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METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

1.
METODICKÝ POKYN

Ministerstva životního prostředí ze dne 1. března 2004 k provádění ustanovení
§ 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 334/1992 Sb.,

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

I.

Orgány ochrany zemědělského půdního fondu (zejména pověřené obecní úřady) kontrolují půdu z hlediska zachování jejích
kvalitativních vlastností a s tím spojené povinnosti vlastníků (nájemců) pozemků stanovené v § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Za tím účelem zejména

– v rámci kontrolní činnosti sledují, zda vlastníci (nájemci) pozemků nepoužívají při péči o půdu a vegetaci látky a pří-
pravky s takovým obsahem rizikových prvků a jiných škodlivých látek a v takových dávkách, které mohou předsta-
vovat ve svém důsledku překročení maximálně přípustných hodnot rizikových prvků a škodlivých látek v půdě
(vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu),

– sledují, zda vlastníci (nájemci) pozemků nepoškozují půdu používáním nevhodné agrotechniky, zda provozem těž-
kých mechanizmů nedochází ke zhutňování půd a zda účinky hnojiv a přípravků na ochranu rostlin není půda nega-
tivně ovlivňována, 

– sledují, zda vlastníci (nájemci) pozemků svou činností na zemědělské půdě nenarušují ekologickou stabilitu krajiny,
zda nezvyšují erozní ohrožení území a nezhoršují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek, zejména povr-
chových a podzemních vod, lesních porostů a ploch významných z hlediska ochrany přírody a krajiny1),
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– sledují, zda vlastníci (nájemci) pozemků využívají a ošetřují půdu způsobem, kterým nenaruší plochy a prvky územ-
ních systémů ekologické stability, jsou-li na pozemcích v jejich vlastnictví (nájmu), a zda chrání plochy a prvky
územních systémů ekologické stability2), které sousedí s jejich pozemky nebo se jich jinak dotýkají, 

– sledují, zda vlastníci (nájemci) pozemků do půdy neoprávněně neukládají odpady, nezakopávají těla uhynulých zví-
řat, neskladují chemikálie, pohonné hmoty a jiné škodlivé látky, 

– sledují, zda vlastníci (nájemci) pozemků chrání půdu před poškozováním nevhodnými nebo nebezpečnými způsoby
uskladňování, zpracování a využívání statkových hnojiv a dále i jiných materiálů organické povahy, jež mohou být
vedlejšími produkty zemědělské, potravinářské nebo jiné výroby, 

– kontrolují dodržování povinností uložených rozhodnutími vydanými podle zákona,

– kontrolují dodržování specifických režimů hospodaření stanovených rozhodnutími vydanými podle zvláštních práv-
ních předpisů,

– kontrolují kvalitu půdy z hlediska obsahu rizikových látek podle limitů stanovených vyhláškou č. 13/1994 Sb.; při
překročení zde uvedených limitních hodnot se prověřují obsahy rizikových látek v rostlinách pěstovaných na před-
mětných pozemcích,

– kontrolují v případech zvýšeného rizika znečištění půdy (např. pozemky s dlouhodobou aplikací kalů z čistíren
odpadních vod), obsahy rizikových látek v půdách,

– kontrolují vliv hospodaření na kvalitu přírodních zdrojů, které jsou s půdou ve vzájemné interakci (zejména prvky
územního systému ekologické stability, vodní zdroje, maloplošná chráněná území),

– kontrolují ve velkoplošných chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti) způsob hospodaření daný
zvláštními právními předpisy. 

II. 

Zjistí-li orgány ochrany zemědělského půdního fondu porušení povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 zákona, upozorní píse-
mně na tuto skutečnost vlastníka (nájemce) pozemků a vyzve jej k nápravě zjištěného stavu v přiměřené lhůtě. Nedojde-
li k nápravě a jsou-li pro to závažné důvody, uloží pověřený obecní úřad jakožto orgán ochrany zemědělského půdního
fondu [§ 14 písm. b) zákona] opatření k odstranění zjištěných závad. Shledá-li orgán ochrany zemědělského půdního
fondu důvody pro odborné posouzení stavu, vyžádá si odborný (znalecký) posudek. Jedná-li se o kontaminaci pozemku
škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí (§ 3 odst. 3 zákona ), ukládá opatření obecní úřad obce s rozší-
řenou působností [§ 15 písm. c) zákona].

