
VYZNAČENÍ ZMĚN 

 

ČÁST I 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

§ 1 

(1) Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, 

nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z 

hlavních složek životního prostředí. Jako takový je v zájmu celé společnosti hoden 

mimořádné ochrany a péče. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a 

racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního 

prostředí.  

(2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále 

zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen „zemědělská půda“). 

(3) Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní 

drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, 

pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací 

příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní 

opatření apod. 

(4) O tom, že jde podle odstavců 2 a 3 o součásti zemědělského půdního fondu, rozhoduje 

v pochybnostech orgán ochrany zemědělského půdního fondu.  

(…) 

 

ČÁST II 

ZMĚNA VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ZÁSADY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ 

PŮDY 

(…) 

§ 3 

Zásady ochrany zemědělské půdy 

(1) Je zakázáno 

a) způsobovat znečištění zemědělské půdy překračováním indikačních hodnot. 

Indikačními hodnotami se rozumí obsahy rizikových látek nebo rizikových prvků v zemědělské 

půdě, při jejichž překročení dochází k ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo krmiv, 

přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou a negativnímu vlivu na produkční 

funkci zemědělské půdy, stanovené prováděcím právním předpisem; za znečišťování 

zemědělské půdy se nepovažuje používání látek a přípravků na zemědělské půdě v souladu se 

zvláštním právním předpisem28), 

b) způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího 

erozního ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem; přípustná míra erozního ohrožení 

se stanoví na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v 

závislosti na hloubce půdy, 
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c) užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze 

zemědělského půdního fondu s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba, a 

d) poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy jejím 

zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí. 

(2) Do zemědělské půdy nebo na ni je zakázáno vnášet jiné látky nebo přípravky, než 

umožňují zvláštní právní předpisy28). 

(3) Na zemědělské půdě, kde bylo zjištěno překročení preventivní hodnoty, je zakázáno 

používání upravených kalů a sedimentů. Preventivní hodnoty představují horní hranice obsahů 

rizikových látek a rizikových prvků stanovené prováděcím právním předpisem. 

(4) Vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou povinni 

ji užívat nebo udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku18), pokud nejde o 

a) její užívání v souladu se souhlasem s dočasným odnětím zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu, 

b) hospodaření uživatele půdního bloku zařazeného do evidence půdy podle zákona o 

zemědělství a v souladu s touto evidencí, nebo 

c) hospodaření na pozemku, který je po pozemkových úpravách užíván původním 

způsobem, pokud ještě nedošlo k realizaci společného zařízení podle zákona o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech. 

(5) Zemědělská půda se podle kvality rozděluje do 5 tříd ochrany zemědělského půdního 

fondu (dále jen „třídy ochrany“) vymezených prováděcím právním předpisem. Zemědělskou 

půdu I. a II. třídy ochrany nelze využívat jako plantáž dřevin18). 

(6) Zemědělskou půdu lze jako plantáž dřevin18) využívat nejdéle po dobu 10 let. Jedná-

li se o výmladkovou plantáž dřevin, lze takto zemědělskou půdu využívat nejdéle po dobu 30 

let; délka jednoho pěstebního cyklu nesmí přesáhnout 10 let. Vlastník, nebo jiná osoba, která je 

oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou povinni do 1 roku od ukončení využívání zemědělské 

půdy jako plantáže dřevin18) odstranit pařezy a rekultivovat ji tak, aby byla způsobilá k dalšímu 

zemědělskému využití. Po ukončení posledního pěstebního cyklu musí být tato zemědělská 

půda využívána jiným způsobem nejméně po dobu 3 let. 

(7) Vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou povinni 

oznámit výsadbu dřevin nebo počátek nového pěstebního cyklu a ukončení způsobu využití 

zemědělské půdy jako plantáže dřevin18) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

uvedenému v § 15 vždy do 15 dnů ode dne výsadby, počátku nového pěstebního cyklu nebo 

ukončení způsobu využití zemědělské půdy jako plantáže dřevin18). Tato povinnost se 

nevztahuje na osoby, které tyto skutečnosti nahlásí nebo nahlásily Státnímu zemědělskému a 

intervenčnímu fondu při podání žádosti o dotace podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 

politiky. 

 

ČÁST III 

ZÁSADY PLOŠNÉ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

§ 4 

(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné 

a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách 
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stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením 

přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu, je nutno především 

a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách, 

b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy 

ochrany, 

c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a 

odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, 

d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení 

nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků, 

e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování 

zemědělského půdního fondu a 

f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní 

úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v 

krajině podle plánu rekultivace. 

(2) Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 

na území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále jen 

„záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který 

přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření. 

(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze ve v případech, kdy jiný 

veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

Pro potřeby zřizování staveb pro obchod, výrobu a skladování zemědělskou půdu I. a II. 

třídy ochrany odejmout nelze. 

