
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 10. dubna 2018 s termínem dodání stanovisek 
do 2. května 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 

 
Upozorňujeme, že legislativní zkratka „(dále jen „BPEJ“)“ 
je zavedena v přímém rozporu s požadavkem čl. 44 odst. 
2 legislativních pravidel vlády, podle něhož legislativní 
zkratka musí být složena alespoň z jednoho slova, 
nemůže obsahovat zkratky slov a nemůže se skládat z 
velkých písmen. Doporučujeme proto nahradit zkratku 
„BPEJ“ vhodným slovním spojením. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 S odkazem na čl. 45 odst. 5 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme výrazně omezit počet nenormativních 
odkazů, jejichž zavádění v předloženém návrhu vyhlášky 
považujeme v převážné většině za nadbytečné. 
 

Vysvětleno. 
Nenormativní odkazy na jiné právní předpisy jsou v návrhu 
vyhlášky pouze čtyři a jsou potřebné z důvodu komplexnosti 
obsahu právní úpravy. 

 Ve zvláštní části odůvodnění – části h) doporučujeme 
zhodnocení korupčních rizik zpracovat dle metodiky 
hodnocení korupčních rizik (Corruption Impact 
Assessment) Úřadu vlády České republiky (viz bod 3.2.3. 
uvedené metodiky). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo vnitra 
 

K § 3 odst. 1: 
 Sousloví „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 
obecně považujeme za nedostačující, neboť umožňuje 
zveřejnění kdekoli na internetu. Doporučujeme proto, aby 
bylo přesně stanoveno místo na internetu, kde budou 
informace uveřejňovány. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„Dostupnost základních údajů o bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách, včetně plošného zastoupení 
bonitovaných půdně ekologických jednotek, zajišťuje 
pozemkový úřad. Pětimístný kód bonitovaných půdně 
ekologických jednotek je dostupný v katastru nemovitostí.“. 
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 K § 2: 
Upozorňujeme, že zavedená legislativní zkratka 
neodpovídá Legislativním pravidlům vlády, neboť dle čl. 
44 odst. 2 nemůže legislativní zkratka obsahovat zkratky 
slov a nemůže se skládat z velkých písmen. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 5 odst. 4: 
 Doporučujeme mezi slova „nahlédnout a“ vložit 
čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

 
V nadpisu vyhlášky je třeba slova „ze dne ….. 2018“ 
nahradit slovy „ze dne … 2018“. Písmo nemá být tučné 
(viz čl. 33 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Doporučujeme úvodní větu návrhu vyhlášky upravit takto: 
„Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 4 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 
Sb.:“. Pouze zákony č. 503/2012 Sb. a č. 295/2017 Sb. 
novelizují § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 V návrhu vyhlášky v elektronické knihovně eKLEP 
informačního systému ODok Úřadu vlády doporučujeme 
doplnit poznámky pod čarou, aby byl návrh kompletní (viz 
čl. 2 odst. 5 a čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 V návrhu vyhlášky v § 4 odst. 3 písm. b) doporučujeme 
nahradit slova „dříve určeny, a“ slovy „dříve určeny a“ 
(před „a“ se nepíše čárka /viz čl. 42 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády/). 
 

Vysvětleno. 
Čárka odděluje vloženou větu „kde nebyly dříve určeny“. 

 
Ministerstvo financí 
 

Obecně: Chybí předkládací zpráva (dle čl. 16 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády). 

Vysvětleno. 
Předkládací zpráva je podle čl. 16 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády součástí materiálu pro projednání v 
pracovních komisích Legislativní rady vlády.  
 

 K § 2: Legislativní zkratku „BPEJ“ je třeba uvést do 
souladu s čl. 44 Legislativních pravidel vlády. Ačkoliv je 
zkratka bonitované půdně ekologické jednotky stanovena 
pro zjednodušení názvu v textu návrhu, čl. 44 odst. 2 LPV 
takovou zkratku nepovoluje. Legislativní zkratka musí být 
složena alespoň z jednoho slova, nemůže obsahovat 
zkratky slov a především se nemůže skládat z velkých 
písmen. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 . K § 4 odst. 1: Formulaci v odstavci 1, kde je uvedeno 
„Při aktualizace BPEJ se zjišťují a vyhotovují…“, 
doporučujeme gramaticky upravit. 
 

Vysvětleno. 
V § 4 odst. 1 je uvedeno „Při aktualizaci 
bonitovaných půdně ekologických jednotek se zjišťují 
a vyhodnocují změny půdních a klimatických 
podmínek …“. 
 

