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18.
SDĚLENÍ

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

č. 8/2006

Výklad k otázce rozsahu kompetence České inspekce životního prostředí ukládat pokuty podle § 116 vodního 
zákona

k § 112 odst. 1 písm. a) a f) a § 116 odst. 1 písm. a) až d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Česká inspekce životního prostředí je kompetentní ukládat pokuty za jakékoli porušení povinností podle § 116 
odst. 1 písm. a) až d) vodního zákona, tj. i těch, jejichž dodržování není předmětem dozoru jí prováděného podle 
§ 112 odst. 1 písm. a) a f) vodního zákona.

Odůvodnění: 
Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky lze působnost správních úřadů stanovit toliko zákonem. Ustanovení § 112 
a ustanovení § 116 vodního zákona jsou dvěma svébytnými kompetenčními ustanoveními. Ustanovení § 116 vodního 
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zákona je na ustanovení § 112 odst. 1 vodního zákona (zejm. písm. a) a h) citovaného paragrafu) nezávislé. Tam, kde 
zákonodárce zamýšlel kompetenci České inspekce životního prostředí vázat na její výhradní dozorovou působnost, uči-
nil tak výslovným odkazem (např. ustanovení § 112 odst. 1 písm. c) vodního zákona). Jelikož vodní zákon v ustanovení 
§ 116 odst. 1 mezi orgány oprávněnými k ukládání správních sankcí uvádí Českou inspekci životního prostředí, aniž by 
její sankční oprávnění výslovně vázal na rozsah její dozorové kompetence podle ustanovení § 112 vodního zákona, ne-
lze sankční kompetenci inspekce podle ustanovení § 116 vodního zákona omezit pouze na případy, v nichž je inspekce 
oprávněna vykonávat dozorovou činnost. 

č. 9/2006

Výklad k ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

k § 40 odst. 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

I. O námitkách vlastníků dotčených nemovitostí a dotčených obcí a krajů podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se rozhoduje ve správním řízení. 
 
II. V řízení o námitkách jsou vlastníci dotčených nemovitostí účastníky ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního 
řádu (včetně obcí a krajů, které jsou takovými vlastníky) a dále dotčené obce a kraje účastníky podle § 27 odst. 3, 
věty prvé správního řádu, pokud tyto subjekty uplatnily námitky k návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území 
ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2, věta osmá zákona č. 114/1992 Sb. 

III. Proti rozhodnutí o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.

Odůvodnění:
Vlastní proces vyhlašování zvláště chráněného území (dále jen „ZCHÚ“) je rozdělen do 2 fází, a to na proces projedná-
vání návrhu (v jehož rámci případně probíhá námitkové řízení), a na proces, který je svým charakterem procesem legis-
lativním a jehož výsledkem je vydání právního předpisu, jímž se ZCHÚ vyhlašuje. Námitkové řízení podle ustanovení § 
40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je správním řízením. Takový 
výklad lze dovodit zejména z terminologie ustanovení § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jenž užívá pojmy 
typické pro správní řízení (pravomocné rozhodnutí, účastník řízení). Ani ustanovení § 90 zákona o ochraně přírody a kra-
jiny nevylučuje rozhodování o námitkách z režimu správního řízení. 

Uvedenému výkladu nasvědčuje rovněž legislativní koncepce analogického ustanovení - § 45c zákona o ochraně přírody 
a krajiny, které upravuje vyhlašování evropsky významných lokalit. V ustanovení § 45c odst. 3 zákona o ochraně pří-
rody a krajiny se v souvislosti s vypořádáním připomínek týkajících se vymezení ochranných podmínek výslovně ho-
voří o správním řízení. V tomto případě nelze s ohledem na ústavní princip vázanosti výkonné moci zákonem ani jinou 
interpretaci připustit. Na základě logického a sémantického výkladu tohoto ustanovení, které nelze aplikovat bez vazby 
na ustanovení § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny, je třeba dospět k závěru, že i v případě ustanovení § 40 zákona 
o ochraně přírody a krajiny se řízení o vypořádání námitek řídí správním řádem. 

Pravomocné rozhodnutí o námitkách je ve smyslu ustanovení § 40 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny podkla-
dem pro proces schválení právního předpisu, kterým se ZCHÚ vyhlašuje. Správním orgánem příslušným k vedení ná-
mitkového řízení při vyhlašování národních parků a chráněných krajinných oblastí, je subjekt odlišný od toho, který vede 
vlastní legislativní proces směřující k vyhlášení ZCHÚ (Parlament ČR, popř. vláda ČR). Podle ustanovení § 79 odst. 3 
písm. m) zákona o ochraně přírody a krajiny záměr vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti a národní pří-
rodní rezervace oznamuje ministerstvo, a tedy ministerstvo je orgánem ochrany přírody, který je příslušný vést řízení 
o námitkách proti návrhu na vyhlášení národního parku či chráněné krajinné oblasti. 

