
 

 

 

 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Nelze pochybovat o tom, že ochrana nejkvalitnější půdy vyžaduje specifickou podporu ze strany 

státu, domníváme se však, že musí probíhat na základě celospolečenské diskuze a potřebných analýz. 

Rovněž je zcela nepochybné, že odnětí půdy I. a II. bonity ze zemědělského půdního fondu (ZPF) by 

mělo probíhat jen ve zcela specifických a naléhavých případech. Nemělo by však být zcela 

znemožněno. Již poslední úprava poplatků za odnímání ze ZPF vyvolala nesouhlas i ze strany 

stavebníků, kteří byli vystaveni okamžitému vysokému nárůstu poplatků za odnětí. Tato poslanecká 

novela by mohla mít podobné dopady. Je totiž třeba zohlednit, že mnohdy byly zajištěny pozemky 

k výstavbě na základě schválených územních plánů obcí (ty byly projednány rovněž ve vztahu 

k zemědělskému půdnímu fondu), přičemž nákup takových pozemků za účelem realizace v územním 

plánu předvídané stavby je nutné považovat za legitimní. Následné nepřímé nebo i přímé 

znemožnění využití takových pozemků bez náležité kompenzace nelze vnímat jinak než jako kladení 

neočekávatelných překážek jejich vlastníkům a úplné popření principu legitimního očekávání. 

Návrh se zaměřuje jak na úpravu podmínek samotného procesu odnímání ze ZPF, tak na změnu 

odvodů za odnětí. Z hlediska navržené úpravy je ke zvážení, zda je návrh logicky a legislativně správně 

formulován. Jestliže je první větou § 4 odst. 1 striktně stanoveno, že lze pro nezemědělské účely 

použít pouze nezemědělskou a další půdu, pak by měla být v následující větě, která umožňuje ve 

veřejném zájmu a za specifických podmínek využít i zemědělské pozemky, možnost výjimky vůči první 

větě (striktnímu zákazu) explicitně uvedena. Rovněž se podmínka převažujícího veřejného zájmu 

překrývá s obdobnou podmínkou v § 4 odst. 3. Z návrhu tak v důsledku vyplývá, že se ustanovení § 9 

odst. 5 stane nadbytečné, protože byť u staveb v ustanovení vyjmenovaných není třeba aplikovat 

postup podle § 4 odst. 3, tak nadále bude platit obdobná podmínka v § 4 odst. 1. Výsledkem tak je, že 

nově se bude zkoumat převažující veřejný zájem i u odnětí půd s výrazně horší bonitou, a to rovněž u 

staveb technické a dopravní infrastruktury. Reálně tak tímto dalším administrativním požadavkem 

dojde k dalšímu zatěžování nezbytných povolovacích řízení k mnohdy strategickým stavbám. Dále je 
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znění § 4 odst. 3, které umožňuje odnímat i půdu I. a II. třídy ochrany, v konfliktu s § 4 odst. 1 písm. 

b), který umožňuje odnímat pouze půdu méně kvalitní. 

Pokud by mělo dojít k navrhovanému dalšímu zpřísnění podmínek pro odnětí ze ZPF, nelze pak ale 

zapomínat na prioritní (strategické) stavby uvedené v § 9 odst. 5 zákona. Výjimka a zvýhodnění 

uvedené v tomto ustanovení musí být i nadále zachována. Pro tyto stavby musí být vždy možné 

odejmout zemědělskou půdu všech tříd ochrany, a to zejména proto, že jde o stavby (např. stavby 

dopravní a technické infrastruktury liniového charakteru), které, ani při nejvyšší snaze, nebude 

objektivně možné umístit vždy mimo zemědělskou půdu nižší kvality. Návrh by tak zcela znemožnil 

jejich výstavbu, což pochopitelně nelze z pohledu veřejného zájmu, ve kterém jsou tyto stavby často 

umisťovány a provozovány dopustit. 

Uvedené stavby dlouhodobě trpí nepřijatelnou délkou svého veřejnoprávního projednání a to i právě 

proto, že je velice obtížné nalézt pro ně trasu, která by vyhověla všem početným veřejným i 

soukromým zájmům a jejich vzájemným střetům. V období, kdy je vyvíjeno značné úsilí vlády ČR 

k urychlení možnosti realizace záměrů této klíčové infrastruktury a urychlení procesu získání 

veřejnoprávního povolení, jde tento návrh zcela opačným směrem, jelikož nejen že způsobí citelné 

průtahy v projednávání těchto staveb, ale jejich realizaci často dokonce zcela znemožní. Pro stavby 

uvedené v § 9 odst. 5 znění zákona by také neměla platit podmínka zjišťování převažujícího veřejného 

zájmu, jelikož tyto stavby byly do současného znění zákona explicitně uvedeny právě pro jejich 

prioritní status, díky kterému veřejný zájem na jejich realizaci převažuje veřejný zájem ochrany ZPF.  