 K § 4 odst. 3 písm. b): Doporučujeme zvážit, zda v textu 
odstavce 3 písm. b) nenahradit slovo „stanovení“ slovem 
„stanovuje“, či zvolit jinou úpravu tohoto textu. 
 

Vysvětleno. 
Uvedený text navazuje na úvodní text ustanovení § 4 
odst. 3 „Aktualizací bonitovaných půdně ekologických 
jednotek je …“. 
 
 

 K § 5 odst. 3: Doporučujeme vypustit slovo „předmětné“ 
jako nadbytečné. Dále doporučujeme specifikovat místní 
příslušnost k informování katastrálního úřadu, orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu a finančního 
úřadu v závěru odstavce, jako je tomu např. u obce, v 
jejímž územním obvodu se nacházejí předmětné 
pozemky. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 5 odst. 4: Za slovo „nahlédnout“ je třeba doplnit 
čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 6 odst. 4: Doporučujeme za slovo „požádá“ vložit 
slovo „dotčenou“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 8: Nabytí účinnosti vyhlášky doporučujeme stanovit 
konkrétním datem (při zachování potřebné legisvakance) 
– tento způsob považujeme za přehlednější a uživatelsky 
přívětivější. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K příloze č. 1: Z popisu sloupce „Pravděpodobnost 
suchých vegetačních období v %“ není zcela jasné, k 
jakému časovému rozmezí je % podíl vztažen. 
 

Vysvětleno. 
Vyjádření pravděpodobnosti vegetačních období 
jednotlivých plodin v % vychází z doby pozorování 
mezi lety 1901 – 1950. 
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 K přílohám č. 2 a č. 4: Pro pojem „hlavní půdní jednotky“ 
je v textu příloh používána zkratka „HPJ“. K této zkratce 
však není uvedena vysvětlivka, proto ji doporučujeme do 
textu doplnit. 
 

Akceptováno. 
Zkratka „HPJ“ byla zavedena v příloze č. 2 na str. 7. 

 
Ministerstvo životního 
prostředí 
 

1. K § 4 odst. 1 
Toto ustanovení předpokládá změnu BPEJ jen v 
důsledku degradačních procesů. Je možné měnit BPEJ z 
důvodu nadlepšení kvality i mocnosti půdy zemědělským 
hospodařením? K těmto změnám nepochybně dochází 
např. aplikací statkových hnojiv, sedimentů a případně 
kalů. K dalšímu zvýšení mocnosti může dojít navážkou 
skrývky odjinud (to znamená též změnu skeletovitosti). 
Dalším způsobem nadlepšení půdy může dojít 
spontánně ukládáním splavenin v říčních nivách – zde se 
může jednat i o změnu skeletovitosti akumulací většího 
materiálu. I když takovéto nadlepšení je naopak 
důsledkem eroze a degradace půdy ve výše položených 
částech povodí. Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky zřejmě 
nepočítá i s možným zlepšováním stavu nebo jinými 
způsoby degradace BPEJ (alespoň tak toto ustanovení 
vyznívá).   
 

Vysvětleno. 
Uvedený text nevylučuje pozitivní změnu půdních 
vlastností. V textu jsou uvedeny v praxi převažující 
důvody změny půdních vlastností. Účelem vyhlášky 
není konkretizovat všechny možné důvody změny 
půdních vlastností. 
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 Požadujeme upravit § 4 odst. 1 v tomto znění: 
„Při aktualizaci BPEJ se zjišťují a vyhodnocují změny 
půdních a klimatických podmínek zemědělských 
pozemků terénním průzkumem oproti podmínkám, 
jež charakterizují dosud stanovenou BPEJ., zejména 
pokud došlo ke zjevným a podstatným změnám v 
důsledku povodně, sesuvu půdy, výrazné degradaci 
a destrukci půdy erozí, zásadní změně 
hydromorfismu půdy nebo pokud byly BPEJ dříve 
zjevně nesprávně určeny. Aktualizace jsou 
prováděny, je-li předpoklad, že došlo ke zjevným 
a podstatným kvalitativním a strukturním 
změnám, které jsou projevem degradace nebo 
zlepšení půdních vlastností. Tyto změny mohou 
nastat v důsledku přímých či nepřímých zásahů 
člověka i spontánních přírodních pochodů – 
například povodně, sesuvy půdy, výrazná eroze, 
zásadní změna hydromorfismu půdy, navážka 
půdy, dlouhodobá aplikace statkových i 
průmyslových hnojiv, aplikace sedimentů 
a případně kalů či jiné meliorační zásahy. 
Zvýšená pozornost je věnována pozemkům, které 
byly v minulosti odvodněny. Aktualizaci jsou 
podrobeny také pozemky, u nichž byly BPEJ 
dříve zjevně nesprávně určeny.“   

