběžně jednotlivé problémy diskutovány s jednotlivými 
dotčenými útvary veřejné správy a soukromými podnikateli. Konzultace byly vzaty v úvahu 
a jejich výsledkem je konečný návrh zákona a hodnocení dopadů regulace (RIA): 

1. Státní fond životního prostředí ČR 

2. Ministerstvo zemědělství 

3. Česká inspekce životního prostředí – v rámci vypořádání připomínek vnitřního 
připomínkového řízení byl vznesen požadavek ze strany ČIŽP na přijetí 34 inspektorů 
z důvodu nových kompetencí, které jim novela zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu ukládá. ČIŽP počítá s provedením 500 kontrol v oblasti ZPF (250 
plánovaných kontrol a 250 neplánovaných kontrol) a 250 kontrol z působnosti v Cross 
Compliance, ty ale s působnostmi v ochraně zemědělského půdního fondu nesouvisejí. 
Ministerstvo životního prostředí předpokládá 50 kontrol za rok na základě podnětu 
nebo podezření na znečištění půdy rizikovými látkami. Z toho vychází 
potřeba posílení ČIŽP o 3 zaměstnance (viz výše). Svaz měst a obcí a hl. m. Praha 

4. CENIA - Česká informační agentura životního prostředí 

5. Ministerstvo financí ČR 

6. 109 obcí (obce s pověřeným obecním úřadem, pověřený obecní úřad) 

7. krajské úřady (v oblasti jim svěřených kompetencí Olomoucký kraj, Moravskoslezský 
kraj, kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, hl. město Praha – viz varianta 1; 
z důvodu přesunu kompetence, tj. vymezení území samostatným postupem (§ 5 odst. 
2), bylo osloveno 14 krajů, vyjádření zaslalo 10 krajů (kraj Vysočina, 
Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj, Středočeský kraj, 
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Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj - viz varianta 
2) 

8. OVSS – Praha, Olomouc 

9. Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

10. Zdravotní ústav se sídlem v Praze 

11. Problematika plantáží dřevin – Coniferia Michl (www.coniferiamichl.cz), Enviconsult 
(www.enviconsult.cz), Lesní školky Ing. Pavel Burda (www.pavelburda.cz), Krajský 
úřad Hradec Králové) 

12. Za MŽP se na RIA podíleli Ing. Lenka Stromšíková, Ing. Martina Píšková, Ing. Petr 
Touš, Hana Krešlová, Ing. Jana Filková,  Ing. Jaroslav Blažkovec (odbor 
ekonomických a dobrovolných nástrojů), JUDr. Blanka Švecová (odbor legislativní) 
a Ing. Václav Marek (oddělení ochrany půdy)  

13. Generální ředitelství cel 

14. Ministerstvo průmyslu o obchodu 

15. Ředitelství silnic a dálnic 

16. Ministerstvo dopravy 

17. Ing. Helena Bendová, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního 
prostředí 

18. RNDr. Jiří Bendl, CSc., odbor kabinetu ministra, Ministerstvo životního prostředí 

19. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020 
[online]. 23. 5. 2013 [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: http://www.cyklodoprava.cz/ 
file/cyklostrategie-2013-final/ 

20. TOUŠ, Petr, PÍŠKOVÁ, Martina. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. Praha: Ministerstvo životního 
prostředí, 14. 3. 2014. 12 s. 

21. Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů. Praha: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, červen 2013. 29 s. 

22. Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Praha: Ministerstvo 
vnitra, 18 s. 
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13 Seznam použitých zkratek 

 

14 Hodnocení tabulek nákladů a přínosů 

 

15 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Martina Píšková 

Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: martina.piskova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 151 

 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

GŘC Generální ředitelství cel

IT Informační technologie

JISŽP Jednotný informační systém o životním prostředí

KÚ Krajský úřad

LPIS Registr půdy

MD Ministerstvo dopravy

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZe Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

ORP Obce s rozšířenou působností

POÚ Pověřený obecní úřad

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR

SOA MŽP Architektura orientovaná na systémové služby

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ZPF Zemědělský půdní fond

Hodnocení dopadů Slovní hodnocení dopadů

‐ Bez dopadů

* Velmi nízké

** Nízké

*** Středně vysoké

**** Vysoké

***** Velmi vysoké

‐/* Bez dopadů, popř. velmi nízké dopady (dále obdobně)
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IV. 

 Úplné znění zákona č. 334/1992 Sb. s vyznačenými změnami 
  
 

ČÁST I  
 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  
 

§ 1  

 (1) Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, 
nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z 
hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování 
a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování 
životního prostředí.  

 (2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná 
půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") 
trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale 
dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná") (dále jen „zemědělská 
půda“).  

 (3) Do zemědělského půdního fondu náleží též náležejí též rybníky s chovem ryb 
nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako 
polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, 
odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné 
terasy proti erozi apod.  

 (4) O tom, že jde podle odstavců 2 a 3 o součásti zemědělského půdního fondu, 
rozhoduje v pochybnostech orgán ochrany zemědělského půdního fondu. 

 
§ 1a 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 

a) znečišťováním vnášení látek, přípravků a organismů do půdy s důsledkem 
překročení preventivních hodnot rizikových prvků nebo rizikových látek 
v půdě stanovených prováděcím právním předpisem; za znečištění se 
nepovažuje použití látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů28), 

b) ohrožením erozí stav překročení přípustné míry erozního ohrožení půdy 
stanovené prováděcím právním předpisem 

c) preventivními hodnotami obsahy rizikových látek nebo rizikových prvků, 
které představují horní hranici obsahu rizikových látek a rizikových prvků 
geogenního původu stanovené prováděcím právním předpisem, 

d) indikačními hodnotami obsahy rizikových látek nebo rizikových prvků, nad 
jejichž úrovní dochází k ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo 
krmiv, přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou a 
negativnímu vlivu na produkční funkci půdy, stanovené prováděcím právním 
předpisem. 

 
ČÁST II  
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ZMĚNY KULTUR ZEMĚDĚLSKÉ A NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A HOSPODAŘENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÉM PŮDNÍM FONDU  
 

ZMĚNY DRUHŮ POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDYA OCHRANA JAKOSTI 
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU    

 
 

§ 2  
 

Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy  
 (1) Na základě rozhodnutí vydaného v řízení o využití území 1) na návrh vlastníka 
pozemku, popřípadě na návrh nájemce pozemku doloženého souhlasem jeho vlastníka může 
být provedena přeměna nezemědělské půdy 2) na půdu zemědělskou (§ 1 odst. 2).  
  
  (2) Změnu louky nebo pastviny   na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě 
souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.  

 (3) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je oprávněn z důvodu ochrany 
životního prostředí uložit vlastníku či nájemci zemědělské půdy změnu kultury. Rozhodnutí o 
uložení změny kultury zemědělské půdy opravňuje vlastníka či nájemce, aby mu orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu uhradil vzniklé náklady a ztráty z této změny 
vyplývající. Na úhradu výdajů podle tohoto ustanovení lze použít prostředky ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky.3)  
 

 Změny druhů pozemků zemědělské půdy 
 

Změnu trvalého travního porostu na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě 
souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

 
§ 3  

 
Hospodaření na zemědělském půdním fondu  

 
 (1) Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků 
tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami 
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů,4) nepoškozovali okolní 
pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané 
pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.  
  
 (2) Jsou-li pro to závažné důvody, mohou orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu uložit odstranění zjištěných závad podle odstavce 1, popřípadě rozhodnout, že pozemek 
kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán 
pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravního řetězce. 
  

(3) Opatření ukládaná podle odstavce 2 musí být předem projednána s vlastníky nebo 
nájemci pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. 
  

(4) Po provedení opatření na základě rozhodnutí podle odstavce 2 může vlastník nebo 
nájemce pozemků požádat Státní fond životního prostředí České republiky3) o poskytnutí 
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příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z uložených opatření, jde-li o 
odstranění jím nezaviněných závad. 
  

(5) Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na 
pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze na druhu pozemku orná 
půda a trvalý travní porost při jeho obnově, se souhlasem orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech4a). 
Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti 
stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky 
poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. Hodlá-li použít 
sedimenty na pozemky osoba odlišná od vlastníka nebo nájemce pozemku, musí mít písemný 
souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku. 
  

(6) Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků 
obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu 
  

a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru 
nemovitostí, a uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito, 

  
b) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, 

  
c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 

  
d) údaj o původu sedimentů, 

  
e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování 
sedimentu před použitím, 

  
f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném 
zvláštním právním předpisem, 
 g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků 
sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro 
dané hodnocení. 

  
Obecná ochrana zemědělského půdního fondu 

   
(1)  Je zakázáno 

a) znečišťovat zemědělskou půdu,  
b) ohrožovat zemědělskou půdu erozí,  
c) užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu 

s odnětím s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba, 
d)  poškozovat fyzikální vlastnosti zemědělské půdy. 
 

 (2) Do zemědělské půdy nebo na ni je zakázáno vnášet jiné látky nebo přípravky 
než umožňují jiné právní předpisy28). 

(3) Na pozemcích, kde bylo zjištěno překročení preventivních hodnot, je 
zakázáno používání upravených kalů a sedimentů. Na pozemcích, kde bylo zjištěno 
překročení indikačních hodnot, je zakázáno používání hnojiv nebo přípravků, které 
obsahují překročené rizikové prvky nebo rizikové látky.   
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(4) Vlastníci nebo nájemci pozemků jsou povinni je užívat nebo udržovat tak, aby 
nedocházelo samovolně ke změně charakteristiky druhu pozemku na charakteristiku 
druhu pozemku nenáležejícího do zemědělského půdního fondu.  

 (5) Při hospodaření na zemědělském půdním fondu způsobem využití pozemku 
plantáž dřevin nesmí stáří dřevin, s výjimkou výmladkového pařezu, přesáhnout 14 let. 
Pokud stáří dřevin, s výjimkou výmladkového pařezu, přesáhne 14 let, považuje se 
způsob využití pozemku plantáž dřevin za ukončený. Vlastník nebo nájemce je povinen 
do 1 roku od ukončení způsobu využití pozemku plantáž dřevin pozemek rekultivovat 
odstraněním pařezů. Na sklizeň dřevin se nepoužije ustanovení zákona o ochraně 
přírody a krajiny o povolení ke kácení dřevin.   

(6) Vlastník nebo nájemce oznámí výsadbu dřevin nebo počátek nového 
pěstebního cyklu a ukončení způsobu využití pozemku plantáž dřevin orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15 vždy do 15 dnů  ode dne výsadby, 
počátku nového pěstebního cyklu nebo ukončení způsobu pozemku plantáž dřevin. Při 
nesplnění povinnosti oznámit výsadbu nebo počátek pěstebního cyklu rozhodne o stáří 
dřevin orgán ochrany zemědělského půdního fondu.  

§ 3a  

Používání sedimentů na zemědělské půdě 

(1) Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na 
pozemku náležejícím do zemědělského půdního fondu, a to pouze na druhu pozemku 
orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově, se souhlasem orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem 
o hnojivech4a) . Při  obnově trvalého travního porostu agrotechnické operace následující 
po jeho rozorání nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před 
koncem pátého roku po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se 
udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené 
zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny 
příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy.  

 (2) Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních 
toků obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu  

a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, a uvedení 
celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; 
je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje 
se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho 
výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem 
pozemku,  

b) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty 
použity,  

c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním 
předpisem, ne starší 3 let,  

d) údaj o původu sedimentů,  
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e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém 
zpracování sedimentu před použitím,   

f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu 
stanoveném zvláštním právním předpisem, 

g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na 
kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění 
odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment, 

h) umístění mezideponie. 

(3) Je-li i při splnění požadavků na kvalitativní vlastnosti sedimentu stanovených 
zvláštním právním předpisem29) podezření na výskyt rizikových prvků nebo rizikových 
látek v sedimentu, které neuvádí zvláštní právní předpis, a v důsledku toho hrozí riziko 
poškození příznivých fyzikálních, biologických nebo chemických vlastností půdy, může 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu žadateli uložit zpracování 
ekotoxikologických testů29). Prokážou-li ekotoxikologické testy toxicitu sedimentu, 
souhlas nelze udělit. 

(4) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vede evidenci o použití 
sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemcích ve svém správním 
obvodu a předává údaje do evidence půdy podle zákona o zemědělství. Obsahem 
evidence je den nabytí právní moci souhlasu vydaného podle odstavce 1, případně den 
nabytí právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem, množství 
sedimentů v tunách sušiny sedimentu na hektar, údaje o kvalitě sedimentu, údaje o 
původu sedimentu, pozemky, na kterých je mezideponie, pozemky, na které mají být 
sedimenty použity, a datum počátku použití sedimentů. 

(5) Zahájení použití sedimentů je oprávněný ze souhlasu podle odstavce 1 
povinen oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který souhlas vydal, 
nejpozději 14 dnů předem. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo 
zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci, popřípadě ode dne, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem.  

  § 3b 

Pořizování informací o kvalitě půdy a evidence informací o kvalitě půdy 

(1)  Informace o kvalitě půdy obsahují  údaje o 

      a) obsahu rizikových prvků a rizikových látek v půdě,  

      b) fyzikálních a biologických vlastnostech půdy,  

      c) míře erozního ohrožení půdy.   

(2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu předávají informace podle 
odstavce 1 získané z činnosti prováděné podle tohoto zákona do evidence informací o 
kvalitě půdy. Evidence informací o kvalitě půdy je součástí evidence půdy podle zákona 
o zemědělství, vedená v její samostatné části. Orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu mají přístup do částí evidence půdy podle zákona o zemědělství potřebných pro 
činnost prováděnou podle tohoto zákona. 

(3) Informace obsažené v evidenci informací o kvalitě půdy se využívají 
k hodnocení kvality půdy a jejího vývoje, prováděného orgány ochrany zemědělského 
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půdního fondu, zejména nepříznivých změn; za nepříznivé změny půdy se považuje 
překročení preventivních hodnot rizikových prvků nebo rizikových látek v půdách nebo 
stav, kdy v časovém intervalu dvou zjišťování došlo ke zhoršení sledovaných vlastností 
půdy uvedených v odstavci 1. 

§ 3c 

Postupy při znečištění půdy, ohrožení půdy a opatření k nápravě 

(1) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu ukládají původci závadného 
stavu opatření k nápravě k odstranění závad vzniklých porušením povinností uvedených 
v § 3 a opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jimi 
vydaných souhlasů. Náklady na opatření k nápravě nese původce závadného stavu. 

(2) Jako opatření k nápravě lze v závislosti na zjištěném znečištění půdy nebo 
ohrožení půdy erozí uložit zejména speciální osevní postupy, agrotechnická a meliorační 
opatření sledující zlepšení půdních vlastností, snížení přístupnosti nebo odčerpání 
rizikových prvků a rizikových látek, případně změnu druhu pozemku.    

(3) Zjištěné překročení indikačních hodnot ve vztahu k požadavku na zdravotní 
nezávadnost potravin orgán ochrany zemědělského půdního fondu oznámí Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci a ve vztahu k požadavku na zdravotní nezávadnost 
krmiv Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. 

(4) Překročení indikačních hodnot ve vztahu k  veřejnému zdraví orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu oznámí vlastníkovi pozemku a krajské hygienické stanici a 
překročení indikačních hodnot ve vztahu k ohrožení  zdraví zvířat oznámí vlastníkovi 
pozemku a Státní veterinární správě.       

(5) Opatření k nápravě se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy vydáno 
rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě 
a o její nápravě30). Zahájené řízení o uložení opatření k nápravě orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy zahájeno 
řízení o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o 
její nápravě a o změně některých zákonů. 

(6) Vlastníci a nájemci pozemků, k nimž se opatření k nápravě váže, kteří nejsou 
zároveň původci závadného stavu, jsou povinni strpět provedení opatření k nápravě. Za 
tím účelem jsou povinni umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky a strpět 
omezení užívání svých pozemků. 

 
ČÁST III  

 
ZÁSADY PLOŠNÉ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  

 
§ 4 

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků 5) staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané 
zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí 
zemědělského půdního fondu, nutno zejména  
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a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a 
odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,  

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu,  

c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování 
zemědělského půdního fondu,  

d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní 
úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v 
krajině podle schváleného plánu rekultivace. 

(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy 
získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytném případě dojít 
k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především 

 
a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách31), 
b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy 

jsou třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „třída ochrany“), které 
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou, 

c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a 
odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, 

d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení 
nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků, 

e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat 
obhospodařování zemědělského půdního fondu, 

f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní 
úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění 
dalších funkcí v krajině podle plánu rekultivace. 
 

(2) Za nezbytný případ lze považovat zejména neexistenci ploch uvedených 
v odstavci 1 na území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského 
půdního fondu (dále jen „záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, 
jedná-li se o záměr, který přesahuje území obce, nebo stavbu ve veřejném zájmu. 

 

(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy 
jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu. 

 

ČÁST IV  
 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
 

§ 5 
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Při územně plánovací činnosti 

 (1) Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti 
prováděné podle zvláštních předpisů6) zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této 
ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí 
vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to 
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.  

