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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 19

Rozeslána dne 6. března 2015

Cena Kč 83,–

O B S A H:
39. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
40. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
41. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
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39
ZÁKON
ze dne 10. února 2015,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem
vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo
kterou podporuje svými podpisy nejméně
200 osob,

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí
Čl. I
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona
č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona
č. 350/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) až j), která včetně
poznámky pod čarou č. 1a znějí:
„g) navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se
vydává rozhodnutí podle zvláštních právních
předpisů1a), které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona,
h) veřejností jedna nebo více osob,
i) dotčenou veřejností
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých
právech nebo povinnostech,
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž
předmětem činnosti je podle zakladatelského
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní
činností není podnikání nebo jiná výdělečná
činnost, která vznikla alespoň 3 roky před

j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob.
1a

) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova „kategorii I,“ vkládají slova „které by mohly mít významný
negativní vliv na životní prostředí, zejména“.
3. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slova „je-li uvedena, nebo“ vkládají slova „které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména“.
4. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a
odst. 4 mohly mít významný negativní vliv na
životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení.“.
5. V § 6 odstavec 7 zní:
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„(7) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.“.
6. § 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7
Zjišťovací řízení
(1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn
záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) je upřesnění
informací, které je vhodné uvést do dokumentace,
a to se zřetelem na
a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,
b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které
mohou být provedením záměru ovlivněny,
c) současný stav poznatků a metody posuzování.
(2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4
odst. 1 písm. b) až f) je cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona. Je-li výsledkem takového posouzení
zjištění, že záměr má být posuzován podle tohoto
zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle odstavce 1.
(3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě
oznámení a provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr
nebo změna záměru může mít významné vlivy na
životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k
a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,
b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou
kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených
u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,
c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených
územních samosprávných celků.
(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Odůvodněný písemný závěr nepro-
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dleně zašle příslušný úřad oznamovateli a zveřejní jej
podle § 16.
(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr
podle odstavce 2 má být posuzován podle tohoto
zákona, vydá o tom odůvodněný písemný závěr
obsahující základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se řídil při hodnocení zásad
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr
nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto
zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním
úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvedou základní
údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4.
a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí
se zveřejňuje způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění podmínek podle
§ 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v odvolání.
(7) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné
vyjádření k němu, může v odůvodněném písemném
závěru zjišťovacího řízení stanovit, že dokumentaci
není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za
dokumentaci. V opačném případě příslušný úřad na
základě vyjádření podle věty první v odůvodněném
písemném závěru zjišťovacího řízení stanoví rozsah
dopracování oznámení tak, aby mohlo nahradit dokumentaci.
(8) V odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší
umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné
a z technických hledisek možné.
(9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo
jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost
tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první
se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být roz-
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hodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr
nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto
zákona, zkrácena.
(10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve
zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90 dnů poté,
kdy žaloba došla soudu.“.
7. V § 8 odstavec 3 zní:
„(3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného
úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po
lhůtě úřad nemusí přihlížet.“.
8. V § 9 odstavec 8 zní:
„(8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření
k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na
veřejném projednání podle § 17. K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty úřad při dalším postupu nemusí přihlížet.“.
9. Za § 9 se vkládají nové § 9a až 9e, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 9a
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí
(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve
lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny
v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí jeho zveřejnění
podle § 16.
(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden
z podkladů pro navazující řízení podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání.
Platnost stanoviska může být na žádost oznamova-
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tele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud
oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle
zvláštních právních předpisů1a).
(4) Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn
oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko.
Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení
řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem
příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže
došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména
ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně
jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle
§ 4 odst. 1 písm. f). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko
může příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas
nebo pokud popis případných změn není úplný.
(5) Příslušný úřad vydá závazné stanovisko
k ověření změn záměru vždy, pokud je navazujícím
řízením stavební řízení, a dále také v případě, že navazujícím řízením je řízení o změně stavby před jejím dokončením.
Navazující řízení
§ 9b
(1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr
posouzený podle tohoto zákona, případně záměr podléhající posuzování vlivů na životní
prostředí přesahujících hranice České republiky, spolu s informací, kde lze nahlédnout
do příslušné dokumentace pro navazující řízení,
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí,
které má být v navazujícím řízení vydáno,
c) informace o tom, kde se lze seznámit s doku-
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menty pořízenými v průběhu posuzování, které
byly zveřejněny podle § 16,

právní předpis či správní orgán příslušný k vedení
navazujícího řízení lhůtu delší.

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do
řízení podle § 9c odst. 1 a podle zvláštních
právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro
uplatnění připomínek veřejnosti k záměru
a o případných důsledcích zmeškání takové
lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké
lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace
o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4.

(2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na
úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu
30 dnů.
(2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti s dotčenými orgány poskytne na žádost žadatele o vydání rozhodnutí v navazujícím řízení kdykoliv před jeho zahájením předběžnou informaci o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti
o vydání rozhodnutí. Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.
(3) Navazující řízení se vždy považuje za řízení
s velkým počtem účastníků podle správního řádu.
(4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí v průběhu řízení zpřístupnění
a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených
orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího řízení,
b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán za účelné.
(5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace, popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření dotčeného
státu při mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního jednání, bylo-li konáno.
§ 9c
(1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle
§ 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní

(3) Pokud se podáním písemného oznámení
přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení
vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle
§ 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení
též
a) obec dotčená záměrem, nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.
(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že
nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
(5) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2
doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4.
§ 9d
(1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí.
Pro účely postupu dle věty první se má za to, že
dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má
práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným
v navazujícím řízení zkrácena.
(2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným
v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů
poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu
rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě
nebo o předběžném opatření podle soudního řádu
správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek
nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí,
že realizací záměru může dojít k závažným škodám
na životním prostředí.
§ 9e
Náležitosti podporující podpisové listiny
V záhlaví podporující podpisové listiny a na
každém jejím očíslovaném podpisovém archu se
uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina
je určena na podporu
a) podání písemného oznámení, kterým se dotčená
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veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení, nebo

18. V § 19 odst. 1 a 10 se slova „§ 7 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 7 odst. 7“.

b) odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6
nebo proti rozhodnutí vydanému v navazujícím
řízení.

19. V § 21 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno m), které zní:

Každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede na podpisový arch své
jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro veškerá navazující řízení k danému záměru.“.
10. § 10 včetně nadpisu se zrušuje.
11. V § 10i se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
12. V § 13 odst. 1 se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „včetně označení příslušného
úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru“.
13. V § 13 odstavec 6 zní:
„(6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému
státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání.
Dále je povinno mu zaslat informace podle § 9b
odst. 1 a § 9b odst. 4 písm. a) a rozhodnutí podle
§ 9a odst. 3, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení.
Tyto informace a rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu jako dotčenému orgánu na
podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku nebo
na podkladě žádosti.“.
14. V § 14 odstavec 2 zní:
„(2) Veřejnost je oprávněna zaslat ministerstvu
písemné vyjádření k oznámení do 15 dnů ode dne
zveřejnění informace o tomto oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle odstavce 1.“.
15. V § 14 odst. 5 se slova „Každý je oprávněn“
nahrazují slovy „Veřejnost je oprávněna“.
16. V § 16 odst. 3 písm. a) se za slova „územních samosprávných celků,“ doplňuje slovo „a“, na
konci písmene b) se slova „ , a“ nahrazují tečkou
a písmeno c) se zrušuje.
17. V § 18 odst. 3 se slova „§ 10“ nahrazují
slovy „§ 9a“ a na konci textu se slova „a 2“ zrušují.

