K financování PÚ za rok 2019
Celý rok 2019 se vedení Asociace podnikatelů v geomatice (APG) a skupina pozemkové úpravy
snažili o posílení finančních prostředků na pozemkové úpravy (PÚ). Tento proces cíleně vyvrcholil ke
konci roku před projednáváním vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020.
Následně je chronologicky uvedeno, co vše se událo před projednáním a schválením zákona o
státním rozpočtu ČR na rok 2020.
Dne 30. 10. 2019 uspořádala APG pod záštitou HK ČR, zemědělského výboru PS PČR (ZEV) a SMO
odborný seminář, představující možnosti pozemkových úprav pro trvalou udržitelnost české krajiny.
Akce s názvem „Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách?" měla velký
ohlas. Zúčastnili se jí poslanci Parlamentu ČR vč. místopředsedy ZEV Ing. Josefa Kotta, který
podporu pozemkovým úpravám (PÚ) jasně deklaroval.
Přednášející se shodli, že pokud mají mít PÚ potřebný efekt, musí být prováděny v masivnější míře a
stát by měl vyhradit vyšší finanční zdroje na jejich realizaci. Předseda APG na závěr semináře
zdůraznil, že je nutné, aby byly prostředky na PÚ uvolňovány předvídatelně, pravidelně a dlouhodobě.
V případě kolísání finančních zdrojů je zde reálné riziko odlivu expertů z oboru.
Dne 13. 11. 2019 Doprovodné usnesení Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020.
I. žádá ministra životního prostředí, aby v průběhu roku 2020 Ministerstvo životního prostředí zvážilo
možnosti financování pozemkových úprav v rámci Operačního programu Životního prostředí,
realizované zejména Státním pozemkovým úřadem, případně obcemi,
II. pověřuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila ministra životního
prostředí.
Dne 13. 11. 2019 Doprovodné usnesení Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k
vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020.
I. žádá ministra zemědělství, aby v průběhu roku 2020 veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů
kapitoly 329 Ministerstva zemědělství použil na posílení podkapitoly Podpora lesního hospodářství,
podkapitoly Národní dotační programy do zemědělství a na realizaci pozemkových úprav a technickou
pomoc;
II. žádá ministra zemědělství, aby v průběhu roku 2020 hledal v kapitole 329 Ministerstva zemědělství
další možné úspory na posílení podkapitoly Podpora lesního hospodářství, podkapitoly Národní
dotační programy do zemědělství a na realizaci pozemkových úprav a technickou pomoc;
III. žádá ministra zemědělství a ministryni financí, aby společně v průběhu roku 2020 sjednali s
Evropskou investiční bankou úvěr za účelem posílení výdajů podkapitoly Podpora na vodní
hospodářství v rámci kapitoly 329 Ministerstva zemědělství;
IV. žádá vládu České republiky, aby v průběhu roku 2020 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329
Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou
změnou;
V. pověřuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády, ministryni financí a
ministra zemědělství.
Dne 27. 11. 2019 proběhlo v Poslanecké sněmovně druhé čtení návrhu státního rozpočtu. V rámci
čtení několik poslanců předložilo pozměňovací návrhy na navýšení financí na PÚ.
Poslankyně Ing. Jana Krutáková (STAN) navrhuje zvýšit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní
správa ve specifickém ukazateli „Ostatní výdaje“ v položce „Pozemkové úpravy“ o částku
300 000 000 Kč.:http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=164805

Poslanec Mgr. Radek Holomčík (Piráti) navrhuje zvýšit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní
správa ve specifickém ukazateli „Ostatní výdaje“ v položce „Pozemkové úpravy“ o částku
400 000 000 Kč.:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=164758
Poslanec Ing. Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje zvýšit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní
správa ve specifickém ukazateli „Ostatní výdaje“ v položce „Pozemkové úpravy“ o částku 500 000 000
Kč.:http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=165088
Poslanec Ing. Petr Bendl (ODS) navrhuje Zvýšit výdaje kapitoly 329 Ministerstvo zemědělstvípoložce
„Pozemkové úpravy“ o částku 500 000 000 Kč.:http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=165070
Dne 02. 12. 2019 e-mailový apel předsedy APG na předsedu ZEV Ing. Jaroslava Faltýnka.
V zájmu naší krajiny Vás žádáme o podporu pozměňovacích návrhů na navýšení finančních
prostředků na PÚ.
Dne 04. 12. 2019 proběhlo třetí čtení návrhu státního rozpočtu. Žádný z pozměňovacích návrhů na
navýšení financí na PÚneprošel. Rozpočet jako takový byl schválen.
Takto hlasovali konkrétní poslanci:
návrh STAN: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71726
návrh Pirátů: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71738
návrh KDU-ČSL: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71857
návrh ODS: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71864
Dne 13. 12. 2019 obdržel předseda APG od tajemníka ZEV Mgr. Tomáše Vrby odpověď na e-mail k
apelu předsedy APG k podpoře pozměňovacích návrhů na navýšení financí na PÚ, v němž se uvádí:
Na pokyn pana předsedy Faltýnka, sděluji, že závěrečné hlasování je, stejně jako každý jiný rok,
svázáno koaličními dohodami, tak aby se hlasování o jednotlivých PN "udrželo na uzdě" a nedošlo k
zhroucení koncepce samotného rozpočtu. Z tohoto důvodu drtivá většina podaných pozměňovacích
návrhů jak koaličních, tak opozičních neměla šanci na úspěch.
To však neznamená, že schválený rozpočet na PÚ je konečný. ZEV ve svém usnesení doporučil panu
mistrovi Tomanovi, aby v průběhu roku 2020 dále posiloval oblast PÚ a předpokládáme, že k tomu i
dojde.
Navíc při hlasování o státním rozpočtu bylo přijato celou Sněmovnou doprovodné usnesení načtené
panem místopředsedou Pavlem Kováčikem, které žádá vládu ČR, aby v průběhu roku 2020 posílila
rozpočet MZe za účelem financování opatření, které souvisejí s klimatickou změnou. Tím se mají
mimo jiné na mysli opatření související se zadržováním vody v krajině, tedy samozřejmě i oblast PÚ.
Z výše uvedeného je zřejmé, že PÚ a problematika jejich financování se dostala do povědomí
poslanců napříč politickým spektrem a je jen otázkou času, kdy se podaří finanční bariéru prolomit.
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