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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 8. 3. 2016 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o připravovaných
metodikách, stanoviscích či změn právních předpisů týkajících se odvodů za odnětí půdy
ve vztahu ke golfovým hřištím a informací o zvýšení výnosů ze získaných odvodů
do státního či obecních rozpočtů ve srovnání se stavem před 1. 4. 2015.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Zemědělská půda je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným
výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek
životního prostředí. Ochranou zemědělské půdy, jejím zvelebováním a racionálním
využíváním je zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.
Zpřísnění ochrany půdy včetně zamezení jejím úbytkům zapracovala do svých
strategických materiálů i Evropské komise. V důsledku neustálých úbytků zemědělské
půdy uložila Vláda ČR ministerstvu vypracovat novelu zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu s cílem zpřísnit ochranu zemědělské půdy včetně zamezení úbytkům
zejména nejkvalitnější půdy a zhoršováním jejích vlastností. Aby mohlo být dosaženo
tohoto cíle, bylo nutné upravit ekonomický nástroj ochrany půdy, kterým jsou odvody
za její odnětí ze zemědělského půdního fondu.
Ministerstvo plánuje vydat metodické doporučení orgánům ochrany půdy k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu pro zřizování golfových hřišť. Platnou metodiku, která by
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upravovala odnětí půdy speciálně pro golfová hřiště, ministerstvo dosud nevydalo a s jeho
legislativním odborem nikdy nebyl konzultován ani návrh takové metodiky.
Pokud jde o informace týkající se rozdílu mezi příjmy (resp. výnosy, jak ve své žádosti
uvádíte) z odvodů za odnětí zemědělské půdy do státního, příp. obecních rozpočtů podle
současné právní úpravy ve srovnání s příjmy z odvodů stanovených na základě právní
úpravy účinné před 1. 4. 2015, vydalo ministerstvo pod č. j. 20907/ENV/16 rozhodnutí
o částečném odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, které Vám bude doručeno
provozovatelem poštovních služeb.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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