„m) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo
podle § 9a odst. 3.“.
20. V § 23 se odstavce 9 až 11 a 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 9 a 10 a dosavadní odstavec 15 se označuje
jako odstavec 11.
21. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní označení odstavce 1 se zrušuje.
22. V příloze č. 1 kategorii I bod 1.1 v části
ZÁMĚR zní:
„1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění
nelesního pozemku o ploše nad 25 ha.“.
23. V příloze č. 1 kategorii I bod 1.7 v části
ZÁMĚR zní:
„1.7 Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo
prasat s více než:
a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice;
b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo
c) 900 místy pro prasnice.“.
24. V příloze č. 1 kategorii I bod 2.3 v části
ZÁMĚR zní:
„2.3 Těžba ostatních nerostných surovin v novém
dobývacím prostoru.
Těžba ostatních nerostných surovin na ploše
nad 25 ha.
Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.“.
25. V příloze č. 1 kategorii I bod 10.1 v části
ZÁMĚR zní:
„10.1 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.“.
26. V příloze č. 1 kategorii I bod 10.2 v části
ZÁMĚR zní:
„10.2 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-che-
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mickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/
/den.“.

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“.

27. V příloze č. 1 kategorii II bodě 1.1 se slovo
„plochy“ nahrazuje slovy „nebo zalesnění nelesního
pozemku na ploše“.

33. V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.13 v části
ZÁMĚR se slova „5 000 m2“ nahrazují slovy „2 ha“.

28. V příloze č. 1 kategorii II bod 1.5 v části
ZÁMĚR zní:
„1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských
zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek
(1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)
(záměry neuvedené v kategorii I).“.
29. V příloze č. 1 kategorii II bod 2.5 v části
ZÁMĚR zní:
„2.5 Těžba ostatních nerostných surovin na ploše od
5 do 25 ha; těžba rašeliny na ploše do 150 ha
(záměry neuvedené v kategorii I).“.
30. V příloze č. 1 kategorii II bodě 5.4 se slova
„se spotřebou“ nahrazují slovy „ , zejména pokud je
předpokládaná spotřeba“ a slovo „přípravků“ se nahrazuje slovem „směsí“.
31. V příloze č. 1 kategorii II bod 10.1 v části
ZÁMĚR zní:
„10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému
využívání
odpadů
(záměry
neuvedené
v kategorii I).“.
32. V příloze č. 1 kategorii II bod 10.6 v části
ZÁMĚR zní:
„10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje
průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha.
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha.
Výstavba skladových komplexů s celkovou
výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy.
Výstavba obchodních komplexů a nákupních
středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2
zastavěné plochy.

34. V příloze č. 2 části I bodě 5. se slova „vlivy
na veřejné zdraví“ nahrazují slovy „rušivé vlivy“.
35. V příloze č. 2 části II bodě 3. se na konci
textu písmene d) doplňují slova „ , mokřady a horské
oblasti a lesy“.
36. V příloze č. 3 části B bodě 9. se slova „§ 10
odst. 4 a správních úřadů“ nahrazují slovy „§ 9a
odst. 3 a správních orgánů“.
37. V příloze č. 3 části D bod 4. zní:
„4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení
a snížení všech významných nepříznivých vlivů
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud
je to vzhledem k záměru možné“.
38. V příloze č. 3a části III bodě 3. se slova
„§ 10 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 9a odst. 3“.
39. V příloze č. 4 části B bodě I. podbodě 9. se
slova „§ 10 odst. 4 a správních úřadů“ nahrazují
slovy „§ 9a odst. 3 a správních orgánů“.
40. V příloze č. 4 části D bod IV. zní:
„IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru
možné“.
41. V příloze č. 4 části D bodě VI. se slova „nedostatků ve znalostech a neurčitostí“ nahrazují slovy
„všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),“.
42. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti stanoviska
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:
I. POVINNÉ ÚDAJE
1.
2.
3.
4.
5.

Název záměru
Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Umístění záměru
Obchodní firma oznamovatele
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6. IČ oznamovatele
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování
a rozbor vlivů na životní prostředí
II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)
8. Vypořádání vyjádření k posudku
Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. U stanovisek k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí vydaných přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona vydá příslušný úřad
na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním úřadem příslušným k vedení
navazujícího řízení nebo na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení souhlasné závazné stanovisko poté, co ověří, že jejich
obsah je v souladu s požadavky právních předpisů,
které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/92/EU. Příslušný úřad v závazném stanovisku podle věty první zároveň stanoví, které
z podmínek uvedených ve stanovisku k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí jsou
správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení
povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Nelze-li vydat souhlasné závazné stanovisko podle věty první,
musí být záměr předmětem nového posuzování podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní pro-

středí), ve znění účinném po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona. Závazné stanovisko podle věty první
se vydává pro rozhodnutí v navazujícím řízení vydávané po nabytí účinnosti tohoto zákona; toto závazné stanovisko se použije i pro rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. Pokud příslušný úřad vydává také závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze oba postupy
spojit a vydat pouze jediné závazné stanovisko.
2. Na navazující řízení zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 9a
odst. 4 a 5 a § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti. Do 30 dnů
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí
správní úřad příslušný k vedení navazujícího řízení
zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, které dosud nebyly zveřejněny, pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek
účastníků řízení a připomínek. Soudní řízení zahá-
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jená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. III
V § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se
na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.
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hláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů
předem. Každý může nejpozději při veřejném
ústním jednání uplatnit své připomínky, jinak se
k nim nepřihlíží. Upustí-li vodoprávní úřad od
ústního jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou vyhláškou, ve které určí lhůtu, která nesmí být kratší
než 30 dnů od vyvěšení vyhlášky, do kdy může
každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“.
Dosavadní odstavce 9 až 19 se označují jako odstavce 10 až 20.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna stavebního zákona

ČÁST TŘETÍ

Čl. V

Změna vodního zákona

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona
č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona
č. 257/2013 Sb., se mění takto:

Čl. IV
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona
č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona
č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 13 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) K vedení řízení podle tohoto zákona, které
je navazujícím řízením podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností vykonává rovněž pravomoc
podle § 120, 122, 123 a 124.“.
2. V § 36 odst. 1 větě druhé se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

1. V § 115 odst. 6 a 7 se za slova „podle § 15“
vkládají slova „a řízení navazujících na posuzování
vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí“.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

2. V § 115 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

4. V § 37 odst. 6 větě první se slova „3 až 6“
nahrazují slovy „2 až 5“.

„(9) V případě řízení navazujícího na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se
jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Konání
veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vy-

3. V § 37 se odstavec 2 zrušuje.

5. V § 37 odst. 8 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
6. V § 37 odst. 9 větě první se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
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7. V § 39 odst. 2 větě třetí se číslo „3“ nahrazuje
číslem „2“.
8. V § 40 odst. 2 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje
číslem „6“.
9. V § 42 odst. 6 větě třetí se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

Částka 19

„(4) Na základě uplatněných požadavků a vyjádření pořizovatel upraví návrh zadání regulačního
plánu a předloží ho příslušnému zastupitelstvu ke
schválení. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky a vyjádření do
jeho návrhu zapracovány.“.
18. § 65 zní:

10. V § 50 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
11. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na
životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.“.
12. V § 61 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
13. V § 63 odst. 1 se slova „a náklady na zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud se
zpracovává (dále jen „dokumentace vlivů“),“ a slova „ , na dokumentaci vlivů“ zrušují.
14. V § 63 odst. 2 se slova „dokumentaci vlivů,“
zrušují.
15. V § 64 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Pokud není zadání regulačního plánu součástí územního plánu nebo zásad územního rozvoje,
zpracuje pořizovatel návrh zadání. Návrh zadání pořizovatel
a) doručí veřejnou vyhláškou,
b) zašle dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je jiný obecní úřad, zašle je též obci, pro
kterou regulační plán pořizuje.
(3) Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení návrhu zadání regulačního
plánu písemně požadavky na obsah zadání. Orgány
uvedené v odstavci 2 písm. b) mohou uplatnit do
30 dnů od obdržení návrhu zadání u pořizovatele
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
zadání. K později uplatněným požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.“.
16. V § 64 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
17. V § 64 odstavec 4 zní:

„§ 65
(1) Na základě schváleného zadání pořizovatel
pro obec nebo kraj zajistí zpracování návrhu regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území
a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury.
(2) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům
uvedeným v § 64 odst. 2 písm. b) a dotčeným obcím
místo a dobu konání společného jednání o návrhu
regulačního plánu, a to nejméně 15 dnů předem.
Současně tyto orgány vyzve k uplatnění stanovisek
k návrhu regulačního plánu do 30 dnů ode dne společného jednání. K později uplatněným stanoviskům
se nepřihlíží. Obdržená stanoviska pořizovatel zašle
příslušnému úřadu.
(3) Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu
veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení
může každý u pořizovatele uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(4) Pořizovatel podle výsledku projednání zajistí upravení návrhu regulačního plánu.“.
19. V § 66 odst. 3 písm. a) se slova „včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí11), pokud záměr řešený regulačním
plánem toto posouzení vyžaduje,“ zrušují.
20. V § 66 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).
21. V § 66 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
22. V § 67 odst. 1 větě první se slova „ , dokumentaci vlivů“ zrušují.
23. V § 67 odst. 1 větě druhé se slova „a dokumentace vlivů“ zrušují.
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24. V § 67 odst. 2 větě druhé se slova „(§ 65
odst. 3 až 6)“ nahrazují slovy „(§ 65 odst. 2 a 3)“.
25. V § 68 odstavec 2 zní:
„(2) Dojde-li na základě veřejného projednání
k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu, projedná se upravený návrh v rozsahu těchto úprav na
opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 67.“.
26. V § 68 odst. 3 se slova „§ 65 odst. 2 až 6“
nahrazují slovy „§ 65 odst. 2 až 4“.
27. V § 68 odstavec 5 zní:
„(5) Součástí odůvodnění regulačního plánu je
kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu
zejména
a) výsledek posouzení regulačního plánu podle
odstavce 4,
b) komplexní zdůvodnění přijatého řešení.“.
28. V § 71 odst. 8 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
29. V § 87 odst. 1 se slova „účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a)
a dotčeným orgánům jednotlivě.“ nahrazují slovy
„postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.“.
30. § 87 odstavec 2 zní:
„(2) V případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání.
V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad
veřejné ústní jednání vždy. Pro doručování oznámení o zahájení územního řízení a dalších úkonů
v řízení se použije odstavec 1 obdobně; konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně
30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad
umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním
úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného
ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli,
o předmětu územního řízení a o veřejném ústním
jednání. Součástí informace je grafické vyjádření zá-
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měru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat
na architektonickou a urbanistickou podobu záměru
a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků
územního řízení. V případě, že se neprokáže opak,
má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace
splnil.“.
31. § 91 se zrušuje.
32. V § 94 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „ ; to neplatí, bylo-li zrušeno územní rozhodnutí pro záměr, pro který bylo vydáno stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí“.
33. V § 94a odst. 2 se slova „účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a)
a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům
jednotlivě.“ nahrazují slovy „postupem podle § 144
odst. 6 správního řádu.“.
34. V § 94a odstavec 3 zní:
„(3) V případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87 odst. 2. V případech záměrů
umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán
územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků společného řízení
a připomínek veřejnosti se použijí § 89 a 114 obdobně.“.
35. V § 94a odst. 6 se slova „účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 písm. a) a v § 109 odst. 1
písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě
a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2
písm. b) a c) a v § 109 odst. 1 písm. e) až g) veřejnou
vyhláškou; v ostatních případech se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení jednotlivě.“ nahrazují slovy „postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.“.
36. V § 104 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které
bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí.“.
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37. V § 114 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109
písm. g), může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.“ a ve
větě třetí se za slova „ve větě první“ vkládají slova
„a druhé,“.
38. V § 116 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě
záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.“.
39. V § 117 odstavec 1 zní:
„(1) Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci
místo stavebního úřadu z hledisek uvedených
v § 111 odst. 1 a 2, pokud nejde o stavbu, která je
označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem,
nebo u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak rozhodl stavební
úřad v územním rozhodnutí v případě významných
vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí
se stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu
úřadu bez zbytečného odkladu.“.
40. V § 118 na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „ ; to neplatí u záměrů, pro které bylo
vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“.
41. V § 193 se slova „§ 61 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 61 odst. 3“, slova „§ 64 odst. 7“ slovy
„§ 64 odst. 6“ a slova „§ 66 odst. 6“ slovy „§ 66
odst. 5“.
Čl. VI
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nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se považuje za oznámení
podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a stavební úřad ji postoupí příslušnému úřadu spolu s dokumentací vlivu
záměru na životní prostředí; v územním řízení lze
pokračovat po vydání stanoviska podle § 9a odst. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a oznámení, ohlášení nebo žádosti podané přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.
3. Pokud bylo vydáno stanovisko příslušného
úřadu podle § 65 odst. 5 stavebního zákona, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, regulační plán se pořídí a vydá podle dosavadních právních předpisů.
4. Správní řízení neukončená rozhodnutím,
k jejichž vedení je příslušný podle § 13 odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností, se přerušují dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a stavební úřad příslušný podle stavebního zákona, účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, bezodkladně postoupí celý spis
příslušnému stavebnímu úřadu podle § 13 odst. 8
stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.
5. U záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se územní rozhodnutí znovu
nevydává, pokud bylo územní rozhodnutí zrušeno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení

ČÁST PÁTÁ

1. Územní řízení vedená podle § 91 stavebního
zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neukončená pravomocným
územním rozhodnutím přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se přerušují dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona. Žádost podaná podle § 91 odst. 4
stavebního zákona, ve znění účinném přede dnem

Změna zákona o integrované prevenci
Čl. VII
V § 13 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zá-
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konů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 69/2013 Sb., se věta druhá včetně poznámky
pod čarou č. 14 zrušuje.
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„(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak,
vykonávají státní správu na úseku vodovodů a kanalizací obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a újezdní úřady na území vojenských újezdů jako
vodoprávní úřady.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
ČÁST SEDMÁ
Čl. VIII

ÚČINNOST

V § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb., odstavec 1
zní:

Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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40
ZÁKON
ze dne 10. února 2015,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

9. V § 71 odst. 10 se slova „8 až 10“ nahrazují
slovy „7 až 9“.

Čl. I

10. V § 72 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona
č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 341/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení větě
druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
2. V § 23 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „objektivně nepředvídaných“ zrušují
a za slovo „okolností“ se vkládají slova „ , které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,“.
3. V § 23 odst. 7 písm. a) bodu 3 se číslo „20“
nahrazje číslem „30“.
4. V § 30 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou
„Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 věta
první obdobně.“.
5. V § 59 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Ustanovení § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 se na členy
zvláštní komise použije obdobně.“.
6. V § 69 odst. 5 větě třetí se slova „nebo 6“
zrušují.
7. V § 71 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.
8. V § 71 odst. 8 a v § 71 odst. 9 větě první se
číslo „8“ za slovem „odstavce“ nahrazuje číslem „7“.

11. V § 72 odst. 4 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
12. V § 72 odst. 5 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
13. V § 72 odst. 6 se slova „5, 6 a 9 až 11“ nahrazují slovy „5 a 8 až 10“.
14. V § 73 odst. 1 větě druhé se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
15. § 74 včetně nadpisu zní:
„§ 74
Složení hodnotící komise
(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve
zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné
hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním
ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li
hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony
podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.
(2) Povinnost veřejného zadavatele ustanovit
hodnotící komisi podle odstavce 1 se nepoužije při
zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95. V takovém případě provede
hodnocení prostřednictvím automatické metody
hodnocení zadavatel.
(3) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů.
Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,
musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu
členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky.
(4) Členem hodnotící komise musí být vždy
zástupce veřejného zadavatele. Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje veřejný zadava-
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tel za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení tohoto zákona vztahující se na
člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.

zakázku na základě rámcové smlouvy, a sektorový
zadavatel nejsou povinni ustanovit hodnotící komisi
a veškerá práva a povinnosti související s posouzením
a hodnocením nabídek plní zadavatel.“.