Zjistí-li tato porušení jiný orgán ochrany zemědělského půdního fondu než orgán ochrany zemědělského půdního
fondu příslušný k uložení opatření, dá podnět příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu [§ 14 písm. b)
a § 15 písm. c) zákona]. Shledá-li orgán ochrany zemědělského půdního fondu při kontrolní činnosti možné porušení
jiných právních předpisů, informuje o tom příslušné správní úřady.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu při kontrole půdy z hlediska zachování jejích kvalitativních vlastností
a s tím spojených povinností vlastníků (nájemců) pozemků spolupracuje s dalšími orgány státní správy a odbornými
ústavy, jejichž kompetence jsou stanoveny zvláštními právními předpisy [např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech
a o změně některých zákonů (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů – Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský; zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění
pozdějších předpisů – Česká inspekce životního prostředí].

Zjistí-li orgán ochrany zemědělského půdního fondu nesoulad hospodaření s druhem pozemku podle evidence v katastru
nemovitostí, upozorní na tuto skutečnost vlastníka (nájemce) pozemku a příslušný katastrální úřad. Pokud hrozí degradace
zemědělské půdy a vlastník (nájemce) ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu zjištěného stavu, bude to v jednotlivých přípa-
dech důvodem k zahájení správního řízení. V případech, kdy údaje v katastru nemovitostí o druhu pozemku nejsou jedno-
značné, postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve spolupráci s příslušným katastrálním úřadem. 

III.

Orgány ochrany zemědělského půdního fondu následně provádí kontrolu plnění uložených opatření.

RNDr. Jan Kender, v. r.
ředitel odboru ekologie krajiny a lesa
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1) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní   rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu  ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 

2) § 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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4.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých
výkladovou komisí ministra životního prostředí

č. 2/2004

Další postup při vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) podle § 23 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. po vydání závěru zjišťovacího řízení 

k § 23 odst. 3 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Pokud krajský úřad vedl zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., vydal závěr zjišťovacího řízení a teprve
poté ministerstvo na základě důvodných pochybností o zařazení záměru podle § 23 odst. 3 vydalo vyjádření, že zařa-
zení záměru bylo chybné a příslušným úřadem mělo být ministerstvo, věc se tomuto orgánu postoupí. Podklady je
třeba v řízení před ministerstvem doplnit v rozsahu jejich nedostatečnosti pro správné rozhodnutí ministerstva. 

Odůvodnění:

Podle § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do pří-
slušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území,
je rozhodující vyjádření ministerstva, které musí být vydáno nejpozději do 15 dnů ode dne doručení původního ozná-
mení ministerstvu. Takové oznámení může doručit oznamovatel nebo k němu může dojít prostřednictvím krajského
úřadu, který konstatoval pochybnosti nebo byl o doručení ministerstvem požádán. 

Pokud ministerstvo ve svém vyjádření konstatuje, že krajský úřad pochybil při zařazení záměru podle přílohy č. 1 (pří-
slušným úřadem mělo být ministerstvo), znamená to zároveň, že krajský úřad měl zásadní nedostatek kompetence. 

Ministerstvo v dalším postupu využije výsledky dosavadního řízení u krajského úřadu, zjistí rovněž, zda se postavení
oznamovatele nezměnilo a v tom smyslu eventuelně doplní podklady. Řízení se v daném případě nezahajuje.  

č. 3/2004

Udělování předchozích souhlasů ke stanovení dobývacího prostoru podle § 24 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

k § 24 odst. 3 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pokud je přednostní nárok při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru uplatněn organizací, pro
niž byl proveden průzkum výhradního ložiska a souběžně také organizací, která se na průzkumu výhradního ložiska
finančně podílela, ministerstvo sloučí obě řízení do jednoho řízení o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobý-
vacího prostoru a rozhodne na základě spolehlivě zjištěného skutkového stavu s přihlédnutím k tvorbě jednotné surovi-
nové politiky ČR, k tomu, který návrh zaručuje lepší využití a ochranu výhradního ložiska včetně technických požadavků
pro využívání, a k tomu, který návrh zaručuje ochranu zákonem chráněných obecných zájmů. 

