
 

 

 
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

 

 

k návrhu poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  

ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 543) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 29. července 2015 projednala a posoudila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s ním nesouhlas, a to zejména 

z dále uvedených důvodů: 

 

1. Vláda se domnívá, že předložený návrh zákona je v rozporu s účelem zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. Vláda konstatuje, že rozsáhlé plošné vyjmutí určité oblasti ve svém 

důsledku neznamená pouze, že za takový záměr nebudou placeny odvody 

za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, ale že takový zábor 

veřejná správa nebude posuzovat ani z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu. Nejde přitom pouze o výstavbu rodinných domů, jak uvádí důvodová 

zpráva, ale pod navrhovaná ustanovení by spadaly veškeré záměry realizované 

pro bydlení, tedy nejen rodinné domy, ale na plochách pro bydlení se počítá 

i s rekreací a jsou tam zařazovány i plochy veřejných prostranství a občanské 

vybavenosti. Takto rozsáhlé plošné vyjmutí určité oblasti z posouzení dotčení 

veřejného zájmu vláda považuje za neopodstatněné a z hlediska ochrany 

zemědělské půdy za nežádoucí. Rovněž návrh na rozšíření výjimek, 

kdy se odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 

nestanovují, i na stavby pozemních komunikací ve vlastnictví krajů nebo obcí a na 

veřejně prospěšné stavby, by znamenal popření smyslu zákona a odvody jako 

ekonomický nástroj ochrany zemědělské půdy by byly eliminovány. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9YWCQUKK)



2 

 

 

2. Vláda upozorňuje, že návrh zákona stanoví výjimky z placení odvodů za odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby pozemních 

komunikací ve vlastnictví krajů nebo obcí a za veřejně prospěšné stavby 

v zastavitelné ploše. Osvobození z odvodů představuje státní podporu, kterou 

upravuje právo Evropské unie. Aby byla podpora slučitelná se společným trhem, 

musí projít tzv. notifikační procedurou u Evropské komise nebo musí být 

podřaditelná pod některý z upravených zvláštních režimů. Návrh se však vztahem 

k právu Evropské unie vůbec nezabývá a z tohoto důvodu jej lze hodnotit pouze 

jako částečně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

3. Vláda dále poukazuje na nedostatečné zpracování důvodové zprávy. Důvodová 

zpráva postrádá především vysvětlení nezbytnosti nové právní úpravy a vyčíslení 

dopadů na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí, zejména s ohledem 

na rozšíření výjimek z plateb odvodů za odnětí zemědělské půdy 

ze zemědělského půdního fondu. V důvodové zprávě je obsažena pouze 

nekonkrétní deklarace předkladatelů, že pozitivní nepřímé dopady na veřejné 

rozpočty převýší negativní dopady přímé, která v podstatě neumožňuje 

předložený návrh zákona z hlediska jeho dopadů objektivně posoudit.  
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