
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., 
o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(tisk 339)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru č. 57 ze 13. schůze 
konané dne 12. listopadu 2014 (tisk 339/2)

1. V § 4 odst. 4 se slova „pro plochy určené pro výrobu a skladování“ nahrazují slovy „při 
posuzování těch ploch“.

2. V § 7 odst. 6 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).

3. V § 11a odst. 1 písm. j) se slova „s povrchem umožňujícím propouštění srážkové vody 
bez použití asfaltu a betonu budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje 
nebo s platným územním plánem,“ zrušují.

4. V § 11b odst. 5 se číslo „75“ nahrazuje číslem „55“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem 
„30“.

5. V příloze části D bodě 2 písm. a) se za slova „určených k tomuto účelu“ vkládají slova 
„zásadami územního rozvoje nebo vydaným platným“ a číslo „2010“ se nahrazuje číslem 
„2014“.

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 102 ze 14. schůze 
konané dne 20. listopadu 2014 (tisk 339/3)

1. V § 7 odst. 6 se písmena d) a e) zrušují. 

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).

2. V § 9 odst. 2 písmeno a) nově zní:

„a) na pozemcích, které jsou určeny pro
1. výstavbu  objektů  a  zařízení  občanské  vybavenosti  nebo  objektů  a  zařízení 

zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních,
2. výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby s výměrou 

nad  25 m2 (stavby  s  doplňkovou  funkcí  ke  stavbě  hlavní),  stavby  vinného 
sklepa,  v zastavitelném  území,  je-li  ve  vlastnictví  fyzické  osoby  a  jejichž 
odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby,

3. stavbu pro bydlení v zastavitelném území,“.
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3. V § 11a odst. 1 písm. j) se část věty za čárkou za slovem „části“ zrušuje.

4. V § 11a odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
l), které zní:

„l) veřejně prospěšné stavby v zastavitelném území.“

5. V příloze části D bodě 2 písm. a) se číslo „2010“ nahrazuje číslem „2014“.

6. Bod 65 nově zní: 

„65. V příloze části D bodu 4 se slova „2 až 5“ nahrazují slovy „2 a 3“.“

7. V článku II Přechodná ustanovení se doplňuje bod 15, který zní:

„15. V případě rozhodování o výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu (§ 11 odst. 2), rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v řízeních, 
jež podléhají  části  D bodu 2 písm. a)  přílohy k tomuto zákonu,  zahájených podle 
zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neskončených, podle znění přílohy zákona 
č. 334/1992 Sb. ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

C. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj č. 72 ze 16. schůze konané dne 11. listopadu 2014 (tisk 339/4)

1. V § 7 odst. 6 se písmena d) a e) zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).

2. V § 11a odst. 1 písm. j) zní: „j) cyklistické stezky nebo jejich části“ a  slova „s povrchem 
umožňujícím propouštění srážkové vody bez použití asfaltu a betonu budované v souladu 
s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem,“ se zrušují.

3. V § 11b odst. 5 se číslo „75“ nahrazuje číslem „50“, číslo „15“ se nahrazuje číslem „10“ 
a číslo „10“ se nahrazuje číslem „40“.

4. V § 13 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) pověřený obecní úřad,“

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

5. Novelizační body 35 a 36 se zrušují.

D. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 54 ze 16. 
schůze konané dne 26. listopadu 2014 (tisk 339/5)

1. V § 7 odst. 6 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).
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2. V § 11a odst. 1 písm. j) se slova za čárkou za slovem „části“ zrušují.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 5. prosince 2014

E. Poslanec Michal Kučera:

1. V §  1  odst.  3  se  slova  „ochranné  terasy proti  erozi“  nahrazují  slovy „technická  
protierozní opatření“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „geogenního původu“ zrušují. 

3. V  §  3  odst.  1  písm.  d)  se  za  slovo  „fyzikální“  vkládají  slova  „chemické  nebo  
biologické“.

4. V § 3b odst. 1 písm. b) se za slovo „fyzikálních“ vkládá slovo „chemických“.

5. V § 3c odst. 1 se za slova „uvedených v § 3“ vkládají slova „s výjimkou odst. 1 písm. 
b)“.

6. V § 3c odst. 2 se slova „nebo ohrožení zemědělské půdy erozí“ zrušují.

7. V § 3c odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta:  „Způsob nápravy při  erozním  
ohrožení volí původce závadného stavu podle prováděcího právního předpisu.“

8. V § 15c se slova „V § 3 odst. 1 písm. b) až d)“ nahrazují slovy „v § 3 odst. 1 písm. c) a 
d)“.

9. V § 11a odst. 1 písm. j) se slova „s povrchem umožňujícím propouštění srážkové vody 
bez použití asfaltu a betonu“ zrušují. 