 

Vysvětleno. 
Uvedený text nevylučuje pozitivní změnu půdních 
vlastností. V textu jsou uvedeny v praxi převažující 
důvody změny půdních vlastností. Účelem vyhlášky 
není konkretizovat všechny možné důvody změny 
půdních vlastností. 
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 2. K § 5 odst. 2 
Pozemkový úřad má přihlédnout k požadavkům 
vlastníků. V jakém smyslu? Znamená to, že vlastníci si 
mohou navrhnout BPEJ jakou chtějí? Musí být jasně 
řečeno, co mohou vlastníci navrhovat (např. mohou 
dávat podněty k revizi BPEJ, pakliže tomu nasvědčuje 
reálný stav pozemku). Pozor na účelovou spekulaci např. 
kvůli oceňování pozemků. Stanovení BPEJ musí být 
striktně na vědeckém základě. 
 

Navrhujeme upravit § 5 odst. 2 v tomto znění: 
 
„Pozemkový úřad, shledal-li důvody pro aktualizaci 
BPEJ, přičemž přihlédl k předloženým požadavkům 
vlastníků zemědělských pozemků, oznámí zahájení a 
rozsah aktualizace včetně termínu provádění 
terénního průzkumu a jeho podmínek a místo, kde 
budou návrhy změněných map BPEJ vyloženy k 
veřejnému nahlédnutí. 
 
Návrh na provedení aktualizace BPEJ může podat 
Pozemkovému úřadu také vlastník pozemku nebo 
jeho uživatel a také orgány ochrany ZPF. 
V návrhu musí být uveden důvod jeho podání.“   

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 3. Příloha č. 2:  
Požadujeme vymezení nových kategorií hlavních 
půdních jednotek v tomto rozsahu: 
 
a) Kultizem 
Popis: Půdy vzniklé kultivační činností člověka, která 
svým působením a vlivem přesahuje vytvoření ornice a 
běžné zlepšování jejích vlastností minerálním a 
organickým hnojením, zpracováním půdy.  
 
Vznikají hlubokým kypřením, rigolováním, hlubokým 
zapravením různých zúrodňovacích materiálů (nejčastěji 
humusových) a zapravením isolačních folií apod; vznikají 
také výraznými úpravami terénu terasováním nebo 
urovnáváním povrchu. 
 
b) Antrozem 
Popis: Půdy vzniklé uměle z člověkem nakupených 
substrátů získaných při těžební, stavební a průmyslové 
činnosti nebo při ukládání odpadů. 
 

Vysvětleno. 
Uvedené typy půd není možné v této vyhlášce 
zohlednit. Tyto typy půd nejsou doposud jasně 
definovány pro potřeby aktualizace BPEJ. Tyto typy 
půd doposud nemají jasně stanoveno zařazení do 
hlavních půdních jednotek a tedy i do celého kódu 
BPEJ. Na tomto jasném vymezení se aktuálně 
pracuje a předpokládá se, že tyto typy půd budou 
zohledněny v následující novele vyhlášky. 
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 Odůvodnění:  
Postup vedení a aktualizace bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (dále jen "BPEJ") dle stávající 
vyhlášky č. 327/1998 Sb. a dle předloženého návrhu 
vyhlášky, jenž má vyhlášku č. 327/1998 Sb. nahradit, 
zcela úplně nezohledňují vlivy člověka na půdu ve 
smyslu zlepšování jejích vlastností obděláváním nebo 
tvorby nových půd. Navržené nové kategorie hlavních 
půdních jednotek dle výše uvedených bodů a) a b) na 
tento stav reflektují, respektive jejich vymezením budou 
řešeny půdy náležející do zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“), které se relativně běžně vyskytují a 
nelze na tyto půdy vztáhnout dosavadní systém BPEJ 
(např. půdy náležející do ZPF, které byly přetvořeny 
lidskou činností ukládáním rozličných substrátů apod.). 
Tyto půdy nemají stanoven kód BPEJ nebo mají 
stanoven pouze pomocný kód 99. Popsaný stav velice 
komplikuje rozhodovací postupy orgánů ochrany ZPF 
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (např. při 
územně plánovací činnosti nebo v řízení o odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF a při stanovení odvodů za toto 
odnětí apod.). Definice charakteristik navrhovaných 
nových hlavních půdních jednotek vycházejí z 
Taxonomického klasifikačního systému půd ČR 
(Němeček et al., 2001 a Němeček et al. 2011). 
 

