
PŮDA PŘITOM:

� tvoří životní prostředí mnoha organismů

� je podmínkou pro existenci rostlinného pokryvu

� je zdrojem pro zemědělskou produkci

� zadržováním vody brání suchu i povodním

� vzniká stovky let

KAŽDÝ DEN 
NENÁVRATNĚ 
ZMIZÍ 15 HEKTARŮ 
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
novela zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu může toto tempo zpomalit

Ministerstvo životního prostředí
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ZABÍRÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY SE ZRYCHLUJE:

�  v letech 2000 až 2006 přibylo urbanizovaných ploch o rozloze 

32 000 fotbalových hřišť

�  průmyslové areály, sklady, obchodní centra či satelitní sídliště přibývají 

stále rychleji hlavně kolem větších měst a na kvalitní zemědělské půdě

�  polovina těchto ploch je pokryta nepropustným povrchem 

(asfalt, beton aj.), z něhož odtéká 90 procent srážek

� z půdy zarostlé vegetací naopak odtéká jen asi pět procent srážek

� vybetonovaná krajina zvyšuje riziko povodní



NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU: 

�  směřuje k tomu, aby se investorům další zastavování volné krajiny ne-
vyplácelo. Vládní novela navrhuje, aby se tam, kde je půda nejkvalitněj-
ší, zvýšily odvody za její zábor zhruba desetkrát, v případě méně kvalit-
ních půd pak až třikrát. Navýšení sazeb odvodů se netýká investorů sta-
veb pro bydlení, pokud jsou budovány na plochách k tomu určených 
územním plánem obcí. Tyto stavby jsou i dnes z povinnosti platby odvo-
dů osvobozeny. 

�  zjednoduší proces vyjímání půdy na nezastavěných pozemcích uvnitř 
obcí. To by mělo obcím usnadnit povolování nových domů tam, kde 
nebudou zasahovat do volné krajiny. Satelitní městečka totiž nejenže 
zabírají kvalitní půdu, ale komplikují život i samotným obcím. Těm pak 
často chybí potřebná infrastruktura. 

�  zlepší výkon státní správy. Novela navrhuje odebrání jednoho stupně 
státní správy, a to pověřeného obecního úřadu a dále založení působ-
nosti České inspekce životního prostředí pro kvalitativní ochranu půdy 
včetně opatření k nápravě a ukládání sankcí. Působnost ČIŽP v ochraně 
této složky životního prostředí citelně chybí. 

�  účinně ochrání kvalitu půdy. Novelou se zavádí povinnost neohrožovat 
a nepoškozovat půdu a její funkce erozí. Nepřímým výsledkem bude 
zlepšení kvality zejména povrchových vod a zpomalení procesu ukládá-
ní sedimentů v tocích, rybnících, nádržích. Nově budou rovněž upraveny 
limity rizikových látek v půdách a způsob hodnocení rizik vyplývajících 
z překročení limitů.

�  zavádí registr informací o půdách. Do registru budou ukládány infor-
mace pořizované z veřejných prostředků sloužící pro výkon státní správy 
a informovanost veřejnosti. 

�  zajistí soulad s jinými právními předpisy. 
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Tento leták je vytištěn na recyklovaném papíře