F. Poslanec Adolf Beznoska:

1. V článku I se bod 34 upravuje následujícím způsobem:

„V § 13 odst. 1 se vkládá písm. a) „pověřený obecní úřad,“. Ostatní písmena se upraví 
na b) až f).“.

2. V článku I se stávající znění bodu 35 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:
„§ 14 zní

„§ 14 

Pověřené obecní úřady
a) vydávají  podle  §  11  odst.  2  rozhodnutí  o  odvodech  za  odnětí  půdy  ze  

zemědělského půdního fondu, 

b) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností 
uvedených v § 3 odst. 1 písm. c),
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c) projednávají přestupky podle § 20 odst. 1 písm. c) a správní delikty podle § 
20a odst. 1 písm. c) tohoto zákona.“.“.

3. V článku I se stávající znění bodu 36 se zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním:
„§ 15 zní:

„§ 15

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
a) udělují podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
b) rozhodují  podle  §  1  odst.  4  v pochybnostech  o  tom,  zda  jde  o  součásti  

zemědělského půdního fondu,
c) udělují  podle § 9 odst.  8  souhlas  k odnětí  půdy ze zemědělského půdního  

fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře do 1 ha, a u dočasného 
odnětí vydávají u souhlasů jimi vydaných potvrzení o ukončení rekultivace  
podle § 11b odst. 2,

d) kontrolují  plnění  podmínek  jimi  vydaných  souhlasů,  včetně  provádění  
rekultivací dočasného odnětí a jimi uložených opatření k nápravě, 

e) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností 
uvedených v § 3 odst.  1  písm. b)  a  d) a v § 3 odst.  4 až 6 a  neplněním  
podmínek jimi vydaných souhlasů,

f) kontrolují plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) a v § 3 odst. 
4 až 6 a jimi uložených opatření k nápravě,

g) udělují  souhlas  podle § 3a odst.  1  k použití  sedimentů z rybníků,  vodních  
nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém 
správním obvodu,

h) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizují informace o 
zemědělské  půdě,  hodnotí  stav  půdy  a  informace  předávají  do  evidence  
informací o kvalitě zemědělské půdy, 

i) zasílají podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze  
zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,

j) uplatňují  podle  §  5  odst.  2  stanovisko  k regulačním  plánům  s výjimkou  
regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,

k) udělují podle § 7 odst. 4 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních  
vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí,  pokud trasa  
nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, 

l) projednávají správní delikty podle tohoto zákona, nejsou-li k tomu příslušné  
jiné orgány zemědělského půdního fondu,

m) jsou dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního  
fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a

n) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-
li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán ochrany zemědělského půdního  
fondu.“.

4. V článku I se stávající znění bodu 49 upravuje následujícím způsobem:

V § 18 navrhovaný odst. 1 nově zní:
„(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu se podává u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází 
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největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata. 
Pověřený obecní úřad žádost podle věty první posoudí a předá ji se svým stanoviskem 
obecnímu  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností. Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou 
působností  žádost  podle  věty první  posoudí,  a  není-li  příslušný k  jejímu vyřízení, 
předá ji se svým stanoviskem krajskému úřadu. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li 
k  vyřízení  žádosti  podle  věty  první  příslušné  Ministerstvo  životního  prostředí. 
Nachází-li se zemědělská půda na území národního parku, žádost podle věty první se 
podává u správy národního parku.“.

5. V článku I se stávající znění bodu 50 upravuje následujícím způsobem:

V § 18 navrhovaný odst. 6 nově zní:
„(6) Orgány zemědělského půdního fondu zasílají stejnopisy jimi vydaných souhlasů 
s odnětím  podle  §  9  pověřenému  obecnímu  úřadu,  v jehož  územním  obvodu  se 
nachází zemědělská půda tímto souhlasem dotčená, nebo její největší část, a to včetně 
dokumentace připojené k žádosti o vydání souhlasu.“.

G. Poslanec František Adámek:
V § 9  odst.  5  písm.  a)  se  slova  „v  koridoru  vymezeném v platných  zásadách  územního 
rozvoje“ nahrazují slovy „ve vymezeném koridoru, který není v rozporu s platnými zásadami 
územního rozvoje“.

H. Poslanec Petr Kudela:

V § 9  odst.  5  písm.  a)  se  slova  „v  koridoru  vymezeném v platných  zásadách  územního 
rozvoje“ nahrazují slovy „ve vymezeném koridoru, který není v rozporu s platnými zásadami 
územního rozvoje“.

V Praze 9. prosince 2014

Josef  K o t t, v.r.
zpravodaj zemědělského výboru

Ing. Vlastimil  V o z k a, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

Mgr. Petr  K o ř e n e k.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

v z. Bc. František A d á m e k, v.r.
místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Ing. Marie  P ě n č í k o v á, v.r.
zpravodajka výboru pro životní prostředí
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