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Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
sněmovní tisk č. 556, se mění takto:
Za část čtvrtou se vkládá část pátá, která zní:
„ČÁST PÁTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Čl. VI
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č.
10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb. se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 se na konci textu písm. c) slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu písm.
e) se tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se slovo „nebo“ a nové písm. f), které zní:
„f) pro registrovaný významný krajinný prvek.“.“.,
2. V § 11a odst. 1 se na konci textu písm. n) doplňují slova „retenční nádrže a
rybníky,“.“.
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá. Dosavadní čl. VI se označuje jako čl. VII.
ODŮVODNĚNÍ
Navrhuje se, aby nebylo třeba souhlasu pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
v případě umisťování významných krajinných prvků (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, atd. registrované dle zákona o
ochraně přírody a krajiny). Odnětí půdy pro tyto prvky je již za stávajícího stavu osvobozeno
od odvodů.
Dále se navrhuje osvobodit od odvodů trvalé odnětí půdy pro zřizování retenčních nádrží a
rybníků.
VYZNAČENÍ ZMĚN
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
ČÁST V
ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
§9
(1) K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely
je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, 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 zemědělská půda
a) v zastavěném území pro
1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,
b) pro umístění
1. 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,
2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a
větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo
3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,
c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo
d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení
zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání
zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu uvedenému v § 15,
e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím38).nebo
f) pro registrovaný významný krajinný prvek.
§ 11a
(1) Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu pro
a) stavby drah včetně jejich součástí34), je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,
b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací35), včetně jejich součástí a příslušenství,
c) stavby zemědělské prvovýroby
podnikatelem podle zákona o zemědělství,

uskutečňované

evidovaným

zemědělským

d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků,
e) stavby a zařízení protierozní ochrany,
f) stavby čistíren odpadních vod,
g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň,
bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,
h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,
i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,
j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního
rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo
k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku
1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo

2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo
l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou
souhlasu podle § 10 odst. 2,
m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek
určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,
n) vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky,
o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními
uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.
(2) Za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby obsahující obytné místnosti,
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 zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v
odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21) ke změně
účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle §
11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při
rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

