Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí České republiky (ST 339)
Navrhujeme následující úpravu v části první, článku II:
Za bod 14 se vkládá nový bod 15, který zní:
„Pokud orgán ochrany ZPF v řízení pravomocně neskončených, jež podléhají části D bodu 2 písm. a)
přílohy k zákonu, nerozhodl o výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při rozhodování o výši odvodu podle zákona č.
334/1992 Sb., ve znění pro žadatele příznivějším.“
Odůvodnění:
Pozměňovací návrh odstraňuje dále popsaný problém:
Přechodné ustanovení č.1. stanoví, že řízení zahájená před nabytím účinnosti novely se dokončí
podle původního znění zákona. Z toho vyplývá, že výše vynětí se vypočítá podle stavu platného
k datu vydání již vydaného územního rozhodnutí, třebaže v tu chvíli už bude platit novela.
Předkladatelé zákona usilují o ochranu půdy a zároveň podporu podnikání. Výsledkem shody je
výjimka pro stavby pro výrobu a související skladování, v souladu s územním plánem, k určitému datu.
Z této výjimky kvůli přechodnému ustanovení č.1 vypadávají ti žadatelé o vynětí, kteří již získali
územní rozhodnutí, a tedy nutně mají souhlas s vynětím ze ZPF. Tedy ti, co čekají už nejdéle a
na které je dle programového prohlášení, dle premiéra a překladatelů zákona výjimka
zaměřena.
Celkem se jedná o cca 150ha v rámci celé ČR.
Otázka retroaktivity: žádné riziko retroaktivity zde není. Řízení může proběhnout v souladu se
zněním účinným k danému datu. Příklad:
1. žádost o souhlas s vynětím a souhlas s vynětím proběhne podle původního znění; vypočtené
hodnoty vynětí jsou orientační,
2. rozhodnutí o vynětí a stanovení výše vynětí podle nového znění; vypočtené hodnoty podle
nového znění.
Plocha pozemků, o které se jedná:
Roční objem souhlasů k odnětí půdy 2010-2012: 499ha + 318ha + 340ha= 1 157ha
Průměrně za období:

1157ha : 3 = 386ha

Výpočet za celé období 2011-2014 podle průměru: 386ha x 4roky = 1 544ha
Oblast nadměrného odpočtu je dána hlavně umístěním CHOPAV, tj. cca ¼ území ČR
Maximální plocha pozemků, o které se jedná: 1544ha x ¼ = 386ha
Reálná plocha pozemků, protože řada záměrů je už zrušena a investice odešly jinam, bez náhrady a
protože na všech územích nebyl přítomen další ekologický faktor:
cca 150 h

V Praze dne 5.11. 2014

1