(5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85).

16. § 74a se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 81 zrušuje.

(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2
písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň
9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící
komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda,
a to na návrh
a) ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek
jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2
písm. a)54), nebo
b) ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).
(7) Členové hodnotící komise nesmí být ve
vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se
zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí
vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít
osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči
je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli
na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo
na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící
komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.
(8) Vznikne-li důvod k podjatosti některého
člena hodnotící komise v průběhu její činnosti, je
povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti
v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli
pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě
vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka.
(9) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou

17. V § 76 odstavec 2 zní:
„(2) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve
vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati;
o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení
podle § 74 odst. 7. Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75
odst. 6 platí obdobně.“.
18. V § 77 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění
zadávacích podmínek a v případě použití elektronické aukce po jejím ukončení posoudí hodnotící
komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.“.
19. V § 78 odst. 4 větě třetí se za slovo „postižením“ vkládají slova „a osob se ztíženým přístupem
na trh práce“ a za větu třetí se vkládá věta „Dílčími
hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace
veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na
její plnění.“.
20. V § 84 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.
21. V § 84 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
22. V § 97 odstavec 1 zní:
„(1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy hodnotící
komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9, pak
zadavatel, provést posouzení a hodnocení nabídek
a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
podle § 80 (dále jen „předběžné hodnocení“).“.
23. V § 97 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Po ukončení elektronické aukce hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77.“.
24. V § 114 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž
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provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace
o veřejné zakázce.“.
25. V § 114 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne
běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí podání, označení zadavatele v návrhu a uvedení
v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá.“.
26. V § 114 odstavec 8 včetně poznámek pod
čarou č. 86 a 87 zní:
„(8) Návrh, vyjádření k obdrženému návrhu,
další podání účastníků řízení, zadávací podmínky
vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo
soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl
podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky86) nebo
jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).
86

) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

Částka 19

věty první musí být účastníci řízení s výjimkou navrhovatele poučeni v oznámení o zahájení řízení.“.
28. V § 115 odstavec 1 zní:
„(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen
složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové
ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě
smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě,
že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč.
V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši
200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své
internetové adrese.“.
29. V § 115 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Úřad vrátí kauci sníženou o 20 %, vzal-li
navrhovatel svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve
věci samé zpět; tím není dotčen odstavec 2
písm. b).“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

87

) § 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

27. V § 114 se doplňují odstavce 10 a 11, které
znějí:
„(10) Náležitosti návrhu podle odstavce 3 věty
první a druhé nemohou být dodatečně měněny ani
doplňovány; Úřad k takovým změnám a doplněním
nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách
podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl
tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl
tvrdit již vůči zadavateli.
(11) V řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních
dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení,
nevztahuje-li se na ně omezení podle odstavce 10;
k později uvedeným skutečnostem, návrhům důkazů
a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s výjimkou skutečností, návrhů důkazů a jiných návrhů, jimiž má být
zpochybněna věrohodnost podkladů pro vydání
rozhodnutí. O podmínkách pro uplatňování návrhů
důkazů, nových skutečností a jiných návrhů podle

30. V § 115 odst. 4 větě první se za slova
„v odstavci 2“ vkládají slova „a 3“.
31. V § 115 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Kauce musí být připsána na účet Úřadu
nejpozději poslední den lhůty stanovené podle
§ 114 odst. 4 nebo 5 pro doručení návrhu Úřadu.“.
32. V § 117a písmena a) a b) znějí:
„a) návrh neobsahuje obecné náležitosti podání64)
nebo označení zadavatele nebo v něm není uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá, nebo k návrhu není připojen doklad o složení kauce ve
výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel tyto nedostatky návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem neodstranil,
b) návrh neobsahuje, v čem je spatřováno porušení
zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí
nebo vznikla újma na jeho právech,“.
33. V § 117a se za písmeno b) vkládají nová
písmena c) a d), která znějí:
„c) nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115
odst. 1 na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115
odst. 5,
d) k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením
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smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad
o opětovném složení jistoty podle § 67
odst. 4,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).
34. Za § 117b se vkládá nový § 117c, který
včetně nadpisu zní:
„§ 117c
Zvláštní ustanovení o průběhu řízení
(1) V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem se činí:
a) podání účastníků v řízeních o přezkoumání
úkonů zadavatele zahájených z moci úřední,
b) rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení
o rozkladu.
(2) Úřad může přerušit řízení při výkonu dohledu podle § 112 s cílem získat odborné stanovisko
nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o přerušení řízení, proti kterému se nelze odvolat, do doručení odborného stanoviska nebo znaleckého posudku Úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.
(3) Úřad stanoví účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než
7 kalendářních dnů. K pozdějším vyjádřením Úřad
nesmí přihlédnout. Ustanovení § 114 odst. 11 části
věty první za středníkem se použije obdobně.“.
35. V § 120 odst. 1 písm. f) se za slovo „nepořídí“ vkládá slovo „ , nezašle“.
36. V § 121 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „5“.
37. V § 148 odst. 6 se doplňuje věta „Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce.“.
38. V § 151 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení.“.
39. V § 155 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Zadavatel je povinen do deseti dnů ode dne
doručení výzvy Úřadu zaslat dokumentaci o veřejné
zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako
datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených
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v § 114 odst. 9, které je povinen v téže lhůtě zaslat
Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové
schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem.“.
40. § 156 včetně nadpisu zní:
„§ 156
Odůvodnění veřejné zakázky
(1) Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní
veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění
a) účelnosti veřejné zakázky,
b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
c) vymezení obchodních a technických podmínek
veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,
d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele.
(2) Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od uveřejnění
oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení.
(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a)
a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné
zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
(4) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c)
předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné
veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
(5) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d)
předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné
veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu
o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu84).
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí
a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení,
b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení
s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a
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c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení
bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4
písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6
až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 odst. 11.

§ 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8,
§ 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8.“.
Čl. II

(7) Veřejný zadavatel postupuje při použití
soutěže o návrh podle odstavců 1 až 5 obdobně.
(8) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví
prováděcí právní předpis.“.
41. V § 157 odst. 2 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
42. V § 157a odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno c) se zrušuje.

Přechodné ustanovení
Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh
a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže, zahájené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí
a práva a povinnosti s ním související se posuzují
podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

Čl. III

43. V § 159 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení
§ 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 46a,
§ 46d odst. 1, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108,

Částka 19

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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41
ZÁKON
ze dne 10. února 2015,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu

ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uděleným na základě posouzení fyzikálních nebo biologických vlastností zemědělské půdy, rizik ohrožení zemědělské půdy
erozí, včetně polohy údolnic a provedených opatření
ke snížení těchto rizik, jako jsou například svahové
průlehy.
§3

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. a zákona
č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „louky, pastviny (dále
jen „zemědělská půda“)“ nahrazují slovy „trvalé
travní porosty“ a slova „(dále jen „půda dočasně neobdělávaná“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „zemědělská půda“)“.
2. V § 1 odst. 3 se slova „ochranné terasy proti
erozi“ nahrazují slovy „technická protierozní opatření“.
3. Nadpis části II zní: „ZMĚNA VYUŽITÍ
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ZÁSADY OCHRANY
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY“.
4. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 18 a 28 znějí:
„§ 2
Změna využití zemědělské půdy
Zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí18) jako trvalý travní porost lze změnit na

Zásady ochrany zemědělské půdy
(1) Je zakázáno
a) znečišťovat zemědělskou půdu vnášením látek,
přípravků nebo organismů do zemědělské půdy
nebo na ni, jejichž množství překračuje preventivní hodnoty, které představují horní hranice
obsahů rizikových látek a rizikových prvků 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,
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).
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(3) Na zemědělské půdě, kde bylo zjištěno překročení preventivní hodnoty, je zakázáno používání
upravených kalů a sedimentů. Na zemědělské půdě,
kde bylo zjištěno překročení indikační hodnoty, je
zakázáno používání hnojiv nebo přípravků, které
obsahují rizikovou látku nebo rizikový prvek,
u nichž k překročení indikačních hodnot došlo; 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.
(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.
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(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.
18

) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

28

) Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kód R10 přílohy č. 3 zákona č. 185/
/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.“.

