
ZÁKON 

ze dne …. 2019 

 

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

pozdějších předpisů 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

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

10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., 

zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 

64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 

č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 4 odst. 1 větě první se slova „ je nutno použít především“ nahrazují slovy „lze použít 

    pouze“ a větě druhé se za slova „v nezbytném případě“ doplňují slova „ve veřejném zájmu 

    převažujícím nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“. 

2. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „přednostně“ nahrazuje slovem „pouze“. 

3. V § 9 odst. 8 písm. d) se na konci textu vypouští slovo „a“. 

4. V § 9 odst. 8 se na konci textu písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „a“, 

    a současně se doplňuje písmeno f), které zní: 

    „f) vždy uloží povinnost nahradit zemědělskou půdu odnímanou ze zemědělského půdního 

    fondu minimálně ve stejné výměře půdou k zemědělské činnosti nevyužívanou, ležící 

    ladem nebo zastavěnou neužívanými a zchátralými stavbami, a tuto zrekultivovat.“. 

5. V příloze zákona „Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“ části 

    D bodě 4. se u koeficientu mění číslovka „9“ na číslovku „90“, číslovka „6“ na číslovku 

    „60“, číslovka „4“ na číslovku „40“ a číslovka „3“ na číslovku „30“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 Řízení zahájená podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neukončená, se dokončí podle 

dosavadních právních předpisů. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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