(4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné 

územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke 

změně jejich využití. 

 

 

ČÁST V 

ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

§ 9 

(1) K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 

je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních právních 

předpisů32) bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. Při posouzení 

odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z celkové plochy zemědělské půdy 

požadované pro cílový záměr. 

(2) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu 

odňata zemědělská půda 

a) v zastavěném území pro 

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo 
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2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha, 

b) pro umístění 

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet 

podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých 

případech nejde o plochu větší než 30 m2, 

2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a 

větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo 

3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, 

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo 

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 

zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání 

zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu uvedenému v § 15, 

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím38).nebo 

f) pro registrovaný významný krajinný prvek. 

(…) 

 

ČÁST VI 

ODVODY ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

(…) 

§ 11a 

(1) Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu pro 

a) stavby drah včetně jejich součástí34), je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát, 

b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací35), včetně jejich součástí a příslušenství, 

c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským 

podnikatelem podle zákona o zemědělství, 

d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních 

pozemků, 

e) stavby a zařízení protierozní ochrany, 

f) stavby čistíren odpadních vod, 

g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, 

bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím, 

h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany, 

i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,  

j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního 

rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo 

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku 
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1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo 

2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo 

l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou 

souhlasu podle § 10 odst. 2, 

m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek 

určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany, 

n) vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky, 

o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, 

p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními 

uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí. 

(2) Za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby obsahující obytné místnosti, 

stavby pro zpracování a prodej zemědělské produkce a stavby vázané na chov zvířat, které 

slouží jiným účelům, například dostihová dráha nebo výcviková hala. 

(3) Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se 

stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v 

odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21) ke změně 

účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 

11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při 

rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití. 

 

§ 11b 

(1) Odvody za zemědělskou půdu trvale odňatou ze zemědělského půdního fondu se platí 

jednorázově. Odvody za zemědělskou půdu dočasně odňatou ze zemědělského půdního fondu 

se platí každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu [§ 9 odst. 8 písm. 

c)] nebo do zániku povinnosti rekultivace podle odstavce 4, popřípadě do dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku nebo do dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy. 

(2) Ukončení rekultivace potvrdí na základě šetření v terénu orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu. Potvrzení o ukončení odnětí zašle celnímu úřadu. 

(3) Je-li zemědělská půda trvale odňata ze zemědělského půdního fondu pro těžbu 

nerostných surovin prováděnou ve stanoveném dobývacím prostoru a mají-li být dotčené 

pozemky po ukončení účelu odnětí rekultivovány podle schváleného plánu rekultivace 

zalesněním či zřízením vodní plochy, odvody se platí jako u dočasného odnětí. 

(4) Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí je souhlas s trvalým 

odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nebo ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o souhlasu (§ 21) s trvalým odnětím, zaniká povinnost rekultivace daná předchozím 

souhlasem s dočasným odnětím na tutéž plochu. Týmž dnem zaniká platnost rozhodnutí o 

odvodech za dočasné odnětí; povinnost zaplacení případného nedoplatku tím není dotčena. 

(5) Část odvodů ve výši 55 % je příjmem státního rozpočtuStátního pozemkového 

úřadu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 30 % 

je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází. Odvody, které 

jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a 
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pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Odvody, které jsou příjmem Státního pozemkového 

úřadu, mohou být použity jen pro realizaci pozemkových úprav. Je-li odnětím zemědělské 

půdy ze zemědělského půdního fondu dotčena zemědělská půda na území více obcí, část 

připadající do rozpočtu obce se mezi obce rozdělí poměrně podle plochy odňaté zemědělské 

půdy. 

 

ČÁST VII 

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 

FONDU 

 

§ 13 

(1) Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je 

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

b) krajský úřad, 

c) správa národního parku, 

d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) a, 

e) Ministerstvo životního prostředí.a 

f) Ministerstvo zemědělství. 

(2) Ve vojenském újezdě36) vykonává funkci orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu újezdní úřad. 

(…) 

 

§ 15 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního 

fondu, 

b) uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu, 

c) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených 

v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu, 

d) kontroluje plnění 

1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6, 

2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací, 

3. jím uloženého opatření k nápravě, 

e) uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a 

vodních toků a vede evidenci jejich použití, 

f) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o 

zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě 

zemědělské půdy, 
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g) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, 

h) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních 

plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje, 

i) uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, 

pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních 

vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce 

s rozšířenou působností, 

j) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 10,5 ha, a u dočasného 

odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o 

ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2, 

k) rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu, 

l) projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná 

inspekce, 

m) je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

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

rovné 10,5 ha, a 

n) vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle 

tohoto zákona příslušný jiný orgán. 