Poznámky pod čarou č. 1 až 4a se zrušují.
5. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3c, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 29 a 30
znějí:
„§ 3a
Používání sedimentů na zemědělské půdě
(1) Použití sedimentů z rybníků, vodních
nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné
pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu18) nebo trvalý
travní porost18) při jeho obnově, a to se souhlasem
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při
dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem
o hnojivech. Při obnově trvalého travního porostu
agrotechnické operace následující po jeho rozorání
nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání
nelze provést před koncem pátého roku po ukončení
procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas
se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním práv-
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ním předpisem29) a nebudou-li použitím sedimentů
na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy.
(2) Žádost o souhlas s použitím sedimentů
z rybníků, vodních nádrží a vodních toků musí
kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat
a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají
být sedimenty použity, a uvedení celkového
množství sedimentů v tunách sušiny, které má
na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku,
popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou,
jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,
b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají
být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je
oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,
c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem29), ne starší 3 let,
d) údaj o původu sedimentů,
e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,
f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem29),
g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení
vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být
sedimenty použity, s uvedením akreditace pro
provádění odběrů a rozborů pro příslušné
matrice půda a sediment,
h) umístění mezideponie způsobem uvedeným
v písmenu a) a
i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.
(3) Je-li i při splnění požadavků na kvalitativní
vlastnosti sedimentu stanovených zvláštním právním
předpisem29) podezření na výskyt rizikových prvků
nebo rizikových látek v sedimentu, které neuvádí
zvláštní právní předpis, a v důsledku toho hrozí riziko poškození příznivých fyzikálních, biologických
nebo chemických vlastností zemědělské půdy, může
orgán ochrany zemědělského půdního fondu žadateli uložit zpracování ekotoxikologických testů podle zvláštního právního předpisu29). Prokážou-li
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ekotoxikologické testy toxicitu sedimentu, souhlas
nelze udělit.
(4) Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu vede evidenci o použití sedimentů z rybníků,
vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě
ve svém správním obvodu a předává údaje do evidence půdy podle zákona o zemědělství. Obsahem
evidence jsou
a) den nabytí právní moci souhlasu vydaného podle odstavce 1, popřípadě den nabytí právní
moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem,
b) množství sedimentů v tunách sušiny sedimentu
na hektar,
c) údaje o kvalitě sedimentu,
d) údaje o původu sedimentu,
e) údaje o pozemcích, na kterých je mezideponie,
f) údaje o pozemcích, na kterých mají být sedimenty použity, a
g) datum zahájení použití sedimentů.
(5) Zahájení použití sedimentů je oprávněný ze
souhlasu podle odstavce 1 povinen oznámit orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu, který souhlas vydal, nejpozději 14 dnů předem. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo
zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci,
popřípadě ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem.
§ 3b
Pořizování a evidence informací o kvalitě
zemědělské půdy a evidence odnětí
zemědělské půdy
(1) Informace o kvalitě zemědělské půdy obsahují údaje o
a) obsahu rizikových prvků a rizikových látek
v zemědělské půdě,
b) fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech zemědělské půdy a
c) míře erozního ohrožení zemědělské půdy.
(2) Orgány ochrany zemědělského půdního
fondu předávají informace podle odstavce 1 získané
z činnosti prováděné podle tohoto zákona do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy. Evidence informací o kvalitě zemědělské půdy je součástí evidence půdy podle zákona o zemědělství, ve-

Sbírka zákonů č. 41 / 2015

Strana 486

dená v její samostatné části. Orgány ochrany zemědělského půdního fondu mají přístup do částí evidence půdy podle zákona o zemědělství potřebných
pro činnost prováděnou podle tohoto zákona.
(3) Informace obsažené v evidenci informací
o kvalitě zemědělské půdy se využívají k hodnocení
kvality zemědělské půdy a jejího vývoje, prováděného orgány ochrany zemědělského půdního fondu,
zejména nepříznivých změn; za nepříznivé změny
zemědělské půdy se považuje překročení preventivních hodnot v zemědělských půdách nebo stav, kdy
v časovém intervalu dvou zjišťování došlo ke zhoršení sledovaných vlastností zemědělské půdy uvedených v odstavci 1.
(4) Orgány ochrany zemědělského půdního
fondu zasílají údaje související s odnětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně údajů
o odvodech za odnětí, do 30 kalendářních dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož podkladem je souhlas s odnětím, nebo ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s odnětím
a ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodech
do evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vedené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném Ministerstvem životního prostředí.
§ 3c
Postupy při znečištění zemědělské půdy nebo
ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření
k nápravě
(1) Orgány ochrany zemědělského půdního
fondu uloží původci závadného stavu opatření k nápravě k odstranění závad vzniklých porušením povinností uvedených v § 3 s výjimkou odst. 1 písm. b)
a opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jimi vydaných souhlasů. Náklady na opatření k nápravě nese původce závadného
stavu. Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě uloženého původci závadného stavu přecházejí na jeho
právního nástupce.
(2) Jako opatření k nápravě lze v závislosti na
zjištěném znečištění zemědělské půdy uložit speciální osevní postupy, agrotechnická a meliorační
opatření sledující zlepšení půdních vlastností, snížení
přístupnosti nebo odčerpání rizikových prvků a rizikových látek, popřípadě změnu druhu pozemku.
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Způsob nápravy při erozním ohrožení volí původce
závadného stavu podle prováděcího právního předpisu.
(3) Zjištěné překročení indikačních hodnot ve
vztahu k požadavku na zdravotní nezávadnost potravin orgán ochrany zemědělského půdního fondu
oznámí Státní zemědělské a potravinářské inspekci
a ve vztahu k požadavku na zdravotní nezávadnost
krmiv Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu
ústavu zemědělskému.
(4) Překročení indikačních hodnot ve vztahu
k veřejnému zdraví orgán ochrany zemědělského
půdního fondu oznámí vlastníkovi pozemku a krajské hygienické stanici a překročení indikačních hodnot ve vztahu k ohrožení zdraví zvířat oznámí vlastníkovi pozemku a Státní veterinární správě.
(5) Opatření k nápravě se neuloží, pokud bylo
k nápravě ekologické újmy vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě30). Zahájené
řízení o uložení opatření k nápravě orgán ochrany
zemědělského půdního fondu přeruší, pokud bylo
k nápravě ekologické újmy zahájeno řízení o uložení
nápravného opatření podle zákona o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě.
(6) Vlastníci a jiné osoby, které jsou oprávněny
užívat zemědělskou půdu, k níž se opatření k nápravě
váže, kteří nejsou zároveň původci závadného stavu,
jsou povinni strpět provedení opatření k nápravě. Za
tím účelem jsou povinni umožnit vstup na své pozemky a strpět v nezbytném rozsahu omezení obvyklého užívání svých pozemků.
29

) Zákon č. 159/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

30

) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě
a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

6. V nadpisu části III se za slovo „ZÁSADY“
vkládá slovo „PLOŠNÉ“.
7. § 4 zní:
„§ 4
(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít
především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo
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na nezastavěných plochách 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 v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu.
(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 určení.“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
8. V § 5 odst. 3 se slova „nebo územní souhlas“
zrušují a za slova „půdního fondu“ se vkládají slova
„vydaného podle § 9“.

