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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 88705/2016
spisový znak: KHEJ 83504/2016/kakr/2

datum: 23.06.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 10. 6. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 6. 2016, adresovanou zastupitelstvu Jihočeského kraje, nazvanou
„Podnět ke změně zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v níž
požadujete poskytnutí následujících informací:
Česká golfová federace je nejvyšším řídícím orgánem golfu v České republice a jako taková zodpovídá za rozvoj tohoto sportu
na území České republiky. Golf je jednou z nejrozšířenějších volnočasových aktivit na planetě Zemi a zároveň olympijským
sportem. Česká republika ratifikovala v roce 1982 mezinárodní úmluvu o ochraně olympijských symbolik, kterou zavedla do
svého právního řádu prostřednictvím zákona č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, ve znění pozdějších předpisů.
Česká republika se tímto zavázala rozvíjet spolupráci mezi národy a ducha olympijského hnutí jako prostředku mírového
dorozumění a spolupráce mezi národy. Česká golfová federace zároveň v rámci svých mezinárodních zkušeností úspěšně
rozvíjí napříč celou Českou republikou projekt „Se školou na golf“ (více informací na webových stránkách
www.seskolounagolf.cz). Snaží se tak mezi dětmi rozšiřovat sport, který je pozitivně ovlivňuje po celý život tím, že v nich buduje
slušnost, poctivost a zároveň je nutí k pohybu. Otázkou ale zůstává, zda si budou mít děti v budoucnu kde hrát. V dlouhodobém
programu zlepšování zdravotního stavu ČR – Zdraví pro všechny v 21. století si Česká republika mimo jiné klade za cíl
podporovat organizace, které vytvářejí dostatečnou nabídku a získávají mládež pro sportovní a tělovýchovné aktivity. Tento
program zdůrazňuje, že mladí lidé málo sportují a čím dál tím více se stávají obéznější. Zájmem společnosti je proto zejména
zdraví obyvatel a provozování sportovních aktivit. Listina základních práv a svobod také zdůrazňuje, že zdraví je jedno ze
základních lidských práv, kdy každý má právo na jeho ochranu.
Dne 01. 04. 2015 byla přijata významná novela zákona, která změnila § 11 zákona. Dle předchozí právní úpravy se odvody za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu platily pouze v případě provedení nevratné změny, která znemožnila zemědělské
využití zemědělského půdního fondu. Nové znění zákona však tuto úpravu již neobsahuje a odvody se platí za celou
odnímanou plochu. 2
Vzhledem k rozlehlosti golfových hřišť je toto řešení pro rozvoj golfu zcela likvidační a staví tak Českou republiku do pozice
země, která jedná proti zájmům společnosti. Nová úprava totiž znamená, že odvody se musí platit i za tu plochu golfového
hřiště, která nejenomže zůstane nezměněná, a ani nijak nenaruší ochranu krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ale dokonce krajině a obyvatelstvu prospívá (zásadní a
nezpochybnitelné retenční schopnosti). V minulosti existovala metodika Ministerstva životního prostředí, která se týkala
golfových hřišť a stanovovala, že odvody se v rámci vynětí plochy golfového hřiště stanovují jen pro ta místa, kde dochází k
modelaci terénu a budování greenů (jamkovišť). Ostatní plochy golfového hřiště zcela logicky a správně odvodům nepodléhaly.
V současné době jsou dle § 11a odst. j) zákona z odvodů za trvale odňatou půdu vyňaty ze sportovišť pouze cyklistické stezky,
které na rozdíl od golfových hřišť nenávratným způsobem půdu odnímají. Považujeme proto tuto úpravu za nesystémovou,
která zavádí nerovnováhu mezi pohybovými aktivitami v rámci sportovního vyžití a volného času. Dle našeho mínění jde o
diskriminační přístup k volnočasovým aktivitám.
S ohledem na shora uvedené považujeme novou úpravu zákona za diskriminační a ve svém důsledku za likvidační a jako
volení zástupci České golfové federace, která má 65.000 registrovaných hráčů, vyjadřujeme velké znepokojení nad možným
dalším rozvojem golfu a golfových hřišť v České republice, potažmo nad zdravým vývojem obyvatelstva, neboť zmiňovaná
právní úprava prakticky znamená likvidaci veškerých sportovně volnočasových aktivit napříč sporty provozovaných na
rozsáhlejších „zelených“ plochách.
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Ptáme se Vás tedy, zda jste na krajském zastupitelstvu tuto problematiku řešili a jaké jste k této problematice zaujali
stanovisko. V případě, že se stávající právní úpravou souhlasíte, prosíme o zdůvodnění Vašeho postoje. Jedná se totiž
o úpravu, která zcela nesmyslně staví na roveň sportoviště na travnatých plochách a např. hypermarkety, kdy odvody
za odnětí ze zemědělského půdního fondu se platí v obou případech stejně, ačkoli tomu tak do minulého roku nebylo.
V případě, že jste se nad touto problematikou ještě nezamýšleli, žádáme Vás o zvážení možnosti využití Vaší zákonodárné
iniciativy a navržení novely zákona Poslanecké sněmovně alespoň do té podoby, která zde byla do 01. 04. 2015. Žádáme Vás
tímto tedy o zvážení návrhu novely zákona, která by specificky upravila podmínky pro stanovení odvodů za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu pro sportoviště na travnatých plochách, a umožnila by tak opětovný rozvoj golfových hřišť a
dalších zelených sportovišť v České republice.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
k datu podání Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, tj. k 10. 6. 2016, se Zastupitelstvo Jihočeského kraje Vámi popsanou problematikou nikdy nezabývalo.
Vaše žádost bude předložena Zastupitelstvu k projednání na zasedání dne 22. 9. 2016.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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