
 

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

které jsou úředníkům konajícím ústní zkoušku k dispozici k nahlédnutí při přípravě  

odpovědí na vylosované otázky 
 

(platné od 1. 1. 2023) 

Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při ochraně 

zemědělského půdního fondu – zvláštní část 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 

půdního fondu 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MŽP a MZe č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 Vyhláška č. 240/2021 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí 

 Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě 



 Vyhláška č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské 

půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu 

 Společný metodický výklad odboru adaptace krajiny na klimatickou změnu a odboru 

legislativního orgánům ochrany zemědělského půdního fondu k některým ustanovením 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k ustanovení § 9 odst. 8 

zákona č. 334/1992 Sb. 

 Společný metodický pokyn MŽP a Státního pozemkového úřadu č.j. MZP/2021/610/2560 

ze dne 1. července 2021 a č.j. SPU 242254/2021 ze dne 1. července 2021 

 Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k ustanovení § 3 

vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 

fondu 

 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 

a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 

2017 pro spolupráci katastrálních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu 

při revizi katastru nemovitostí 

 Společný metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny, odboru 

legislativního a odboru finančních a dobrovolných nástrojů k aplikaci ustanovení § 9 odst. 

2 písm. a) bod 2. a ustanovení bodu 2. části D přílohy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb. 


