
 

STANOVISKO VLÁDY  

 

k návrhu poslanců Ladislava Velebného, Dany Váhalové, Zdeňka Syblíka, Pavla 

Kováčika a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě 

některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon)  

(sněmovní tisk č. 857) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 27. července 2016 projednala a posoudila návrh zákona 

o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování 

(zahrádkářský zákon) a zaujala k němu neutrální stanovisko, a v této souvislosti zároveň 

upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které je vhodné při dalším projednávání 

předloženého návrhu zákona zohlednit. 

 

1. Podle názoru vlády se navrhovaná právní úprava může do jisté míry jevit jako 

nadbytečná, neboť stávající normy veřejného i soukromého práva poskytují dostatečný 

prostor pro realizaci zahrádkářské činnosti. Zahrádkářská činnost je činností zájmovou 

a vztahy v jejím rámci vznikající by primárně měly být řešeny soukromoprávní regulací. 

Přijímání nové právní úpravy, a to hlavně veřejnoprávní, by mělo být odůvodněno 

jednoznačnou a dlouhodobou společenskou potřebou, což podle mínění vlády zřejmě 

není tento případ. 

 

2. Vláda dále konstatuje, že § 6 odst. 3 návrhu zakládá nepřímou novelu zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v jehož § 77 je obsažen taxativní výčet typů územního rozhodnutí. 

Ten ovšem neuvádí územní rozhodnutí pro zřízení zahrádkové osady, pročež není 

přípustné stanovit v jiném právním předpisu takovýto druh územního rozhodnutí. 

Předkladatelem zvolený postup by podle názoru vlády vedl k znepřehlednění právního 

řádu, a tudíž ke snížení právní jistoty adresátů předmětných právních norem. 

 

3. Vláda dále poukazuje na rozporuplnou definici klíčového pojmu „zahrádková osada“, kdy 

část ustanovení je formulována tak, že zahrádková osada vzniká ex lege, ale následně 

je vyžadován akt zřizovatele, jímž je návrh vydání územního rozhodnutí, které je podle 

všeho nezbytné ke vzniku zahrádkové osady. Obdobný rozpor lze nalézt i v případě 

veřejné prospěšnosti za situace, kdy ustanovení § 1 odst. 1 ji prohlašuje přímo ze 

zákona, zatímco § 3 pouze odkazuje na možnost nabýt status veřejné prospěšnosti 
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příslušným zákonným postupem. I požadavek vzájemného sousedství zahrádek může 

vyvolávat komplikace (typicky u zahrádek v jedné řadě, které vzájemně sousedí vždy jen 

se dvěma sousedními zahrádkami a nikoli všechny navzájem). Ostatně nejasný je podle 

mínění vlády i sám pojem „zahrádka“, kdy terminologii stavebního či katastrálního 

zákona odpovídá spíše výraz „zahrada“, či pojem „zřizovatel“, kterým může být i skupina 

fyzických osob, aniž by bylo stanoveno, jak bude formulována jejich společná vůle, tedy 

jak bude takový zřizovatel právně jednat. 

 

4. Také navrhované odchylky od obecné úpravy u pachtu zemědělského pozemku, 

zejména konkrétní požadavky na obsah smlouvy, která navíc musí být písemná, ačkoli 

to u jiných pozemků není vyžadováno, a obecné stanovení, že trvalý porost jako produkt 

zahrádkářské činnosti se vždy považuje za zhodnocení pozemku, shledává vláda 

problematickým a ve výsledku spíše komplikujícím zahrádkářskou činnost. 

Za nedůvodné vláda považuje i omezení podnikání v zahrádkové osadě. 

 

5. Návrh v § 6 odst. 5 stanoví, že porušení povinností stanovených osadním řádem je 

přestupkem, který se postihuje „sankcí podle tohoto zákona“, ale sám předmětný návrh 

žádné sankce nikde neupravuje. Ustanovení § 48 zákona o přestupcích umožňuje za 

přestupek proti veřejnému pořádku považovat i porušení jiných povinností, než které 

jsou uvedeny v § 47 citovaného zákona, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními 

předpisy. Toto ustanovení podle názoru vlády odporuje základnímu principu reformy 

správního trestání spočívajícím v nutnosti konstruovat objektivní stránku přesně a určitě, 

a jako takové je v novém zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní 

tisk č. 555, schválen Parlamentem dne 12. července 2016) bez náhrady vypuštěno. 

