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Změny v zákoně ZPF

 Větší důraz na kvalitativní ochranu zemědělské půdy

Nově ochrana půd zařazených do I. a II. třídy ochrany 
(třídy ochrany vymezeny na základě BPEJ – vyhláška o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb.):

 nelze využívat jako plantáž dřevin – upravuje § 3

 lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný    
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu – upravuje § 4



Nově případy, kdy není třeba souhlasu s odnětím –
upravuje § 9 (pojmy s odkazem na stavební zákon): 

 v zastavěném území pro stavbu umísťovanou v proluce 
o velikosti do 0,5 ha

 pro umístění záměrů na nezastavěné části zastavěného 
stavebního pozemku
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Nově požadavek při žádosti o souhlas s odnětím –
doložit informaci v jakém následném řízení podle 
zvláštního předpisu má být souhlas podkladem: 

 řízení pravomocně skončená – souhlas bude vydán 
formou závazného stanoviska dle § 9

 řízení pravomocně neskončená – souhlas bude vydán 
formou rozhodnutí dle § 21
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Nově možnost vymezit v souhlasu etapy u záměrů 
prováděných po etapách

Odvody za odnětí zemědělské půdy:

 po zahájení realizace záměru

 povinnost stavebníka doručit orgánu ZPF kopii 
pravomocného rozhodnutí do 1 roku od doby platnosti

 povinnost stavebníka písemně oznámit orgánu ZPF 
zahájení realizace záměru, či zahájení další etapy –
nejpozději 15 dní předem
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Nově výjimky z povinnosti platby odvodů – např. 
odvody budou za rodinné domy, za komunikace při 
bytové výstavbě, za občanskou vybavenost, za 
zalesnění v I.-III. třídě ochrany

Nově výpočet odvodů – zvýhodnění staveb pro 
výrobu v plochách výroby a skladování v souladu se 
ZÚR, ÚP schváleným do 31.12.2014 – nezapočítá se 
ekologická váha vlivu
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Nově orgány ochrany zemědělského půdního fondu:

 obecní úřad obce s rozšířenou působností

 krajský úřad

 správa národního parku

 Česká inspekce životního prostředí

 Ministerstvo životního prostředí


