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METODICKÝ POKYN 
 

Metodický pokyn sekce 300 ve věci předkládání Rozhodnutí/změn 

Rozhodnutí k podpisu ministra životního prostředí 
 

Referátník obsahuje:  

(referátník je s níže vypsanými náležitostmi přelepen páskou s razítky MŽP + u každé 

„pečeti“ je podpis referenta, který ručí za správnost předkládaných projektů k podpisu) 

 

a) Věc,  

b) Oběh,  

c) Důvod předložení – včetně zápisu doporučení Rady Fondu, na kterém byly projekty 

projednány a průvodního dopisu ze SFŽP ČR,  

d) Seznam/y všech žádostí, které jsou předloženy k podpisu ministra v „balíčku“ 

(u národních programů se předkládají seznamy za jednotlivé programy kromě 

programů, u kterých je uplatněno skupinové rozhodnutí, tam je seznam přílohou 

skupinového rozhodnutí, v případě Programu Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 

2013 je též seznam žádostí přílohou rozhodnutí),  

e) Informace pro ministra – pokud obsahuje více stránek – budou očíslovány,  

f) Návrh/y rozhodnutí.  

 

1. Informace pro ministra  

a) Obsahuje stručný důvod předložení, 

b) Informace obsahuje čísla stran – na konci každé je podepsán: referent, vedoucí 

oddělení, ředitel, gesčně příslušný NM. 

 

2. Seznam/y žádostí, předkládaných k podpisu ministra: 

U národních programů je ke každému jednotlivému programu předložen seznam - 

tabulka žádostí předkládaných k podpisu ministra. Tabulky – seznamy žádostí – mají 

očíslované strany a na poslední straně jsou opatřeny příslušnými parafami:  

za SFŽP ČR   projektový manažer, vedoucí oddělení nebo vedoucí odboru, příslušný 

náměstek; 

za MŽP              ředitel odboru.  

U skupinových Rozhodnutí, např. u programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 

2013, Program na podporu systému pro nakládání s autovraky (program VI), Společný 

program na podporu výměny kotlů (program XIII) a dalších je seznam žádostí 

přílohou skupinového Rozhodnutí. Tyto seznamy mají očíslované strany a jsou 

parafovány na poslední straně. 

Pokud budou mít seznamy více stran, parafují se pouze na poslední stránce, seznamy 

budou sešity v levém horním rohu. 
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3. Rozhodnutí 

U národních programů se Rozhodnutí včetně příloh předkládá ve třech vyhotoveních 

– z toho 2x čisté – pouze pro podpis ministra,  1x v zápatí opatřené parafami:  

za SFŽP ČR  projektový manažer, vedoucí oddělení nebo vedoucí příslušného 

odboru, - součástí bude průvodní dopis s podpisem ředitele SFŽP ČR, 

kde stvrzuje správnost obsahu Rozhodnutí. Přílohou tohoto dopisu bude 

seznam Rozhodnutí; 

za MŽP  ředitel odboru. 

Parafuje se poslední strana Rozhodnutí. 

K  Rozhodnutí se přikládá Souhrnné stanovisko. Rozhodnutí a Souhrnné stanovisko 

budou spolu sešity v levém horním rohu.  

U Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se Rozhodnutí včetně příloh 

předkládá ve dvou vyhotoveních – z toho 1x čisté – pouze pro podpis ministra, 1x 

v zápatí opatřené parafami: 

za SFŽP ČR  projektový manažer, vedoucí oddělení nebo vedoucí příslušného 

odboru.   

Parafuje se poslední strana Rozhodnutí. 

K  Rozhodnutí se přikládají přílohou podmínky poskytnutí podpory. Rozhodnutí 

a podmínky jsou spolu sešity v levém horním rohu. 

U národních programů se skupinovým Rozhodnutím se přikládá kromě 

Souhrnného stanoviska i tabulka se seznamem žádostí. Tabulka se seznamem žádostí 

bude parafována na poslední straně, viz Rozhodnutí, kde je podpis ministra. Stránky 

budou očíslovány. Vyhotoveno: 2x čistopis a 1x s parafami. Rozhodnutí, Souhrnné 

stanovisko a seznam žádostí budou sešity v levém horním rohu.  