SDĚLENÍ



Odůvodnění:

Podle § 24 odst. 1 horního zákona vzniká oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska okamžikem stanovení
dobývacího prostoru. Podle odstavce 2 téhož ustanovení musí mít organizace k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru předchozí souhlas ministerstva životního prostředí. Podle § 24 odst. 3 horního zákona má přednost při získání
předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska
nebo která se na průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. 

Z použití spojky „nebo“ v ustanovení § 24 odst. 3 lze dovodit, že přednostní nárok na udělení předchozího souhlasu
ke stanovení dobývacího prostoru mohou mít obě dvě organizace současně. O tom, které z nich bude přednostní návrh
přiznán rozhodne ministerstvo na základě spolehlivě zjištěného skutkového stavu s přihlédnutím ke kritériím uvedeným
v ustanovení § 24 odst. 2 a 4 a § 28 odst. 6 horního zákona. 

č. 4/2004

Souhlas podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů 

k § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Podáním žádosti o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. se zahajuje
správní řízení, a to i v případě, že tato žádost má formu dotazu, jehož výsledkem může být buď vydání rozhod-
nutí o souhlasném nebo nesouhlasném stanovisku nebo rozhodnutí, že závazné stanovisko není zapotřebí. 

Odůvodnění:

Zákonem není dána orgánu ochrany přírody možnost správního uvážení, zda správní řízení dle § 4 odst. 2 zákona pro-
vede či ne. Protože každý zásah do krajinného rázu je potencionálním ohrožením, je třeba vždy provést řízení, v němž
bude toto ohrožení prokázáno nebo vyloučeno. K názoru, zda plánovaný zásah nezpůsobí zničení nebo poškození
významného krajinného prvku, případně zda zásahem nedojde k ohrožení či oslabení jeho stabilizační funkce, orgán
ochrany přírody dospěje jedině ve správním řízení na základě zjištění skutečného stavu věci. 

Předmětné ustanovení § 4 není podle § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučeno z režimu správního řízení. Orgán
ochrany přírody proto nemůže rozhodovat o tom, zda vůbec povede nebo nepovede správní řízení, neboť správní řízení
je zahájeno již podáním účastníka řízení správnímu orgánu. Navíc bez provedení řízení by byla vyloučena možnost účasti
veřejnosti, obcí, občanských sdružení atd., jakož i přezkum příslušného rozhodnutí jako výsledku tohoto řízení. 

Zrušuje se část výkladu publikovaného ve Věstníku MŽP pod č. 15/2001 a to tak, že se vypouští věta druhá bodu II.
vlastního výkladu a celý bod II. odůvodnění. 

Úprava výkladu č. 15/2001 je nutná z důvodu tematické totožnosti s tímto výkladem. Ačkoli se jedná o rozhodování
podle jiného ustanovení zákona, otázka zahajování správního řízení je oběma případům společná. Ostatní části výkladu
a jeho odůvodnění zůstávají beze změny.

Takto upravený bod II. výkladu č. 15/2001 tedy zní:

„II. Souhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se vydává formou správního rozhodnutí
ve správním řízení na základě příslušné žádosti o jeho vydání.“
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č. 5/2004

Forma stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území podle vodního zákona 

k § 67 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vodoprávní úřad stanoví omezující podmínky mimo aktivní zónu záplavového území podle § 67 odst. 3 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), formou rozhodnutí ve správním řízení vůči
konkrétně známým osobám. 

Odůvodnění:

Vedle zákazů činností v aktivní zóně záplavových území stanovených v § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona může vodo-
právní úřad jako další typ omezení v záplavových územích stanovit mimo aktivní zónu omezující podmínky (§ 67 odst.
3 vodního zákona). Na rozdíl od samotného stanovení záplavového území, v jehož rámci se zároveň vymezuje aktivní
zóna záplavového území, není stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území vyjmuto
z působnosti správního řádu. Na stanovení záplavových území se nevztahuje správní řád (§ 66 odst. 7 vodního zákona),
neboť jde o vyjádření faktického přírodního stavu hladiny vody při povodni a nerozhoduje se v tomto případě o právech,
právem chráněných zájmech či povinnostech fyzických a právnických osob. 

