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10.
METODICKÝ POKYN

pro postup při přeshraniční přepravě odpadů a/nebo předupravených odpadů 
do ČR za účelem jejich energetického využití

Metodický pokyn je určen pro odbory životního prostředí krajských úřadů v působnosti odpadového 
hospodářství a ochrany ovzduší.

Počátkem platnosti smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské Unii je možné povolit přepravu odpadů do ČR 
za účelem jejich energetického využití postupem a za podmínek stanovených v Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru 
nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (dále jen „Nařízení 259/93“).

Odbor odpadů a odbor ochrany ovzduší MŽP se shodly na tom, že spalitelné materiály vyrobené z odpadů, i když 
jsou deklarovány např. jako tzv. „alternativní palivo“, jsou předupravenými odpady (zpravidla vzniklými využitím 
způsobem R 12 dle příl. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „zákon o odpadech“) a zařízení, v nichž budou energeticky využívány (R 1), musí být schválena pro 
spalování nebo spoluspalování odpadů podle platných právních předpisů ČR.
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Oznámení o záměru přeshraniční přepravy odpadů a/nebo předupravených odpadů

Přeshraniční přeprava odpadů a/nebo předupravených odpadů jako částečné náhrady paliva (např. v cementárnách) je 
ve smyslu rozsudku Evropského soudního dvora č. C-228/00 považována za přeshraniční přepravu odpadů za účelem 
jejich energetického využití a odbor odpadů MŽP ji může povolit za předpokladu splnění požadovaných náležitostí. 
Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů do ČR podává oznamovatel v zemi původu podle čl. 6 až 8 Nařízení 259/93. 
Zásadními náležitostmi oznámení z hlediska českého příslušného správního úřadu, jímž je podle § 72 odst. 1 písm. 
d) zákona o odpadech Ministerstvo životního prostředí, jsou kopie povolení krajského úřadu podle § 17 odst. 2 písm. 
c), f) a g) a § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a 
kopie rozhodnutí krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, jimiž je vydán souhlas k provozování zařízení 
příjemce, ve kterém budou odpady a/nebo předupravené odpady energeticky využívány, a s jeho provozním řádem.

Zásady postupu při posuzování oznámení

Pokud bude na MŽP podáno oznámení o plánované přepravě odpadů a/nebo předupravených odpadů k energetick-
ému využití, jehož náležitosti nebudou ve vztahu k předmětným odpadům a/nebo předupraveným odpadům dostatečné, 
vznese MŽP námitku podle čl. 7 Nařízení 259/93, že plánovaná přeprava není v souladu s právními předpisy ČR. Kopie 
rozhodnutí o námitce (námitkách) podle čl. 7 Nařízení 259/93 bude zaslána odboru životního prostředí KÚ společně s 
podklady (zejména smlouva s příslušným spalovacím zařízením obsahující charakteristiku a původ odpadů a případně 
navrhovaný poměr množství dovážených spoluspalovaných odpadů k palivu, analýza odpadů) a s žádostí o stanovení 
doby trvání provozního ověření a jí odpovídajícího množství spoluspalovaných odpadů. Kopie rozhodnutí MŽP o námitce 
(námitkách) bude zaslána rovněž provozovateli zařízení, do něhož by plánovaná přeprava odpadů a/nebo předupravených 
odpadů měla směřovat (příjemce) a oddělení ochrany ovzduší ŘČIŽP a příslušného OI ČIŽP. 

Zásady postupu krajského úřadu

V souvislosti s vydáním povolení podle § 17 odst. 2 písm. c), f) a g) zákona o ochraně ovzduší a souhlasu podle § 14 
odst. 1 zákona o odpadech je třeba, aby pro odpady a/nebo předupravené odpady, jejichž přeprava je plánována z jiného 
státu, bylo uloženo provedení provozního ověření jejich spalování (spoluspalování). S ohledem na to, že přeshraničně 
přepravované předupravené odpady k energetickému využití budou zpravidla zpracovány z odděleně sbíraných složek 
komunálního odpadu ze zahraničí, je nutno při vydávání povolení k provoznímu ověření stanovit dobu jeho trvání tak, 
aby poskytlo reprezentativní výsledky měření emisí a provozních parametrů v rozsahu předpokládaných režimů ener-
getického využití na zařízení příjemce.