 (2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska6) k územně 
plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu.  

 (3) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas, jímž má být dotčen zemědělský půdní 
fond, vydává stavební úřad na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
vydaného podle § 9, který je závazným stanoviskem podle správního řádu7).  

§ 6 

Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů 

 (1) Právnické a fyzické osoby oprávněné k těžbě nerostů jsou povinny se řídit při 
zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů podle zvláštních předpisů8) zásadami 
ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z 
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 
zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond s přihlédnutím k možnostem rekultivace, a to zpravidla ve srovnání 
s jiným možným řešením.  

 (2) Návrhy na stanovení dobývacích prostorů musí být projednány s orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu a před schválením opatřeny jejich souhlasem. Žádost o souhlas 
obsahuje zdůvodnění a vyhodnocení podle odstavce 1, předchozí souhlas Ministerstva 
životního prostředí ke stanovení dobývacího prostoru podle horního zákona32), grafické 
znázornění hranic bloků zásob nerostů podle výsledků geologického průzkumu a návrh 
studie rekultivace.  

§ 7 

Při zpracování zadání   staveb 

 (1) Při zpracování zadání staveb9) jsou investoři povinni řídit se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu (§ 4) a navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů došlo k co 
nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky 
navrhovaného řešení na tento fond. Pokud řešení není jednoznačné, je třeba navrhovat 
umístění stavby v alternativách. 

(2) Návrh na schválení zadání stavby, v němž se předpokládá odnětí zemědělského 
půdního fondu, musí být doložen souhlasem orgánů ochrany zemědělského půdního fondu (§ 
9), s výjimkou případů, kdy takového souhlasu není třeba. 
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(3) Návrh tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,10) 
celostátních drah11) a vodních cest a jejich součástí,12) který se zpracovává v etapě před 
zpracováním zadání těchto staveb, musí být projednán s orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu a opatřen jejich souhlasem. 

 Při zpracování dokumentace staveb 
 

(1) Dokumentace staveb, vyžadujících souhlas podle § 9, musí být zpracována 
se zohledněním zásad ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), umístění stavby musí 
být navrženo tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského 
půdního fondu, a zároveň musí být vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond.  

(2) Alternativy se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území 
s výjimkou případů umístění stavby v souladu s  

a) územním plánem, 

b) návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,  
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, k němuž orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu udělily souhlas podle odstavce 4. 

(3) Investor tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, 
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, je povinen navrhnout umístění stavby 
tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního 
fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. Vyhodnocení 
je náležitostí žádosti o souhlas podle odstavce 4.  

(4) Návrh tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací10), 
celostátních drah11) a vodních cest a jejich součástí12), musí být projednán s orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu a opatřen jejich souhlasem. Orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu v souhlase stanoví podmínky k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

(5) Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle odstavce 4 není 
třeba 

a) má-li se stavba trasy uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel 
schváleným nebo vydaným územním plánem nebo, jsou-li podmínky pro 
umístění trasy stanoveny regulačním plánem, 

b) jsou-li návrhy tras součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb, 
potřebné pro vydání územního rozhodnutí, nebo 

c) jedná-li se o návrh úpravy trasy, nivelety, šířky a parametrů oblouků 
stávajících pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest. 

 
(6) Žádost o souhlas podle odstavce 4 obsahuje 

a) zákres navrhované trasy do snímku mapy se zobrazením jednotlivých 
dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle 
katastrálních území, 

b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech, 
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest, 
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d) údaj o existenci pozemků nezemědělské půdy potřebné k zajištění ochrany 
půdy, 

e) údaj o existenci pozemků zemědělské půdy, na nichž jsou uskutečněny 
investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti, 

f) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků 
a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní 
umístění trasy, 

g) stručné údaje o technickém řešení stavby. 
 

§ 8  
 

Při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu 

 (1) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a 
průmyslové činnosti a terénních úpravách, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru 
co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a řídit se 
zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména 

a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené 
zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné 
využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad 
jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti 
provést skrývku uvedených zemin, 

a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené 
zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné 
využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní 
náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán 
neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin; za odůvodněný 
případ se považuje zejména odnětí 

1. pro účely zalesnění,  
2. z důvodů zařazení do ostatních ploch, pokud pozemky nelze zemědělsky 

obdělávat,  
3. v zájmu ochrany přírody a krajiny, 
4. pro ochranu archeologických nalezišť nebo 
5. pro zřizování ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně a ochranných pásem I. 

stupně přírodních léčivých zdrojů a ochranných pásem I. stupně zdrojů 
přírodních minerálních vod,  

 
b) ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo 
hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na 
plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního 
fondu,  
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c) provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy 
a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází 
v úvahu,  

d) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé 
k plnění dalších funkcí v krajině,  

e) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

 (2) Při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě 
nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto 
prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 a dále 

a) provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,  

b) provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo k co nejmenším škodám,  

c) projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.  

 (3) Pokud si práce spojené s geologickým a hydrogeologickým průzkumem a s 
budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odnětí 
zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 
dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu (§ 9).  

  
ČÁST V  

 
ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  

 
§ 9 

  
 (1) K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba 
souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí 
podle zvláštních předpisů, 13) s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. 
  
 (2) Souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu podle odstavce 1 není třeba, má-li 
být ze zemědělského půdního fondu odňata půda 
  

a) na pozemcích, které jsou 
1. nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků,14) 
2. v zahrádkových osadách 15) zájmových organizací, popřípadě jiných právnických 
osob, 
3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti 16) nebo u objektů a 
zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních, 
4. v zastavěném území, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má 
uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační 
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chaty, drobné stavby (stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní),17) stavby pro 
drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa, 
5. určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území, 
  
b) pro umístění 
1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů 
nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých 
případech nejde o plochu větší než 30 m2, 
2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, 
pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam, 
  
c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k 
uvedení půdy do původního stavu. 

 (1) K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je 
třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr nelze povolit podle 
zvláštních právních předpisů32) bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených 
v odstavci 2. Při posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z 
celkové plochy zemědělské půdy požadované pro cílový záměr.  

(2) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního 
fondu odňata půda 

a) pro umístění  

1. stavby v zastavěném území včetně souvisejících zastavěných ploch o 
výměře do 25 m2, 

2. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, 
vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, 
mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 
m2, nebo 

3. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo 
podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde 
o plochu větší než 55 m2,   

b) pro obnovu přirozených koryt vodních toků, nebo 

c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné 
k uvedení půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského 
využívání zemědělské půdy 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15.  

 
 (3) Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně 
lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha 
rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do 
zemědělského půdního fondu. 
  
 (4) Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle odstavce 1 
podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít (dále jen "žadatel"). 
 

(4) Předmětem odnětí u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, 
kde  pozemek přilehlý ke stavbě má nadále sloužit jako zahrada, je plocha potřebná pro 
stavbu a související zpevněné plochy, přičemž podmínky nezbytné k zajištění ochrany 
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zemědělského půdního fondu (odstavec 7 písm. b)) se stanovují na veškerou plochu 
zemědělské půdy dotčené stavbou. 

(5) Při rozhodování o záměru se nepoužije § 4 odst. 3, pokud je záměr umísťován 

a) na zastavitelné ploše vymezené v zásadách územního rozvoje na základě 
vyhodnocení umístění záměru, výměry zabírané zemědělské půdy a jejího 
zařazení do tříd ochrany, nebo 

b)  na zastavitelné ploše vymezené územním plánem. 
 
 (56) V žádosti podle odstavce 4 žadatel uvede účel zamýšleného odnětí a zdůvodní, 
proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního 
prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. K žádosti připojí 
  

a) údaje katastru nemovitostí18) o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze 
zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres 
navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z 
dřívější pozemkové evidence, 

  
b) výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských 
vztahů k dotčeným pozemkům, 

  
c) vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému 
odnětí, 

  
d) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, 
při kterém se odvody nepředepisují, 

  
e) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského 
půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či 
zřízením vodní plochy,  

  
f) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich 
hospodárného využití. 
 

 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat 
předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti. 
 

(6) V žádosti o souhlas žadatel uvede účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, 
životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný 
předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti 
připojí 
  

a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze 
zemědělského půdního fondu, s vyznačením vlastnických, popřípadě 
uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich 
částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné 
orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,  
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b) vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k 

navrhovanému odnětí; vyjádření není třeba v případech, kdy odnětí půdy je 
požadováno pro veřejně prospěšnou stavbu, 

  
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu 

výpočtu podle přílohy tohoto zákona a včetně vstupních údajů použitých pro 
výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují, 

  
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do 

zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní 
plochy, nebo má-li vzniknout registrovaný významný krajinný prvek, 

  
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich 

hospodárného využití, 
 
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,    
 
g) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má 

být souhlas podkladem. 
 

 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech 
požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti. 
 
 (67) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost a její přílohy a 
shledá-li, že půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu, vydá k tomuto odnětí 
souhlas, ve kterém zejména 

a) vymezí, kterých pozemků nebo jejich částí se tento souhlas týká, 
  

b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, 
  

c) schválí plán rekultivace podle odstavce 5 písm. e), popřípadě stanoví zvláštní režim 
jeho provádění z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro to zvláštní 
důvody při lomové (povrchové) těžbě uhlí nebo při geologickoprůzkumných pracích, 
zejména u velmi hlubokých vrtů, 

 
c) schválí plán rekultivace podle odstavce 6 písm. d), popřípadě stanoví zvláštní 
režim jeho provádění z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro to 
zvláštní důvody při lomové (povrchové) těžbě uhlí, lignitu a kaolinu nebo při 
geologicko-průzkumných pracích, zejména u velmi hlubokých vrtů, 

  
d) vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu., 
 
e) vymezí etapy u záměrů prováděných po etapách.  

  
 (78) Výši odvodů podle odstavce 6 písm. d ) vymezí orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu pouze orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím (§ 11 odst. 2) 
závazně stanoví orgán ochrany zemědělského půdního fondu postupem podle § 11. 
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§ 10 
 

 (1) Ze souhlasu s odnětím je oprávněna a zavázána osoba, které svědčí oprávnění 
k záměru, pro který byl souhlas vydán. 
 
 (12) Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 § 
9 odst. 7 pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou 
součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.6) Žadatel je 
povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, 
popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností 
těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních 
předpisů.6) 
  
 (23) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti 
v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.6) Orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu může na návrh žadatele změnit pravomocné 
rozhodnutí o souhlasu (§ 21), jestliže se změnily podmínky v území relevantní pro 
výměru, dobu odnětí nebo způsob rekultivace. 
 
 
 (34) Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů19) a ohlášení vlastníka 
katastrální úřad provede změnu druhu pozemku19a) v katastru nemovitostí, je-li souhlasem k 
odnětí dotčen pozemek uvedený v § 1 odst. 2 tohoto zákona, nebo provede změnu druhu 
pozemku (kultury), je-li tímto souhlasem dotčena nezemědělská půda náležející do 
zemědělského půdního fondu (§ 1 odst. 3). 
 

(4) Souhlas pozbývá platnosti, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních 
právních předpisů nebo nebyl-li konzumován, do 3 let ode dne oznámení, případně ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí o souhlasu (§ 21). 

 
  (5) Jedná-li se o trvalé odnětí, je podkladem pro zápis změny druhu pozemku 
v katastru nemovitostí rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
pravomocné rozhodnutí o souhlasu (§ 21). 
 

ČÁST VI  
 

ODVODY ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
 

§ 11  
(1) Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu (§ 9 odst. 6), je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy tohoto zákona, 
je-li odnímána zemědělská půda nebo půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) 

a) trvale pro účely, kterými bude provedena nevratná změna znemožňující zemědělské 
využití zemědělského půdního fondu; pro účely tohoto zákona se tím rozumí umístění 
stavby pevně spojené s pozemkem, důlního či těžebního díla (lomu, dolu, otvírky pro 
těžbu štěrkopísku apod.) nebo provedení terénní úpravy, která vyžaduje skrývku půdy 
na dotčených pozemcích,  
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b) dočasně (§ 9 odst. 3).  

 (2) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu v návaznosti na 
pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů.6) Výše odvodů je odvislá od tříd 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „třídy ochrany“). Třídy ochrany jsou 
kritériem kvality půdy a stanoví je Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Část odvodů 
ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí České republiky3) a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se 
odnímaná půda nachází. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen 
pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny.  

 (3) Odvody za trvale odnímanou půdu (odstavec 1 písm. a)) se nepředepisují, jde-li o 
odnětí půdy pro 

a) stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, 
pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic 
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.),  

b) výstavbou objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,  

c) komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu 
občanského a technického vybavení,  

d) účely vyjmenované v § 9 odst. 2. 

 (4) Pro účely tohoto zákona se za investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti považují stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a 
revitalizaci krajiny.  

 (5) Odvody za dočasně odnímanou půdu [odstavec 1 písm. b)] se nepředepisují, je-li 
zemědělská půda odnímána pro pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro 
energetické účely.  

 (6) Odvody za trvalé odnětí půdy se nepředepíší též v případech odnětí pro stavby pro 
bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního 
rozvoje6).  

 (7) Za stavby občanského vybavení se pro účely výpočtu odvodů za odnětí půdy 
považují stavby škol všech typů, mateřské školy, kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, 
nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, ústavy sociální péče včetně ústavů pro 
mládež, jesle, dětské domovy, stavby církevní (kaple, kostely, modlitebny) a hřbitovy.  

 (8) Za stavby zemědělské prvovýroby, pro které se nepředepíší odvody za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu, se nepovažují stavby vázané na chov zvířat, které slouží 
jiným účelům, např. sportovním (dostihová dráha, výcviková hala apod.).  
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 (9) Je-li půda trvale odnímána ze zemědělského půdního fondu za podmínky, že po 
ukončení účelu odnětí budou pozemky podle schváleného plánu rekultivovány zalesněním 
(osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy, odvody se platí jako u dočasného 
odnětí.  

 (10) Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se platí 
jednorázově, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4. 

 (11) Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a za trvalé 
odnětí půdy v případech uvedených v odstavci 9 se platí každoročně až do doby ukončení 
rekultivace podle schváleného plánu (§ 9 odst. 6 písm. c)). 

§ 11 

 (1) Ten, komu bylo vydáno rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím 
podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21) nebo ten, na něhož práva a povinnosti 
z těchto rozhodnutí přešla nebo byla převedena, je povinen za odnímanou zemědělskou 
půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.    

(2) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu po zahájení 
realizace záměru. U záměrů prováděných po etapách vymezených v souhlasu s odnětím 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhoduje o odvodech samostatně za odnětí 
pro každou jednotlivou etapu po jejím zahájení. 

(3) Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve 
věci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu (§ 21).  

 (4) Ten, na něhož práva a povinnosti z těchto rozhodnutí přešla nebo byla 
převedena, je povinen jejich přechod nebo převod oznámit a doložit orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech, a to do 1 měsíce ode 
dne jejich převodu nebo přechodu. Pokud je nabyvatelů více, jsou povinni platit odvody 
společně a nerozdílně.  

 (5) Povinný k platbě odvodů uvedený v odstavci l je povinen doručit orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, kopii 
pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí 
o souhlasu (§ 21) do  1 roku ode dne jeho platnosti, a  15 dní před zahájením jim 
písemně oznámit zahájení realizace záměru, případně zahájení další etapy záměru.   

(6) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydá rozhodnutí o přechodu 
platební povinnosti, jestliže přešla nebo byla převedena práva a povinnosti z rozhodnutí, 
pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo z rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a zašle 
ho místně příslušnému celnímu úřadu. Platební povinnost z rozhodnutí o odvodech 
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podle § 11 odst. 2 zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přechodu platební 
povinnosti. 

§ 11a 

(1) Odvody za trvale odnímanou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí půdy pro 

a) stavby zemědělské prvovýroby, uskutečňované evidovaným zemědělským 
podnikatelem podle zákona o zemědělství,  

b)  výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků,  

c) stavby a zařízení protierozní ochrany,  

d)  stavby čistíren odpadních vod,  

e) změnu druhu pozemku na ostatní plocha se způsobem využití zeleň,  

f) zalesnění pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže na 
pozemcích v třídách ochrany IV a V,  

g) pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže na pozemcích 
v třídách ochrany IV a V, uskutečňované evidovaným zemědělským 
podnikatelem podle zákona o zemědělství, 

h) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před 
povodněmi, 

i) cyklistické stezky, nebo jejich části, s povrchem umožňujícím propouštění 
srážkové vody bez použití asfaltu a betonu, s výjimkou recyklovaného 
drceného asfaltu nebo betonu, budované v souladu s územním plánem, 

j) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny převedením do druhu pozemku  
1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda,   
2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo 
3. lesní pozemek se způsobem využití les jiný než hospodářský. 

(2) Za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby pro zpracování a 
prodej zemědělské produkce a stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, 
například dostihová dráha nebo výcviková hala. 

