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Pozměňovací návrh
poslance Mariana Jurečky
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
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(SNĚMOVNÍ TISK č. 556)

Předkladatel: Ing. Marian Jurečka
Datum: 17. 6. 2020

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 § 13 odst. 1 se v písm. d) slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písm. e) se
tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se nové písm. f), které zní:
„f) Ministerstvo zemědělství.“.
2. V § 15 písm. j) se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,5“.
3. V § 15 písm. m) se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,5“.
4. V § 17 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“.
5. V § 17 písm. d) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.
6. V § 17 písm. m) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.
7. V § 17a písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“.
8. V § 17a písm. e) se slova „než 1“ nahrazují slovy „než 0,5“ a slova „rovné 10“ se
nahrazují slovy „rovné 5“.
9. V § 17a písm. j) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.
10. Za § 17b se vkládá § 17c, který zní:
„§ 17c
Ministerstvo zemědělství
a) vydává vyjádření k návrhům na stanovení dobývacích prostorů podle § 6 odst. 2, je li
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 5 ha,
b) uděluje podle § 7 vyjádření 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,
c) vydává vyjádření k žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
podle § 9 odst. 8, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 5 ha,
d) vydává vyjádření k návrhu koncepce ochrany zemědělského půdního fondu jako
složky životního prostředí,

e) 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
5 ha,
f) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické
infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické
infrastruktury; je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury a
g) vydává vyjádření k žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu podle § 9 odst. 8, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného
zájmu energetické infrastruktury; u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným
odvodem vydává stanovisko k ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.“.“.
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá. Dosavadní čl. VI se označuje jako čl. VII.
ODŮVODNĚNÍ
Pro posílení ochrany zemědělského půdního fondu („ZPF“) se mezi orgány ochrany ZPF nově
přidává Ministerstvo zemědělství, do jehož gesce ZPF přirozeně spadá. Na Ministerstvo
zemědělství se nepřenáší rozhodovací pravomoci stávajících orgánů, tedy Ministerstva
životního prostředí, krajů a obcí s rozšířenou způsobilostí. Na místo toho budou vyjádření
Ministerstva zemědělství povinným, i když nezávazným podkladem pro rozhodování ve
věcech souvisejících se ZPF, a to tehdy, pokud půjde o výměru půdy nad 5 ha. V některých
případech souvisejících se ZPF, kdy vyjádření a závazná stanovisko už nyní vydává
Ministerstvo životního prostředí, se nově požaduje také vyjádření či závazné stanovisko
Ministerstva zemědělství. Zároveň se mění výměry půdy, podle kterých se určuje, který orgán
o nakládání se ZPF rozhoduje. Část rozhodování se přesunuje od obcí ke krajům a část od krajů
k Ministerstvu životního prostředí.
VYZNAČENÍ ZMĚN
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
ČÁST VII
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO
FONDU
§ 13
(1) Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) krajský úřad,
c) správa národního parku,
d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) a,
e) Ministerstvo životního prostředí.a
f) Ministerstvo zemědělství.

(2) Ve vojenském újezdě36) vykonává funkci orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu újezdní úřad.
(…)
§ 15
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního
fondu,
b) uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
c) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených
v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
d) kontroluje plnění
1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
3. jím uloženého opatření k nápravě,
e) uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a
vodních toků a vede evidenci jejich použití,
f) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o
zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě
zemědělské půdy,
g) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
h) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních
plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
i) uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce
s rozšířenou působností,
j) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 10,5 ha, a u dočasného
odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o
ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
k) rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu,
l) projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná
inspekce,
m) je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo
rovné 10,5 ha, a
n) vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle
tohoto zákona příslušný jiný orgán.

(…)
§ 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 2010 ha,
c) uděluje podle § 7 vyjádření 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. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 105 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,
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) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
j) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím
uložených opatření k nápravě,
k) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím
vydaných souhlasů,
l) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou
národního parku,
m) 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 105 ha,
n) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické
infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické
infrastruktury38); je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury a
o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného zájmu energetické

infrastruktury38); u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává
potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.
§ 17a
Krajský úřad
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 2010 ha,
c) uděluje podle § 7 vyjádření 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 vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které
nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a
jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s
rozšířenou působností,
e) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře větší než 10,5 ha a menší nebo rovné 105
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) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
h) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a
opatření k nápravě jím uložených,
i) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím
vydaných souhlasů a
j) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1
ha a menší nebo rovné 105 ha.
§ 17c
Ministerstvo zemědělství
a) vydává vyjádření k návrhům na stanovení dobývacích prostorů podle § 6 odst. 2,
je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 5 ha,

b) uděluje podle § 7 vyjádření 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,
c) vydává vyjádření k žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu podle § 9 odst. 8, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 5 ha,
d) vydává vyjádření k návrhu koncepce ochrany zemědělského půdního fondu jako
složky životního prostředí,
e) 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 5 ha,
f) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné
technické infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické
infrastruktury; je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury a
g) vydává vyjádření k žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu podle § 9 odst. 8, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného
zájmu energetické infrastruktury; u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným
odvodem vydává stanovisko k ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.