Strana 487

9. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Žádost o souhlas obsahuje zdůvodnění a vyhodnocení podle odstavce 1, předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí ke stanovení dobývacího
prostoru podle horního zákona31), grafické znázornění hranic ložiska, popřípadě bloků zásob nerostů
podle výsledků geologického průzkumu, lze-li je
znázornit, a návrh studie rekultivace.“.
Poznámka pod čarou č. 31 zní:
„31) § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

10. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 10 až 12 zní:
„§ 7
Při zpracování dokumentace pro umístění záměru
(1) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vyžadující souhlas podle § 9 musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), umístění stavby musí
být navrženo tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám
zemědělského půdního fondu, a zároveň musí být
vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
(2) Alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území s výjimkou případů umístění stavby v souladu s
a) platnými zásadami územního rozvoje nebo
platným územním plánem, nebo
b) návrhem tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací10), celostátních drah11)
a vodních cest a jejich součástí12), k němuž
orgány ochrany zemědělského půdního fondu
udělily vyjádření podle odstavce 4.
(3) Stavebník tras nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací, celostátních drah
a vodních cest a jejich součástí je povinen navrhnout
umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond.
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Vyhodnocení se přikládá k žádosti o vyjádření podle
odstavce 4.
(4) K návrhu tras nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací, celostátních drah
a vodních cest a jejich součástí se vždy vyjádří orgán
ochrany zemědělského půdního fondu, přičemž ve
svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu; vyjádření je předběžnou informací podle správního řádu k podmínkám
pro vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu.
(5) Vyjádření orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu podle odstavce 4 není třeba,
a) má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací, celostátních
drah a vodních cest a jejich součástí uskutečnit
na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným
územním plánem nebo jsou-li podmínky pro
umístění tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí stanoveny regulačním
plánem,
b) jsou-li součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb, pro které byl vydán souhlas
s odnětím podle § 9, návrhy tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah nebo vodních cest a jejich součástí,
c) jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí,
nebo
d) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů
oblouků stávajících nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací, celostátních
drah a vodních cest.
(6) Žádost o vyjádření podle odstavce 4 musí
kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat
a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do
snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle katastrálních
území,
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b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění
do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací, celostátních
drah a vodních cest a jejich součástí, a
e) stručné údaje o technickém řešení stavby.
10

) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.

11

) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů.

12

) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.
11. V nadpisu § 8 se za slova „průmyslové činnosti“ vkládají slova „ , terénních úpravách“.
12. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „průmyslové činnosti“ vkládají slova „a terénních úpravách“ a za slovo „povinny“ se vkládají
slova „vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a“.
13. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy,
popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit
jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na
vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na
plochy určené orgánem ochrany zemědělského
půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti
provést skrývku uvedených zemin; za odůvodněný případ se považuje zejména odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
1. pro účely zalesnění, popřípadě prohlášení za
pozemky určené k plnění funkcí lesa,
2. z důvodů zařazení do druhu pozemku
ostatní plocha, pokud pozemky nelze zemědělsky obdělávat,
3. v zájmu ochrany přírody a krajiny,
4. pro ochranu archeologických nalezišť, nebo
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5. pro zřizování ochranných pásem vodních
zdrojů I. stupně a ochranných pásem
I. stupně přírodních léčivých zdrojů
a ochranných pásem I. stupně zdrojů přírodních minerálních vod,“.
14. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „ , popřípadě
s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského
půdního fondu“ nahrazují slovy „dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat“.
15. V § 9 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 32 znějí:
„(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
2. stavbu pro bydlení nebo 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 koryt vodních toků,
nebo
d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než
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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.
32

) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 13 až 17 se zrušují.
16. V § 9 odstavec 4 zní:
„(4) Předmětem odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného
domu a stavby pro rodinnou rekreaci, kde pozemek
přilehlý ke stavbě má napříště sloužit jako zahrada18), je plocha potřebná pro stavbu a související
zpevněné plochy, přičemž podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu se stanovují na veškerou plochu zemědělské půdy dotčené
výstavbou.“.
17. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:
„(5) Při rozhodování o záměru se nepoužije § 4
odst. 3, jedná-li se o záměr
a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje na
základě vyhodnocení umístění záměru, odborně
stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,
b) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené
v platných zásadách územního rozvoje na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně
stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,
c) na zastavitelné ploše vymezené v platném
územním plánu,
d) těžby ve stanovených dobývacích prostorech,
nebo
e) vyhledávání a průzkumu nerostů ve stanovených průzkumných územích.
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33

) § 2 odst. 1 písm. k) body 1 a 2 stavebního zákona.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
18. V § 9 odstavec 6 zní:
„(6) Žádost o souhlas s odnětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě
náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem
odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede
jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti
připojí
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se
navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením
vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů
k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel
nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí
v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné
orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto
zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu
podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení
účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního
fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev
půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1
a 2,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
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i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
k) informaci, v jakém následném řízení podle
zvláštního právního předpisu má být souhlas
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu podkladem.“.
19. V § 9 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, musí kromě náležitostí podle odstavce 6 obsahovat výsledky geologického
průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.
20. V § 9 odst. 8 písmeno c) zní:
„c) schválí plán rekultivace podle odstavce 6
písm. d), popřípadě stanoví zvláštní režim jeho
provádění z hlediska časového plnění a ukončení
prací, jsou-li pro to zvláštní důvody při lomové
(povrchové) těžbě uhlí a kaolinu nebo při geologicko-průzkumných pracích, zejména u velmi
hlubokých vrtů,“.
21. V § 9 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) vymezí etapy u záměrů prováděných po etapách.“.
22. V § 9 odstavec 9 zní:
„(9) Výši odvodů vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze orientačně. Konečná
výše odvodů se stanoví podle § 11.“.
23. V § 10 odst. 1 se slova „§ 9 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 8 pro záměr vyžadující povolení
podle zvláštních právních předpisů“.
24. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může
na návrh osoby podle odstavce 1 změnit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 21), jestliže
se změnily podmínky rozhodné pro obsah souhlasu.
Změna souhlasu pro těžbu nerostných surovin prováděnou ve stanoveném dobývacím prostoru z důvodu ochrany přírody je možná pouze na základě
vyjádření orgánu ochrany přírody o záměru vyhlá-
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šení registrovaného významného krajinného prvku
nebo přechodně chráněné plochy. Změny souhlasu
z důvodu ochrany přírody nesmí převýšit 10 % plochy řešené původně schváleným plánem rekultivace.
Změna souhlasu z důvodu ochrany přírody je účinná
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci
významného krajinného prvku nebo ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy.“.
25. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li
se podkladem pro řízení podle zvláštních právních
předpisů. Byl-li souhlas vydán formou rozhodnutí
(§ 21), pozbývá platnosti, nebyla-li realizace záměru
zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci.“.
Poznámky pod čarou č. 19 a 19a se zrušují.
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ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému
k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro
které je souhlas s odnětím podkladem, nebo
rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 1 roku
ode dne jeho platnosti, a
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
(5) Povinný k platbě odvodů podle § 11a
odst. 3 je povinen orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii
oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od
této změny.

„§ 11

(6) Dojde-li ke změně v osobě povinného
k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů
povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím,
a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to
do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

(1) Osoba, které svědčí oprávnění k záměru,
pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za
odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši
stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.

(7) Není-li rozhodnutí o odvodech vydáno po
zahájení realizace záměru, částka odvodů odpovídající období do vydání rozhodnutí o odvodech se přičte k první platbě odvodů, a to počínaje dnem zahájení realizace záměru.“.