  (3) Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou 
součástí se stal souhlas s odnětím pro záměr uvedený v odstavci l, nebo ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o souhlasu (§ 21) ke změně účelu využití plochy na způsob 
využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11. Povinný k  platbě 
odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně způsobu využití. Povinný k platbě 
odvodů písemně 15 dnů předem oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
příslušnému k rozhodnutí o odvodech  zahájení realizace změny způsobu využití. Při 
rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny 
způsobu využití. 

 

§ 11b 

 (1) Odvody za trvale odnímanou půdu se platí jednorázově.  Odvody za dočasně 
odnímanou půdu se platí každoročně až do doby ukončení rekultivace podle 
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schváleného plánu [§ 9 odst. 7 písm. c)] nebo do zániku povinnosti rekultivace podle 
odstavce 4, případně do dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci významného 
krajinného prvku (odstavec 3). 

(2) Ukončení rekultivace potvrdí na základě šetření v terénu orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím. Potvrzení o ukončení 
odnětí zašle místně příslušnému celnímu úřadu. 

(3) Je-li půda trvale odnímána ze zemědělského půdního fondu pro těžbu 
nerostných surovin prováděnou ve stanoveném dobývacím prostoru a mají-li být 
dotčené pozemky po ukončení účelu odnětí rekultivovány podle schváleného plánu 
rekultivace zalesněním či zřízením vodní plochy, nebo je-li plocha v souhlase s odnětím 
určená pro zřízení registrovaného významného krajinného prvku, odvody se platí jako u 
dočasného odnětí. 

(4) Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí je souhlas 
s trvalým odnětím, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o souhlasu (§ 21) 
s trvalým odnětím, zaniká povinnost rekultivace daná předchozím souhlasem 
s dočasným odnětím na tutéž plochu. 

(5) Část odvodů ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem 
rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 10 % je příjmem 
rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Odvody, které jsou příjmem 
rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro 
ochranu a obnovu přírody a krajiny. Je-li odnětím dotčena zemědělská půda ve 
správním obvodu více obcí, část připadající do rozpočtu obce se mezi obce rozdělí 
poměrně.  

 (6) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu zasílá Ministerstvu životního 
prostředí každoročně do 31. ledna za předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o 
odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Tyto údaje zasílá 
prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři 
stanoveném Ministerstvem životního prostředí. 

§ 12 

Splatnost odvodů  

 (1) Odvod placený jednorázově (§ 11 odst. 10) je splatný do třiceti dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o odvodu.  

 (2) Jde-li o odvody placené každoročně (§ 11 odst. 11), jsou splatné nejpozději do 
konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.  

 (3) Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká povinnost platit z 
nezaplacených částek úrok z prodlení, který činí  

a) u právnické osoby nebo u fyzické osoby oprávněné k podnikání 21) 0,05  % z dlužné 
částky za každý den prodlení,   

b) u fyzické osoby 5 % dlužné částky ročně. 
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 Výši úroku z prodlení stanoví celní úřad platebním výměrem na základě stanoviska 
toho orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal rozhodnutí o odvodech (§ 11 
odst. 2). Úrok z prodlení je splatný do patnácti dnů ode dne doručení platebního výměru. V 
odůvodněných případech může ministerstvo financí České republiky úrok z prodlení snížit 
nebo prominout, popřípadě určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolování této úlevy. 
Výši úroku z prodlení stanoví příslušný správce daně platebním výměrem. Úrok z 
prodlení je splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. 

 (4) Jestliže výše odvodu placeného jednorázově (§ 11 odst. 10) nepřevyšuje celkovou 
částku 50 Kč, odvod se neplatí. 

  (4) Jestliže výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 100 
Kč, odvod se neplatí. Jestliže výše odvodu za dočasné odnětí nepřesahuje 100 Kč ročně, 
provede se platba, která je součtem ročních plateb odvodu po předpokládanou dobu 
odnětí, jednorázově. 

(5) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej 
uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho správce daně částku 200 Kč. 

 
ČÁST VII  

 
 PŮSOBNOST ORGÁNŮ OCHRANY VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OCHRANĚ 

ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

§ 13  

 (1) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou pověřené obecní úřady, obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a Ministerstvo 
životního prostředí.  

 (2) Ve vojenských újezdech 22) vykonávají funkci orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu zvláštní orgány federálního ministerstva obrany. 

§ 13 
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků, Česká inspekce 
životního prostředí (dále jen „inspekce“) a Ministerstvo životního prostředí. 

 
§ 14  

 Pověřené obecní úřady a na území hlavního města Prahy úřady městských částí Praha 
1 až 10 

a) ukládají podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha,  

b) ukládají podle § 3 odst. 2 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti,  
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c) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu a povolují podle § 12 odst. 1 odklad lhůty k úhradě těchto odvodů.  

d) ukládají podle § 20 pokuty. 

§ 15 

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy Magistrát 
hlavního města Prahy  

a) udělují podle § 2 odst. 2 souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu,  

b) ukládají podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 
ha,  

c) rozhodují podle § 3 odst. 2 o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami 
ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin,  

d) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení 
zastavěného území6); stanovisko k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k 
územnímu rozhodnutí,  

e) udělují podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, 
pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod 
obce s rozšířenou působností,  

f) udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být 
dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom 
stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalují plán 
rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši 
budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,  

g) usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, 
který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírají, jak tyto 
orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost a 
dávají jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných 
závad,  

h) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského 
půdního fondu,  

i) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle 
tohoto zákona příslušný jiný orgán státní správy,  

j) udělují souhlas podle § 3 odst. 5 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních 
toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu. 

§ 15 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností   

a)  rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, zda jde o součásti 
zemědělského půdního fondu,  
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b) udělují podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou 
půdu,  

c) rozhodují podle § 3 odst. 6 o stáří dřevin, 
d) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením 

povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a v § 3 odst. 4 a 5 a 
neplněním podmínek jimi vydaných souhlasů, 

e) kontrolují plnění   
1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst.  4 a 5,  
2. podmínek jimi vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, 
3. opatření k nápravě jimi uložených,  

f) udělují souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních 
nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití, 

g) ohledně erozního ohrožení půdy podle § 3b pořizují informace o půdě, 
hodnotí stav půdy a informace předávají do evidence informací o kvalitě 
půdy, 

h) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou 
regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,    

i) udělují podle § 7 odst. 4 souhlas k návrhům tras nadzemních a 
podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich 
součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou 
působností,  

j) udělují podle § 9 odst. 7 souhlas k odnětí, má-li být dotčena zemědělská 
půda o výměře do 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí 
s dočasným odvodem vydávají u souhlasů jimi vydaných potvrzení o 
ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,  

k) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu a podle § 11 odst. 6 rozhodnutí o přechodu 
platební povinnosti, 

l) zasílá údaje o odnětí a o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle § 11b odst. 6, 

m) projednávají správní delikty podle tohoto zákona, není-li příslušná 
inspekce, 

n) jsou dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do 
zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha, 

o)  jsou dotčeným správním úřadem v řízeních podle zákona o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, mají-li být návrhem 
společných zařízení33) dotčeny pozemky náležející do zemědělského 
půdního fondu o výměře do 1 ha, 

p) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního 
fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.  

 
§ 16  

 Správy národních parků vykonávají působnost na území těchto parků při ochraně 
zemědělského půdního fondu podle zvláštního předpisu.23) 

§ 16a 
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Inspekce   

a) kontroluje  

1.  dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,   

2. plnění opatření k nápravě uložených podle písmene b), 

b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností 
uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3, 

c) je oprávněna odebírat vzorky půdy a kontrolovat obsahy rizikových prvků 
nebo rizikových látek v půdě, 

d) projednává správní delikty podle § 20 odst. 1 písm. a) až g) podle § 20a odst. 1 
písm. a) až g); správní delikty podle § 20 odst. 1 písm. g) a podle § 20a odst. 1 
písm. f) projednává, jestliže se jedná o nesplnění opatření k nápravě uložené 
inspekcí, a 

e) pořizuje informace o půdě,  předává informace do evidence informací o kvalitě 
půdy s výjimkou erozního ohrožení půdy a  hodnotí stav půdy podle § 3b. 

 
§ 17  

 Ministerstvo životního prostředí  

a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k zásadám územního rozvoje, územním 
plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území 
hlavního města Prahy a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území 
hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,  

b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li 
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha,  

c) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, 
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se 
nacházejí na území dvou a více krajů, 
  
d) uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře nad 10 ha, 
přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje 
plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v 
jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,  

uděluje podle § 9 odst. 7 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí 
nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných 
potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,  

e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, 
jak orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní 
své úkoly,  
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f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního 
prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů,  

g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o 
ochraně zemědělského půdního fondu,  

h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu 
podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných 
závad., 

i) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů včetně provádění 
rekultivací u dočasného odnětí, a jím uložených opatření k nápravě,  

j) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek 
jím vydaných souhlasů, 

k) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo 
správou národního parku, 

l) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu 
o výměře nad 10 ha, 

m) je dotčeným správním úřadem v řízeních podle zákona o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, mají-li být návrhem společných zařízení33) 

dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha. 

§ 17a  

 Krajský úřad a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy  

a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o 
případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a 
k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území s výjimkou zastavěného 
území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,  

b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li 
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,  

c) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení 
a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),  

d) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům celostátních drah a jejich součástí, 
které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům pozemních komunikací, 
vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují 
správní obvod obce s rozšířenou působností,  
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e) uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o 
výměře od 1 do 10 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho 
provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu,   uděluje podle § 9 odst. 7 souhlas k odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře  od 1 
do 10 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává 
u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2, 

f) usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského 
půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území 
příslušného kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní 
své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své 
působnosti opatření k odstranění zjištěných závad., 

g) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění 
rekultivací u dočasného odnětí, a opatření k nápravě jím uložených,  

h) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek 
jím vydaných souhlasů, 

i) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu 
o výměře od 1 ha do 10 ha, 

j) je dotčeným správním úřadem v řízeních podle  zákona o pozemkových 
úpravách  pozemkových úřadech, mají-li být návrhem společných zařízení33) 
dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře od 1 ha do 
10 ha. 

17b 

Ostatní správní úřady 

(1) Ve vojenských újezdech34) vykonávají funkci orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu újezdní úřady. 

(2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

a)  předává do  evidence informací o kvalitě půdy (§ 3b odst. 2) informace o půdě 
získané z činnosti prováděné podle zákona o hnojivech, zejména informace o 
obsahu rizikových prvků nebo rizikových látek v půdě, fyzikálních 
vlastnostech půdy a škodlivých změnách půdy [§ 3b odst. 1 písm. a) a b)],  

b)   informuje neprodleně inspekci o případech znečištění nebo poškození půdy.   

§ 18 
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Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 

 (1) Návrh na zahájení řízení nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem, 
podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož 
správním obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být příslušným 
návrhem dotčen. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh posoudí, a není-li 
příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností. Obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský 
úřad, je-li k vyřízení návrhu příslušný vyšší orgán ochrany zemědělského půdního fondu.  

 (2) Leží-li zemědělský půdní fond dotčený podaným návrhem ve správním obvodu 
dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu jednoho stupně, je k řízení ve 
věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží 
největší část dotčených pozemků, a pokud k tomu má působnost podle § 14, 15 a 17a.  

(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím se podává u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělského 
půdního fondu, který má být příslušným návrhem dotčen. Tento orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu návrh posoudí, a není-li příslušný k jeho vyřízení, předá 
ho se svým stanoviskem krajskému úřadu. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li 
k vyřízení návrhu příslušné Ministerstvo životního prostředí. Jedná-li se o území 
národního parku, žádost se podává u správy národního parku. 

(2) Nachází-li se zemědělský půdní fond dotčený podanou žádostí na zahájení 
řízení nebo vydání souhlasu ve správním obvodu dvou nebo více orgánů ochrany 
zemědělského půdního fondu jednoho stupně, je k řízení ve věci příslušný ten orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část 
dotčených pozemků, a pokud k tomu má působnost podle § 15, 16 nebo 17a.  

(3) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu dozírají na dodržování ustanovení 
zákona a předpisů vydaných na jeho základě, soustavně kontrolují, zda jsou dodržovány 
podmínky a prováděna opatření jimi stanovená při řízení podle zákona a v mezích své 
působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad.  

 (4) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu spolupracují se všemi orgány státní 
správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního fondu, s orgány Inspekce životního 
prostředí České republiky, se Státním fondem životního prostředí České republiky a se 
Státním pozemkovým úřadem. 

(5) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který je příslušný k vydání 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci, je dotčeným orgánem v ostatních věcech 
souvisejících s územně plánovací dokumentací35).  

  (6) Pokud souhlas s odnětím byl vydán jiným orgánem ochrany zemědělského 
půdního fondu než obecním úřadem obce s rozšířenou působností, zasílá orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu, který jej vydal, stejnopis písemného vyhotovení vydaného 
souhlasu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se 
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nachází půda tímto souhlasem dotčená, nebo její největší část, včetně dokumentace 
připojené k žádosti o vydání souhlasu.   

 
§ 18a  

 
 Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 
pověřenému obecnímu úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části 
hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.  

§ 18b  

 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany 
zemědělského půdního fondu  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,  

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.  

 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 
místo a stát, kde se narodil,  

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí,  

d) adresa místa pobytu,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.  

 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 
místo a stát, kde se narodil,  

c) rodné číslo,  

d) adresa místa trvalého pobytu,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.  
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 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a 
stát, kde se narodil,  

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

d) druh a adresa místa pobytu,  

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.  

 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  

ČÁST VIII  

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ  

§ 19  

   Zjistí-li katastrální úřady při novém mapování nebo při dalších činnostech spojených 
s vedením katastru nemovitostí, že v důsledku drobných pozvolných dlouhodobých posunů 
hranic pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu došlo k přirozené změně jejich 
kultur druhů pozemků, včetně přirozených posunů koryt vodních toků, projednají zjištěné 
skutečnosti s vlastníky dotčených pozemků a uvedou evidenční stav do souladu se stavem 
v přírodě zjištěným v terénu. 

  

ČÁST IX 
  

POKUTY SPRÁVNÍ DELIKTY  

§ 20  

 (1) Právnickým osobám jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání,24) které 
poruší povinnosti uvedené v odstavci 2, jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu 
oprávněny ukládat pokuty až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním 
předpisem.25)  

 (2) Pokuty se ukládají za 
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a) odnětí půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu, bez souhlasu orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu, pokud nejde o případy, kdy tohoto souhlasu 
není třeba (§ 9 odst. 2),  

b) nedovolenou změnu kultury nebo za neprovedení uložené změny kultury (§ 2),  

c) neplnění opatření uloženého orgánem státní správy, vydaných na základě tohoto 
zákona.  

 (3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán příslušný k jejímu uložení 
dověděl o porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti 
došlo.  

 (4) Uložením pokuty podle odstavce 1 zůstává nedotčena trestní odpovědnost 
pracovníků právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.24) Nedotčena zůstává 
i odpovědnost za škodu podle zvláštních předpisů.  

 (5) Dojde-li k poškození nebo znehodnocení půdy, která je součástí zemědělského 
půdního fondu (§ 1) fyzickou osobou, postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
podle zvláštních předpisů. 26)  

 (6) Pokuty jsou z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky3) 
a z 50 % příjmem orgánu, který pokutu uložil.  

Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

  
a) znečistí zemědělskou půdu v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a),  
b) ohrožuje zemědělskou půdu erozí v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b), 
c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c),   
d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy v rozporu s § 3 odst. 1 písm. 

d), 
e) vnáší jiné látky nebo přípravky v rozporu s § 3 odst. 2,   
f) použije upravené kaly nebo sedimenty v rozporu s § 3 odst. 3, 
g) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,  
h) nesplní některou z podmínek uděleného souhlasu podle § 9 nebo podle § 7 

odst. 4 nebo 
i)  nedoručí kopie dokumentů nebo neoznámí zahájení realizace záměru 

v rozporu s § 11 odst. 5 nebo s § 11a odst. 3.  

(2)  Fyzická osoba se jako vlastník nebo nájemce pozemku dopustí přestupku  
tím, že  

 
a) změní druh pozemku trvalý travní porost na druh pozemku orná půda bez 

souhlasu  podle § 2,  
b) v rozporu s § 3 odst. 4 užívá pozemek náležející do zemědělského půdního 

fondu nebo jej udržuje tak, že dochází ke změnám charakteristiky druhu 
pozemku, 
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c)  v rozporu s § 3 odst. 5 neprovede rekultivaci,  nebo 
d)  neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 6. 
  

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo h), 
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo g) nebo podle 

odstavce 2 písm. d), 
c)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f) nebo i) nebo 

odstavce 2 písm. a), b) nebo c). 

§ 20a 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 
tím, že 

a) znečistí zemědělskou půdu v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a),  
b) ohrožuje zemědělskou půdu erozí v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b), 
c) užívá neoprávněně zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c),  
d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy v rozporu s § 3 odst. 1 písm. 

d), 
e) vnáší jiné látky nebo přípravky v rozporu s § 3 odst. 2,   
f)  použije upravené kaly nebo sedimenty v rozporu s § 3 odst. 3,  
g)  nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,  
h)  nesplní některou z podmínek uděleného souhlasu podle § 9 nebo podle § 7 

odst. 4 nebo 
i) nedoručí kopie dokumentů nebo neoznámí zahájení realizace záměru 

v rozporu s § 11 odst. 5 nebo s § 11a odst. 3. 
 