Pokud se jedná o zařízení, ve kterém dosud nebyly spalovány ani spoluspalovány odpady, je vhodné, aby povolení 
podle § 17 odst. 2 písm. c) nebo f) zákona o ochraně ovzduší a souhlas k energetickému využití příslušných odpadů a/
nebo předupravených odpadů ze zahraničí podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech byly vydány pouze na dobu provozního 
ověření. 

Rovněž v případě, že se jedná o zařízení, které již má vydáno povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadů 
podle § 17 odst. 2 písm. c) příp. f) zákona o ochraně ovzduší a/nebo souhlas k energetickému využívání příslušných 
odpadů a/nebo příslušných předupravených odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, se doporučuje uložit prove-
dení provozního ověření spalování nebo spoluspalování odpadů dovezených ze zahraničí. Informace o původu a složení 
je podle čl. 6 odst. 5 Nařízení 259/93 základní součástí oznámení o plánované přeshraniční přepravě odpadů (původ 
odpadů významně ovlivňuje jejich složení). U odpadů a/nebo předupravených odpadů pocházejících z jiného státu je 
třeba předpokládat odlišné složení, což odůvodňuje provozní ověření jejich spalování nebo spoluspalování na tuzemském 
zařízení. 

Pokud bude krajský úřad připravovat povolení podle § 17 odst. 2 písm. c), f) a g) zákona o ochraně ovzduší, použije 
všechna relevantní ustanovení legislativy na ochranu ovzduší, zejména § 17 odst. 4, 7 – 10, § 18 a § 54 odst. 12 a 14 
zákona o ochraně ovzduší, nařízení vlády č. 354/2002 Sb. a vyhlášky č. 356/2002 Sb. (§ 6 odst. 7 a 8, § 23, § 32 a příloha 
č. 13). 

Pokud bude žádost o povolení provozního ověření spalování / spoluspalování odpadů a/nebo předupravených odpadů 
pocházejících ze zahraničí podána přímo na příslušný KÚ před tím, než bylo oznámení o přeshraniční přepravě odpadů 
ze zahraničí podáno na MŽP, informuje krajský úřad o této skutečnosti oddělení přeshraničního pohybu odpadů MŽP a 
zašle mu na vědomí kopii povolení vydaného podle § 17 odst. 2 písm. c), f) nebo g) zákona o ochraně ovzduší. Pokud by 
přeprava odpadů a/nebo předupravených odpadů do ČR byla prováděna bez oznámení Ministerstvu životního prostředí, 
jednalo by se o nepovolenou přepravu podle čl. 26 odst. 1 Nařízení 259/93. 
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Další postup při posuzování oznámení 
 
Odbor odpadů MŽP vydá rozhodnutí o souhlasu s přeshraniční přepravou odpadů a/nebo předupravených odpadů k 

energetickému využití v množství nezbytně nutném pro provozní ověření až poté, kdy budou krajským úřadem stanoveny 
podmínky pro provozní ověření energetického využití odpadů. Pokud bude na základě provozního ověření prokázáno, že 
jsou požadavky národní legislativy, tj. zákona o ochraně ovzduší a zákona o odpadech splněny, může odbor odpadů MŽP 
v novém řízení vydat rozhodnutí o souhlasu s přeshraniční přepravou odpadů a/nebo předupravených odpadů k energet-
ickému využití v množství, které bude odpovídat období maximálně 1 roku. Předpokladem je, že bude na toto období 
krajským úřadem vydáno pro spalování / spoluspalování / energetické využití příslušných odpadů a/nebo příslušných 
předupravených odpadů ze zahraničí povolení podle § 17 odst. 2 písm. c), f) a g) zákona o ochraně ovzduší a souhlas 
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, v nichž budou zohledněny výsledky provedeného provozního ověření. 

Ing. Leoš Křenek, v.r.
ředitel odboru odpadů
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11.
METODICKÝ POKYN

sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí  
ze dne 31. května 2005 k

POSTUPU ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY PŘI ROZHODOVÁNÍ 
O NÁHRADĚ ÚJMY ZA ZTÍŽENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO NEBO LESNÍHO 
HOSPODAŘENÍ PODLE § 58 ZÁKONA Č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ 

PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 218/2004 Sb.

Tento metodický pokyn stanovuje postup orgánů ochrany přírody, které jsou příslušné k rozhodování ve věci rozhodo-
vání o náhradě újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“).