(2) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto
zákonu po zahájení realizace záměru. U záměrů prováděných po etapách vymezených v souhlasu s odnětím orgán ochrany zemědělského půdního fondu
rozhoduje o odvodech samostatně za odnětí pro
každou jednotlivou etapu po jejím zahájení.

28. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které
včetně poznámek pod čarou č. 34 a 35 znějí:

26. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Jedná-li se o trvalé odnětí zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu, je podkladem pro
zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí
rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, popřípadě pravomocné rozhodnutí o souhlasu (§ 21).“.
27. § 11 zní:

(3) Při rozhodování o odvodech orgán ochrany
zemědělského půdního fondu vychází z právního
stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí
vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu (§ 21).
(4) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu

„§ 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 pozemních komunikací ve vlastnictví
státu35), včetně jejich součástí a příslušenství,
c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované
evidovaným zemědělským podnikatelem podle
zákona o zemědělství,
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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 podle
zákona o ochraně přírody a krajiny, má-li
vzniknout registrovaný významný krajinný
prvek nebo přechodně chráněná plocha (§ 10
odst. 3), převedením na druh pozemku
1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná
půda,
2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená půda, nebo
3. lesní pozemek se způsobem využití les jiný
než hospodářský.
(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.
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§ 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.
(5) Část odvodů ve výši 55 % je příjmem státního rozpočtu, 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 pro ochranu
a obnovu přírody a krajiny. 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.
34

) § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

35

) § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.“.
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29. V § 12 odst. 1 se slova „(§ 11 odst. 10)“
zrušují.
30. V § 12 odst. 2 se slova „(§ 11 odst. 11)“
zrušují.
31. V § 12 odst. 3 se závěrečná část ustanovení
zrušuje.
32. V § 12 odstavec 4 zní:
„(4) Odvod se neplatí, jestliže výše odvodu
a) placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou
částku 100 Kč,
b) za dočasné odnětí nepřesahuje částku 50 Kč
ročně.“.
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37. § 15 zní:
„§ 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

33. V § 12 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:

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

„(5) Úrok z prodlení se nepředepíše a osobě
povinné k odvodu nevzniká povinnost jej uhradit,
nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho správce daně částku 200 Kč.

2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně
provádění rekultivací,

(6) Při správě placení odvodů se postupuje podle daňového řádu.“.
34. Nadpis části VII zní: „VÝKON STÁTNÍ
SPRÁVY V OBLASTI OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU“.
35. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:
„§ 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.
(2) Ve vojenském újezdě36) vykonává funkci
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
újezdní úřad.
36

) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.
36. § 14 se zrušuje.

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,
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 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem
vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení
o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,

Sbírka zákonů č. 41 / 2015

Strana 494

k) rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
l) projednává správní delikty 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 1 ha, a
n) vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto
zákona příslušný jiný orgán.“.
38. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:
„§ 16a
Inspekce
a) kontroluje
1. dodržování povinností uvedených v § 3
odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,
2. plnění opatření k nápravě uložených podle
písmene b),
b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu
vzniklého porušením povinností uvedených
v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,
c) projednává správní delikty podle § 20 odst. 1
písm. a), e), f) a h) a podle § 20a odst. 1 písm. a),
e), f) a h); správní delikty podle § 20 odst. 1
písm. h) a podle § 20a odst. 1 písm. h) projednává, jestliže se jedná o nesplnění opatření k nápravě uložené inspekcí, a
d) pořizuje informace o zemědělské půdě, s výjimkou informací týkajících se erozního ohrožení
půdy, hodnotí její stav podle § 3b, a tyto údaje
předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy.“.
39. V § 17 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ , a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve
kterých je sídlo kraje“.
40. V § 17 písm. c) se slova „odst. 3 souhlas“
nahrazují slovem „vyjádření“.
41. V § 17 písmeno d) zní:
„d) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
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fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo
trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává
u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení
rekultivace podle § 11b odst. 2,“.
42. V § 17 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až m), která
znějí:
„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 a
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 10 ha.“.
43. V § 17a úvodní části ustanovení se slova
„a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy“ zrušují.
44. V § 17a se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a k návrhům na samostatné vymezení
zastavěného území, s výjimkou zastavěného území
hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo
kraje“.
45. V § 17a písm. c) a d) se slova „odst. 3 souhlas“ nahrazují slovem „vyjádření“.
46. V § 17a písm. d) se slova „návrhům celostátních drah“ nahrazují slovy „návrhům tras celostátních drah“ a slova „návrhům pozemních komunikací“ se nahrazují slovy „návrhům tras pozemních
komunikací“.
47. V § 17a písmeno e) zní:
„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 1 ha a menší nebo rovné 10 ha,
a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s do-
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časným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle
§ 11b odst. 2.“.

-li se zemědělská půda na území národního parku,
žádost podle věty první se podává u správy národního parku.

48. V § 17a se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která
znějí:

(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.“.

„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 10 ha.“.
49. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který zní:
„§ 17b
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
a) předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy (§ 3b odst. 2) informace o zemědělské půdě získané z činnosti prováděné podle
zákona o hnojivech, zejména informace o obsahu rizikových prvků nebo rizikových látek
v zemědělské půdě, fyzikálních vlastnostech zemědělské půdy a škodlivých změnách zemědělské půdy [§ 3b odst. 1 písm. a) a b)] a
b) informuje neprodleně inspekci o případech znečištění nebo poškození zemědělské půdy.“.
50. V § 18 odstavce 1 a 2 znějí:
„(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-

51. V § 18 se doplňují odstavce 5 až 8, které
včetně poznámky pod čarou č. 37 znějí:
„(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.
37

) Například § 55 odst. 1 stavebního zákona.“.

52. V § 18a se slova „pověřenému obecnímu
úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu
městské části hlavního města Prahy“ zrušují.
53. § 19 zní:
„§ 19
Zjistí-li katastrální úřady při novém mapování
nebo při dalších činnostech spojených s vedením katastru nemovitostí, nebo Státní pozemkový úřad při
řízení o pozemkových úpravách, jejichž výsledky
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slouží pro obnovu katastrálního operátu, že v důsledku drobných pozvolných dlouhodobých posunů
hranic pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu, včetně přirozených posunů koryt vodních toků, došlo k přirozené změně druhů pozemků,
projednají zjištěné skutečnosti s vlastníky dotčených
pozemků a uvedou evidenční stav do souladu se stavem zjištěným v terénu.“.
54. Nadpis části IX zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“.
55. § 20 včetně nadpisu zní:
„§ 20
Přestupky
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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,

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

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

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

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

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 anebo použije hnojivo nebo
přípravek obsahující rizikovou látku nebo rizikový prvek, u nichž došlo k překročení indikačních hodnot,
g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,

e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití
zemědělské půdy, nebo
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle
§ 3 odst. 7.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2
písm. c), d) nebo e), nebo
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 2
písm. a), b) nebo f).“.
Poznámky pod čarou č. 24 až 26 se zrušují.
56. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 20a
Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

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. 2, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,

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

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

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

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

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

a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,
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hlasu 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 anebo použije hnojivo nebo
přípravek obsahující rizikovou látku nebo rizikový prvek, u nichž došlo k překročení indikačních 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. 2, 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 správního deliktu 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,
d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo
neprovede rekultivaci,
e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití
zemědělské půdy, nebo
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f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle
§ 3 odst. 7.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2
písm. c), d) nebo e), nebo
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo
odstavce 2 písm. a), b) nebo f).
§ 20b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právních
povinností zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
okolnostem, za nichž byl spáchán, době trvání protiprávního jednání, způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k včasnosti a účinné součinnosti při odstraňování následků.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní
delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 % příjmem obce, v jejímž územním obvodu byl správní delikt spáchán,
a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky; pokuty uložené inspekcí
jsou příjmem Státního fondu životního prostředí
České republiky.“.
57. § 21 zní:
„§ 21
(1) Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 je rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nevyžaduje-li zá-
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měr povolení podle jiného právního předpisu, jehož
závaznou součástí by se jinak souhlas stal, nebo
nemá-li toto povolení formu rozhodnutí. Účastníkem řízení je pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy, není-li žadatelem.