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo 

nájemce pozemku dopustí správního deliktu tím, že  

a) změní druh pozemku trvalý travní porost na druh pozemku orná půda bez 
souhlasu  podle § 2,   

b) v rozporu s § 3 odst. 4 užívá pozemek náležející do zemědělského půdního 
fondu nebo jej udržuje tak, že dochází ke změnám charakteristiky druhu 
pozemku, 

c) v rozporu s § 3 odst. 5 neprovede rekultivaci nebo 
d) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 6.    
 
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do    

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo h), 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),  nebo g)  nebo 

podle odstavce 2  písm. d),  
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f) nebo i) nebo 

odstavce 2 písm. a), b) nebo c). 

§ 20b 
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Společná ustanovení ke správním deliktům 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právních povinností zabránila. 

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti 
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, 
za nichž byl spáchán.  

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán 
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 
let ode dne, kdy byl spáchán.  

(4) Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání tři roky; nelze jej též 
projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na 
přestupek amnestie. 

 (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo 
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu 
právnické osoby. 

(6) Pokuty uložené obecním úřadem s rozšířenou působností jsou z 50 % 
příjmem této obce a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České 
republiky, pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí 
České republiky.  

ČÁST X  
 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

§ 21  

 (1) Na řízení podle § 2 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 3 a § 9 odst. 6 se 
nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  

 (2) Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním 
rozhodnutím. Souhlasy vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí 
podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou 
závazným stanoviskem podle správního řádu7) a nejsou správním rozhodnutím.  

§ 21 
 

 (1) Souhlas s odnětím podle § 9 je rozhodnutím ve správním řízení, nevyžaduje-li 
záměr povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak 
souhlas stal, nebo nemá-li toto povolení formu rozhodnutí. V takovém případě je 
účastníkem řízení pouze žadatel. 
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(2) Nahrazuje-li regulační plán územní rozhodnutí, případné kladné stanovisko 
podle § 5 odst. 2 k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k územnímu 
rozhodnutí (§ 9 odst. 7) a odstavec 1 se nepoužije. 

§ 22 
  

 (1) Ministerstvo životního prostředí České republiky vydá podrobnější úpravu  

a) o tom, jakými kriterii se orgány ochrany zemědělského půdního fondu řídí při 
udělování souhlasu se změnou louky nebo pastviny na ornou půdu (§ 2 odst. 2),  

b) o tom, jaká kriteria jsou rozhodná pro to, aby orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu mohly uložit změnu kultury zemědělské půdy (§ 2 odst. 3),  

c) hodnot nejvýše přípustného obsahu škodlivých látek v půdě, které ohrožují zdraví 
nebo život lidí a existenci živých organismů (§ 3 odst. 1 a 2),  

d) postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracovávání a 
projednávání územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (§ 5), 
návrhů na stanovení dobývacích prostorů (§ 6), zadání staveb a návrhů tras 
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a 
vodních cest a jejich součástí (§ 7) a při stavební, těžební a průmyslové činnosti, 
geologickém a hydrogeologickém průzkumu (§ 8),  

e) postupů při odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a 10),  

f) podmínek týkajících se vymezení příznivých fyzikálních, biologických a 
chemických vlastností půdy (§ 3 odst. 1). 

§ 22 

(1) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou 
a) kriteria pro udělování souhlasu se změnou trvalého travního porostu na 

ornou půdu (§ 2), 
b) podrobnosti ochrany kvality půdy (§ 3) stanovením  

 1. preventivních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek a 
indikačních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě a 
jejich vztah k požadavkům na zdravotní nezávadnost potravin nebo 
krmiv, k přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou a 
k produkční funkci půdy,  

2. postupů pro zjišťování a hodnocení obsahů rizikových prvků 
a rizikových látek v půdě, 

c) hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustnou míru erozního ohrožení 
a opatření ke snížení erozního ohrožení, 

d) podrobnější právní úpravu informací o půdě (§ 3b) stanovením postupu 
předávání dat do evidence informací o kvalitě půdy, způsobu zhodnocení 
informací a podrobností správy evidence informací o kvalitě půdy, 
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e) způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond (§ 5 odst. 1) a způsob posuzování územně 
plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska (§ 5 odst. 
2),   

f) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při 
zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů 
stanovením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, včetně údajů 
potřebných pro vyhodnocení (§ 6),  

g) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, 
těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu stanovením obsahu a způsobu vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond, včetně údajů potřebných pro vyhodnocení (§ 8), 

h) způsob provádění skrývky kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 
zúrodnění schopných zemin, způsob zajištění jejich ochrany a způsob 
určování ploch pro jejich rozprostření,   

i) způsob provádění rekultivace půdy a obsah plánu rekultivace (§ 9). 
  

 (2) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou třídy ochrany (§ 11 odst. 2). 

§ 23 
  

 (1) Rozhodnutí orgánů ochrany zemědělského půdního fondu vydaná podle zákona č. 
53/1966 Sb., ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (§ 1 odst. 4, § 2, 3, 4, 5, § 12 odst. 4, § 13a, 14, 
15, 19, 21 a 27) před účinností tohoto zákona, zůstávají v platnosti.  

 (2) Povinnost odstranit ekonomickou újmu, která byla stanovena v pravomocných 
rozhodnutích vydaných podle § 13a nebo § 12 odst. 4 anebo § 14 zákona č. 53/1966 Sb., ve 
znění zákona č. 75/1976 Sb., před účinností tohoto zákona, se nevykoná.  

 (3) V případech, že povinnost odstranit ekonomickou újmu, vzniklou zřízením 
ochranných pásem k ochraně zdravotní nezávadnosti nádrží povrchových vodních zdrojů 
pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva nebo k ochraně přírodních léčivých zdrojů, 
byla stanovena podle dosavadních předpisů rozhodnutím orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu vydaným před účinností tohoto zákona, se tato povinnost rovněž nevykoná.  
 
 (4) Předchozí souhlas podle § 13a nebo souhlas podle § 12 odst. 4 zákona č. 53/1966 
Sb., ve znění zákona č. 75/1976 Sb., který byl vydán před účinností tohoto zákona, nahrazuje 
souhlas podle § 9 tohoto zákona. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který ho 
vydal, však upřesní, upraví nebo změní jeho části týkající se odvodů za odnětí zemědělské 
půdy zemědělské výrobě v souladu se zněním § 11 tohoto zákona. 
  
 (5) Rozhodnutí o uložení nápravných opatření podle § 3 odst. 3 se nevydá, pokud bylo 
k nápravě ekologické újmy vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o 
předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů8). Zahájené řízení o 
uložení nápravných opatření podle § 3 odst. 3 orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy zahájeno řízení o uložení nápravného opatření 
podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů8).  
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§ 24  

 S působností pro Českou republiku se zrušují:  

 1. Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 
75/1976 Sb. 

 2. Zákon České národní rady č. 77/1976 Sb., o působnosti orgánů ochrany 
zemědělského půdního fondu České socialistické republiky. 

 3. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 102/1976 Sb., o 
odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací. 

 4. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 39/1984 Sb., o sazbách 
odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě. 

§ 25  

 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním 
fondu životního prostředí České republiky, se mění takto: 

 "d) odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 60 % jejich 
celkového objemu určeného orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.5) 

§ 26 

Účinnost  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992. 

Burešová v. r. 

Pithart v. r. 

Příloha k zákonu ČNRč. 334/1992 Sb. 

 

Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

ČÁST A  

 Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy vycházejí ze základní ceny 
zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovené 
oceňovací vyhláškou27).  

ČÁST B  

Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského 
půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů 

Skupina faktorů Charakteristika   faktorů   životního   prostředí Ekologická 
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negativně   ovlivněného   odnětím   půdy   ze 
zemědělského   půdního   fondu 

váha vlivu    
 

A Národní   parky   -   I.   zóna,   národní  přírodní 
rezervace,   a   národní   přírodní  památky 
Národní parky – I. zóna, národní přírodní 
rezervace nebo národní přírodní památky 

20    
 
 
10 

 Národní   parky   -   II.   zóna,   chráněné  
krajinné  oblasti   -   I.   zóna,   přírodní  
rezervace,   a  přírodní   památky     
Národní   parky   -   II.   zóna,   chráněné  
krajinné  oblasti   -   I.   zóna,   přírodní  
rezervace nebo  přírodní   památky                   

15  
 
 
 
7 

 Národní   parky   -   III.   zóna,   chráněné  
krajinné   oblasti   -   II.   zóna,   územní  
systémy   ekologické   stability    
Národní   parky   -   III.   zóna,   chráněné  
krajinné   oblasti   -   II.   zóna nebo   územní  
systémy   ekologické   stability    

10   
 
 
 
5 

 Ochranná   pásma   národních   parků,  
chráněné   krajinné   oblasti   - III.   zóna,   a  
významné  krajinné   prvky   
Ochranná pásma národních parků, 
chráněné krajinné oblasti – III. zóna nebo 
významné krajinné prvky 
                                                                               

5  
 
 
 
 
3 

B Chráněné   oblasti   přirozené   akumulace 
podzemních   a   povrchových   vod,   a  
ochranná  pásma   vodních   zdrojů   II.   stupně 

10 

 Ochranná   pásma   léčivých   zdrojů   a  
minerálních  vod   stolních   vně   ochranných  
pásem   I.   stupně  nebo   užších   prozatímních  
ochranných   pásem                                 

10 
 

 Chráněné oblasti přirozené akumulace 
podzemních a povrchových vod,   ochranná 
pásma vodních zdrojů II. stupně nebo 
ochranná pásma I. stupně přírodních 
léčivých zdrojů, ochranná pásma I. stupně 
zdrojů přírodních minerálních vod                   

                                                    

 

5 

C Území   mimo   plochy   určené   platnou   
územně  plánovací   dokumentací   k   zástavbě   
nebo   pro  jiné   urbanistické   funkce    
Území mimo plochy určené územním 
plánem nebo regulačním plánem k zástavbě 
nebo pro jiné urbanistické funkce                      
 

5  3 

D   Chráněná   ložisková   území                               5 3 
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ČÁST C  

Důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Důvod   ke   snížení   základní   sazby   odvodů                    Koeficient 

 Zemědělská   půda   poškozená 

 a)   spady   z   průmyslových   exhalací                                          0,8 

 b)   úniky   pevných   nebo   tekutých   toxických   látek                0,4 

 c)   ropnými   látkami                                                                      0,7 

 d)   vodní   nebo   větrnou   erozí                                                     0,6 

 Zemědělská   půda   nalézající   se   v   současně 

 zastavěném   území   sídelních   útvarů   (obcí)                                0,2 

 Zemědělská   půda   v   ekonomicky   zaostávajících 

 územích   a   v   pohraničních   územích   vymezených 

 usnesením   vlády   České   republiky   č.   11   ze   dne   8.1.1992      0,5  

ČÁST D  

Postup při výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

 Zpracovatel výpočtů odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a 
11) postupuje při této činnosti takto: 

 1. Zjistí zařazení pozemku nebo jeho částí do bonitovaných půdně ekologických 
jednotek a jeho základní cenu podle oceňovací vyhlášky27).  

 2. Zjistí, bude-li odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu negativně ovlivněn 
některý z faktorů životního prostředí, vyjmenovaných v části B, a v návaznosti na to určí 
odpovídající ekologickou váhu tohoto ovlivnění. V případech, že bude ovlivněno více faktorů 
životního prostředí, jednotlivé odpovídající ekologické váhy sečte. V případech, že bude 
ovlivněno více faktorů životního prostředí, uplatní se nejvyšší určená ekologická váha 
ovlivnění.  

 3. Základní cenu zemědělské půdy dotčené odnětím ze zemědělského půdního fondu 
(bod 1.) vynásobí ekologickou vahou ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí nebo 
součtem těchto vah (bod 2.). Tím je stanovena základní sazba odvodů za odnětí.  

 4. Zjistí, přichází-li v úvahu některý z důvodů ke snížení stanovené základní sazby 
odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (bod 3.), které jsou vyjmenovány v 
části C, a v návaznosti na to určí odpovídající koeficient tohoto snížení. Při více důvodech ke 
snížení základní sazby odvodů jednotlivé odpovídající koeficienty určuje odděleně a 
navzájem nezávisle.  
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 5. Základní sazbu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (bod 3.) 
vynásobí koeficientem důvodu ke snížení této sazby (bod 4). Při více důvodech ke snížení 
základní sazby odvodů výsledek vynásobí postupně dalšími koeficienty jednotlivých důvodů 
tohoto snížení. Tím je stanovena snížená sazba odvodů za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu.  

 6. 4. Výslednou sazbu odvodů zjistí tak, že základní sazbu odvodů za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu zjištěnou podle bodů 2 až 5  2 a 3 vynásobí koeficientem třídy 
ochrany.    

         Třída   ochrany                 koeficient 

             I.   třída                       9 

            II.   třída                       6 

           III.   třída                       4 
 
            IV.   třída                       2 3 

             V.   třída                       2 3 

 Celková výsledná částka odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je 
součtem výsledných sazeb podle výměr jednotlivých bonitovaných půdně ekologických 
jednotek a jejich zařazení do tříd ochrany zastoupených na odnímaném pozemku.  

 7. 5. Jde-li o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, při kterém se odvody 
platí jednorázově, je stanovená částka skutečné výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu (bod 6.) (bod 4.) konečná.  

 8. 6. Při dočasném odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebo při trvalém 
odnětí této půdy, za které mají být odvody placeny každoročně, stanoví výši odvodů za každý 
kalendářní rok trvání uvedeného odnětí půdy jako stý díl částky skutečné výše odvodů za 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dotčeném pozemku, vypočtené podle bodu 6. 
bodu 4. V případě, že uvedené odnětí se uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu 
kalendářního roku, stanoví odvody ve výši jedné dvanáctiny stého dílu částky skutečné výše 
odvodů, a to za každý i započatý měsíc. Není-li rozhodnutí o odvodech vydáno neprodleně, 
částka odvodů odpovídající období do vydání rozhodnutí o odvodech se přičte k první 
platbě odvodů.  

7. Je-li půda odnímána pro těžební účely na pozemcích nalézajících se ve 
schváleném dobývacím prostoru nebo na chráněném ložiskovém území, ekologická váha 
vlivu skupiny faktorů D „Chráněná  ložisková  území“  v části B se nepoužije.   

 

ČÁST E  

Východiska ke zjišťování údajů potřebných pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu 
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 1. Údaje o klimatických regionech a hlavních půdních jednotkách se zjistí například z 
uživatelské příručky "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití" a 
ze související mapové dokumentace.  

1.  2. Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy 
ze zemědělského půdního fondu, se zjistí například z mapové a spisové 
dokumentace k vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, 
přírodních rezervací, přírodních památek, významných krajinných prvků, územních 
systémů ekologické stability, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, 
ochranných pásem vodních zdrojů, ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních 
vod stolních ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, z územně plánovací dokumentace, z výsledků geologického 
průzkumu a z jiných účelových podkladů, popřípadě z účelového měření.  

2. Důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu se zjistí například z mapové dokumentace, z územně plánovací dokumentace, ze 
závazných posudků hygienické služby a jiných účelových podkladů, popřípadě z 
účelového měření nebo průzkumu. 

 

 

 

 

Vybraná ustanovení novel 

 

Čl. V zákona č. 402/2010 Sb. 

Přechodná ustanovení  

 1. Řízení podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. zahájená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.  

 2. Při rozhodování o odvodech podle § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci 
prvního rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních předpisů. 

____________________  

 1) § 32 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 7 a 10 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 55/1980 Sb.  

2) Příloha k vyhlášce č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci 
nemovitostí, oddíl B, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.  

4) § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  



39 
 

4a) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o 
hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.  

5) § 4 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
vyhlášky č. 45/1979 Sb.  

6) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

7) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

8) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů.  

9) Vyhláška č.43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.  

10) § 1 odst. 2 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (úplné znění č. 55/1984 Sb.).  

10) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

11) § 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách.  

11) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. 

12) § 3 a 4 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.  

12) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavě, ve znění pozdějších předpisů. 

13) § 126 zákona č. 50/1976 Sb.  

14) § 4, 44, 46, 47 a 53 vyhlášky č. 83/1976 Sb.  

15) § 51, 52 a 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb.  

16) § 59 a násl. vyhlášky č. 83/1976 Sb.  

17) § 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb.  

18) § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.  

19) Např. § 66 a násl., § 71 a násl. § 82 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.  

19a) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.  

21) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).  

22) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.  

23) § 78 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.  

24) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 
219/1991 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb.  

25) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.  
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26) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. Zákon č. 513/1991 Sb.  

27) Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 

28) Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, kód R10 přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

29) Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

30) Zákon č. 167 /2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

31) § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb. 

32) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

33) § 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění  pozdějších předpisů. 

34) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

35) Například  § 55 odst. 1 stavebního zákona. 

 

Úplné znění části zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky 

§ 2 

 (1) Příjmy Fondu tvoří zejména 

a) poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,2)  

b) poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, 3)  

c) poplatky podle zákona o odpadech,4)  

d) odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 60% jejich celkového 
objemu určeného orgánem ochrany zemědělského půdního fondu,5) stanovené zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu,  

e) poplatky za skutečný odběr podzemních vod6) ve výši 50 % jejich celkového objemu,  
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f) úhrady odváděné do státního rozpočtu za vydobyté nerosty,  

g) pokuty uložené orgány správce Fondu a Českou inspekcí životního prostředí7) za porušení 
předpisů a opatření k ochraně životního prostředí,  

h) peněžní příjmy z postihu žadatelů za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu,  

i) dotace ze státního rozpočtu,  

j) podíly na výnosu daní,  

k) úvěry od právnických osob,  

l) příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,  

m) další příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých úsecích 
životního prostředí. 
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V. 

Teze vyhlášek k zákonu č. 334/1992 Sb. 

I. 

Vyhláška o podrobnostech ochrany zemědělského půdního fondu  
 
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a), f) až i) zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. …/2014  Sb.   (dále 
jen "zákon"): 

§ 1 

Kritéria pro udělování souhlasu se změnou trvalého travního porostu na ornou půdu  

(1) Pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu jsou vhodné půdy, kde 
a) mocnost půdy, měřená ve slehlém stavu, přesahuje 30 cm,   
b) mocnost humózního horizontu přesahuje 20 cm,  
c) skeletovitost humózního horizontu nepřekračuje skeletovitost podorničí, 
d) rozoráním nedojde k ohrožení půdy erozí nebo   
e) v území nejsou svahové průlehy a údolnice, v nichž dochází ke koncentraci 

povrchového odtoku.  
 

(2) Pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu jsou nevhodné půdy  
 

a) a) mělké skeletovité na tvrdé nesnadno větratelné hornině s hlavní půdní jednotkou1) 
39, 

b) b) s hrubě kamenitým podorničím s hlavní půdní jednotkou 37, 38, 
c) c) na štěrkopískových terasách s hlavní půdní jednotkou 70, 
d) d) silně hydromorfní s hlavní půdní jednotkou 66 až76  nebo 
e) e) erodované s hlavní půdní jednotkou 40, 41, 77, 78.    

  

(3) Při hodnocení erozního ohrožení půdy (odstavec 1 písm. d) se postupuje podle 
vyhlášky o hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustné míře erozního ohrožení a opatření ke 
snížení erozního ohrožení. 

§ 2 

    Obsah a způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení 

dobývacích prostorů  

 (1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond (dále jen „vyhodnocení“) se zpracovává pro celou výměru půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu, na které má být dobývací prostor stanoven včetně jeho 
oddělených částí a včetně výměry ploch dotčených souvisejícími akcemi jako jsou odvaly, 
výsypky, odkaliště, úpravárenské plochy, provozní zařízení a dopravní napojení (dále jen 
„související akce“).  

                                                            
1) § 1 vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci. 
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 (2) Vyhodnocení obsahuje textovou část, grafickou část a studii rekultivace.   

 (3) Textová část vyhodnocení obsahuje 

a) uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologické a odtokové 
poměry a sítě zemědělských účelových komunikací, 

b) vymezení zastavěného území, 
c) seznam odnímaných pozemků s uvedením druhu pozemku podle katastru 

nemovitostí,   
d) výměru dotčené zemědělské půdy, 
e)  zařazení pozemků do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd ochrany, 
f) informace o odvodnění a závlahách, 
g) údaje o územním systému ekologické stability, 
h) údaje o úložných poměrech na ložisku a způsobu jeho dobývání, jako jsou 

mocnost suroviny, existence nebilančních bloků, výše hladiny podzemní vody, 
kóty těžební báze, 

i) údaje o umístění kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných 
zemin (dále jen „skrývka“) a souvisejících akcí, 

j) údaje prokazující nezbytnost těžby na předmětné lokalitě, 
k) odůvodnění, proč je stanovení dobývacího prostoru v území z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu nejvýhodnější, a 
l) odůvodnění, proč je navržený způsob rekultivace z hlediska ochrany  

zemědělského půdního fondu nejvýhodnější. 
 

 (4) Grafická část vyhodnocení obsahuje 

a) katastrální mapu s vyznačením hranic dobývacího prostoru, 
b) mapu dobývacího prostoru v měřítku v podrobnosti nejméně 1 : 5 000 s vyznačením 

hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek a hranic bloků zásob nerostů podle 
výsledků geologického průzkumu, 

c) mapu širšího území v měřítku v podrobnosti nejméně 1 : 5 000 s vyznačením 
dobývacího prostoru a hranic chráněného ložiskového území a dalších dobývacích 
prostorů téže suroviny. 

 
 (5) Studie rekultivace obsahuje 

a) informace o způsobu těžby, zejména těžební postupy, kótu těžební báze, výšku 
hladiny podzemní vody,  

b) předběžnou bilanci skrývky a jejího umístění a předběžnou bilanci hlušiny a jejího 
umístění,   

c) údaje o způsobu rekultivace, případně úpravy dobývacího prostoru, nepřichází-li 
zpětná rekultivace v úvahu, zejména kótu vytěženého prostoru, úhly svahů, počet 
etáží, druh pozemku po rekultivaci nebo úpravě, 

d) mapu území dotčeného těžbou a souvisejícími akcemi v měřítku v podrobnosti 
nejméně 1 : 5 000 s vyznačením rekultivace, 

e)   podélné a příčné řezy dobývacím prostorem, které charakterizují území po rekultivaci 
s vyznačením těžební báze, výše hladiny podzemní vody, úrovně terénu po rekultivaci 
a navázání rekultivovaného území na okolní pozemky, a 

f) informace o devastaci nastalé poklesem terénu v důsledku těžby prováděné hlubinným 
způsobem (dále jen „devastace terénu“). 
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§ 3 

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební 
a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém 

průzkumu 
 

(1) Vyhodnocení se při stavební a průmyslové činnosti, při terénních úpravách a při 
geologickém a hydrogeologickém průzkumu zpracovává pro celou výměru půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu, která má být záměrem a souvisejícími akcemi dotčena. U 
záměrů, které podléhají povolení podle zvláštních právních předpisů se vychází 
z dokumentace potřebné k vydání povolení záměru. Vyhodnocení těžební činnosti se 
zpracovává pro celou výměru půdy náležející do zemědělského půdního fondu, která má být 
dotčena  

a) při povrchovém (lomovém) způsobu těžby uhlí a lignitu v oblastech soustředěného 
dobývání v rámci stanoveného dobývacího prostoru v období pěti let, 

b) při povrchovém způsobu těžby k účelům stavebním nebo průmyslovým jak těžbou v 
rámci stanoveného dobývacího prostoru, tak těžbou na ložiscích, u nichž se dobývací 
prostor nestanovuje, v období deseti let a 

c) při hlubinném způsobu těžby výstavbou důlních objektů a souvisejících akcí a 
devastací terénu, popřípadě z jiných příčin souvisejících s těžební činností. 

(2) Vyhodnocení obsahuje textovou část, grafickou část, plán rekultivace, má-li být půda 
po ukončení účelu odnětí pro nezemědělské využití rekultivována (§ 5), předběžnou bilanci 
skrývky a výsledky pedologického průzkumu, na jejichž základě je předběžná bilance 
skrývky zpracována.   

(3)  Textová část obsahuje 

a) způsob provádění záměru a souvisejících akcí, 
b) zdůvodnění potřeby, funkce a významu záměru a souvisejících akcí,  
c) zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu nejvýhodnější, 
d) informaci, zda navrhované řešení vychází z platné územně plánovací dokumentace 

nebo z územně plánovacích podkladů, z návrhů tras nadzemních a podzemních vedení, 
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí opatřených 
souhlasem podle § 7 zákona, popřípadě ze schválených návrhů na stanovení 
dobývacích prostorů opatřených souhlasem podle § 6 zákona, celkové zhodnocení 
důsledků záměru a souvisejících akcí na zemědělský půdní fond,  

e) období, ve kterém  se projeví  devastace   terénu, rozsah a charakter devastace terénu  
a   opatření  k zahlazení devastace terénu, jde-li o hlubinný způsob těžby, 

f) popis činností související s geologickým a hydrogeologickým průzkumem, jedná-li se 
o geologický nebo hydrogeologický průzkum, a 

g) soupis odnímaných pozemků nebo jejich částí v členění podle území obce a podle 
druhu odnětí z časového hlediska (trvalé nebo dočasné); soupis se předkládá formou 
tabulek č. 1 a 2 uvedených v příloze k této vyhlášce,  

h) součet výměry odnímané zemědělské půdy v členění podle katastrálních území a 
druhu odnětí z časového hlediska; součet se předkládá formou tabulky č. 3 uvedené 
v příloze k této vyhlášce. 

(4) Soupis pozemků podle odstavce 3 písm. g) obsahuje   
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a) údaje podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh 
pozemku),  

b) výměry pozemků nebo jejich částí, 
c) údaje o zařazení pozemků do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd 

ochrany a 
d) informace o odvodnění a závlahách, 
e) informace o protierozních opatřeních 
f) údaj o druhu odnětí z časového hlediska. 

(5)  Podkladem pro grafickou část jsou kopie katastrálních map. Grafická část obsahuje 
zákres 

a) hranic ploch odnímané zemědělské půdy v členění na pozemky odnímané trvale a 
dočasně,  

b) ploch, na kterých jsou uskutečněna odvodnění a závlahy, 
c) zastavěného území,  
d) hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany, 
e) druhů pozemků podle katastru nemovitostí,  
f) hranic jednotlivých etap těžby s určením časového pořadí, případně jednotlivých etap 

souvisejících akcí, jedná-li se o povrchový způsob těžby, a 
g) hranic ploch devastace terénu s uvedením období   jejich vzniku, jedná-li se o 

hlubinný způsob těžby.  

(6)  Předběžná bilance skrývky obsahuje  

a) parcelní čísla a výměry pozemků, případně jejich částí včetně zákresu na snímku 
pozemkové mapy, na kterých bude provedena skrývka,  

b) zákres umístění pedologických sond v kopii katastrální mapy,  
c) bilanci skrývky s  rozdělením na bilanci kulturních vrstev a hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin a 
d) návrh hospodárného využití skrývky. 

 
§ 4 

Způsob provádění skrývky a způsob zajištění její ochrany  

(1) Předběžná bilance skrývky je podkladem pro rozhodování podle § 3 odst. 2 a § 9 odst. 
6 zákona a provádí se na základě výsledků pedologického průzkumu, případně na základě 
jednotlivých pedologických sond u dotčení zemědělské půdy menšího rozsahu.  

(2) Pokud skryté skrývkové zeminy nemají být využity při rekultivaci odňatých pozemků, 
předběžná bilance skrývky obsahuje jejich hospodárné využití především pro zemědělské 
účely na jiných pozemcích.   

(3) Skrývka se provádí před uskutečněním nezemědělské činnosti podle podmínek 
stanovených orgánem ochrany zemědělského půdního fondu v souhlase podle § 3 odst. 2 nebo 
§ 9 zákona (dále jen „souhlas“).    

(4) Pokud bude skrývka uložena na deponiích do doby jejího využití, oprávněný ze 
souhlasu zajistí její řádné ošetření a ochranu před zaplevelením, erozí a odcizením. 

(5) O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu protokol. Do 
protokolu se zaznamenává přemístění, rozprostření či jiné využití, uložení, ochrana a 
ošetřování skrývky v dělení na kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné 
zeminy. 
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§ 5 

Způsob provádění rekultivace půdy a obsah plánu rekultivace 

(1) Rekultivace se provede bezprostředně po ukončení nezemědělského využití 
zemědělské půdy. V rekultivované půdě nesmí být překročeny hodnoty rizikových prvků a 
rizikových látek, které ohrožují zdraví lidí a zvířat, daných zvláštním právním předpisem. 

 (2) Na dotčených pozemcích nezemědělskou činností musí být odstraněny dočasné 
stavby, zařízení a jiné hmotné zbytky po nezemědělské činnosti. 

(3) Činnosti a opatření technické a biologické rekultivace se provádí plynule v pořadí a 
rozsahu stanoveném ve schváleném plánu rekultivace. 

(4) Oprávněný ze souhlasu vede po celou dobu provádění rekultivace protokol, v němž 
zaznamenává použité postupy při rekultivaci, průběh a termíny rekultivačních prací.  

(5) Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace oprávněný ze souhlasu oznámí 
ukončení rekultivace orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas, za 
účelem provedení šetření v terénu a vydání potvrzení o ukončení odnětí zemědělské půdy (§ 
11 b odst. 2 zákona 

 (6) Plán rekultivace obsahuje  

a) technickou rekultivaci a biologickou rekultivaci,  
b) časový postup technické a biologické rekultivace,  
c) časový postup etap odnímání pozemků a 
d) mapové podklady v měřítku v podrobnosti minimálně 1 : 5 000 s vyznačením  údajů 

podle písmene b), odst. 7 písm. a) až i) a odst. 8 písm. c) a profily terénu před a po 
rekultivaci včetně napojení území na okolní terén s vyznačením výše hladiny 
podzemní vody. 

(7) Technická rekultivace obsahuje 

a) informace o skrývce a způsob jejího využití a umístění dočasných deponií, 
b) informace o množství vydobyté hlušiny, místo a způsob jejího uložení, 
c) cíl a způsob terénních úprav pozemků dotčených záměrem a souvisejícím akcemi 

včetně rozprostření skrývky, 
d) způsob přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci,  
e) způsob úpravy vodního režimu,  
f) meliorační opatření,  
g) kóty vytěženého prostoru, kóty zrekultivovaného terénu, výše hladiny podzemní vody, 
h) způsob úpravy závěrných svahů vytěženého prostoru a způsob jeho napojení na okolní 

terén a 
i) způsob vybudování a umístění  provozních zařízení a dopravního napojení , 
j) řešení dopravního napojení na rekultivované zemědělské pozemky a 
 
k) mocnost a kubaturu použité skrývky a hlušiny. 

(8) Biologická  rekultivace obsahuje 

a) meliorační osevní postup včetně agrotechnických operací, 
b) informace o intenzitě hnojení a 
c) uvedení druhu pozemku a způsobu využití pozemku po rekultivaci.  
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Příloha k vyhlášce  

 

Tabulka č. 1 

Soupis trvale odnímaných pozemků na území obce 

Název obce 

Číslo 
parcelní 

odnímané
ho 

pozemku 

Celková 
výměra 

odnímané
ho 

pozemku 
(m2) 

Katastrá
lní 

území 

Druh 
pozem

ku 

BPE
J 

 

Odníma
ná 

výměra 

(m2)  

Třída 
ochra

ny 

Protiero
zní 

opatření 

Odvodně
ní a 

závlahy 

trvale 

         

         

         

         

         

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx

Součet    
plochy 

požadov
ané pro 
trvalé 
odnětí 
(m2) 

xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx  xxxxx xxxxx xxxxx 

 

Tabulka č. 2 

Soupis dočasně odnímaných pozemků na území obce 

Název obce 

Číslo 
parcelní 

 
odnímanéh

Celková 
výměra 

odnímané
ho 

Katastrá
lní 

území 

Druh 
pozem

ku 

BPEJ

 

Odním
aná 

výměra 
(m2) 

Třída 
ochra

ny 

Protiero
zní 

opatření 

Odvodn
ění a 

závlahy 
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o pozemku pozemku 
(m2) 

dočasn
ě 

         

         

         

         

         

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 

Součet 
plochy 
požado
vané 
pro 

dočasn
é odnětí 

(m2) 

xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx  xxxxx xxxxx xxxxx 

  

Tabulka č. 3 

Součet výměry trvale odnímané zemědělské půdy a součet dočasně odnímané 
zemědělské půdy podle katastrálních území 

Katastrální území Trvale odnímáno (m2) Dočasně odnímáno (m2) 

   

   

Součet celkem za všechna 
katastrální území (m2) 

  

  

II. 

 Teze vyhlášky o stanovení podrobností ochrany kvality půdy 
   

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona  č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu,  ve znění zákona č.  …/2014 Sb. (dále jen „zákon“): 
 

§ 1 
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Předmět úpravy 
 

     Tato vyhláška stanoví preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek 
v půdě (dále jen „preventivní hodnoty“) a indikační hodnoty obsahů rizikových prvků a 
rizikových látek v půdě (dále jen „indikační hodnoty“), jejich vztah k požadavkům na 
zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, jejich vztah k přímému ohrožení zdraví lidí nebo 
zvířat při kontaktu s půdou, jejich vztah k produkční funkci půdy a postupy pro zjišťování a 
hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě. 
 