Vysvětleno. 
Uvedené typy půd není možné v této vyhlášce 
zohlednit. Tyto typy půd nejsou doposud jasně 
definovány pro potřeby aktualizace BPEJ. Tyto typy 
půd doposud nemají jasně stanoveno zařazení do 
hlavních půdních jednotek a tedy i do celého kódu 
BPEJ. Na tomto jasném vymezení se aktuálně 
pracuje a předpokládá se, že tyto typy půd budou 
zohledněny v následující novele vyhlášky. 

 4. K § 4 odst. 1 
 
Je třeba vzít v úvahu, že spousta ZPF je fakticky (zcela či 
částečně) porostlá dřevinami, mnohdy charakteru lesa – 
tyto mají zásadní vliv na půdu – dle skladby porostu 
dochází k degradaci nebo naopak vylepšení půdy. 
Zejména u jehličnatých porostů na chudší matečné 
hornině dochází k posunu směrem ke kambizemi nebo 
až podzolizaci. Spousta takovýchto BPEJ jistě není 
revidována. Bylo by žádoucí, kdyby vyhláška směřovala 
aktualizace také tímto směrem.   
 

Vysvětleno. 
Aktualizace BPEJ je prováděna na ZPF. V případě 
že se na ZPF vyskytuje lesní porost, jedná se 
o problematiku změny druhu pozemku, resp. 
provedení souladu evidence dle KN a skutečností.  
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 5. K § 4 
 
Nebylo by vhodné omezit rozdělování stávajících BPEJ v 
rámci jednoho pozemku minimální rozlohou nově 
vzniklých BPEJ?   

Navrhujeme přidat nové ustanovení (§ 4 odst. 7):  
„Vylišení nové BPEJ v terénu je možné provést 
jen v případě, že výměra takto vytvořeného 
výseku zemského povrchu nebude menší než 
1000m2. Zároveň v důsledku nesmí pod tuto 
hranici klesnout výměra ani sousedních výseků s 
jinou BPEJ.“  

 

Vysvětleno. 
Okrsky BPEJ v rozsahu menším než 1000 m2 se 
běžně nevymezují. Výjimku mohou tvořit například 
samostatně ležící zemědělské parcely nebo 
aktualizace BPEJ z oprávněného podnětu vlastníka.  

 6. K § 5 odst. 5 
 
Z textu ustanovení není jasný počátek lhůty. Pozemkový 
úřad má podle návrhu po vyhodnocení došlých vyjádření 
veřejnosti vyhotovit změněné mapy BPEJ do 1 měsíce 
(má-li to být "po vyhodnocení", měla by být dána lhůta 
pro vyhodnocení od konce lhůty pro vyjádření, tu však 
návrh neobsahuje). 
 
Nejasnost lhůty pro vyhotovení změněné mapy BPEJ činí 
nejasné i následující lhůty (odst. 6 a dále § 6 odst. 3). 
 
Odůvodnění vyhlášky nedává odpověď na nejasnosti, 
neboť pouze stanoví, že byly doplněny lhůty. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 7. K § 6 odst. 1 
 
Katastrální úřad nezná lhůtu, v níž mají být poskytnuty 
údaje o aktualizaci BPEJ, neboť nezná její počátek – viz 
předchozí připomínka, proto toto ustanovení postrádá 
opodstatnění. 
 
Pozemkový úřad by neměl podle návrhu zasílat informaci 
o časovém harmonogramu zapsání BPEJ do katastru 
nemovitostí. Zapsání do katastru nemovitostí je 
kompetence katastrálního úřadu, nikoli pozemkového 
úřadu. Pozemkový úřad může maximálně zaslat 
informaci o časovém harmonogramu poskytnutí údajů o 
aktualizaci BPEJ. 
 

Akceptováno. 
§ 6 odst. 1 byl vypuštěn. 