I v rámci aktuální úpravy by však takové ustanovení interního předpisu, jakým je osadní 

řád, který nepodléhá žádnému veřejnoprávnímu dohledu a jeho obsah je zcela na vůli 

zřizovatele zahrádkové osady, znamenalo normu zakládající práva a povinnosti 

s veřejnoprávním přesahem, což považuje vláda za nepřípustné. 

 

6. Vláda dále k poslaneckému návrhu zákona konstatuje, že návrh uzákoňuje 

zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, s čímž je však v rozporu již samotná 

definice zahrádkářské činnosti obsažená v § 2 navrhovaného zákona jako „činnosti, 

směřující k uspokojení zájmů osob, které ji vykonávají“. Následný textový přesah do 

oblasti „veřejného blaha“, vyžadovaného pro status veřejné prospěšnosti ustanovením 

§ 146 občanského zákoníku, je zcela nelogický a pojmově rozporný, neboť zahrádkaření 

není a nemůže být ochranou přírody prostě proto, že intenzivně exploatovaná plocha 

zahrádky není přírodou. V konkrétních případech může být zahrádkaření s ochranou 
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přírody přímo v rozporu, a to například zavlékáním invazivních rostlin nebo koncentrace 

škůdců. Veřejná prospěšnost daná přímo zákonem, byť se jedná o činnost, nikoli status, 

ač má určitou obdobu v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, je podle názoru 

vlády v rozporu s koncepcí statusu veřejné prospěšnosti definované v § 146 

a následujících občanského zákoníku, jakožto výsledku řízení o splnění požadovaných 

podmínek provedeného na základě zvláštního zákona a soudně přezkoumatelného. 

Nelze například vyloučit, že subjekty v režimu navrhovaného zákona se budou domáhat 

bezúplatného převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu právě s odkazem na 

svou veřejnou prospěšnost danou navrhovaným zákonem, a to i za situace, kdy nejde 

pojmově o totéž. Zdánlivá blízkost pojmů může v laikovi vyvolat subjektivní přesvědčení 

o zákonném nároku na bezúplatný převod státního majetku. Z textu návrhu pro takovou 

eventualitu žádný důvod nevyplývá.  

 

7. Z hlediska případného rozporu poslaneckého návrhu zákona s právními předpisy 

Evropské unie vláda dále poukazuje na skutečnost, že v § 5 návrhu se stanoví, že Státní 

pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo obec může 

převést nebo pronajmout pozemek osobě provozující zahrádkářskou činnost podle 

zmíněného zákona. V případě, že by takový pronájem či převod pozemků nebyl 

proveden za tržní ceny, bylo by nezbytné posuzovat, jestli nezakládá veřejnou podporu 

ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU. Veřejná podpora je v článku 107 

Smlouvy o fungování Evropské unie definována následujícím způsobem: Podpory 

poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo 

mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá 

odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné 

s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. Jsou-li kumulativně naplněny všechny čtyři 

definiční znaky, jedná se o veřejnou podporu, kterou lze legálně poskytnout pouze na 

základě výjimek. Pokud by docházelo k zvýhodněnému převodu pozemků nebo 

zvýhodněnému pronájmu, jednalo by se o výhodu poskytnutou z veřejných zdrojů. 

Pokud by takovou výhodu obdržel subjekt, nabízející služby/zboží na příslušném trhu, 

byl by naplněn také definiční znak zvýhodnění určitého podniku nebo určitého odvětví 

výroby, a tedy by bylo možno předpokládat i naplnění definičního znaku narušení 

hospodářské soutěže. V případě posledního definičního znaku „narušení obchodu mezi 

členskými státy“ by se muselo u konkrétních případů vyhodnocovat, jestli ovlivňují 

obchod mezi členskými státy. Ovlivnění obchodu lze vyloučit například v případě, že jsou 

dopady zvýhodnění pouze lokálního charakteru. Pokud by byly všechny čtyři výše 

zmíněné definiční znaky naplněny, jednalo by se o veřejnou podporu, která smí být 

legálně poskytnuta pouze na základě některé z výjimek. 
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