U OPŽP se skupinovým Rozhodnutím se předkládá: 

1) Informace pro ministra. 

2) Skupinové rozhodnutí ministra spolu s přílohou Tabulkou se seznamem žádostí. 

Rozhodnutí a seznam žádostí jsou sešity v levém horním rohu. Tabulka 

se seznamem žádostí je parafována na poslední straně. Stránky jsou očíslovány. 

Vyhotovení SFŽP: 1x podklad s podpisy, MŽP: 2x čistopis a 1x s parafami.  

Podpisy a parafy: 

za SFŽP ČR podklady pro MŽP 1 vyhotovení - ad 1) podpis vedoucí odboru 

metodického, náměstek ÚŘOPŽP, ředitel. Ad 2) parafa náměstek 

ÚŘOPŽP. 
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za MŽP ad 1) náměstek ministra – ředitel sekce OFEU 

 

U národních programů v případě návrhu na zamítnutí žádostí se předkládá 

tabulka se seznamem žádostí navržených na zamítnutí, kterou podepisuje ministr a 

která samotná je Rozhodnutím.  

Je ve třech vyhotoveních – z toho 2x čistopis – pouze pro podpis ministra, 1x opatřené 

parafami:  

za SFŽP ČR   projektový manažer, vedoucí oddělení nebo vedoucí příslušného 

odboru, - součástí bude průvodní dopis s podpisem ředitele SFŽP ČR, 

kde stvrzuje správnost obsahu Rozhodnutí. Přílohou tohoto dopisu bude 

seznam Rozhodnutí; 

za MŽP  ředitel odboru.  

Parafuje se na poslední stránce s podpisem ministra. Stránky se číslují. 

Pokud má tabulka se seznamem žádostí více listů, bude sešita v levém horním rohu.  

U Programu Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 je přílohou 

skupinového Rozhodnutí tabulka se seznamem žádostí.  

Předkládá se 2x čisté Rozhodnutí pro podpis ministra bez přiloženého seznamu 

a 1x Rozhodnutí v zápatí opatřené parafami se seznamem žádostí s parafami na 

poslední straně. Obě parafované složky (Rozhodnutí + seznam žádostí) budou sešity 

v levém horním rohu, to platí i pro samostatné Rozhodnutí s více stranami.  

Rozhodnutí a tabulka se seznamem žádostí budou opatřeny parafami:   

za SFŽP ČR   referent, vedoucí oddělení nebo vedoucí příslušného odboru,                         

- součástí bude průvodní dopis s podpisem ředitele SFŽP ČR, kde 

stvrzuje správnost obsahu Rozhodnutí. Přílohou tohoto dopisu bude 

seznam Rozhodnutí; 

za MŽP  ředitel odboru 

 

 

4. Změna rozhodnutí  

 

Platí stejná pravidla jako u Rozhodnutí (bod 3). 

 

5. Vyznačení data a času tisku – všechny dokumenty předkládané panu ministrovi musí 

být v zápatí vpravo označeny datem a časem tisku. Týká se návrhů rozhodnutí, změn 

rozhodnutí, souhrnných stanovisek a tabulek se seznamy žádostí.  
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6. Dokumenty odesílané na MŽP (stručná rekapitulace) 

- průvodní dopis ŘF (bude parafován náměstkem příslušného úseku k založení na 

SFŽP ČR); 

- zápis z Rady Fondu (nemusí být přiložen u změn Rozhodnutí neprojednávaných 

na Radě Fondu, v tomto případě je pak nutné uvést zdůvodnění změny Rozhodnutí 

a důvod neprojednání na Radě Fondu v průvodním dopise); 

- seznam/y žádostí předkládaných ministrovi k podpisu – netýká se Skupinových 

rozhodnutí u národních programů, programů Zelená úsporám a Nová Zelená 

úsporám 2013, u nichž je/jsou seznamy přílohou Skupinového rozhodnutí; 

- Rozhodnutí, změny Rozhodnutí a skupinová Rozhodnutí – vždy 1 parafovaný 

originál výtisku včetně jeho příloh  + 1 čistý originál výtisku pro žadatele se budou 

vracet na SFŽP ČR .  

