VARIANTA 1

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu 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, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 339)

Navrhované změny:

I. V ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, navrhovaném bodu 62, ve větě druhé, se v písm. a) nahrazuje
číslo „2010“ číslem „2014“.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, s vyznačenými změnami navrhovanými tímto pozměňovacím návrhem

62. V příloze části D bodu 2 se věta druhá nahrazuje větami „V případech, že bude ovlivněno
více faktorů životního prostředí, uplatní se nejvyšší určená ekologická váha vlivu.
Ekologická váha vlivu se nepoužije při výpočtu odvodů za zemědělskou půdu odňatou ze
zemědělského půdního fondu pro stavby
a) pro výrobu, popřípadě skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách
výroby a skladování určených k tomuto účelu územním plánem schváleným do
31. prosince 2010 2014 a
b) pro výrobu, popřípadě skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách
určených k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje státu, které podle
zákona o investičních pobídkách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu
vláda.“.

Věcné zdůvodnění navrhovaného pozměňovacího návrhu
Předložený pozměňovací návrh napravuje nedostatek vládního návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“).
Vládní návrh zákona o ZPF váže uplatnění slevy na odvodu za odnětí půdy ze ZPF
(vyloučením koeficientu ekologické váhy vlivu) pouze na plochy pro stavby pro účely výroby
a skladování určených k tomuto účelu územním plánem schváleným do 31. prosince 2010.
Tento pozměňovací návrh posouvá zmíněnou časovou hranici na konec roku 2014
z následujících důvodů:


odstranění neodůvodněné diskriminace pro projekty, které byly zahrnuty do územních
plánů schválených k pozdějšímu datu;
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odstranění selektivního zvýhodnění starších projektů a narovnání podmínek pro
všechny projekty (staré i nové);



navrhovaná sleva na odvodu se bude aplikovat obecně na všechny projekty, které
jsou/budou plánovány na plochách k tomu určených územním plánem schváleným do
konce roku 2014, přičemž zohlednění ekologických faktorů včetně ochrany ZPF je
zajištěno v rámci procesu projednávání a schvalování územního plánu;



jedná se o prorůstové opatření, které umožní rozvoj území v souladu se schváleným
územním plánem;



dojde k vytváření nových pracovních míst a podpoře regionálního rozvoje i
v oblastech, které by podle vládního návrhu novely na slevu na odvodu nedosáhly;

Pozměňovací návrh nepředstavuje uvolnění průmyslové výstavby na libovolném území.
Jakýkoliv záměr musí být v souladu s příslušným územním plánem, který představuje
dostatečnou garanci a ochranu zemědělského půdního fondu, neboť při jeho pořizování se
k němu vyjadřují dotčené orgány. Zároveň musí územní plán vycházet ze zásad územního
rozvoje a politiky územního rozvoje.
Předložený pozměňovací návrh je omezen jen na změnu v nezbytně nutném rozsahu a
odstraňuje výše uvedený nedostatek. Ve zbytku zůstává vládní návrh novely beze změny.
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