
IV.  

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1  Název 

 

Návrh vyhlášky o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek 

a postupu pro jejich vedení a aktualizaci. 

 

1.2  Definice problému 

 

V roce 2013 vydal Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (dále jen 

„VÚMOP“), a Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) ve vzájemné dohodě „Metodiku 

mapování a aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek“ (dále jen „Metodika 

BPEJ“). Jedná se o již 4. přepracované vydání původní „Metodiky vymezování a 

mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek“ z roku 2002. 

Metodický postup vznikl za přímé podpory Ministerstva zemědělství a byly v něm 

prezentovány poznatky dosažené řešením výzkumného projektu NAZV QH92030 

(„Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady 

na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky“) a výzkumného záměru 

Ministerstva zemědělství 0002704902 („Integrované systémy ochrany a využití půdy, 

vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova“).  

Metodiku BPEJ recenzovali: Ing. Karel Jacko, Ph.D. (SPÚ) a prof. Ing. Josef Kozák, 

DrSc., dr.hc. (Česká zemědělská univerzita v Praze). 

V Metodice BPEJ byly opraveny, zpřesněny a doplněny údaje týkající se jak 

charakteristik HPJ (hlavních půdních jednotek) a BPEJ (bonitovaných půdně 

ekologických jednotek), tak i některých pracovních postupů při provádění aktualizace 

BPEJ. 

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství České republiky ze dne 3. 11. 2015 

o delimitaci zaměstnanců zabezpečujících aktualizaci a správu BPEJ a jejich převod 

z VÚMOP na SPÚ s účinností od 1. 1. 2016 byl na SPÚ nově zřízen Odbor půdní služby. 

Součástí Metodiky BPEJ je Závazný postup pro aktualizaci bonitovaných půdně 

ekologických jednotek dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, 

ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. (dále jen „Závazný postup“). 

Závazný postup, který je uveden v kapitole 5. Metodiky BPEJ, vznikl úpravou 

„Metodického postupu pro aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek dle 

vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ z roku 2011. 

Závazný postup byl nahrazen s účinností od 1. 7. 2016 řídícím dokumentem SPÚ  

Pracovní postup pro aktualizaci BPEJ a další související činnosti“ – č. j.: SPU 

202855/2016.  
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V současné době SPÚ vydal nový řídící dokument „Metodický pokyn pro aktualizaci 

BPEJ č. 01/17“ – č. j. SPU 092993/2017, který ruší a nahrazuje „Pracovní postup 

pro aktualizaci BPEJ a další související činnosti“. 

 

1.3  Popis existujícího právního stavu 

 

Vyhláška č. 327/1998 Sb. (změna - vyhláška č. 546/2002 Sb.), kterou se stanoví 

charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení 

a aktualizaci, nebyla po vydání Metodiky BPEJ a po delimitaci pracovníků z VÚMOP 

novelizována. Vyhláška č. 327/1998 Sb. byla vydána k provedení zákona č. 284/1991 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který byl k 1. 1. 2003 zrušen 

zákonem č. 139/2002 Sb. 

 

1.4  Identifikace dotčených subjektů 

 

Dotčenými subjekty jsou: 

- Ministerstvo zemědělství,  

- Státní pozemkový úřad, 

- katastrální úřady. 

 

1.5  Popis cílového stavu 

 

Předkládaný návrh nové vyhlášky zohlední již aktuální stav provádění aktualizace 

BPEJ. 

 

 

1.6  Zhodnocení rizika 

 

Vyhláška č. 327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb., svým obsahem 

neodpovídá praxi a skutečnému stavu metodiky, organizace a vedení celostátní 

databáze v rámci aktualizace BPEJ. Pokud nebude schválena nová vyhláška 

o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení 

a aktualizaci, budou některé zemědělské pozemky hodnoceny podle jiných kritérií než 

těch, která jsou uvedena v dosud platné vyhlášce.   

 

 

2. Návrh variant řešení 

 

Varianta 1 („nulová“) – Vyhláška č. 327/1998 Sb. Ministerstva zemědělství 

ze dne 15. prosince 1998, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, změna: 

546/2002 Sb.  

Obsah stávající právní úpravy není již aktuální. 

 

Varianta 2  - novelizace stávající vyhlášky    

Variantu novely vyhlášky nelze realizovat z důvodu zrušení zmocňovacího ustanovení 

zákona č. 284/1991 Sb. 
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Varianta 3  -   návrh nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 

charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich 

vedení a aktualizaci  

 

Přijetí nové právní úpravy přinese soulad s požadavky praxe. 

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Varianta 1 - Zachováním stávající vyhlášky bude existovat nadále rozpor mezi 

prováděnou aktualizací BPEJ v praxi a příslušným právním předpisem. 

 

Varianta 2 - Novelizace stávající vyhlášky není možná, neboť vyhláška již ztratila 

oporu v zákoně. 

 

Varianta 3 – Návrh nové vyhlášky umožní hodnotit pozemky v souladu s praxí, 

s Metodikou BPEJ a urychlit některé úkony v procesu aktualizace BPEJ – například 

zapsání údaje o BPEJ do katastru nemovitostí.  

 

 

4. Návrh řešení  

 

Jako optimální varianta byla vyhodnocena varianta 3 jako jediná možná varianta      

při doplnění a přepracování „Metodiky vymezování a mapování bonitovaných půdně 

ekologických jednotek, Karel Mašát a kolektiv, 2002“ a při změně organizace, která 

provádí aktualizaci BPEJ.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Odpovědným orgánem veřejné správy za implementaci doporučené varianty bude 

Státní pozemkový úřad, konkrétně za činnosti – aktualizaci BPEJ celých i částí k. ú., 

domapování, řešení žádostí na změnu BPEJ, vedení celostátní databáze, poskytnutí dat 

katastrálnímu úřadu. 

Katastrální úřad odpovídá za zavedení výsledků aktualizace BPEJ do katastru 

nemovitostí. 

Ministerstvo zemědělství jako vlastník databáze BPEJ spolupracuje s SPÚ na tvorbě 

strategie a koncepce dalšího rozvoje soustavy BPEJ, metodických postupů aktualizace a 

revizí BPEJ. V rámci svých kompetencí v oblasti kontrol se může podílet na kontrole 

věcně odborné správnosti a transparentnosti procesu aktualizace vymezení BPEJ. 

 

 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí osobních 

údajů 

 

Navrhovaný právní předpis nezakládá a nevyžaduje nové zpracování osobních údajů. 
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7. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaný právní předpis neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika. 

 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 

 

9. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k zákazu diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 

 

 

10. Přezkum účinnosti regulace  

 

Přezkum dopadů regulace bude realizován prostřednictvím kontrolních činností 

Ministerstva zemědělství. 

 

 

11. Konzultace a zdroje dat 

 

Varianta nové vyhlášky byla konzultována v rámci SPÚ a s VÚMOP, v. v .i. 

 

 

12. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Jméno a příjmení: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

Sekce odborných činností  

tel.: 729 922 206 

email: s.hawerlandova@spucr.cz 

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Poruba, vedoucí oddělení 
Odbor půdní služby  
tel.: 729 922 504 
email: m.poruba@spucr.cz 
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