 

Odbor 320 seznámí celé oddělení ekonomických nástrojů s výše zmíněnou instrukcí a 

bude ručit za správnost a dodržování pracovních postupů ve věcech předkládání 

k podpisu ministru ohledně rozhodnutí čerpání z národních programů. Kabinet NM 

nepřijme k podpisu NM dokumenty, které nebudou formálně ošetřeny výše 

zmíněnými pravidly. 

 

Odbor 320 zašle Metodický pokyn odborům, které budou postupovat dle tohoto 

pokynu při předkládání Rozhodnutí ministra v rámci Národních programů, Programu 

Zelená úsporám, Nová zelenám úsporám 2013 a Operačního programu životní 

prostředí ministrovi k podpisu. 

 

 

V Praze dne   7. července 2014     

        

                 

         Ing. Jan Kříž  

Náměstek ministra – ředitel sekce fondu 

EU, ekonomických a dobrovolných 

nástrojů 
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JEDNÁCÍ ŘÁD A STATUT SFŽP 
 

Jednací řád 

Rady Státního fondu životního prostředí České republiky 
 

Preambule 

V souladu s ustanovením § 1 odst. 6 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 

prostředí, v platném znění a článkem 3 bod 3 statutu Státního fondu životního prostředí České 

republiky se vydává tento jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České 

republiky. 

Tento jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky upravuje 

podrobnosti o složení, počtu členů a činnosti Rady Státního fondu životního prostředí České 

republiky. 

Článek 1 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto jednacího řádu, pokud není stanoveno jinak: 

1. pojmem „Rada“ se rozumí Rada Státního fondu životního prostředí České republiky, 

která byla zřízena zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 

republiky a je konzultačním a poradním orgánem ministra životního prostředí; 

2. pojmem „Fond“ se rozumí Státní fond životního prostředí České republiky, který 

spravuje a řídí ministerstvo životního prostředí dle zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním 

fondu životního prostředí České republiky; 

3. pojmem „ministr“ se rozumí ministr životního prostředí; 

4. pojmem „podpora“ se rozumí dotace, půjčky, převzetí závazku a další pomoc 

právnickým a fyzickým osobám. 

Článek 2 

Úkoly Rady 

Rada projednává na svých zasedáních, není-li dále v tomto jednacím řádu stanoveno jinak, 

otázky tvorby a užití finančních prostředků z Fondu, zejména: 

1. posuzuje: 

1.1 otázky a koncepci užití prostředků z Fondu, 

1.2 roční rozpočet příjmů a výdajů Fondu, 

1.3 systém navržených opatření a jejich zabezpečení Fondem, 

1.4 návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu, 
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1.5 a schvaluje roční účetní závěrku Fondu, dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek; 

 

2. opatřuje stanoviskem a doporučením projednané materiály; 

 

3. vyjadřuje se k návrhům (opatřením) na poskytnutí podpory, včetně jejich výše; 

 

4. doporučuje ministrovi výši čerpání prostředků z Fondu pro jednotlivé konkrétní 

případy; 

 

5. při posuzování předložených materiálů vychází ze zásad ochrany a péče o životní 

prostředí. 

 

 

Článek 3 

Členství v Radě 

1. Návrh na jmenování/odvolání členů Rady předkládá náměstek ministra příslušné sekce 

pověřené metodickým řízením Fondu. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává 

ministr. 

 

2. Rada má nejméně 17 stálých členů. Rada je složena zejména ze zákonodárných a 

ekologických odborníků a zástupců státní správy a samosprávy. 

 

3. Členy Rady jsou: 

 

3.1 osm členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

3.2 dva členové Senátu Parlamentu České republiky, 

3.3 zástupce Ministerstva životního prostředí, 

3.4 zástupce Ministerstva financí, 

3.5 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, 

3.6 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, 

3.7 zástupce Asociace krajů ČR, 

3.8 zástupce Svazu měst a obcí, 

3.9 zástupce nevládních neziskových organizací. 
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4. Předsedu Rady vybírá ze členů Rady ministr. 