mací o kvalitě zemědělské půdy, způsob zhodnocení informací, podrobnosti o správě evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
a o údajích zasílaných a vedených v evidenci
odnětí zemědělské půdy (§ 3b),

(2) Nahrazuje-li regulační plán územní rozhodnutí, případné kladné stanovisko podle § 5 odst. 2
k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu podle § 9 odst. 8; v tomto případě
se odstavec 1 nepoužije.“.

f) způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond (§ 5 odst. 1) a způsob posuzování
územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska (§ 5 odst. 2),

58. V § 22 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo životního prostředí stanoví
vyhláškou
a) půdy nevhodné pro změnu trvalého travního
porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich
erozního ohrožení (§ 2),
b) preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků
a rizikových látek a indikačních hodnot obsahů
rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě a jejich vztah k požadavkům na zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, k přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu se zemědělskou půdou a k produkční
funkci zemědělské půdy (§ 3),
c) postupy pro zjišťování a hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské
půdě (§ 3),
d) způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, přípustnou míru erozního ohrožení
zemědělské půdy a opatření k jeho snížení,

g) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů stanovením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, včetně údajů potřebných
pro vyhodnocení (§ 6),
h) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové
činnosti, terénních úpravách a při geologickém
a hydrogeologickém průzkumu stanovením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond, včetně údajů potřebných pro vyhodnocení (§ 8 a 9), a
i) způsob provádění rekultivace půdy, obsah
plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody (§ 9 a 10).“.
59. V § 22 odst. 2 se slova „(§ 11 odst. 2)“ zrušují.

e) postupy při předávání údajů do evidence infor-

60. V § 23 se odstavec 5 zrušuje.
61. V příloze část B zní:

„ČÁST B
Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů
Skupina faktorů

Charakteristika faktorů životního prostředí
negativně ovlivněného odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu

Ekologická váha vlivu

A

Národní parky – I. zóna, národní přírodní rezervace
nebo národní přírodní památky

20

Národní parky – II. zóna, chráněné krajinné oblasti – I. zóna, přírodní rezervace nebo přírodní
památky

15
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B

C

D
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Národní parky – III. zóna, chráněné krajinné
oblasti – II. zóna nebo územní systémy ekologické
stability

10

Ochranná pásma národních parků, chráněné krajinné oblasti – III. zóna nebo významné krajinné
prvky

5

Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních
a povrchových vod, ochranná pásma vodních zdrojů
II. stupně, ochranná pásma I. stupně přírodních
léčivých zdrojů nebo ochranná pásma I. stupně
zdrojů přírodních minerálních vod

10

Území mimo plochy určené platným územním
plánem nebo platným regulačním plánem k zástavbě
nebo pro jiné urbanistické funkce

5

Chráněná ložisková území

62. V příloze se část C zrušuje.
63. V příloze části D bodu 2 se věta druhá nahrazuje větami „V případech, že bude ovlivněno více
faktorů životního prostředí, uplatní se nejvyšší
určená ekologická váha vlivu. Ekologická váha vlivu
se nepoužije při výpočtu odvodů za zemědělskou
půdu odňatou ze zemědělského půdního fondu pro
stavby
a) pro výrobu, popřípadě skladování související
s touto výrobou, umísťované na plochách výroby a skladování určených k tomuto účelu zásadami územního rozvoje nebo vydaným platným územním plánem schváleným do 31. prosince 2014 a
b) pro výrobu, popřípadě skladování související
s touto výrobou, umísťované na plochách určených k podpoře vyváženého a dynamického
hospodářského rozvoje státu, které podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda.“.
64. V příloze části D bodu 3 se slova „nebo
součtem těchto vah (bod 2.)“ zrušují.
65. V příloze části D se body 4 a 5 zrušují.
Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 4 až 6.
66. V příloze části D bodu 4 se slova „2 až 5“

5“.

nahrazují slovy „2 a 3“ a u IV. a V. třídy ochrany se
u koeficientu číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
67. V příloze části D bodu 5 se slova „(bod 6.)“
nahrazují slovy „(bod 4.)“.
68. V příloze části D bodu 6 se slova „bodu 6“
nahrazují slovy „bodu 4“.
69. V příloze části D se doplňuje bod 7, který
zní:
„7. Je-li zemědělská půda odňata ze zemědělského půdního fondu pro těžební účely na pozemcích nalézajících se ve schváleném dobývacím prostoru nebo na chráněném ložiskovém území, ekologická váha vlivu skupiny faktorů D „Chráněná ložisková území“ v části B se nepoužije.“.
70. V příloze části E se body 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 2.
71. V příloze části E se slova „ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních vod stolních“ nahrazují slovy „ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle zákona č. 334/1992
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
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tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 334/1992 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
2. Ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 334/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na plantáže dřevin založené na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne
sklizně těchto dřevin, a u výmladkové plantáže dřevin do dne ukončení posledního pěstebního cyklu.
3. Vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávněna
užívat zemědělskou půdu, na které je plantáž dřevin
založená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí datum výsadby plantáže dřevin orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému
v § 15 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Při nesplnění této povinnosti se postupuje podle
§ 3 odst. 7 věty druhé zákona č. 334/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Jestliže je podkladem pro rozhodování o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu územně plánovací dokumentace, pro kterou
bylo dáno stanovisko podle § 5 zákona č. 334/1992
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, použije se § 4 zákona č. 334/1992
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
5. Ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 334/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanoví, jedná-li se
o záměr, pro který se odvody nestanovují podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a souhlas k odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
byl vydán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Byla-li realizace záměru, pro který byl vydán
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souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, započata přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a nebylo-li vydáno rozhodnutí o odvodech za toto odnětí, oznámí povinný
k platbě odvodů realizaci písemně do 6 měsíců ode
dne účinnosti tohoto zákona. Při nesplnění této povinnosti se postupuje podle § 20 odst. 1 písm. k)
nebo podle § 20a odst. 1 písm. k) zákona č. 334/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 334/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije, byl-li souhlas s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
na záměr nepodléhající platbě odvodů vydán podle
§ 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Výjimka z použití ekologické váhy vlivu podle části D bodu 2 písm. b) přílohy k zákonu č. 334/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro stavby pro výrobu, popřípadě skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách určených k podpoře vyváženého
a dynamického hospodářského rozvoje státu, které
podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na
návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda, se
uplatní na těchto plochách, které vláda schválí ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Za protiprávní jednání, k němuž došlo
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které
splňuje znaky protiprávního jednání rovněž podle
zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uložit pokutu
podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebylo-li by uložení pokuty podle zákona č. 334/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro pachatele příznivější.
11. Správní řízení zahájená pověřeným obecním úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená
dokončí místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
12. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se
orgánu uvedenému v bodě 11 prodlužují o 30 dnů.
13. Výkon rozhodnutí zahájený pověřeným
obecním úřadem nebo výkon rozhodnutí vydaného
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pověřeným obecním úřadem, který bude možné zahájit až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
provede obecní úřad obce s rozšířenou působností.
14. Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí
s rozšířenou působností provedou spisovou rozluku
podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou
službu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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bliky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., se slova
„60 % jejich celkového objemu určeného orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu,5)“ nahrazují
slovy „stanovené zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu,“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu životního
prostředí České republiky
Čl. III
V § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 388/1991 Sb.,
o Státním fondu životního prostředí České repu-

Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 4,
pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 5, pokud jde o § 3b
odst. 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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