 
Správa státních hmotných 
rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 
 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility s právem 
EU 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády ČR – vedoucí 
Úřadu vlády ČR 
 

 
K písm. e) obecné části odůvodnění „Předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí“ 
Vyjádření neodpovídá skutečnosti. Operační program 
rozvoje venkova v některých svých opatřeních využívá 
klasifikace BPEJ. Navrhované změny tak mohou mít v 
některých lokalitách dopad jak na podnikatele 
(zemědělce), tak na státní rozpočet. 
 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský a 
finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky, sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí. 
Návrh nepřináší změny z hlediska možnosti nového 
vymezení BPEJ a tedy nehrozí dopady v uvedených 
oblastech. Vyhláška je zaměřena především na 
formální a technické úpravy (například odkaz na 
zrušený zákon č. 284/1991 Sb. apod.).  

 
Český úřad zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
K § 4 odst. 3  
Upozorňuji, že návětí odstavce 3 gramaticky nenavazuje 
na text v jednotlivých písmenech a je zde nedůsledně 
používáno jednotné a množné číslo. 
 

 
Akceptováno. 
Úvodní část ustanovení byla upravena na jednotné 
číslo. 

  
K § 4 odst. 3 písm. a) a odst. 4 
Doporučuji slova „popřípadě na části katastrálního 
území“ nahradit slovy „popřípadě částí katastrálních 
území“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 4 odst. 4 
Doporučuji slova „komplexní pozemkové úpravy a 
jednoduché pozemkové úpravy“ nahradit slovy 
„komplexních pozemkových úprav a jednoduchých 
pozemkových úprav“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 5 odst. 1 písm. b) 
Navrhuji slova „- digitální katastrální mapa, katastrální 
mapa digitalizovaná, rastry“ zrušit. 
Odůvodnění: 
Členění katastrálních map podle měřítka a 
souřadnicového systému původní mapy před její 
digitalizací na mapy digitální a digitalizované je 
používáno pouze v pracovní rovině. Obecně závazné 
právní předpisy upravující správu katastru nemovitostí 
toto členění neobsahují, a uvedené pojmy tak nejsou 
nijak definovány. Pro účel sledovaný předmětným 
ustanovením je navrhovaný text nadbytečným. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 5 odst. 6 
Navrhuji slova „popřípadě tabulkový soupis parcel s 
uvedením BPEJ a jejich výměr v elektronické podobě,“ 
zrušit. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je v důsledku dokončení digitalizace 
katastrálních map již nadbytečná. Tabulkový soupis 
parcel se v minulosti předkládal pouze v případě 
katastrálních map vedených v analogové podobě a je 
možný jenom tam, kde ještě není katastrální mapa v 
digitální podobě. 
 

Akceptováno. 
Uvedený text byl vypuštěn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB3FF7Z3D)



 22   

 K § 6 odst. 1 a 2 
Požaduji ustanovení odstavců 1 a 2 zrušit. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná ustanovení nevhodným způsobem upravují 
činnost katastrálních úřadů, která je již upravena jinými 
právními předpisy. V § 5 odst. 6 návrhu vyhlášky je 
stanoveno, že pozemkový úřad poskytne do 3 měsíců od 
vyhotovení změněné mapy BPEJ katastrálnímu úřadu 
údaje o aktualizaci BPEJ, a není tak jasné, proč by měl 
pozemkový úřad zasílat katastrálnímu úřadu zdůvodnění, 
proč tato lhůta nebyla dodržena, ani jak by měl 
katastrální úřad s touto informací a zaslaným časovým 
harmonogramem dále nakládat.  
Lhůty pro zápis údajů do katastru nemovitostí jsou 
upraveny v § 33 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), a je tedy nepřípustné 
stanovit lhůtu pro zápis údajů do katastru vyhláškou. 
Zároveň je nelogické stanovit počátek běhu této lhůty 
vyhotovením změněné mapy BPEJ, když zároveň je 
stanoveno, že údaje pro zápis do katastru nemusí 
pozemkový úřad poskytnout katastrálnímu úřadu včas.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
§ 6 odst. 1 byl zrušen a text § 6 odst. 2 byl upraven. 

 
Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český telekomunikační úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
 

 
 
Bez připomínek. 
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Nejvyšší kontrolní úřad  
 

 
1. K § 3 odst. 2 
V návrhu vyhlášky jsou uvedeny dvě dokumentace 
celostátní databáze BPEJ:  

a) mapy BPEJ v digitální rastrové formě, 

b) záznamy o aktualizaci BPEJ - bonitační 

informační systém. 

Ve vyhlášce č. 327/1998 Sb., která má být na základě 
předloženého návrhu zrušena, je v ustanovení § 2 odst. 
2 uvedeno, že k dokumentaci celostátní databáze náleží: 

a) mapy BPEJ v digitální a grafické formě, 

b) informace vyjadřující klimatické a půdní podmínky 

související s kódem BPEJ, 

c) záznamy o aktualizaci BPEJ, 

d) údaje o plošném zastoupení BPEJ v katastrálním 

území, 

e) účelová seskupení BPEJ v katastrálním území. 