 

5. Předseda Rady svolává a řídí jednání Rady. Předseda Rady dále zejména: 

5.1 řídí činnost Rady, 

5.2 předkládá členům Rady návrhy k projednání, 

5.3 navrhuje program jednání Rady, 

5.4 rozhoduje o tom, zda na jednání Rady budou pozváni hosté. 

 

6. Předseda Rady stanoví místopředsedu Rady, který jej zastupuje v době jeho 

nepřítomnosti. Jednání Rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen Rady. 

 

Článek 4 

Příprava zasedání Rady 

1. Rada se schází v průběhu celého roku, zpravidla šestkrát ročně. 

2. Pokud nebyl termín zasedání stanoven na předchozím jednání Rady, určuje tento 

termín předseda Rady, ministr nebo náměstek ministra příslušné sekce, zodpovědný za 

metodické řízení Fondu. 

3. Členové Rady jsou povinni se každého zasedání Rady zúčastnit, v případě neúčasti je 

člen povinen se omluvit minimálně dva dny před termínem zasedání Rady. Pokud se člen 

Rady Fondu neúčastní více jak dvakrát za rok jednání osobně ani prostřednictvím jím 

zmocněného náhradníka, může být z Rady odvolán. V případě hlasování per rollam, viz čl. 5, 

odst. 6 tohoto jednacího řádu, nemůže za členy hlasovat pověřený náhradník. 

4. Pozvánky na zasedání jsou zasílány členům Rady nejméně 7 (sedm) dnů před 

stanoveným termínem zasedání Rady. Uvedená lhůta se nepoužije při přijetí usnesení mimo 

zasedání podle článku 5, odst. 6 tohoto jednacího řádu. 

5. Program zasedání Rady navrhuje předseda Rady; o návrhu programu jsou členové 

Rady informováni nejlépe předem. Program Rady je schvalován při zahájení jednání Rady, po 

projednání případných návrhů na jeho změny. Návrhy na změny programu jsou oprávněni 

předkládat všichni členové Rady. K návrhu na změny programu se vyjadřují a schvalují 

členové Rady. 

6. Materiály a odborné podklady pro zasedání Rady připravuje Fond, který dále 

administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady. 
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Článek 5 

Jednání Rady 

1. Jednání Rady jsou neveřejná. Z pověření předsedy Rady nebo ministra mohou být 

přizváni na jednání Rady hosté. 

2. Jednání Rady je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů Rady. 

Schvalování materiálu předkládaného Radě je taktéž podmíněno souhlasem nadpoloviční 

většiny přítomných členů Rady. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Rada 

veřejným hlasováním. 

3. Nemůže-li se člen ze závažných důvodů zúčastnit jednání, může na zasedání za sebe 

vyslat svého zástupce s písemným plným zmocněním, maximálně však dvakrát do roka. 

4. Doporučení, stanoviska a návrhy Rady předkládá Rada ministrovi prostřednictvím 

Fondu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, místopředsedy nebo v zastoupení 

jimi písemně pověřeného člena Rady.  

5. Z každého jednání Rady se pořizuje ve lhůtě 5 pracovních dnů zápis, který podepisuje 

předseda nebo jím určený člen Rady. Stejný postup je uplatněn při jednání per rollam. 

6. Rada může přijímat navrhované usnesení i mimo zasedání Rady formou per rollam 

(kromě roční účetní závěrky). V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat 

zasedání Rady, předloží návrh usnesení Rady členům Rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve 

které mají členové Rady učinit písemné vyjádření prostřednictvím e-mailu a/nebo faxem. 

Pokud se v této lhůtě k návrhu usnesení člen Rady Fondu nevyjádří, je to považováno, že se 

hlasování nezúčastnil. Rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování mimo zasedání Rady 

nadpoloviční počet členů Rady. K přijetí usnesení Rady je potřeba nadpoloviční počet 

hlasujících členů Rady. Pověřený zaměstnanec Fondu, který předložil návrh usnesení, pak 

oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům Rady. Zaslání návrhu usnesení Rady i 

vyjádření členů Rady k návrhu usnesení může být provedeno faxem a/nebo e-mailem. 