Poměřování veřejných zájmů by tak bylo zcela nadbytečné.  

Jako problematický lze rovněž spatřovat požadavek na náhradu zemědělské půdy ve stejné výměře, 

v níž byla odňata. Nelze nevnímat zjevnou inspiraci s obdobnými kompenzačními opatřeními 

například podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nicméně v případě zemědělského půdního fondu 

se týká daleko významnějšího rozsahu, zejména např. v případě staveb technické a dopravní 

infrastruktury. Zde si lze jen stěží představit dostatečný „zásobník“ nezemědělské půdy, protože 

velké množství ostatní půdy slouží k lesnímu hospodářství a pouze relativně malé množství je 

využitelné k případné rekultivaci na zemědělskou půdu. Některé z těchto pozemků jsou pak zatíženy 

starými ekologickými zátěžemi čekajícími na sanaci nebo vyžadují odstranění stávajících staveb, což 

může být v nepoměru k přínosu. Zároveň je třeba zvážit, zda a za jakých podmínek je nákladově 

efektivní rekultivovat ostatní plochy na zemědělskou půdu a zda by nebylo dosaženo lepších výsledků 

například zkvalitněním stávajících půd apod. 

Předkladatelé rovněž navrhují výraznou úpravu (desetinásobné navýšení) koeficientů třídy ochrany 

a to bez ohledu na bonitu odjímané půdy. Tyto zvýšené náklady se tak vždy projeví u většiny staveb (s 

výjimkou staveb uvedených v § 11a), a to způsobem, který není zdaleka marginální. Přičemž mnohdy 

nelze hledat jiné umístění těchto staveb, v opačném případě by celá příprava projektů mohla být 

vrácena na začátek s dalším oddálením realizace a dalším navýšením nákladů. Takovéto až 

exponenciální navýšení koeficientu považujeme proto za velmi problematické. Rovněž i navýšení 

odvodů by se nemělo aplikovat na odnětí půdy pro stavby uvedené v § 9 odst. 5 zákona. 

Vzhledem k tomu, že předkladatel dává jako povinnost vždy zrekultivovat a vrátit do ZPF původní 

nezemědělskou půdu v množství stejném, v jakém byla odňata, tak se nelze vyhnout otázce, zda je 

následné zpoplatnění odnětí vlastně legitimní. Odvody za odnětí ze ZPF nejsou ustaveny jako 

administrativní poplatek, ale jako kompenzace za škodu způsobenou ZPF. Pokud by však byla účinná 



povinnost kompenzace představující vložení jiných zrekultivovaných půd do ZPF, pak by ke škodě 

nedošlo a nebylo by třeba tato odnětí kompenzovat prostřednictvím odvodů. Z tohoto pohledu by 

pak mohlo být řešením ponechat na žadateli, zda za odnětí půdy uhradí odvod či nabídne rekultivaci 

půdy, nikoli však požadovat splnění obou těchto podmínek (protiplnění) zároveň. Z návrhu není dále 

zřejmé, které pozemky by měly být předmětem rekultivace, měl by je nabídnout (konkrétně 

identifikovat) žadatel ve své žádosti, či by byla taková podmínka stanovena orgánem ochrany ZPF 

jako podmínka obecná, nevázaná na konkrétní pozemky? 

Domníváme se, že by byl mnohem prospěšnější systematický přístup k této otázce, kterým by bylo 

identifikováno, za jakým účelem je absolutně nežádoucí odejmutí půdy ze ZPF, za jakým účelem pak 

podmínečně přípustné, a to nejen ve vztahu ke stavbám samotným, ale rovněž ve vztahu ke způsobu 

využití (dočasné vs. trvalé). Například odnětí půdy za účelem realizace staveb, jimiž nedojde 

k zastavění celého pozemku lze považovat za účelnější, než staveb, jimiž dojde k celkovému zastavění 

půdního fondu. I v těchto případech je však třeba vnímat význam pro společnost z hlediska zajištění 

základních služeb, z nichž mnohé z nich mohou sloužit mitigaci či adaptaci na změnu klimatu. 

Stávající Státní politika životního prostředí (SPŽP) platná do roku 2020 (aktualizace proběhla v roce 

2016) stanovuje ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu následující opatření: „Udržet 

současnou výši odvodů za hektar za odnětí ze zemědělského půdního fondu bez výjimek (tj. výše 

základních odvodů za hektar se bude měnit pouze při změnách úředních cen zemědělských 

pozemků).“. Například právě v rámci tvorby nové SPŽP je třeba vyhodnotit, zda stávající systém 

ochrany ZPF, včetně podmínek odnímání nebo výše poplatků, je dostatečný a zda je třeba jej měnit. 

 