Návrh vyhlášky tedy neobsahuje oproti vyhlášce 
č. 327/1998 Sb. položky „informace vyjadřující klimatické 
a půdní podmínky související s kódem BPEJ“, „údaje o 
plošném zastoupení BPEJ v katastrálním území“ a 
„účelová seskupení BPEJ v katastrální území“. 
V Odůvodnění návrhu vyhlášky v části II. Zvláštní část, v 
odst. § 3 až 6 není konkrétně zdůvodněno, proč není 
součástí dokumentace celostátní databáze „účelové 
seskupení BPEJ v katastrální území“.   
U všech odebraných položek, resp. druhů dokumentace 
chybí zdůvodnění, proč byly vyjmuty z celostátní 
databáze BPEJ, a proč dvě ze tří položek jsou pouze 
obsahem Metodiky BPEJ, tedy normy nižší právní síly a 
normy závazné pouze pro VÚMOP a SPÚ mimo dozor  
a vliv Ministerstva zemědělství ČR.   

Vysvětleno. 
Informace vyjadřující klimatické a půdní podmínky 
související s kódem BPEJ jsou uvedeny v příloze 
vyhlášky. Tyto informace včetně údajů o plošném 
zastoupení BPEJ v katastrálním území a účelovém 
seskupení BPEJ v katastrálním území nejsou vedeny 
jako základní údaj v celostátní databázi BPEJ, ale 
mohou být možným výstupem z této databáze. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB3FF7Z3D)



 24   

 1. K části III - Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace, bod 1.2 Definice problému 
 
V bodu 1.2. (Definice problému) je mj. uvedeno, že:   
„V roce 2013 vydal Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v. v. i. ... a Státní pozemkový úřad ... „Metodiku 
mapování a aktualizace bonitovaných půdně 
ekologických jednotek“ (dále jen „Metodika BPEJ“) – již 
4. přepracované vydání „Metodiky vymezování a 
mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek. 
Metodický postup vznikl za přímé podpory Ministerstva 
zemědělství a byly v něm prezentovány poznatky 
dosažené řešením výzkumného projektu NAZV 
QH92030 ......“ 
Z uvedeného není zřejmé, jaký „Metodický postup“ má 
předkladatel na mysli, když jediná legislativní zkratka 
zavedená v prvním odstavci je „Metodika BPEJ“. Není 
také zřejmé, zda se jedná o „Metodický postup pro 
aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek 
podle vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů v roce 2011 (VÚMOP a SPÚ)“, který je uváděn 
dále v textu v šestém odstavci.  
Uvedená část působí zmatečně a nelze s určitostí 
identifikovat normy a jejich kontinuitu.  
 
Identický problém je také v části II. Odůvodnění, v 
kapitole I. Obecná část, písm. a). 
 

Akceptováno. 
Texty Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace a odůvodnění byly upraveny. 

 
Hospodářská komora ČR 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Středočeský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
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Jihočeský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Plzeňský kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Karlovarský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ústecký kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Liberecký kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Královéhradecký kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Pardubický kraj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Kraj Vysočina 
 

 
Bez připomínek. 
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Jihomoravský kraj 
 

 
K: § 5 odst. 3 
 
Pozemkový úřad požádá obec, v jejímž územním obvodu 
se nacházejí předmětné pozemky, jichž se aktualizace 
BPEJ týká, o zveřejnění oznámení podle odstavce 2 
způsobem v místě obvyklým a o zahájené aktualizaci 
BPEJ a jejím rozsahu samostatně informuje katastrální 
úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu* a 
finanční úřad. 
Navrhujeme v § 5 odst. 3 doplnit za sousloví „orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu“ sousloví 
„obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení bude přehlednější a bude jasně vymezená 
působnost a povinnosti jednotlivých orgánů. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Olomoucký kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Moravskoslezský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Zlínský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

Magistrát hl. m. Prahy 
 

K úvodnímu ustanovení: 
Ustanovení § 8 bylo novelizováno pouze zákonem č. 
503/2012 Sb., a zákonem č. 295/2017 Sb. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 5 odst. 5: 
V souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je 
třeba text „§ 5 odst. 1 písm. b)“ nahradit slovy „odstavci 1 
písm. b)“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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