Stanovením omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území však k dotčení práv, právem chráněných
zájmů nebo povinností fyzických osob a právnických osob dojde a při takovém řízení je vodoprávní úřad povinen postu-
povat podle správního řádu. 

Pro stanovení omezujících podmínek nemůže vodoprávní úřad použít institut veřejné vyhlášky. Ustanovení § 115 odst.
14 vodního zákona tento postup (a to ani v případě stanovení záplavových území) nepředpokládá. Nelze použít ani
obecně závaznou vyhlášku vydávanou v samostatné působnosti obcí, neboť k jejímu vydání zákon v tomto případě
nezmocňuje. 

V Praze dne 24. února 2004

JUDr. Alena Netolická, v.r.
ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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5.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích 
ministra životního prostředí

č. 1/2004

K otázce vzájemného vztahu řízení o přestupku podle § 87 odst. 1 písm. c) a řízení o povolení výjimky podle
§ 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

k § 40 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

k § 50 odst. 2, § 56 odst. 1 a § 87 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů

Rozhodnutí o povolení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je předběž-
nou otázkou pro řízení o uložení pokuty za přestupek podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

(rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 16. 2. 2004, M/100118/04, SRK/88/R-1509/04) 

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) obdržela oznámení ministerstva o zahájení řízení ve věci
žádosti pana P. o povolení výjimky k chovu dvou jedinců sýčků obecných. Na základě tohoto oznámení zahájila inspekce
řízení o přestupku, které bylo ukončeno rozhodnutím, kterým uložila pokutu panu P. ve výši 500,- Kč za chov zvláště
chráněných živočichů bez povolení orgánu ochrany přírody.

Odvolání pana P. ministerstvo podle ust. § 60 správního řádu zamítlo jako opožděné.

Proti tomuto rozhodnutí podal pan P. podnět pro přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení podle
ustanovení § 65 správního řádu.

Ministr podnětu vyhověl a rozhodnutí ministerstva změnil tak, že prvostupňové rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je zakázáno mimo jiné chovat zvláště chráněné živočichy v zajetí.
Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody v případě, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
zájmem ochrany přírody. Vzhledem ke skutečnosti, že se výjimka ze zákazu povoluje na konkrétně specifikovaného živo-
čicha, může žadatel požádat o povolení výjimky k chovu až po jeho nabytí. Citovaný zákon nevylučuje možnost podat
žádost až po získání zvláště chráněného živočicha z legálního chovu. 

V případě, že má inspekce pochybnosti o legálnosti nabytí zvláště chráněného živočicha a nový vlastník má zažádáno
o povolení výjimky k chovu v zajetí, měla by zahájené řízení o přestupku přerušit do doby, než bude pravomocně roz-
hodnuto o vlastní výjimce.

č. 2/2004

Stanovení poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových v rozporu s právními předpisy

k ustanovení § 93 odst. 4 a ustanovení § 94 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů

k ustanovení § 3 odst. 8 a odst. 10 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypou-
štění odpadních vod do vod povrchových

Vodoprávní úřad při rozhodnutí podle ustanovení § 94 odst. 2 vodního zákona je povinen vycházet z podkladů,
které byly opatřeny v souladu s právními předpisy. Ve vztahu ke znečišťovateli tak musí být mimo jiné splněna
podmínka ustanovení § 3 odst. 8 písm. b) vyhlášky č. 293/2002 Sb., tj. že znečišťovatel byl předem vyrozuměn o
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kontrolním odběru vzorků vypouštěných odpadních vod, že mu byla na jeho žádost předána dohodnutá část ode-
braného vzorku, že mu byl oznámen konec kontroly, že byl vyhotoven protokol o kontrole a že mu byly bez
odkladu oznámeny výsledky kontroly.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 23. 10. 2003, č.j. M/100893/03, SRK/646/P-1475/03)

Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 28. 3. 2003 byl znečišťovateli podle ustanovení § 94 odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, stanoven pro rok 2002
poplatek za vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových z jeho veřejné kanalizace. Jak konstatoval kraj-
ský úřad v odůvodnění svého rozhodnutí, byl poplatek za vypouštěné znečištění za jednotlivé ukazatele vyměřen v sou-
ladu s ustanovením § 3 odst. 10 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, podle výsledků laboratorních rozborů vypouštěného znečištění provedených tzv.
kontrolní laboratoří v průběhu roku 2002. Touto kontrolní laboratoří zjištěné koncentrace několikanásobně překročily
koncentrace přiznané znečišťovatelem na jednotlivých výpustích na základě výsledků laboratorních rozborů prováděných
jeho oprávněnou laboratoří. 

Proti rozhodnutí krajského úřadu podal znečišťovatel dne 23. 4. 2003 odvolání. Upozornil na to, že postupem kontrolní
laboratoře došlo k porušení právního předpisu, které vedlo k jeho poškození. Podle ustanovení § 3 odst. 8 vyhlášky č.
293/2002 Sb. je totiž kontrolní laboratoř povinna vyrozumět znečišťovatele o kontrole, a to bezprostředně před započe-
tím kontroly. Dále je povinna na žádost znečišťovatele mu předat dohodnutou část odebraného vzorku, oznámit mu ukon-
čení kontroly a vyhotovit protokol o kontrole. Je dále povinna ve lhůtě dvaceti dnů oznámit výsledky krajskému úřadu
a znečišťovateli tyto výsledky sdělit bez zbytečného odkladu. Tyto povinnosti však nebyly ve vztahu ke znečišťovateli
splněny. Výsledky kontroly mu byly předány až na jeho žádost formou e-mailové zprávy. Kontrolní laboratoř mu pře-
dala výsledky kontrolních měření až dopisem ze dne 18. 4. 2003. Podle znečišťovatele nebyla ze strany kontrolní labo-
ratoře splněna ani uvedená dvacetidenní lhůta pro splnění povinnosti oznámit výsledky kontroly krajskému úřadu. Tímto
postupem kontrolní laboratoře tak bylo podle znečišťovatele znemožněno, aby sám provedl vlastní kontrolní měření z
týchž vzorků. Hodnoty naměřené kontrolní laboratoří podstatně převyšují právním předpisem stanovené rozpětí nesou-
ladu (30 %). Tento nesoulad měl být podkladem pro případné stanovení nové výše záloh a podkladem pro přehodnocení
úplat za vypouštění odpadních vod jednotlivých uživatelů veřejné kanalizace znečišťovatele. Znečišťovateli tak vznikla
škoda spočívající ve skutečnosti, že novou výši poplatků za znečištění odpadních vod nemohl promítnout do výše úplat
jednotlivých subjektů, a tak si vytvořit prostředky na úhradu následně vyměřeného poplatku.

Rozhodnutím ze dne 23. 6. 2003 ministerstvo odvolání znečišťovatele jako opožděné zamítlo podle § 60 správního
řádu. Ministerstvo v odůvodnění tohoto rozhodnutí konstatuje, že krajský úřad rozhodoval v dané věci na základě origi-
nálních protokolů, které mu průběžně zasílala kontrolní laboratoř. Shledává rovněž, že znečišťovatel nevěděl o odběrech
vzorků prováděných kontrolní laboratoří a že krajský úřad nesplnil povinnost, kterou mu ukládá § 93 odst. 4 vodního
zákona, když ve lhůtě třiceti dnů nevydal nový výměr záloh na poplatky. Ministerstvo dále uvádí, že poplatek za vypou-
štěné znečištění byl vyměřen v souladu s ustanovením § 3 odst. 10 vyhlášky č. 293/2002 Sb. podle výsledků laborator-
ních rozborů vypouštěného znečištění provedených kontrolní laboratoří v průběhu roku 2002. Ministerstvo proto dospělo
k závěru, že i když došlo ze strany kontrolní laboratoře a krajského úřadu k určitému pochybení, nelze výsledky kon-
trolní laboratoře jako nevěrohodné zpochybnit. Podle ministerstva postupoval krajský úřad při stanovení poplatku v sou-
ladu s vyhláškou č. 293/2002 Sb.

