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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 § 11b odst. 5 se slova „státního rozpočtu“ nahrazují slovy „Státního pozemkového
úřadu“ a za první větu se vkládá věta „Odvody, které jsou příjmem Státního
pozemkového úřadu, mohou být použity jen pro realizaci pozemkových úprav.“.
2. V § 20 odst. 3 se v písm. a) číslo „1000000“ nahrazuje číslem „2000000“.
3. V § 20 odst. 3 se v písm. b) číslo „100000“ nahrazuje číslem „200000“.
4. V § 20 odst. 3 se v písm. c) číslo „50000“ nahrazuje číslem „100000“.
5. V § 20a odst. 3 se v písm. a) číslo „10000000“ nahrazuje číslem „200000000“.
6. V § 20a odst. 3 se v písm. b) číslo „1000000“ nahrazuje číslem „2000000“.
7. V § 20a odst. 3 se v písm. c) číslo „500000“ nahrazuje číslem „1000000“.
8.. § 20b zní:
„§ 20b
Společné ustanovení k přestupkům
Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 35 % příjmem
obce, v jejímž územním obvodu byl přestupek spáchán, z 35 % příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky a z 30 % příjmem Státního pozemkového úřadu;
pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České
republiky.“.“.
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá. Dosavadní čl. VI se označuje jako čl. VII.
ODŮVODNĚNÍ
Navrhuje se zdvojnásobit pokuty ukládané při porušení povinností stanovených zákonem o
ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem je, aby byla dostatečně zajištěna odrazující funkce
pokut.
Dále se navrhuje změnit rozdělení výnosů z pokut mezi jednotlivé příjemce. Výnos z pokut,
který byl dosud z 50 % příjmem obce, v jejímž územním obvodu byl přestupek spáchán, a z 50
% SFŽP, by se nově dělil na 35 % pro obce, 35 % pro SFŽP a 30 % pro Státní pozemkový úřad.

Jedná se přitom v souhrnu za celou ČR o částku v objemu jednotek milionů korun ročně. Úprava
by tedy měla mít na hospodaření obcí i SFŽP jen minimální vliv.
Také se navrhuje úprava nakládání s 55 % částí příjmů z odvodů za odnětí ze zemědělského
půdního fondu. Jeho příjemcem by byl namísto státního rozpočtu Státní pozemkový úřad. Ten
bude oprávněn tyto prostředky použít výlučně pro potřeby pozemkových úprav, jejichž realizaci
provázejí prodlevy mimo jiné také kvůli nedostatečnému financování. Jedná se o částku ve výši
asi 400 mil. Kč ročně (dle návrhu státního rozpočtu na 2020).
VYZNAČENÍ ZMĚN
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
ČÁST V
ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
§ 11b
(1) Odvody za zemědělskou půdu trvale odňatou ze zemědělského půdního fondu se platí
jednorázově. Odvody za zemědělskou půdu dočasně odňatou ze zemědělského půdního fondu
se platí každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu [§ 9 odst. 8 písm.
c)] nebo do zániku povinnosti rekultivace podle odstavce 4, popřípadě do dne nabytí právní
moci rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku nebo do dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy.
(2) Ukončení rekultivace potvrdí na základě šetření v terénu orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu. Potvrzení o ukončení odnětí zašle celnímu úřadu.
(3) Je-li zemědělská půda trvale odňata 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, odvody se platí jako u dočasného odnětí.
(4) Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí je souhlas s trvalým
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, 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. Týmž dnem zaniká platnost rozhodnutí o
odvodech za dočasné odnětí; povinnost zaplacení případného nedoplatku tím není dotčena.
(5) Část odvodů ve výši 55 % je příjmem státního rozpočtuStátního pozemkového
úřadu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 30 %
je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází. Odvody, které
jsou příjmem Státního pozemkového úřadu, mohou být použity jen pro realizaci
pozemkových úprav. 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
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dotčena zemědělská půda na území více
obcí, část připadající do rozpočtu obce se mezi obce rozdělí poměrně podle plochy odňaté
zemědělské půdy.

ČÁST IX
PŘESTUPKY
§ 20
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez
souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské
půdy nebo na ni,
f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u
níž došlo k překročení preventivních hodnot,
g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,
i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou
rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,
j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené
lhůtě,
k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené
lhůtě,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě
odvodů ve stanovené lhůtě.
(2) Vlastník, nebo jiná fyzická osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, se
dopustí přestupku tím, že
a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s
charakteristikou druhu pozemku,
c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž
dřevin,
d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10000002000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),

b) 100000200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle
odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo
c) 50000100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m)
nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).
§ 20a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez
souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské
půdy nebo na ni,
f) rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž
došlo k překročení preventivních hodnot,
g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,
i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou
rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,
j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené
lhůtě,
k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené
lhůtě,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě
odvodů ve stanovené lhůtě.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiná osoba, která
je oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí přestupku tím, že
a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s
charakteristikou druhu pozemku,
c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž
dřevin,
d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1000000020000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
b) 10000002000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle
odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo
c) 5000001000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo
m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).
§ 20b
Společné ustanovení k přestupkům
Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 5035 % příjmem
obce, v jejímž územním obvodu byl přestupek spáchán, a z 50 %z 35 % příjmem Státního
fondu životního prostředí České republiky a z 30 % příjmem Státního pozemkového úřadu;
pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