§ 2 
Stanovení preventivních hodnot a indikačních hodnot 

 
     Preventivní hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Indikační hodnoty jsou 
stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 

§ 3 
Postupy pro zjišťování a hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě 

 
     (1) Při kontaminaci půdy jinými rizikovými prvky nebo rizikovými látkami nebo 
předpokládanému jejich výskytu než které jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 se použijí 
ekotoxikologické testy pro zkoušení půdy uvedené v příloze č. 3. Zjišťování obsahů 
rizikových prvků a rizikových látek v půdě se provádí pomocí postupů pro odběr vzorků 
stanovených v příloze č. 4 a pomocí analytických postupů stanovení škodlivých látek 
stanovených v příloze č. 5. Pro konkrétní postupy hodnocení se použijí metody uvedené 
v příloze č. 6. 
 
     (2) Hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě se provádí porovnáním 
zjištěných obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě  podle odstavce 1 s 
preventivními a indikačními hodnotami.  

§ 4 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem…….2015 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2015 Sb.  

Preventivní hodnoty  
Tabulka č. 1 

Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v  půdě  (obsah v extraktu lučavkou 
královskou, Hg celkový obsah) 

Kategorie půd 
Preventivní hodnota3) (mg.kg-1 v suš.) 

As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 

Běžné půdy 1) 20 2.0 0.5 30 90 60 0,3 50 60 130 120 

Lehké půdy 2) 15 1.5 0.4 20 55 45 0,3 45 55 120 105 

Vysvětlivky k tabulce:   



9 
 

 1)    Běžné půdy: písčito-hlinité, hlinité, jílovitohlinité a jílovité půdy, které zaujímají převážnou část       
 zemědělsky využívaných půd. Jedná se o půdy s normální variabilitou prvků, s normálním půdním 
vývojem v různých geomorfologických podmínkách, v tomto pojetí včetně půd na karbonátových 
horninách.  

2)      Lehké půdy:  půdy vzniklé na velmi lehkých a chudých matečních horninách jako jsou písky a štěrkopísky. 
Při vymezení těchto půd se vychází ze zastoupení jemných částic (do 0,01 mm), které tvoří maximálně 20 
%. Tyto půdy se vyznačují velmi nízkou absorpční kapacitou (do 120 mmol.kg -1). 

                 3)       Hodnoty se netýkají půd geogenně anomálních 

Tabulka č. 2 

Preventivní hodnoty obsahů rizikových látek v půdě 

Látka preventivní hodnota (mg.kg-1  v suš.) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Σ PAU1)  1,0 

Chlorované uhlovodíky 

Σ PCB 2) 0,02 

Σ DDT3)   0,075 

HCB4) 0,02 

HCH4) (Σ α+β+γ) 0,01 

PCDD/F5) 1,0* 

Nepolární uhlovodíky 

Uhlovodíky C 10 – C 40  100 

Vysvětlivky k tabulce:  

1)ΣPAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, 
naftalen, pyren) 

 2) Σ PCB kongenerů – 28+52+101+118 +138+153+180 

 3) Σ DDT, DDE, DDD 

 4) HCB a HCH (Σ α+β+γ) jsou sledovány jen při podezření, že jsou v půdě obsaženy 
 5) Hodnota mezinárodního toxického ekvivalentu (I-TEQ PCDD/F)  (ng.kg-1)* 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2013 Sb. 

 

Indikační hodnoty rizikových prvků a rizikových látek�

Tabulka č. 1   
Indikační hodnoty  při jejich překročení může být ohrožena zdravotní nezávadnost potravin  nebo 

krmiv (mg.kg-1 suš.) 

Prvek 

Půdní druh pH /CaCl2
 

Indikační hodnota 

extrakce 
lučavkou 

extrakce NH4NO3 

 5,0-6,5 1,5 - 

běžné půdy  > 6,5 2,0 0,1 

lehké půdy > 6,5 2,0 0,04 

Ni 

 < 5,0 90 - 

 5,0-6,5 150 - 

 > 6,5 200 - 

 - - 1,0 

Pb  - 300 1,5 

As  - - 1,0 

Tl  - 10 0,2 

  Hg*)   1,5  

Vysvětlivky k tabulce: 

 *) celkový obsah 

Za překročení indikační hodnoty obsahu rizikového prvku v půdě dle tabulek č. 1 a č. 2 se považuje překročení 
kteréhokoli ze stanovení, tj. a) extrakce lučavkou, b)  extrakce NH4NO3, přičemž pro vyhodnocení je nutno 
chemické analýzy obsahu prvku provést oběma metodami, pokud jsou pro ně indikační limity stanoveny.  

Tabulka č. 2 
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Indikační hodnoty při jejich překročení je podezření z ohrožení růstu rostlin  a  
produkční funkce půdy (mg.kg-1suš.) 

Prvek Půdní druh pH /CaCl2
  

Indikační hodnota 

extrakce lučavkou  extrakce 
NH4NO3 

Zn 
  400 - 

  - 20 

Ni 

 < 5,0 90 - 

 5,0-6,5 150 - 

 > 6,5 200 - 

 - - 1,0 

Cu 

 < 5,0 150 - 

 5,0-6,5 200 - 

 > 6,5 300 - 

 - - 1,0 

Tabulka č. 3     

Indikační hodnoty rizikových prvků při jejich překročení  může být ohroženo zdraví lidí a 
zvířat (mg.kg-1suš.) 

  Rizikový prvek 
Indikační hodnota 

As1) 40 

Cd1) 20 

Pb1) 400 

Hg2) 20 

Tl 60 

Vysvětlivky k tabulce: 
1) Extrakce lučavkou královskou, vztaženo na půdy všech zrnitostních kategorií 

2) Celkový obsah 
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Tabulka č. 4 

Indikační hodnoty rizikových látek při jejich překročení  může být ohroženo zdraví lidí a zvířat 
(mg.kg-1suš.) 

  Riziková látka 
Indikační hodnota 

Benzo(a) pyren  0,5 

Σ PAU 1)  30,0 

Σ PCB 2) 1,5 

Σ DDT 3)  8,0 

HCB4)   1 

HCH4) (Σ α+β+γ) 1 

PCDD/F 5) 100,0*  

Vysvětlivky k tabulce: 

1)ΣPAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, 
naftalen, pyren) 

 2) Σ PCB kongenerů – 28+52+101+118 +138+153+180 

 3) Σ DDT, DDE, DDD 

 4) HCB a HCH (Σ α+β+γ) jsou sledovány jen při podezření, že jsou v půdě obsaženy 

 5) Hodnota mezinárodního toxického ekvivalentu (I-TEQ PCDD/F)  (ng.kg-1)* 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2015 Sb. 
 
Metody hodnocení kontaminace půdy jinými rizikovými prvky nebo rizikovými látkami, 
než které jsou uvedeny v příloze „č. 1 a 2“ 
 

Tabulka   

Ekotoxikologické testy pro zkoušení znečištění půdy 

Metoda Kritérium toxicity 

Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae 
(Enchytraeus sp.) – Stanovení vlivu na reprodukci 
roupic 

 

Půda je ekotoxická pokud počet juvenilů ve 
zkoušené neředěné půdě je statisticky významně 
nižší v porovnání s kontrolou při hladině 
významnosti 0,05 a zároveň je její inhibice 
reprodukce ve srovnání s kontrolou větší než 10 
% 

Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia 
candida) látkami znečišťujícími půdu 

 

Půda je ekotoxická pokud počet juvenilů ve 
zkoušené neředěné půdě je statisticky významně 
nižší v porovnání s kontrolou při hladině 
významnosti 0,05 a zároveň je její inhibice 
reprodukce ve srovnání s kontrolou větší než 10 
% 

Stanovení inhibice nitrifikace v půdách a půdních 
materiálech 

Půda je ekotoxická pokud nitrifikační aktivita  směsi 
zkoušené půdy s referenční půdou je nižší než 90 
% průměrné aktivity zkoušené a referenční půdy, 
zkoušených odděleně:  

Am + SDm < 0,90 . 
2

PC AA 
, kde 

Am     – průměrná nitrifikační aktivita ve směsném 
vzorku zkoušené půdy s referenční půdou v 
hmotnostním poměru 1:1 

SDm – směrodatná odchylka nitrifikační aktivity 
směsného vzorku 

AC – průměrná nitrifikační aktivita referenční půdy

AP  – průměrná nitrifikační aktivita neředěné 
zkoušené půdy 

Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní 
flóru –  
Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene 

 

Půda je ekotoxická pokud je průměrná délka 
kořene rostlin ve zkoušené neředěné půdě 
statisticky významně kratší v porovnání 
s kontrolou při hladině významnosti 0,05 a 
zároveň je inhibice růstu kořene ve srovnání s 
kontrolou větší než 10 %  

Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených Půda je ekotoxická pokud, výluh připravený dle 
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řas.  

 

ČSN EN 12457-2 Charakterizace odpadů - 
Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti 
zrnitých odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová 
vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 
10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm 
(bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) vykazuje 
inhibici větší než 5 % ve srovnání s kontrolou. 

Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 
Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní 
toxicity.  

 

Půda je ekotoxická pokud, výluh připravený dle 
ČSN EN 12457-2 (83 8005) Charakterizace odpadů 
- Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti 
zrnitých odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová 
vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 
10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm 
(bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) vykazuje 
inhibici větší než 10 %. 

 

Postup:  

Reprezentativní vzorek půdy je před testy zhomogenizován a předupraven v souladu s jednotlivými zkouškami 
podle určených norem. Referenční půdou (kontrolou) používanou pro terestrické zkoušky s roupicemi, 
chvostoskokem a kořenem vyšších rostlin je umělá půda, připravená podle určených norem. Pro zkoušku 
inhibice nitrifikace je referenční půdou nekontaminovaná půda splňující požadavky určené normy a je 
vzorkována, zpracována a skladována v souladu s normou. Statistické vyhodnocení terestrických zkoušek s 
roupicemi, chvostoskokem a rostlinami se provádí dle příslušných norem. Akvatické zkoušky s dafniemi a 
řasami se provádí s neředěnýmm vodným výluhem připraveným dle příslušné normy a ze dvou doporučených 
zkoušek se provádí nejméně jedna.  Ze sady terestrických zkoušek lze vyloučit jednu zkoušku, a to  buď zkoušku 
Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – Stanovení vlivu na reprodukci nebo zkoušku 
Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu.  

Příloha č.  4 k vyhlášce  č. …/2015 Sb. 

Postup při odběru vzorků, jejich uskladnění, přepravy a přípravy k analýzám 
 
1. Jsou-li k dispozici vstupní data o stupni, rozsahu a variabilitě zátěže půd pro celou  
vyšetřovanou plochu, vzorkování se neprovádí a použijí se výsledky agrochemického 
zkoušení zemědělských půd, ne starší 6 let.  
 
2. Není-li znám stupeň, rozsah a variabilita zátěže půd, odebírají se směsné vzorky 
z vyšetřované plochy: 
a) v případě šetření velkého rozsahu s nutností získat orientační výsledky  metodami pro 
odběr vzorků zemědělských půd podle vyhlášky o agrochemického zkoušení zemědělských 
půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků5), 

                                                            
5) Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností 

lesních  pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) u ploch prostorově omezených s cíleným průzkumem v pravidelné síti v hustotě minimálně 
jeden směsný vzorek na jeden hektar plochy. Na plochách menších než jeden hektar plochy se 
musí odebrat minimálně 3 směsné vzorky z jedné dílčí plochy, a to tak, aby byly rovnoměrně 
rozmístěné na ploše. 
 
Směsný vzorek 
Jeden směsný vzorek se skládá z 5 - 30 odběrů v závislosti na použitém odběrovém zařízení. 
Jako odběrového zařízení může být použito sondovací tyče, půdního vrtáku nebo lopatky. Při 
odběru je nutno zachytit rovnoměrně celý odebíraný horizont. Použité odběrové zařízení 
nesmí způsobit druhotnou kontaminaci vzorku. 
 
Tabulka I 
Hloubka odběru vzorků 
Vzorky se odebírají do hloubky podle druhu pozemku: 
Druh pozemku Hloubka odběrů půd 
Orná půda              0-25 cm (ornice)*) 

Zahrady, ovocné sady a vinice 0-30 cm*), 

Trvalé travní porosty 0-10 cm*) 

Chmelnice 0-40 cm*)

Vysvětlivka k tabulce: 
*) horizont zpracování 
 
Hmotnost vzorku 
Jeden směsný vzorek musí mít hmotnost minimálně 0,5 kg. 

Uskladnění a přeprava vzorků 
Pokud jsou odebírány vzorky pouze ke stanovení rizikových prvků, ukládají se do papírových nebo PE 
sáčků. Pro stanovení rizikových látek se ukládají do čisté skleněné nádoby s těsnícím uzávěrem. Tyto 
vzorky se přepravují a skladují chlazené, případně zmražené. 

Příprava vzorků k analýzám 
Vzorky jsou vysušeny při laboratorní teplotě, homogenizovány a přesáty přes síto s oky 1mm.  Tento 
postup neplatí pro stanovení organických látek.  

Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/2015 Sb. 

Analytické postupy pro zjišťování škodlivých látek 
 
Stanovení rtuti na přístroji AMA-254 (TMA-254) 
Přesná navážka vzorku se v proudu kyslíku postupně vysuší a rozloží programovatelným 
nárůstem teploty. Proud kyslíku vede spaliny spolu se rtutí přes katalyzátor, kde dojde k 
dokonalé oxidaci spalin a k odstranění nežádoucích složek. Rtuť se potom zachytí v 
amalgamátoru. Po kvantitativním zachycení rtuti se amalgamátor zahřeje a uvolněné páry rtuti 
se vedou do měřícího prostoru, kde se měří pokles intenzity záření rtuťové výbojky 
způsobený přítomností rtuti. 
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Extrakce půd lučavkou královskou za horka   
Upravený vzorek se rozkládá směsí kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné (3+1 v+v) za 
varu. 
 
Extrakce půd roztokem dusičnanu amonného (1 mol.l-1) 
Extrakce roztokem dusičnanu amonného probíhá při pH půdy. Po ustavení rovnováhy mezi 
půdou a extrakčním roztokem se stanovuje obsah jednotlivých prvků v extraktu vhodným 
analytickým postupem. 
 
Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků 
Vzorky zemin jsou extrahovány acetonem, přečištěny na SPE kolonkách C8 a eluovány 
tetrahydrofuranem. Analyzovány jsou vysoko účinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s 
fluorescenční detekcí a gradientovým průběhem. Měření a vyhodnocení se provádí pomocí 
chromatografického integračního software CSW.  
 
Stanovení PCB  a chlorovaných pesticidů 
Při stanovení PCB ve vodách a v zemině je používána metoda kapilární plynové 
chromatografie. Tato metoda umožňuje separaci sledovaných komponent a jejich stanovení. 
V některých případech je při identifikaci použita metoda hmotnostní spektrometrie. 

 
Stanovení uhlovodíků – C10 – C40 
Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 se provádí plynovou chromatografií, která je českou 
verzí evropské normy EN 14039. Norma specifikuje doporučený způsob extrakce, čištění a 
stanovení uhlovodíků C10-C40.  

Příloha č.  6 k vyhlášce č. …/2015 Sb. 

Metody odběru vzorků, analýz a metody pro ekotoxikologická stanovení 
 

Předmět, účel, ukazatel norma 
Kvalita půdy - odběr vzorků. ČSN ISO 10381-6 
Kvalita půdy – Předúprava vzorků lyofilizací 
pro následnou analýzu, (11/07) 

ČSN EN ISO 16720 

Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-
chemické rozbory, (6/11) 

ČSN ISO 11464 

Kvalita půdy – Stanovení pH ČSN ISO 10390 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou 
chromatografií s detekcí hmotnostní 
spektrometrií (GC-MS) a plynovou 
chromatografií s detektorem elektronového 
záchytu (GC-ECD), (2/13) 

ČSN EN 16167 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
pH (3/13) 

ČSN EN 15933 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro 
úpravu vzorků, (2/13) 

ČSN EN 16179 
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Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad 
frakcí prvků rozpustných v lučavce 
královské, (2/13) 

ČSN EN 16174 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
dioxinů a furanů, a polychlorovaných 
bifenylů podobných dioxinům plynovou 
chromatografií s hmotnostní spektrometrií s 
vysokým rozlišením (HR GC-MS), (8/12) 

ČSN P CEN/TS 16190 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
prvků ve výluzích lučavkou královskou a 
kyselinou dusičnou - Metoda plamenové 
atomové absorpční spektrometrie (FAAS), 
(9/12) 

ČSN P CEN/TS 16188 

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří. 

ČSN EN ISO/IEC 17025 

Analýza půd II - ÚKZÚZ – NRL* JPP** - 2011 

Kvalita půdy – Vliv znečišťujících látek na 
Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – Stanovení 
vlivu na reprodukci a na přežití 

ČSN ISO 16387  

Kvalita půdy – Inhibice reprodukce 
chvostoskoků (Folsomia candida) látkami 
znečišťujícími půdu 

 

ČSN ISO 11267  

Charakterizace odpadů - Vyluhování – 
Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 
odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová 
vsádková zkouška při poměru kapalné a 
pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí 
menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti 
částic, nebo s ním). 

ČSN EN 12457-2  

Kvalita půdy – Stanovení účinků 
znečišťujících látek na půdní flóru –  
Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene 

ČSN EN ISO 11269-1   

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Návod pro 
konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.  