Dne 29. 7. 2003 podal znečišťovatel podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí ministerstva mimo odvolací
řízení podle § 65 a násl. správního řádu. Znečišťovatel se domnívá, že se ministerstvo nedostatečně zabývalo důvody jeho
odvolání. Znovu proto upozorňuje na to, že nebyl ze strany kontrolní laboratoře vyrozuměn o zahájení a ukončení kon-
troly ani nebyl seznámen s jejími výsledky. 

Znečišťovatel proto požaduje, aby bylo znovu posouzeno, zda pochybení ze strany kontrolní laboratoře a krajského
úřadu mělo zásadní význam pro možnost znečišťovatele zabránit vzniku škody, a v kladném případě, aby toto zjištění
bylo promítnuto do výsledného rozhodnutí o výši poplatku. Pokud nebudou shledány důvody pro změnu nebo zrušení
rozhodnutí ministerstva a krajského úřadu, požaduje znečišťovatel, aby na základě uvedených skutečností byl poplatek
zcela nebo zčásti prominut.

Ministr podnětu vyhověl a rozhodnutí ministerstva ze dne 23. 6. 2003 změnil podle ustanovení § 65 odst. 2 správního
řádu tak, že rozhodnutí krajského úřadu zrušil a věc vrátil krajskému úřadu k novému projednání a rozhodnutí. 

Z odůvodnění:

Nezákonnost spatřuji v tom, že podklady pro rozhodnutí ministerstva a krajského úřadu ve smyslu § 32 odst. 1 správ-
ního řádu nebyly opatřeny v souladu s právními předpisy, tj. že tyto správní orgány nezjistily a neobjasnily skutečný stav
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věci v souladu s právními předpisy podle § 34 odst. 1 správního řádu. Podkladem pro rozhodnutí byly vzorky vypou-
štěných odpadních vod, které byly odebrány kontrolní laboratoří ve dnech 21. 2., 14. 3., 23. 5., 27. 6., 7. 8 a 8. 8. 2002.
Znečišťovatel však o těchto odběrech nevěděl. Podle § 3 odst. 8 písm. b) vyhlášky č. 293/2002 Sb. má kontrolní labora-
toř povinnost znečišťovatele o kontrole vyrozumět bezprostředně před jejím započetím a na jeho žádost předat dohod-
nutou část odebraného vzorku, oznámit mu konec kontroly, vyhotovit protokol o kontrole a sdělit znečišťovateli bez
odkladu výsledky kontroly. Laboratoř má také povinnost do 20 dnů po provedení kontroly oznámit její výsledky kraj-
skému úřadu. Tyto povinnosti nebyly v daném případě splněny. Krajský úřad jako orgán prvého stupně pak vycházel při
svém rozhodnutí z kontrolních měření provedených v rozporu s ustanovením § 3 odst. 8 písm. b) cit. vyhlášky.

Nesprávným úředním postupem krajského úřadu došlo k poškození znečišťovatele, který si nemohl vytvořit prostředky
na úhradu následně vyměřeného poplatku. 

V novém projednání věci se tak musí krajský úřad pokusit o stanovení výše poplatků za kalendářní rok 2002 znovu
tak, že provede v součinnosti se znečišťovatelem nové ověření údajů uvedených v poplatkovém přiznání ve smyslu § 94
odst. 2 vodního zákona. Pokud se mu to nepodaří, nezbude než správní řízení zahájené podáním poplatkového přiznání
znečišťovatele zastavit.

č. 3/2004

Ukládání pokut za porušení provozních řádů schválených podle zákona č. 309/1991 Sb.

k ustanovení §11 odst. 1 písm. a) a § 40 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

Pokutu za porušení povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. nelze uložit za jednání spočíva-
jící v porušení Souboru TPP a TOO schváleného ještě za účinnosti dříve platného zákona č. 309/1991 Sb.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 2. 2. 2004, č.j. M/100065/04, SRK/61/P-1479/04)

Rozhodnutím ze dne 7. 2. 2003, č.j. 1/OO/1265/03/Kz, uložila ČIŽP pokutu firmě S. za porušení několika povinností
podle zákona o ovzduší, mimo jiné i povinnosti stanovené v § 11 odst. 1 písm. a) zákona. Uvedeného protiprávního jed-
nání se měla firma S. dopustit tím, že provozovala zdroj znečišťování ovzduší v rozporu s podmínkami stanovenými v
Souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování,
včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany
ovzduší (Soubor TPP a TOO). 

