
Poslanecký návrh 

 

ZÁKON  

 

ze dne ……. 2020 

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 

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 § 1 odst. 1 se za první větu vkládá věta „Jako takový je v zájmu celé společnosti hoden 

mimořádné ochrany a péče.“. 

2. V § 3 odst. 5 se druhá věta zrušuje. 

3. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňuje věta: „Pro potřeby zřizování staveb pro obchod, 

výrobu a skladování zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout nelze.“. 

4. V § 9 odst. 2 se v písm. c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu písm. e) se tečka nahrazuje 

slovem „, nebo“ a doplňuje se nové písm. f), které zní: 

„f) pro registrovaný významný krajinný prvek.“. 

5. V § 11a odst. 1 se v písm. m) slova „s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,“ zrušují a na 

konci textu písm. n) se doplňují slova „retenční nádrže a rybníky,“ 

6. V § 11b odst. 5 se slova „státního rozpočtu“ nahrazují slovy „Státního pozemkového úřadu“ 

a za druhou větu se vkládá věta „Odvody, které jsou příjmem Státního pozemkového úřadu, 

mohou být použity jen pro realizaci pozemkových úprav.“. 

7. V § 13 odst. 1 se v písm. d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci textu písm. e) se tečka 

nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se nové písm. f), které zní: 

„f) Ministerstvo zemědělství.“. 

8. V § 15 písm. j) se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,5“. 

9. V § 15 písm. m) se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,5“. 

10. V § 17 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“. 
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11. V § 17 písm. d) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“. 

12. V § 17 písm. m) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“. 

13. V § 17a písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“. 

14. V § 17a písm. e) se slova „než 1“ nahrazují slovy „než 0,5“ a slova „rovné 10“ se nahrazují 

slovy „rovné 5“. 

15. V § 17a písm. j) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“. 

16. Za § 17b se vkládá § 17c, který zní: 

„§ 17c 

Ministerstvo zemědělství 

a) vydává vyjádření k návrhům na stanovení dobývacích prostorů podle § 6 odst. 2, je-li 

navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 5 ha, 

b) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, 

pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se 

nacházejí na území dvou a více krajů, 

c) vydává vyjádření k žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu podle § 9 odst. 8, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 5 ha, 

d) vydává vyjádření k návrhu koncepce ochrany zemědělského půdního fondu jako 

složky životního prostředí, 

e) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře nad 

5 ha, 

f) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické 

infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické 

infrastruktury; je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury a 

g) vydává vyjádření k žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu podle § 9 odst. 8, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného 

zájmu energetické infrastruktury; u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným 

odvodem vydává stanovisko k ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.“. 

17. V § 20 odst. 2 se písm. c) zrušuje. Písm. d) až f) se označují jako c) až e). 

18. V § 20 odst. 3 se v písm. a) číslo „1000000“ nahrazuje číslem „2000000“. 

19. V § 20 odst. 3 se v písm. b) číslo „100000“ nahrazuje číslem „200000“ a slova „c), d) nebo 

e)“ se nahrazují slovy „c) nebo d)“. 

20. V § 20 odst. 3 se v písm. c) číslo „50000“ nahrazuje číslem „100000“ a slova „b) nebo f“) 

se nahrazují slovy „b) nebo e)“. 

21. V § 20a odst. 2 se písm. c) zrušuje. Písm. d) až f) se označují jako c) až e). 

22. V § 20a odst. 3 se v písm. a) číslo „10000000“ nahrazuje číslem „20000000“. 

23. V § 20a odst. 3 se v písm. b) číslo „1000000“ nahrazuje číslem „2000000“ a slova „c), d) 

nebo e)“ se nahrazují slovy „c) nebo d)“. 
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24. V § 20a odst. 3 se v písm. c) číslo „500000“ nahrazuje číslem „1000000“ a slova „b) nebo 

f“) se nahrazují slovy „b) nebo e)“. 

25. § 20b zní: 

„§ 20b 

Společné ustanovení k přestupkům 

Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 35 % příjmem 

obce, v jejímž územním obvodu byl přestupek spáchán, z 35 % příjmem Státního fondu 

životního prostředí České republiky a z 30 % příjmem Státního pozemkového úřadu; 

pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České 

republiky.“. 

 

Čl. II. 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022. 
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