 

Článek 6 

Externí spolupráce 

1. Rada si může vyžádat dílčí stanoviska odborných pracovníků a požádat o spolupráci 

odborníky nebo odborné instituce, kteří nejsou jejími členy (dále jen „experti“). 

2. Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jejího jednání „ad hoc“ jako 

hosté k určité problematice, dle článku 5, odst. 1 tohoto jednacího řádu, nebo mohou 

zpracovávat expertízy na základě zadání Rady nebo ministra. 
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se jednací řád účinný od 5. září 2013. 

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu ministra. 

 

 

V Praze dne 29. dubna 2014                                                     

          Mgr. Richard Brabec 

                                                                                                    ministr životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROČNÍK XIV – květen-červen 2014 – ČÁSTKA 4   

10 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                     V Praze dne 30. dubna 2014 

                                                                                                 Č.j.: 30831/ENV/14, 1796/M/14            

 

 

Statut Státního fondu životního prostředí České republiky 

 

ČLÁNEK 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo) vydává na základě § 1 odst. 2 

zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, statut Státního fondu životního prostředí České republiky (dále 

jen Fond). Statut upravuje rozsah činnosti Fondu a podmínky poskytování finančních 

prostředků (dále jen prostředky) z Fondu. 

 

2. Fond je právnickou osobou. Správcem Fondu je ministerstvo. Ministerstvo vykonává 

vůči Fondu zřizovatelské funkce, jako věcně příslušný ústřední správní úřad podle § 

53 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Při tom se řídí zvláštními právními 

předpisy, zejména zákonem č. 388/1991 Sb. Jménem ministerstva vykonává funkce 

věcně příslušného správního úřadu vůči Fondu náměstek ministra – ředitel sekce 

fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů. 

 

3. Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených tímto statutem, 

platnými a účinnými směrnicemi Ministerstva životního prostředí o poskytování 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky, (dále jen 

Směrnice)a jejich přílohami. Směrnice, jejich změny a doplňky vydává ministerstvo a 

podepisuje ministr životního prostředí (dále jen ministr). 

 

4. O poskytnutí prostředků z Fondu rozhoduje ministr. Poradním orgánem ministra při 

rozhodování o poskytnutí prostředků z Fondu je Rada Státního Fondu životního 

prostředí České republiky (dále jen Rada Fondu). Rozhodnutí o poskytnutí prostředků 

z Fondu (dále jen Rozhodnutí) se zveřejňuje (např. na internetu). 
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ČLÁNEK 2 

ROZSAH ČINNOSTI FONDU 

1. Základním účelem Fondu je podpora ekologických opatření uskutečňovaných 

v souladu s aktuální Státní politikou životního prostředí a zásadami ochrany životního 

prostředí České republiky. Prostředky se poskytují podle Směrnice, která vymezuje 

základní přístupy k získání prostředků v rámci programů financovaných Fondem. Při 

plnění základního účelu Fondu zejména: 

1.1. sestavuje a předkládá: 

a) ke schválení ministerstvu návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a 

návrhy rozhodnutí ve formě skupinového nebo individuálního seznamu 

žádostí, 

b) vládě České republiky prostřednictvím ministerstva k projednání návrh 

rozpočtu příjmů a výdajů Fondu (včetně výdajů spojených s činností 

Fondu a včetně stanovení částky, kterou se bude podílet na financování 

programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 

unie), 

c) Ministerstvu financí závěrečný účet, 

d) Poslanecké sněmovně České republiky prostřednictvím vlády České 

republiky návrh rozpočtu příjmů a výdajů Fondu, 

e) ke schválení Radě Fondu účetní závěrku dle platné legislativy; 