K odvolání firmy S. ministerstvo rozhodnutí ČIŽP zrušilo. K porušení citované povinnosti konstatovalo, že Soubor TPP
a TOO byl schválen v roce 2002 podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. i) v té době platného zákona č. 309/1991 Sb. Vzhle-
dem k tomu, že dnes platný zákon č. 86/2002 Sb. nemá žádné přechodné ustanovení o tom, že na rozhodnutí o schválení
Souboru TPP a TOO vydaná podle zákona č. 309/1991 Sb. je třeba hledět jako na rozhodnutí vydaná podle ustanovení §
17 zákona č. 86/2002 Sb., nemohla firma S. ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. porušit.

Podnět k přezkoumání rozhodnutí ministerstva podala ČIŽP. V řízení zahájeném podle ustanovení § 65 a násl. pak
ministr životního prostředí rozhodnutí ministerstva změnil. 

Z odůvodnění:

… nezbývá mi než souhlasit s názorem odvolacího orgánu, že pokutu za porušení povinnosti podle ustanovení § 11 odst.
1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. nelze v daném případě uložit. Předmětný Soubor TPP a TOO byl totiž schválen ještě za
účinnosti dříve platného zákona č. 309/1991 Sb., a to konkrétně podle jeho ustanovení § 11 odst. 1 písm. i) ve spojení s § 7
odst. 2. Soubor TPP a TOO platný ve firmě S.. v době povodní v roce 2002, tedy nebyl schválen podle ustanovení § 17 nyní
platného zákona č. 86/2002 Sb. S ohledem na základní zásadu správního trestání, podle níž není deliktu ani trestu bez zákona,
nelze porušení povinnosti podle citovaného ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. postihnout. Tímto výkla-
dem se v žádném případě nezpochybňuje platnost provozních předpisů schválených za účinnosti zákona č. 309/1991 Sb., for-
mulace příslušných ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. však znemožňuje sankčně postihovat jejich porušení.

V Praze dne 26. února 2004

JUDr. Alena Netolická, v.r.
ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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6.
SDĚLENÍ

odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2002

Pojem oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen „OZKO“) vymezuje zákon v § 7 odst. 1. Tabulka I uvádí podíl
plochy katastru obce vyjádřený v procentech, nacházející se v OZKO, na kterém byly zjištěny nejvyšší koncentrace zne-
čišťujících látek, tedy koncentrace přesahující imisní limit zvýšený o mez tolerance. Závazné vymezení OZKO podle §
7 odst. 4 zákona je stanoveno v tabulce II na územním principu podle jednotlivých krajů v souladu s § 7 odst. 6 zákona.
K OZKO náleží vždy uzemí obcí, které jsou v tabulce II výslovně uvedeny. Kraje a obce na území OZKO postupují podle
§ 7 odst. 6 a dalších souvisejících ustanovení zákona.

Orgány obcí, u kterých je v tabulce II deklarováno pouze překročení imisního limitu „PM10 36. max. 24 hodinový prů-
měr“, a které nejsou uvedeny v tabulce I, zajistí, v rámci místního programu ke zlepšení kvality ovzduší, zpracovaného
podle § 7 odst. 6 a podle přílohy č. 3 zákona, opatření ke zjištění důvodů překračování imisního limitu (dále jen „IL“)
a jeho výsledky projednají s orgánem kraje v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 

písm. c) zákona. Tento postup lze provést samostatně před zpracováním konečného znění místního programu ke zlep-
šení kvality ovzduší v obci, pokud orgán kraje nestanoví jiný postup.

MUDr. Eva Rychlíková, v. r.
ředitelka odboru ochrany ovzduší
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