V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny mohou být účastníky řízení o námitkách pouze 
fyzické a právnické osoby, které proti návrhu uplatnily námitky. Námitky proti návrhu na vyhlášení ZCHÚ mohou uplat-
nit vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou a dotčené obce a kraje. Okruh účastníků je tedy stanoven 
taxativně. Řízení o námitkách je vždy řízením návrhovým. Vzhledem k tomu, že rozsah omezení vlastníků dotčených 
nemovitostí vyplývající z rozhodnutí o námitkách je závazný pro právní předpis, kterým se ZCHÚ vyhlašuje, jsou v ří-
zení o námitkách vlastníci dotčených nemovitostí, kteří uplatnili námitky proti návrhu na vyhlášení ZCHÚ, účastníky 
ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. Dotčené obce a kraje, pokud proti návrhu uplatnily námitky, 
jsou v řízení o námitkách účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu. Pokud však dotčené obce a kraje 
uplatnily své námitky jako vlastníci dotčených nemovitostí, jsou v řízení o námitkách účastníky podle ustanovení § 27 
odst. 1 písm. a) správního řádu. 
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Proti rozhodnutí o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad dle zásady dvouinstančnosti správního řízení. Zákon 
o ochraně přírody a krajiny totiž výslovně nestanoví, že odvolání podat nelze (§ 81 odst. 1 správního řádu). 

V Praze dne 27. června 2006

 JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r.
 ředitelka sekretariátu rozkladové komise

19.
SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP o doplnění Seznamu 
odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Doplnění Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečiš-
tění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Odbornou způsobilostí se dle § 6 odst.1 zákona o integrované prevenci rozumí pověření právnické osoby Ministerstvem 
životního prostředí k poskytování odborných vyjádření podle § 11 tohoto zákona, a to zapsáním do Seznamu odborně 
způsobilých osob.

Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo s Ministerstvem zemědělství 
podle oblasti jejich působnosti zapíše s uvedením věcně vymezeného rozsahu odborné způsobilosti do Seznamu odborně 
způsobilých osob právnickou osobu, která prokáže odbornou způsobilost dle § 6 odst. 3 pro požadované kategorie dle 
přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Doplnění Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona o integrované prevenci (aktuální k 1. 8. 2006) je uvedeno 
v následující tabulce.

Tabulka: Doplnění Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb.,  
o integrované prevenci – aktuální k 1. 8. 2006

číslo

 IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY Kategorie dle přílohy č. 1, pro 
které byla právnická osoba 
pověřena k poskytování 
odborných vyjádření dle 
§ 11 zákona č. 76/2002 Sb. 
o integrované prevenci

Název adresa IČ kontaktní osoba

 AKTUALIZACE ÚDAJŮ:

59

CENIA,  
česká 

informační 
agentura 
životního 
prostředí

Kodaňská 10
100 10 Praha 10

25839047
RNDr. Jan Prášek

tel.:+420 267 225 328
e-mail: jan.prasek@cenia.cz

1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 2.5., 2.6., 3.1., 3.3., 3.4., 
3.5., 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c), 
4.1. d), 4.1. e), 4.1. f), 4.1. h), 
4.1. i), 4.1. j), 4.1. k), 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 
5.4., 6.1., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru posuzování vlivů 

na životní prostředí a IPPC



4

20.
Společné sdělení

odboru zvláště chráněných částí přírody a odboru legislativního k problematice 
ochrany holuba skalního, žijícího ve městech podle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Holub skalní, žijící ve městech není ptákem, na kterého by se vztahovala ustanovení § 5a a § 5b zákona. Toto sdělení 
vychází ze stanoviska, vyjádřeného v materiálu Evropské komise „Report from the Commission on the Application of 
Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds (COM 2002, 146 final), ze kterého vyplývá, že na populace 
domestikovaných druhů včetně ferálních, s uvedením ferálních populací holuba skalního jako konkrétního případu, se 
nevztahuje ochrana podle článku 1 směrnice Rady 79/409/EHS. 

 doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., v.r.
 ředitelka odboru legislativního



5

21.
Společné sdělení 

odboru ekologie krajiny a lesa, odboru zvláště chráněných částí přírody 
a odboru legislativního k definici jezera v souvislosti s ochranou podle  

§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Jezero jako pojem není v právním řádu definováno, odborně se za jezero považuje přirozená vodní nádrž, nebo také pro-
hlubeň naplněná sladkou nebo slanou vodou. Vodní plochy vzniklé po těžbě nerostných surovin, tzn. zatopením lomů, 
příp. vzniklé jiným způsobem jako důsledek lidské činnosti, jejímž smyslem nebylo vytvoření a užívání jezera, jsou za je-
zera považovány, i když nevznikly přírodními procesy, ale antropogenní činností. Převážná část těchto vodních ploch to-
tiž svými vlastnostmi přírodní jezera připomínají, velmi často vytvářejí cenné přírodní ekosystémy, téměř totožné s eko-
systémy jezer vzniklých vlivem přírodních sil, čímž přispívají k udržení ekologické stability krajiny a utváří její typický 
vzhledů, proto je nezbytné zabezpečit jejich zachování. Z těchto důvodů je nezbytné k nim přistupovat jako k význam-
ným krajinným prvkům, tudíž je nezbytné vydávat v souladu s § 4 odst. 2 zákona stanoviska orgánu ochrany přírody 
k zásahům, které by mohly mít negativní vliv na jezerní ekosystém. 

 doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., v.r.
 ředitelka odboru legislativního
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22.
Sdělení 

odboru legislativního k problematice poskytování náhrad škod 
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za škody způsobené 

na rybách v rybářských revírech

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve 
znění pozdějších předpisů, není z právního hlediska možné poskytovat náhrady škod za škody způsobené vydrou říční 
nebo kormoránem velkým na rybách v rybářských revírech.