1.2. přijímá žádosti o poskytnutí prostředků z Fondu, tyto žádosti eviduje, 

kontroluje jejich úplnost a další náležitosti a doplňuje vlastním 

stanoviskem. Obdobně postupuje při přijímání žádostí o změnu 

Rozhodnutí, 

1.3. zabezpečuje přípravu podkladů pro činnost Rady Fondu, 

1.4. po projednání v Radě Fondu předkládá ministerstvu podklady pro 

rozhodnutí se stanoviskem Rady Fondu, 

1.5. na základě skupinového nebo individuálního rozhodnutí uzavírá smlouvy 

o poskytnutí podpory z Fondu se žadateli, včetně změn a doplňků těchto 

smluv, 

1.6. kontroluje účelnost a správnost využití poskytnutých prostředků z Fondu, 

1.7. činí příslušná opatření k nápravě (včetně vymáhání pohledávek) podle 

smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu, Směrnice a platných právních 

předpisů, pokud příjemce podpory poruší smlouvu o poskytnutí podpory 

z Fondu, 

1.8. vede účetnictví o tvorbě a užití poskytnutých prostředků z Fondu 

v souladu s právními předpisy, vede evidenci závazků vyplývajících ze 

smluv mezi Fondem a žadateli, obhospodařuje samostatný bankovní účet 
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Fondu, provádí platby vyplývající z činnosti Fondu prostřednictvím 

banky, 

1.9. pravidelně informuje ministerstvo a veřejnost o hospodaření s prostředky 

Fondu, 

1.10. vede evidenci podle složek životního prostředí v těchto kapitolách: 

a) ochrana vod, 

b) ochrana ovzduší, 

c) ochrana přírody krajina, ochrana půdy, 

d) nakládání s odpady, 

e) ostatní. 

 

2. Je-li to účelné, může Fond zejména k výkonu činností administrativní či provozní 

povahy využít třetích subjektů, které pak příslušné činnosti vykonávají jménem na 

účet Fondu. 

 

3. Fond vykonává úlohy svěřené mu při administraci prostředků získaných od Evropské 

unie pro oblast životního prostředí, vyplývající z právních předpisů, souvisejících 

směrnic, metodik a pokynů příslušných orgánů a navazujících smluv a dohod. 

K zabezpečení činností svěřených Fondu při administraci prostředků z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti používá Fond prostředky technické 

pomoci ve smyslu příslušných předpisů Evropské unie, případně prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu. 

 

4. Fond vykonává další agendu potřebnou k zajištění své činnosti. 

 

 

ČLÁNEK 3 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Jménem Fondu jedná ředitel Fondu jako statutární orgán, nebo jím pověřený statutární 

zástupce. Funkce ředitele Fondu je neslučitelná s funkcí předsedy nebo člena Rady 

Fondu. Ředitel Fondu může pro určité právní úkony písemně pověřit jednáním 

jménem Fondu jiného zaměstnance Fondu. Další zaměstnanci Fondu mohou jménem 

Fondu činit právní úkony pouze v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem Fondu. 

 

2. Podrobnosti vnitřní struktury Fondu stanoví organizační řád Fondu, který upravuje 

také vztahy a náplň činnosti jednotlivých útvarů. Organizační řád, jeho změny a 
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dodatky vydává ředitel Fondu a následně je Fond předkládá ministerstvu pro 

informaci. 

 

 

3. Ministr jmenuje a odvolává předsedu a jednotlivé členy Rady Fondu. Podrobnosti o 

složení počtu členů a činnosti Rady Fondu upravuje Jednací řád Rady Fondu. Jednací 

řád Rady Fondu a jeho změny a dodatky schvaluje ministr. 

 

4. K realizaci řídících a dalších aktivit v rámci konkrétních programů může být zřízen 

řídící výbor, resp. monitorovací výbor. Členy výborů zastupující Fond jmenuje a 

odvolává ministr na návrh ředitele Fondu. Podrobnosti o složení, počtu členů a 

činnosti řídícího výboru resp. monitorovacího výboru upravuje statut příslušného 

výboru. Statuty a jejich změny a dodatky schvaluje ministr. 

