
 

 

Legislativní změny ve vztahu k RRD 
 

(zpracovala Jana Jobbiková) 
 

dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF  
(novelizovaný v roce 2015 – zákon č. 41/2015 Sb.) 

 
Část II, § 3 
 
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. 
(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. 
 

Část IX, § 20 

(2) Vlastník, nebo jiná fyzická osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, se dopustí 
přestupku tím, že 
………………………….. 
 
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 
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7. 
 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
…………………………….. 
 
b) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2 písm. c), d) 
nebo e), nebo 
c) 50000 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). 
… 

§ 20a 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiná osoba, která je 
oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí správního deliktu tím, že 
………………………. 
 
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 
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7. 



 

 

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do 
……………………….. 
 
b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2 písm. 
c), d) nebo e), nebo odstavce 2 
c) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo písm. a), b) 
nebo f). 
 

§ 26 

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 41/2015 Sb. Čl. II 

……………………….. 
 
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. 
 

Předpis č. 41/2015 Sb. Zákon, 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 

Ze dne 10.02.2015 

Částka 19/2015  

Platnost od 06.03.2015 

Účinnost od 01.04.2015 
 

 

Odkaz na vyhl. č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-48 

 

poznámka 18): 

18
) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) – viz níže… 

 

 



 

 

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška) 

Technické podrobnosti pro správu katastru 

1. Druh pozemku 
Kód Název Zkráceně Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru 

2 orná půda  Pozemek orné půdy podle zákona o zemědělství. 

3 chmelnice  Pozemek chmelnice podle zákona o zemědělství. 

4 vinice  Pozemek vinice podle zákona o zemědělství. 

5 zahrada  

Pozemek, 
a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní 
plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, 
b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří 
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 

6 ovocný sad ovoc. sad Pozemek ovocného sadu podle zákona o zemědělství. 

7 trvalý travní 
porost travní p. Pozemek trvalého travního porostu podle zákona o zemědělství. 

10 lesní 
pozemek lesní poz. 

Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty 
odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, 
není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně 
odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 289/1995 Sb.]. 

11 vodní plocha vodní pl. Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo 
bažina. 

13 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

zast. pl. 

Pozemek, na němž je  
a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, 
obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné 
záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma 
skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na 
zemědělském nebo lesním pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a 
budovy evidované na pozemku vodní plocha, 
b) společný dvůr, 
c) zbořeniště, 
d) vodní dílo. 

14 ostatní 
plocha ostat. pl. Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků. 

2. Způsob využití pozemku 

Kód Název Zkráceně Význam 

Kód 
druhu 
p. 

1 skleník, pařeniště skleník-
pařeniš. Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště. 

2 až 7 a 
10 

2 školka  

Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo 
okrasných stromů, viničná školka nebo školka pro chmelovou 
sáď. 

3 plantáž dřevin  

Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických 
dřevin, vánočních stromků, porost určitého dřevinného druhu, 
zpravidla monokultura, s intenzivním agrotechnickým 
obděláváním půdy pro dosažení rychlé a vysoké produkce 
dřevní hmoty apod. 

2, 7 až 
10 a 14 

4 les jiný než 
hospodářský 

les(ne 
hospodář) 

Pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a lesy 
zvláštního určení podle § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb. 10 

…………………… 