Definice pojmu „ryby“ uvedená v ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 115/2000 Sb. byla jeho novelou č. 130/2006 Sb. roz-
šířena o „ryby v rybářských revírech“, a to oproti dosavadnímu znění, které za ryby pro účely tohoto zákona považovalo 
pouze ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech 
nebo pstružích farmách, tzn. pouze ryby chované v uzavřených objektech. Doplnění definice o ryby chované v rybář-
ských revírech s cílem rozšířit poskytování náhrad i na ryby volně žijící ve vodních tocích je v přímém rozporu s účelem 
a smyslem zákona č. 115/2000 Sb., podle kterého [§ 2 písm. b)] stát poskytuje pouze náhrady za škody na majetku osob 
a škody na životě nebo zdraví fyzických osob. V případě ryb žijících v rybářských revírech jde obdobně jako u zvěře 
o „věc ničí“ (res nullius), nejde o vlastnictví konkrétní osoby, a nevzniká tedy škoda žádnému vlastníku. Vlastnické právo 
k rybám vzniká v tomto případě až jejich ulovením. Zákon č. 115/2000 Sb. v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních 
práv a svobod, který zakotvuje poskytování náhrad pouze za omezení vlastnického práva nebo přímo za vyvlastnění, 
umožňuje poskytování náhrad škod jen u ryb v uzavřených objektech, kde lze prokázat vlastnictví k nim. 

Právní úprava obsažená v zákoně č. 115/2000 Sb. zcela koresponduje se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybář-
ství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., který v ustanovení § 2 písm. f) rozumí výkonem rybářského práva činnost v rybář-
ském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů. I podle 
zákona o rybářství tedy vlastnické právo k rybám vzniká až jejich ulovením (tj. odnětím z rybářského revíru).

Zákon o rybářství obsahuje speciální úpravu týkající se náhrady škody způsobené na rybí obsádce v rybářském revíru 
nebo na rybníku nebo ve zvláštních rybochovných zařízeních. Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona o rybářství odpo-
vídá za tuto škodu osoba, která ji způsobila. K vymáhání škody je oprávněn uživatel rybářského revíru. Toto ustanovení 
nezakládá vlastnické právo uživatele rybářského revíru k rybám v rybářských revírech (vodních tocích), ale jeho účelem 
je určit subjekt oprávněný k náhradě škody způsobené konkrétní osobou právě z toho titulu, že ryby ve vodních tocích 
konkrétního vlastníka nemají; jinak by se bez dalšího uplatnil § 420 a násl. občanského zákoníku. Jelikož § 12 odst. 11 
zákona o rybářství upravuje otázku příjemce náhrady škody způsobené konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, není 
s ní zákon č. 115/2000 Sb. nikterak v rozporu, ale, jakožto lex specialis, řeší poskytování náhrad škod způsobených ži-
vočichy, nikoliv osobami. 

Vzhledem ke skutečnosti, že změna ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 115/2000 Sb. učiněná zákonem č. 130/2006 Sb. je 
v rozporu se základními podmínkami, za nichž se podle zákona č. 115/2000 Sb. poskytují náhrady škod, a nadto neod-
povídá základním principům práva ústavního a občanského, nelze tuto část citovaného ustanovení aplikovat. 

Výše uvedené stanovisko je v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 540/2003 ze dne 
29. 4. 2004, který (byť byl vydán před účinností zákona č. 130/2006 Sb.) jednoznačně vyslovil právní názor, že na rozdíl 
od ryb v rybnících není vlastnictví k rybám v tekoucích vodách možné a neulovené ryby ve vodních tocích se považují 
za věc. Ztráta dosud neulovených ryb žijících ve vodních tocích tím, že je zkonzumovala vydra, nemůže představovat sní-
žení majetkového stavu oprávněného subjektu rybářského práva, neboť ten ryby k okamžiku jejich ztráty nevlastnil.

 doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., v.r.
 ředitelka odboru legislativního
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2006 zasílejte na adresu

SEVT, a. s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete e-mail na adresu faq@env.cz a v něm 

uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte 
přiděleno od SEVT, a abonentní adresu.

Věstník Ministerstva životního prostředí ♦ Ročník XVI, částka 9/2006 ♦ Vychází 12x ročně ♦ Vydává Ministerstvo 
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, telefon 267 121 111 ♦ Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl ♦ 

Administrace a objednávky SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, tel.: 283 090 352, fax: 233 553 422,  
e-mail: sevt@sevt.cz ♦ Sazba Informica, tisk PeMa Praha ♦ Měsíčníky Věstník a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníkem 
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