 

5. Ministerstvo si vyhrazuje schvalování smluv uzavíraných Fondem: 

5.1. o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem podle 

§ 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., 

5.2. o převodu movitých věcí v hodnotě 500.000 Kč a výše, které nepodléhají 

schválení podle § 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., pokud nejde o postup 

podle § 15 odst. 2 tohoto zákona, 

5.3. o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst.5 zákona 

č. 2019/2000 Sb. 

 

 

ČLÁNEK 4 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministra. 

 

2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto statutu se zrušuje statut Státního fondu životního 

prostředí České republiky, který nabyl účinnosti dnem 3. dubna 2009. 

 

 

 

                                                             Mgr. Richard Brabec 

                                                                                 ministr životního prostředí 
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SDĚLENÍ 
 

Sdělení  

sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů přijatých 

výkladovou komisí ministra životního prostředí 

 

č. 1/2014 

 

Výklad k charakteru újmy podle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

k § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 

218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. 

 

Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 25 Cdo 3837/2011-121 ze dne 28. srpna 2013 

dovodil, že jestliže jednou z významných funkcí lesa je těžba dřevní hmoty, může každý 

vlastník důvodně očekávat zisk z této činnosti; je-li jeho vlastnické právo zákonem 

omezeno právě v této oblasti, náleží mu odpovídající náhrada bez ohledu na to, že již v 

době, kdy se vlastníkem stal, tu omezení bylo a on o něm věděl. 

 

Podle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, se tedy poskytuje finanční náhrada i tomu, kdo získal pozemek do 

vlastnictví nebo uzavřel nájemní smlouvu k pozemku v době, kdy omezení z titulu 

ochrany přírody již existovalo. Takto se nahradí újma subjektům, které nárok řádně a 

včas uplatnily počínaje dnem nabytí účinnosti ustanovení § 58 odst. 2, kterým bylo 

poskytování náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření zákonem č. 

218/2004 Sb. založeno (tj. od 28. 4. 2004). 
 

Odůvodnění: 

Zákonem č. 218/2004 Sb. bylo do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vloženo nové znění ustanovení § 58, které 

založilo režim náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření za stanovená 

omezení ve prospěch ochrany přírody a krajiny. Podle původního znění § 58 odst. 2 ZOPK 

vznikl nárok na úhradu újmy těm vlastníkům nebo nájemcům pozemků, kterým vznikla nebo 

trvala újma v důsledku omezení z titulu ochrany přírody. 

 

Výkladovou komisí ministra životního prostředí byl ve věci charakteru újmy dle § 58 odst. 2 

ZOPK přijat výklad publikovaný ve Věstníku MŽP pod č. 2/2006. Tímto výkladem bylo 

odmítnuto poskytování finanční náhrady těm subjektům, které pozemek zemědělsky či 

lesnicky nevyužívaly (a kterým tedy vznikla „hypotetická újma“), a vlastníkům pozemkům, 

kteří nabyli pozemek, resp. nájemcům, kteří získali užívací právo k pozemku až poté, co 

vzniklo omezení v důsledku ochrany přírody. 
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Zákonem č. 349/2009 Sb. bylo do § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. vloženo ustanovení, 

podle kterého nárok na finanční náhradu „trvá i v případě převodu nebo přechodu 

vlastnického práva nebo práva nájmu“. V důsledku této novelizace byl výklad č. 2/2006 

zrušen (Sdělením sekretariátu rozkladové komise publikovaným ve Věstníku MŽP č. 2/2010). 

 

Výklad č. 2/2006 byl i po jeho zrušení nadále aplikován v případech žádostí o náhradu 

uplatněných před nabytím účinnosti novely č. 349/2009 Sb., tj. těmto žádostem nebylo 

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vyhověno. Z tohoto důvodu se zejména Lesy ČR, 

s.p., obrátily se svými nároky na soud. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku spis. zn. 25 Cdo 

3837/2011-121 ze dne 28. srpna 2013 konstatoval oprávněnost státního podniku žádat o 

náhradu újmy a zároveň i oprávněnost žádat o náhradu újmy subjekty, které nabyly pozemky 

s již existujícím zákonným omezením.  