ČSN EN ISO 5667-3 

Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti 
Daphnia magna Straus (Cladocera, 
Crustacea) – Zkouška akutní toxicity.  

ČSN EN ISO 6341  
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Vysvětlivky k tabulce: 

* NRL – Národní referenční laboratoř 

** Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ, Analýza půd II (přepracované vydání z roku 2011) kapitoly:3.2.1; 
3.3.1;3.3.2;3.3.6;3.3.7;3.3.11;3.4.1;3.5.1;3.5.2;4.1;4.2;4.3;4.4;4. 

III. 

Teze k vyhlášce o stanovení hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustné 
míry erozního ohrožení a opatření ke snížení erozního ohrožení   

 
I. Úvod 
S ohledem na náročnější přípravu vyhlášky, potřebu vytvoření časového prostoru na 
proškolení pracovníků státní správy a zemědělských podnikatelů (vlastníků a nájemců 
zemědělské půdy), uplatnění požadavků na protierozní ochranu půdy do soustavy hospodaření 
na půdě,  navrhuje se odložení účinnosti vyhlášky na termín  1. července 2015. Předpokládaný 
obsah vyhlášky je proto předkládán pouze ve formě tezí. 

Obsahovou náplní vyhlášky je provedení ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3c zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), tj. stanoví  hodnocení erozního ohrožení půdy,  přípustnou míru erozního ohrožení 
a opatření ke snížení erozního ohrožení.   

V současné době je protierozní ochrana půdy nedostatečně právně upravena (viz stávající 
ustanovení § 3 zákona č. 334/1992 Sb.). V případě příjemců finanční podpory je řešena  
kontrolovatelným a definovaným způsobem, zejména formou povinného standardu GAEC 
(vyloučení pěstování širokořádkových plodin na svažité orné půdě) pro všechny příjemce 
jednotné platby na plochu (SAPS) a vybraných opatření  v ose II Programu rozvoje venkova. 

Realizace ostatních protierozních opatření (KPÚ, AEO) jsou závislá na finančních 
prostředcích, popř. dobrovolném vstupu do AEO apod. Nastavená kritéria pro splnění 
podmínek GAEC I a GAEC II jsou měkká a protierozní ochranu půdy řeší nedostatečně. 
Vyhláška se bude vztahovat obecně na vlastníky a uživatele zemědělské půdy (nejen příjemce 
finančních podpor).   

Za ohrožení půdy se považuje stav překročení přípustné míry erozního ohrožení půdy. 

Jakost vod – Zkouška inhibice růstu 
sladkovodních zelených řas. 

ČSN EN ISO 8692  

Soil quality – Determination of potential 
nitrification – Rapid test by ammonium 
oxidation 

ISO 15685 

Water quality – Guidance on statistical 
interpretation of ecotoxicity data  
(Jakost vod – Návod pro statistickou 
interpretaci ekotoxikologických údajů)  

ISO/TS 20281  
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Za poškození půdy erozí se považuje stav, kdy v důsledku překročení  přípustné míry 
erozního ohrožení došlo v časovém intervalu dvou zjišťování ke zhoršení sledovaných 
vlastností půdy - zmenšení mocnosti půdního profilu, změny jeho textury a struktury ztrátou 
jemných částic, vzniku brázd, výmolů nebo strží jako projevu zrychlené eroze. 

II. Teze 
1. Hodnocení eroze 

Orientační posouzení rizika ohrožení půd erozí lze provést na základě následujících informací 
o půdě a pozemcích: zařazení půdy do HPJ, sklonitost pozemku,  délka nepřerušeného svahu.   

Skupina půd ohrožených erozí 

Klimatický region

(KR)* 

Hlavní půdní jednotka 

(HPJ)** 
Účelová charakteristika 

0–9 
08, 14, 15, 19, 24, 25, 
26, 43, 47, 48, 49 

půdy se sklonitostí 7°–12°, čtvrtá 
číslice kódu BPEJ je 4–5 

0–9 40, 41 
půdy se sklonitostí 12°–17°, čtvrtá 
číslice kódu BPEJ je 6–7 

0–9 40, 41 
půdy se sklonitostí > 17°, čtvrtá číslice 
kódu BPEJ je 8–9 

0–9 77, 78 
strže, půdy se sklonitostí > 25°, čtvrtá 
číslice kódu BPEJ je 8–9 

* 1. číslice pětimístného kódu BPEJ  ** 2. a 3. číslice pětimístného kódu BPEJ 

Orientační stupnice erozní ohroženosti půd (Mazín, 1994) 

Erozní ohroženost při zornění bez vegetačního krytu jako nejnepříznivější riziková situace a 
mikrorelief (svah, tvar svahu) na lokalitě (tab. č. 4) 

Stupeň ohroženosti Sklonitost svahu Délka nepřeruš. svahu 

Latentní až slabá 3° - 7°                 do 300 m 

7° - 12°              300 – 400 m 

Mírná 3°  – 5°                do 600 m 

5°  – 7°              200 – 500 m 

7°  – 10°                60 – 200 m 

10°  – 12°                30 – 80 m 
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12°  – 14°                 do 30 m 

Hranice zornění 

Střední 5°  – 7°                nad 500 m 

7 ° – 10°               200 – 600 m 

10°  – 12°                 80 – 250 m 

12°  – 14°            30/40 – 150 m 

14°  – 17°                 30 – 80 m 

17°  – 20°                 do 40 m 

Silná až extrémní 7°  – 12°              nad 400 m 

12°  – 17°              nad 250 m 

17°  – 25°                do 150 m 

Hranice zemědělské půdy 

Extrémní nad 25°                 do 30 m 

Výpočet ohroženosti zemědělské půdy vodní a větrnou erozí 

Ohroženost zemědělské půdy vodní a větrnou erozí se posuzuje podle vyčíslené průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené  v  t.ha-1.rok -1. Při vyčíslení ztráty se postupuje podle 
metod uvedených v normě ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy a podle 
aktuálních metodik zpracovaných na základě výsledků výzkumu (např. Ochrana zemědělské 
půdy před erozí, metodika VÚMOP, v.v.i. 2007). 

Základní metodou pro vyčíslení ohroženosti půdy vodní erozí, vycházející z kvantifikace 
faktorů ovlivňujících průměrnou roční ztrátu půdy, je universální rovnice Wischmeier-Smith 
(USLE): 

G = R . K . L . S . C . P 

kde je:   G    průměrná roční ztráta půdy (t.ha-1.rok -1)   

              R    faktor erozní účinnosti deště (MJ.ha-1.cm.h-1) 

              K    faktor náchylnosti půdy k erozi (-) 

              L    faktor délky svahu (-) 

              S    faktor sklonu svahu (-) 

              C    faktor ochranného vlivu vegetace (-) 

              P    faktor vlivu protierozních opatření (-) 



21 
 

Dosazením odpovídajících hodnot faktorů posuzovaného pozemku do univerzální rovnice se 
určí dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy vodní erozí (erozní ohroženost) při současném 
nebo navrhovaném způsobu využívání pozemku. Porovná se s přípustnou mírou erozního 
ohrožení.  

2. Přípustná míra erozního ohrožení 

Za přípustnou míru erozního ohrožení půdy se považují průměrné roční  ztráty půdy, které 
dlouhodobě neohrozí plnění produkčních a ekologických funkcí půdy a bude možno zajistit 
dostatečnou úroveň úrodnosti půdy.  

Přípustná  míra erozního ohrožení půdy vodní erozí 

Za přípustnou míru  erozního ohrožení se považují hodnoty pro půdy  

 

mělké   1 t.ha-1.rok-1  

středně hluboké a hluboké  4 t.ha-1.rok-1      kód BPEJ 0,1, 2, 3, 4, 7 

 

Pro kódy 8 a 9 je hloubku půdy nutné zjistit terénním průzkumem, přičemž půdy mělké mají 
hloubku do 30 cm, půdy středně hluboké 30 – 60 cm, půdy hluboké přes 60 cm. Hloubka 
půdy se zjišťuje terénním průzkumem v místech nejsvažitější části pozemku, orientačně lze 
hloubku půdy zjistit z 5. kódu BPEJ, sdruženého pro skeletovitost a hloubku půdy.   

Pokud vypočtená ztráta půdy překročí přípustnou míru erozního ohrožení, je potřeba uplatnit 
opatření k ochraně půdy před poškozováním erozí.   

3. Opatření ke snížení erozního ohrožení  

Opatření vydává příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhodnutím o 
opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 
písm. b).  Opatření ke snížení erozního ohrožení půdy jsou opatření agrotechnická, 
organizační a technická zaměřená na prevenci a omezení škod způsobených erozí, tj. škody na 
půdě v  důsledku ztráty půdy na pozemku, jejího transportu a uložení na jiných pozemcích 
nebo v hydrografické síti. Jedná se zejména o ochranné obdělávání půdy, uplatnění 
protierozních osevních postupů, uspořádání pozemků z hlediska velikosti, tvaru, delimitace 
druhů a pěstovaných kultur, organizace povrchového odtoku. V oblastech, kde se škody 
způsobené erozí opakují, je možné opatření k nápravě uložit formou programu protierozní 
ochrany půdy. V případě potřeby finančně náročnějšího řešení program stanoví postup řešení 
protierozní ochrany v etapách a krocích sledujících efektivnost, hospodárnost a účinnost 
navržených opatření.   

Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm není vhodné obhospodařovat jako ornou 
půdu.  Pokud průměrná vyčíslená ohroženost zemědělské půdy erozí (průměrná roční ztráta 



22 
 

půdy erozí) překročí stanovenou přípustnou míru erozního ohrožení,  je to důvod k uložení 
opatření k ochraně půdy před poškozováním erozí. Obdobným důvodem je situace, kdy eroze 
plošná na pozemku přešla po přívalové srážce nebo tání sněhu v erozi výmolnou. V těchto 
případech není potřeba dokládat výpočtem ztráty půdy erozí.  

Rizikové situace, degradační projevy a škody, vhodná nápravná opatření (Uhlířová, Mazín, 
2005): Tab. č.  

Riziková 
situace 

prostorově 
funkčního 
rozporu 

(nepřiměřený 
způsob 

využívání) 

Degradační 
projev 

Poškození půdy a škody 
na cizích pozemcích 

Nápravná opatření 

(alternativní návrhy) 

Velký blok 
orné půdy na 
dlouhém 
svahu 

(rovinaté 
nížiny a jejich 
okraje) 

Vodní a 
větrná eroze 
– odnos 
půdy 

Snížení produkční 
schopnosti půd 
v denundaci a převlhčení 
až zamokření v akumulaci 

1. Zatravnění (zalesnění) nejvyšších 
partií svahů,  

2. zatravněný zasakovací pás, minimálně 
15 m široký, ve směru vrstevnic, 
nejlépe s doprovodnou výsadbou 
dřevin,  

3. cesta napříč svahem, se svodným 
příkopem, nejlépe s doprovodnou 
zelení nebo zasakovacím pásem, 

4. mez s průlehem a doprovodnými 
dřevinami, 

5. zatravnění meziřadí vinic a sadů, 

6. větrolam, nejlépe v kombinaci 
s biokoridorem ÚSES nebo 
interakčním prvkem 

Odnos semen a poškození 
kulturního porostu 

Zanášení cest a příkopů, 
případně poškození tělesa 
komunikace  

Blok orné 
půdy ve 
svažitém 
členitém 
reliéfu 

(pahorkatiny) 

Vodní eroze 
– odnos 
půdy 

Vznik rýh a strží, plošná 
degradace půdy, vznik 
nánosových kuželů a 
fluvizemí 

1. Plošné zatravnění, 

2. zatravnění nebo zalesnění 
nejvýraznějších míst smytých půd, 

3. zatravnění drah soustředěného odtoku,

4. zatravnění meziřadí vinic a sadů, 

5. zatravnění pásů podél malých vodních 
toků 

Odnos semen a poškození 
kulturního porostu 

Zanášení cest a příkopů, 
případně poškození tělesa 
komunikace  
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Zanášení a kontaminace 
koryt toků a nádrží 

Snížení 
retence 
území - 
povodně 

Povodňové škody na 
stavbách, komunikacích, 
vodních dílech 

1. Zatravnění a zalesnění, opatření 
protierozní ochrany (viz výše), 

2. výstavba poldrů, svodných prvků a  
ochranných hrází 

Zrychlená 
infiltrace – 
vyplavování 
látek 

Znečištění podzemních 
vod živinami a rizikovými 
látkami 

1. Zatravnění nebo zalesnění infiltračně 
rizikových oblastí 

Blok orné 
půdy v údolí a 
široké depresi 
nivních poloh 

průsak živin Přímá kontaminace 
povrchových a 
podzemních vod 

1. Zatravnění v inundačním území, 

2. zatravnění (v šíři min. 5m) podél 
břehů nebo výsadba dřevin 
v ochranných pásech podél toku (cca 
30 m šířky nebo méně u malých 
vodních toků), 

3. zatravnění celé nivy jako akumulační 
zóny nebo vnitřního pásma ochrany 
vodního zdroje, významného 
krajinného prvku, biokoridoru, 
interakčního prvku ÚSES, 

4. vodní nádrž s retenční a revitalizační 
funkcí, suchý poldr pro neřízené 
rozlivy, 

5. umělý mokřad 

Eroze v 
povodí 

Zanášení koryt toku a 
nádrží 

Snížená 
retence 
povodí 

Povodňové škody na 
samotném půdním profilu 
(odnos, nános) 

 

Zem. půda 
ležící ladem 

 

Ztráta 
úrodnosti 

 

Šíření plevelů, zabuřenění, 
nálet dřevin 

1. Pseudostepní lada a mokřady – 
ponechat přirozenou sukcesi,  

2. nálety dřevin dle zájmu o hospodaření 
rekultivovat nebo ponechat 

  

Program  opatření ke snížení erozního ohrožení půdy 

    V území, kde jsou projevy poškozování půdy erozí četnější a protierozní ochranu půdy 
bude potřeba řešit souborem nápravných opatření, je vhodné zpracovat program protierozních 
opatření. Ten na základě vyhodnocení ohroženosti zemědělské půdy erozí na jednotlivých 
půdních blocích navrhne vhodná opatření a postup jejich realizace tak, aby byla zajištěna 
jejich účinnost a efektivnost. Opatření k nápravě pak budou časově a věcně rozfázována do 
postupných kroků. 
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Opatření musí sledovat snížení ztráty půdy erozí na přípustnou míru, zastavit zvyšování 
skeletovitosti půdy, optimalizovat způsoby využití zemědělské půdy, podpořit její produkční a 
mimoprodukční funkce, asanovat degradovanou zemědělskou půdu. 

Program obsahuje návrh 

- organizačních opatření (ochranné zatravnění pozemků, ochranné zalesnění pozemků, 
výběr pěstovaných kultur podle náchylnosti k erozi, pásové střídání plodin, specielní 
agrotechnické postupy) 

- agrotechnických opatření (technologie ochranného zpracování půdy, technologie 
pěstování kultur s nedostatečnou pokryvností povrchu půdy) 

- technických opatření, překážek liniového charakteru, které přeruší délku svahu, omezí 
koncentraci povrchového odtoku a jeho škodlivé působení na odnos půdy (terénní 
urovnávky, vrstevnicové meze, příkopy, průlehy, zatravněné dráhy soustředěného 
odtoku, údolnice, ochranné hrázky, protierozní nádrže, terasy).  

Technická opatření se navrhují obvykle po vyčerpání možností řešení protierozní ochrany 
organizačními a agrotechnickými opatřeními, obvykle jako jejich doplnění. Pokud se 
potřeba protierozních opatření týká většího rozsahu zemědělských pozemků v jednom 
katastrálním území, je vhodné ochranu půdy řešit formou komplexních pozemkových 
úprav. 

Graficky se návrhy protierozních opatření zpracovávají do mapových podkladů v měřítku 
1 : 5000 nebo vyšší podrobnosti. 

Součástí programu je harmonogram provádění jednotlivých opatření.      

Kontrola účinnosti opatření ke snížení erozního ohrožení 

Účinnost uložených opatření se kontroluje novým vyčíslením ztráty půdy erozí. Do výpočtu 
se vloží nové vstupní údaje vycházející z  návrhu opatření. Je žádoucí, aby nepřerušená délka 
pozemku ve směru sklonu nepřevyšovala maximální přípustnou délku stanovenou na základě 
vypočtené přípustné ztráty půdy erozí. Pokud nejsou navržená opatření dostatečně účinná, je 
potřeba řešit protierozní ochranu půdy přerušením délky svahu. To se provede technickým 
prvkem odvádějícím povrchovou vodu, nebo vložením pozemku s kulturou chránící půdu tak, 
aby došlo k  zpomalení povrchového odtoku a jeho transformaci na odtok podzemní. 

IV. 

Teze vyhlášky  o předávání dat do evidence informací o kvalitě půdy, způsobu 
hodnocení informací a o správě evidence informací o kvalitě půdy 

Vyhláška upravuje nakládání s informacemi, pořízenými orgány státní správy 
v souvislosti s činnostmi prováděnými podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu a s činnostmi prováděnými podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Účelem 
je informace pořízené z veřejných prostředků, po jejich využití v řízení, pro které byly 
pořízeny, uložit tak, aby bylo možno v budoucnu je v případě potřeby vyhledat a využít 
znovu, obvykle pro porovnání vývoje kvality půdy a jejího ohrožení v čase. Jde o obdobu 
ukládání výsledků geologických průzkumů a geologických informací v Geofondu. 
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1. Pořizování informací o půdě 

Informace o půdě pořizují orgány státní správy při podezření na nepříznivé změny půdy 
při rozhodování o potřebě vydání opatření k nápravě. 