(…) 

 

§ 17 

Ministerstvo životního prostředí 

a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k zásadám územního rozvoje, územním plánům 

obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního města Prahy, 

a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve 

kterých je sídlo kraje, 

b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li 

navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 2010 ha, 

c) 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, 

d) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 105 ha, a u dočasného odnětí nebo 

trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení 

rekultivace podle § 11b odst. 2, 

e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak 

orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly, 

f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního 

prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů, 
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g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně 

zemědělského půdního fondu, 

h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu 

podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad, 

i) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, 

j) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím 

uložených opatření k nápravě, 

k) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím 

vydaných souhlasů, 

l) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou 

národního parku, 

m) 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 105 ha, 

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

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

infrastruktury38); je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury a 

o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného zájmu energetické 

infrastruktury38); u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává 

potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2. 

 

§ 17a 

Krajský úřad 

a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o 

případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a k návrhům na 

samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy 

a obcí, ve kterých je sídlo kraje, 

b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li 

navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 2010 ha, 

c) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich 

součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c), 

d) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které 

nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a 

jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s 

rozšířenou působností, 

e) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře větší než 10,5 ha a menší nebo rovné 105 

ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím 

vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2. 
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f) usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního 

fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území příslušného kraje, 

dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní 

činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění 

zjištěných závad, 

g) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, 

h) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a 

opatření k nápravě jím uložených, 

i) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím 

vydaných souhlasů a 

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

mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 

ha a menší nebo rovné 105 ha. 

 

§ 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. 

 

§ 18 

Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 
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(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 

se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází 

největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata. 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. 

(2) Nachází-li se zemědělská půda, která je předmětem žádosti podle odstavce 1, ve 

správním obvodu dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu téhož stupně, 

je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním 

obvodu leží největší část zemědělské půdy. 

(3) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu dozírají na dodržování ustanovení 

zákona a předpisů vydaných na jeho základě, soustavně kontrolují, zda jsou dodržovány 

podmínky a prováděna opatření jimi stanovená při řízení podle zákona a v mezích své 

působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. 

(4) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu spolupracují se všemi orgány státní 

správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního fondu, s orgány Inspekce životního 

prostředí České republiky, se Státním fondem životního prostředí České republiky a se Státním 

pozemkovým úřadem. 

(5) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který je příslušný k vydání stanoviska 

k územně plánovací dokumentaci, je dotčeným orgánem v ostatních věcech souvisejících s 

územně plánovací dokumentací37). 

(6) Pokud souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebyl 

vydán obecním úřadem obce s rozšířenou působností, zašle orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu, který souhlas vydal, stejnopis jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se dotčená zemědělská půda nebo její 

největší část nachází, a to včetně dokumentace připojené k žádosti o vydání souhlasu. 

(7) Pověření pracovníci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se při výkonu 

kontrolní činnosti podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním 

orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole. 

(8) Za odebrané vzorky pro účely kontroly znečištění zemědělské půdy podle tohoto 

zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada. 

 

 

ČÁST IX 

PŘESTUPKY 

§ 20 

Přestupky fyzických osob 
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(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu, 

b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí, 

c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez 

souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, 

d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy, 

e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské 

půdy nebo na ni, 

f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u 

níž došlo k překročení preventivních hodnot, 

g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě, 

h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c, 

i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou 

rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21, 

j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené 

lhůtě, 

k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené 

lhůtě, 

l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo 

m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě 

odvodů ve stanovené lhůtě. 

(2) Vlastník, nebo jiná fyzická osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, se 

dopustí přestupku tím, že 

a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2, 

b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s 

charakteristikou druhu pozemku, 

c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž 

dřevin, 

dc) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci, 

ed) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo 

fe) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7. 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 10000002000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i), 

b) 100000200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle 

odstavce 2 písm. c), nebo d) nebo e), nebo 

c) 50000100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) 

nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo fe). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=179560)



12 

 
 

§ 20a 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu, 

b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí, 

c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez 

souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, 

d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy, 

e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské 

půdy nebo na ni, 

f) rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž 

došlo k překročení preventivních hodnot, 

g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě, 

h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c, 

i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou 

rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21, 

j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené 

lhůtě, 

k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené 

lhůtě, 

l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo 

m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě 

odvodů ve stanovené lhůtě. 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiná osoba, která 

je oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí přestupku tím, že 

a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2, 

b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s 

charakteristikou druhu pozemku, 

c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž 

dřevin, 

cd) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci, 

de) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo 

ef) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7. 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1000000020000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i), 

b) 10000002000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle 

odstavce 2 písm. c), nebo d) nebo e), nebo 
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c) 5000001000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo 

m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo fe). 

 

§ 20b 

Společné ustanovení k přestupkům 

Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 5035 % příjmem 

obce, v jejímž územním obvodu byl přestupek spáchán, a z 50 %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. 
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