 

Citace z výše uvedeného rozsudku: „Zákonné omezení hospodaření v lese je omezením 

vlastnického práva z důvodu veřejného zájmu a právě ustanovení § 58 odst. 2 zákona o 

ochraně přírody, které bylo s účinností od 28. 4. 2004 do zákona včleněno, zajišťuje za ně 

náhradu, jak ji ostatně garantuje i čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (podle 

tohoto ustanovení je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné ve veřejném 

zájmu, a to na základě zákona a za náhradu). Jestliže jednou z významných funkcí lesa je 

těžba dřevní hmoty, může každý vlastník důvodně očekávat zisk z této činnosti; je-li jeho 

vlastnické právo zákonem omezeno právě v této oblasti, náleží mu odpovídající náhrada bez 

ohledu na to, že již v době, kdy se vlastníkem stal, tu omezení bylo a on o něm věděl. Výjimku 

z ústavně zaručené nedotknutelnosti vlastnictví nelze totiž vykládat tak, že by se Listinou 

předvídaný kompenzační prostředek vztahoval jen na ty subjekty, jejichž vlastnictví bude 

omezeno teprve následně po přijetí této ústavní či zákonné úpravy, a že by z možnosti náhrady 

byli provždy vyloučeni ti, kdo byli ve výkonu svých vlastnických práv omezeni již před přijetím 

právní úpravy řešící důsledky společensky odůvodněného zásahu do rozsahu vlastnického 

práva.“. 
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č. 2/2014 

 

 

Výklad k možnosti omezení nebo zákazu činnosti, která by mohla způsobit 

nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody podle § 

66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 

350/2012 Sb. 
 

 

k § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona  

č. 350/2012 Sb. 

 

Orgán ochrany přírody může stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro 

výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště 

chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat, pouze v případech, kdy 

nebylo k této činnosti vydáno povolující rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny.  

 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle kterého je 

orgán ochrany přírody oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro 

výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných 

částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat, bylo do (původního) znění zákona vloženo 

jakožto významné preventivní ustanovení. Podle tohoto původního znění byl orgán ochrany 

přírody oprávněn omezit nebo zakázat i činnost povolenou, pokud prokázal, že by výkon 

takové činnosti mohl způsobit tímto zákonem nedovolenou změnu přírody. Povolenou 

činností se přitom rozuměla jak činnost jiným zákonem nezakázaná či neomezovaná tak i 

činnost, která byla povolena individuálním správním aktem vydaným jiným správním 

orgánem. 

 

Zákonem č. 350/2012 Sb. (tzv. velká novela stavebního zákona a související novelizace 

některých dalších předpisů) bylo ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb. s účinností od 1. 

ledna 2013 doplněno o druhý odstavec, který vylučuje, aby byla činnost omezena nebo 

zakázána v případě, kdy bylo vydáno platné pravomocné rozhodnutí. Ustanovení druhého 

odstavce je přitom nezbytné vykládat v návaznosti na odstavec první – odstavec druhý má na 

mysli pouze rozhodnutí orgánu ochrany přírody vydaná podle zákona č. 114/1992 Sb. a 

nikoliv jakákoliv rozhodnutí podle jiných zákonů (např. stavebních úřadů podle stavebního 

zákona). 

 

Účelem provedené změny je ochránit nabytá práva subjektů, kterým byla činnost řádně 

povolena, zároveň však nesmí dojít k nedovolené změně obecně nebo zvláště chráněných 

částí přírody. Znamená to tedy především, že orgán ochrany přírody není oprávněn omezit či 

zakázat činnost tehdy, kdy pro ni bylo vydáno povolující rozhodnutí podle zákona č. 

114/1992 Sb., tj. kdy byl orgánem ochrany přírody řádně posouzen vliv činnosti na dané 

přírodní podmínky. Takový postup je naplněním účelu ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 

Sb., které zajišťuje ochranu dynamiky (proměnlivosti) přírodních procesů, a to i v případě, že 

je tato činnost (podle jiných zákonů) povolena. 

 

 