2. Obsah informací o půdě 

Obsahem informací o kvalitě půdy jsou údaje o  

     - rizikových prvcích a rizikových látkách v půdě  

     - fyzikálních a biologických vlastnostech půdy 

     - erozním ohrožení půdy. 

Ty doplňují 

      - identifikační údaje o pozemcích, kde byla informace pořízena, podle katastru 

        nemovitostí, obsahující katastrální území, číslo pozemkové parcely, druh pozemku, 

        způsob využití pozemku, stručný popis způsobu hospodaření, souřadnice odběrných 

        míst, případně fotodokumentaci 

      - údaje o způsobu odběru vzorků půdy a analytických metodách jejich hodnocení.  

Erozní ohrožení půdy se dokládá vyčíslením míry ohrožení s uvedením použitých vstupních 
údajů a  metody použité pro hodnocení.  

Součástí informací o kvalitě půdy jsou údaje získané z Monitoringu zemědělských půd ČR.  

3. Předávání informací o půdě a jejich evidence 

Informace o kvalitě půdy předávají orgány státní správy do evidence informací o kvalitě 
půdy, která je součástí evidence půdy podle zákona o zemědělství. Tam jsou zařazeny podle 
kódu katastrálního území, čísla pozemkové parcely, případně čísla půdního bloku.  

4. Využívání informací o půdě      

Informace o půdě využívají orgány státní správy k hodnocení kvality půd a jejího vývoje 
v čase, obvykle při podezření na nepříznivé změny půdy a rozhodování o opatřeních k 
nápravě. Informace o erozním ohrožení se pořizují obvykle v návaznosti na škody způsobené 
erozí půdy, případně pro ověření zařazení zemědělské půdy do kategorií - mírně erozně 
ohrožená (MEO), středně erozně ohrožená (SEO). 

5. Hodnocení kvality půd 

Pro globální hodnocení vývoje kvalitativních vlastností půd se využívá Monitoring 
zemědělských půd ČR zajišťovaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským 
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ve čtyřletých cyklech. Údaje, vzhledem k malé hustotě pozorovací sítě, nepostačují pro 
aktuální potřeby ověřování kvalitativních vlastností půd. 

Při podezření na lokální nebo regionální nepříznivé změny půdy pořizují orgány státní správy 
informace, které s využitím normalizovaných a běžně užívaných metod určí aktuální stav 
půdy. Na základě porovnání výsledků s normativy, případně vyhodnocení rizik, rozhodnou    
o potřebě nápravných opatření. Opakovaně pořízená informace stejným postupem ze stejného 
místa slouží pro posouzení vývoje kvality a účinnosti provedených opatření k nápravě. 

Podrobnosti o způsobu předávání dat do evidence a o její správě budou dohodnuty 
s Ministerstvem zemědělství.    

V. 

Teze k vyhlášce podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb.  

(způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu 

stanoviska)   

I. Obsah vyhodnocení  

Vyhodnocení se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé 
plochy (lokality), na kterých se uvažuje s umístěním záměrů. Vyhodnocení obsahuje textovou 
a grafickou část.  

 Textová část vyhodnocení navrhovaného řešení návrhem regulačního plánu a územního 
plánu na zemědělský půdní fond obsahuje  

- druh pozemku zemědělské půdy podle katastru nemovitostí,  
- výměru předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor“),  
- údaje o kvalitě zemědělské půdy podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a tříd ochrany; u návrhu zásad územního rozvoje se tento údaj vyžaduje 
pouze u lokalizovaného záměru, 

- informace o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o opatřeních ke 
snížení erozního ohrožení, 

- uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových 
poměrů, erozního ohrožení a sítě zemědělských účelových komunikací, 

- vymezení dosavadního zastavěného území a zastavitelných ploch,  
- údaje o míře využití zastavitelných ploch, 
- údaje o nevyužitých plochách převzatých z platné územně plánovací dokumentace, 
- plochy nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby (§ 1 odst. 3 

zákona), 
- hranice chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, včetně údajů o dočasně 

odňatých plochách pro těžbu,  
- hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území,  
- hranice zastavěného území a zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací 

dokumentaci, 
- kvalifikovaný odhad záboru podle jednotlivých typů záborů nebo způsobu využití 

plochy s vyčíslením výměry zemědělské půdy podle tříd ochrany;  
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- u koridoru liniových staveb (dále jen „koridor“) uvedení předpokládané šířkové 
kategorie pozemní komunikace nebo šířky drážního tělesa, 

- odůvodnění navrhovaného řešení ve srovnání s jiným možným řešením a 
- údaje o předpokládané mocnosti těžené suroviny a o následné rekultivaci. 
 

Textová část vyhodnocení navrhovaného řešení návrhem zásad územního rozvoje na 
zemědělský půdní fond obsahuje  
 
- druh pozemku zemědělské půdy podle katastru nemovitostí,  
- výměru předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor“),  
- údaje o kvalitě zemědělské půdy podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a tříd ochrany; u návrhu zásad územního rozvoje se tento údaj vyžaduje 
pouze u lokalizovaného záměru, 

- informace o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o opatřeních ke 
snížení erozního ohrožení, 

- uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových 
poměrů, erozního ohrožení a sítě zemědělských účelových komunikací, 

- vymezení dosavadního zastavěného území a zastavitelných ploch,  
- údaje o míře využití zastavitelných ploch, 
- údaje o nevyužitých plochách převzatých z platné územně plánovací dokumentace, 
- plochy nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby (§ 1 odst. 3 

zákona), 
- hranice chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, včetně údajů o dočasně 

odňatých plochách pro těžbu,  
- hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území,  
- hranice zastavěného území a zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací 

dokumentaci,  
- kvalifikovaný odhad záboru podle jednotlivých typů záborů nebo způsobu využití 

plochy s vyčíslením výměry zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany,  
- u koridoru liniových staveb (dále jen „koridor“) uvedení předpokládané šířkové 

kategorie pozemní komunikace nebo šířky drážního tělesa, 
- odůvodnění navrhovaného řešení ve srovnání s jiným možným řešením a 
- údaje o předpokládané mocnosti těžené suroviny a o následné rekultivaci. 
 
Součástí textové části jsou tabulky č. l a 2 uvedené v příloze. Výše uvedené údaje, jsou-li 

obsahem tabulky, se samostatně neuvádějí. 

Grafická část obsahuje samostatný výkres dopadů navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond, ve kterém jsou zakresleny    

- zábory; u záboru pro umístění dopravní infrastruktury je zakreslena celá šířka koridoru 
a osa koridoru, 

- hranice chráněného ložiskového území, není-li v něm stanoven dobývací prostor, 
- hranice dobývacích prostoru a   
- hranice plochy pro těžbu.  
  
 Podkladem výkresu dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond jsou mapy 

v měřítku map použitých pro výkresy, které jsou součástí grafické části územně plánovací 
dokumentace. Použitá legenda ve výkresu dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond je shodná s legendou hlavního výkresu územně plánovací dokumentace.   
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Vyhodnocení u zásad územního rozvoje se vyčísluje pouze I. a II. třída ochrany.  

Výpočet záboru u koridoru se provede vynásobením délky osy koridoru s šířkou tělesa 
včetně započtení odhadované průměrné šíře náspů, zářezů a příkopů, které budou součástí 
tělesa.  

 U koridorů republikového a nadmístního významu navržených v zásadách územního 
rozvoje se kvalifikovaný odhad záboru zpřesní při zpracování návrhu územního plánu obce 
dotčené liniovou stavbou.  

 Zastavitelné plochy vymezené v návrhu územního plánu se vyhodnocují celé jako zábor, 
tj. například včetně doprovodné zeleně, nezastavěných částí stavebních pozemků. 

Pro vyhodnocení záboru pro plochy smíšené2) je rozhodující hlavní funkce navrhovaného 
využití plochy. 

Zábor se nevyhodnocuje pro 

- územní rezervy v návrhu územního plánu; rezervní plocha je předmětem 
vyhodnocení, je-li předmětem návrhu změny územního plánu její převod na 
zastavitelnou plochu, 

- chráněná ložisková území a dobývací prostory, jejichž využívání se v době 
platnosti navrhovaného územního plánu nepředpokládá. 

 
V případě přečíslování pozemků nebo změny značení ploch je součástí vyhodnocení 

srovnávací tabulka s uvedením výměr zemědělské půdy. 

II. Posuzování zásad územního rozvoje 
 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzuje textovou část, grafickou část zásad 
územního rozvoje a jejich odůvodnění z hlediska jejich souladu se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona), zejména s přihlédnutím na kvalitu zemědělské 
půdy podle tříd ochrany, přičemž vychází z údajů: 

- druh pozemku zemědělské půdy podle katastru nemovitostí,  
- výměru předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor“),  
- údaje o kvalitě zemědělské půdy podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a tříd ochrany; u návrhu zásad územního rozvoje se tento údaj vyžaduje 
pouze u lokalizovaného záměru, 

- informace o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o opatřeních ke 
snížení erozního ohrožení, 

- uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových 
poměrů, erozního ohrožení a sítě zemědělských účelových komunikací, 

- vymezení dosavadního zastavěného území a zastavitelných ploch,  
- údaje o míře využití zastavitelných ploch, 
- údaje o nevyužitých plochách převzatých z platné územně plánovací dokumentace, 
- plochy nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby (§ 1 odst. 3 

zákona), 
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- hranice chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, včetně údajů o dočasně 
odňatých plochách pro těžbu,  

- hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území,  
- hranice zastavěného území a zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací 

dokumentaci. 
  

III. Obsah stanoviska k zásadám územního rozvoje 
 

Na základě posouzení podle bodu II orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve 
stanovisku podle § 5 odst. 2 zákona vymezí oblasti, plochy a koridory republikového a 
nadmístního významu, případně jejich části, které je možné pro územní rozvoj využít, a 
oblasti, plochy a koridory, případně jejich části, které nelze z důvodu ochrany zemědělského 
půdního fondu využít.  

 
U vymezených oblastí, ploch a koridorů podle odstavce 1 orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu vymezí rámcovou velikost plochy, která bude využitelná pro územní rozvoj, a 
to podle navrhovaného účelu využití.  
  

U koridorů orgán ochrany zemědělského půdního fondu uvede jejich šíři. Není-li šíře 
koridoru v dokumentaci zásad územního rozvoje uvedena, orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu ve stanovisku uplatní požadavek na návrh technicky řešitelné varianty 
umístění koridorů.  
  
IV. Posuzování územního plánu   

 
Ve fázi návrhu zadání územního plánu orgán ochrany zemědělského půdního fondu  

posuzuje, zda návrh zadání odpovídá zásadám ochrany zemědělského půdního fondu.   
 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzuje textovou část, grafickou část 
návrhu územního plánu a jejich odůvodnění z hlediska jejich souladu se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona), zejména zda navrhované řešení se co nejméně 
dotýká zemědělských pozemků s nejkvalitnější zemědělskou půdou, hydrologických poměrů, 
sítě zemědělských účelových komunikací, uspořádání zemědělského půdního fondu v území a 
nevýrobních funkcí zemědělské půdy jako složky životního prostředí. Podle těchto hledisek 
orgán ochrany zemědělského půdního posoudí a porovná jednotlivé varianty, jedná-li se o 
návrh zpracovaný ve variantách.       

 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzuje návrh na vymezení zastavěného 

území, zda odpovídá zásadám ochrany zemědělského půdního fondu. 
 

V. Obsah stanoviska k územnímu plánu 
 

Na základě posouzení podle bodu IV orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve 
stanovisku podle § 5 odst. 2 zákona vymezí plochy a koridory, které je možné pro územní 
rozvoj využít a plochy a koridory, které nelze z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu 
využít, případně návrhy na úpravu návrhu územního plánu. Vymezení ploch a koridorů, 
případně jejich částí, obsahuje údaje umožňující identifikaci jednotlivých lokalit podle jejich 
velikosti, způsobu využití, a podíl zemědělské půdy náležející do tříd ochrany.  
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Návrh na vymezení zastavěného území orgán ochrany zemědělského půdního fondu buď 
potvrdí, nebo uvede požadavky na jeho úpravu.   

  
VI. Posuzování regulačního plánu  

 
Ve fázi návrhu zadání regulačního plánu orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

posuzuje, zda návrh zadání odpovídá zásadám ochrany zemědělského půdního fondu a zda se 
řešené plochy nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách.   

 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí soulad návrhu regulačního plánu 

s podmínkami jeho zadání, dále posuzuje textovou část, grafickou část návrhu regulačního 
plánu a jejich odůvodnění z hlediska jejich souladu se zásadami ochrany zemědělského 
půdního fondu (§ 4 zákona), zejména zda navrhované řešení se co nejméně dotýká 
zemědělských pozemků s nejkvalitnější zemědělskou půdou, hydrologických poměrů, sítě 
zemědělských účelových komunikací, uspořádání zemědělského půdního fondu v území a 
nevýrobních funkcí zemědělské půdy jako složky životního prostředí.  

 
VII. Obsah stanoviska k regulačnímu plánu 

 
Na základě posouzení podle § 8 orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve 

stanovisku podle § 5 odst. 2 zákona vymezí plochy a koridory, které je možné pro územní 
rozvoj využít a plochy a koridory, které nelze z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu 
využít, případně návrhy na úpravu návrhu územního plánu. Vymezení ploch a koridorů, 
případně jejich částí, obsahuje údaje umožňující identifikaci jednotlivých lokalit podle jejich 
velikosti, způsobu využití, a podíl zemědělské půdy náležející do jednotlivých tříd ochrany.  
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Příloha   

Tabulka č. 1                

Kvalifikovaný odhad záboru u návrhu zásad územního rozvoje 

 

 

Záměr 

 

Typ (např. silnice I. třídy, 
železniční trať, el. vedení, 

plynovod) 

Koridor/ plocha 
celkem (ha) 

Redukovaná plocha pro 
odhad záboru (ha) 

Zábor ZPF 
celkem (ha) 

ZPF  
I. třída ochrany 

(ha) 

ZPF  
II.třída 
ochrany 

(ha) 

 

Silnice 

D Silnice      

       

       

 Silnice celkem        

Železnice 

D Železniční trať      

       

       

 Železnice celkem        

Vodní doprava 

D Nový plavební stupeň      

       

       

 Vodní doprava celkem       

TI – elektrická energie 

E Vedení       

       

       

 TI - elektrická energie celkem       

TI – plynovody 

P Vtl plynovod       
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Záměr 

 

Typ (např. silnice I. třídy, 
železniční trať, el. vedení, 

plynovod) 

Koridor/ plocha 
celkem (ha) 

Redukovaná plocha pro 
odhad záboru (ha) 

Zábor ZPF 
celkem (ha) 

ZPF  
I. třída ochrany 

(ha) 

ZPF  
II.třída 
ochrany 

(ha) 

 TI – plynovody celkem       

TI – produktovody 

PR Produktovod       

      
  

 

       

 TI – produktovody celkem      

VS  – výroba a skladování 

VS Plocha výroby a skladování      

       

       

 
VS – výroba a skladování 
celkem 

     

Těžba 

 Těžba      

       

       

 Těžba celkem      

       

 

 

Tabulka č. 2 

 Kvalifikovaný odhad záboru u návrhu územního plánu 

Katastrální území *)……….                                                Název obce (části obce)*)……… 

Číslo Způsob Celko Zábor podle druhu pozemku (ha) Zábor podle tříd ochrany Investice do 
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lokality využití 
plochy

vý 
zábor  

půdy 

      Orná 
půda 

Chme
lnice 

Vinice Zahrady Ovoc
né 
sady 

Trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V.  

Plochy bydlení
                   

                   

                   
Plochy bydlení 
celkem 

               

Plochy občanského vybavení
                   

                   

                   

Plochy občanského 
vybavení celkem

               

Plochy smíšené  obytné
                   

                   

                   
Plochy smíšené  
obytné celkem

               

Plochy dopravní infrastruktury
                   

                   

                   

Plochy dopravní 
infrastruktury 
celkem 

               

Plochy výroby a skladování
                   

                   

                   

Plochy výroby a 
skladování celkem

               

                   

                   

                   
Plochy smíšené výrobní
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Plochy smíšené 
výrobní celkem

               

Plochy vodní a vodohospodářské
                 

                 
                 
Plochy vodní a 
vodohospodářské 
celkem 

               

Plochy těžby nerostů
                 

                 
                 
Plochy těžby 
nerostů celkem 

               

Plochy specifické
                 
                 
                 

Plochy specifické 
celkem 

               

*) 1.2 Je-li to pro přehlednost vyhodnocení vhodné, kvalifikovaný odhad záboru se předkládá v tabulkách podle jednotlivých katastrálních území, obcí či 
jejich částí.   
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