Administrace náhrady újmy probíhá v režimu správního řízení. Příslušnými orgány ochrany přírody (dále jen 
orgány ochrany přírody) jsou podle § 58 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. na území národních parků (NP) a jejich ochran-
ných pásem správy NP, na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) a jejich ochranných pásem správy CHKO a na 
ostatním území Správa ochrany přírody, která k tomu byla zmocněna Ministerstvem životního prostředí podle § 58 odst. 
4 zákona č. 114/1992 Sb. (příkaz ministra z porady vedení konané dne 3. března 2005).

Postup orgánu ochrany přírody:

Shrnutí procesu administrace žádosti:

Žádost je doručena na příslušný orgán ochrany přírody1. Dnem přijetí žádosti je zahájeno správní řízení. Orgán ochrany 
přírody stanoví okruh účastníků řízení, který vyplývá speciálně ze zákona č. 114/1992 Sb. Obec, jejíhož správního 
obvodu se předmět žádosti týká, je účastníkem správního řízení, a to na rozdíl od občanských sdružení, které v tomto 
případě účastníky řízení nejsou, protože náhrada újmy se netýká zájmů ochrany přírody chráněných zákonem. Obecně 
vyplývá možnost dalších subjektů účastnit se správního řízení z § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen 
„správní řád“), kdy účastníkem řízení je každý, o jehož právech a právem chráněných zájmech je rozhodováno. Orgán 
ochrany přírody posuzuje nárok toho, kdo o náhradu újmy požádal, tomu je také náhrada (ne)přiznána. Na lhůty pro 
správní řízení ve věci náhrady újmy se vztahuje § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. – v jednoduchých případech bezod-
kladně, v ostatních do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení).

Podle zákona má nárok na náhradu vlastník nebo nájemce, přičemž požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se 
náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Při podání žádosti nájemcem orgán ochrany přírody nemůže vědět, zda do konce 
lhůty nepožádá též vlastník. Vzhledem k tomu, že podání nájemcem pozemku není důvodem pro přerušení řízení, je 
třeba postupovat následovně, a to považovat takové řízení za zvláště složitý případ; zvláštní složitost lze spatřovat právě 
v okolnosti, že správní orgán je v riziku vydání rozhodnutí neoprávněné osobě, tj. rozhodnutí nezákonného. Tak správní 
orgán vyčkává, zda do konce lhůty nepodá žádost též vlastník. Jinak se nemůže vyhnout eventuálnímu nebezpečí, že 
poskytne náhradu neoprávněně. Takto nečiní, jestliže má od vlastníka písemné vzdání se nároku na náhradu za příslušné 
období (to si může nájemce na radu správního orgánu od vlastníka obstarat a správnímu úřadu předložit). Vyčkávání 
samozřejmě je myšleno jen s vydáním konečného rozhodnutí, jinak správní orgán vede řízení zatím s nájemcem - provádí 
dokazování apod.) Nelze předpokládat, že žádost bude podána hned 1. ledna roku, takže za výše uvedeného postupu by 
správní orgán měl lhůtám dostát.

Orgán ochrany přírody dále ověří náležitosti podání (viz postup dle jednotlivých bodů tohoto metodického pokynu). 
V případě, že podání neobsahuje náležitosti vyplývající z bodu I. tohoto metodického pokynu, je možné řízení přerušit ve 
smyslu § 29 správního řádu z důvodu nedostatku podání, a to do doby odstranění těchto nedostatků. Jinak je na zvážení 
správního orgánu, zda svolá jednání v této věci a v případě, že z doložených dokladů a podkladů vyplývá jednoznačně 
oprávněnost nároku a jeho výše, vydá rozhodnutí ve věci. Podle nového správního řádu, který nabude účinnosti 1.ledna 
2006, je důvodem pro přerušení nejen již zahájené řízení o předběžné otázce, ale i řízení, které má být za tímto účelem 
zahájeno. Důvodem přerušení správního řízení není neexistence prováděcího právního předpisu.

Obsahem výroku je prohlášení o tom, že se náhrada (ne)poskytuje a v jaké výši. Řádné zdůvodnění musí být obsahem 
odůvodnění. Orgán ochrany přírody by v něm měl odůvodnit, proč je/není náhrada přiznána v plné (požadované) výši, 
proč je případně přiznána částečně, anebo proč není přiznána vůbec. Orgán ochrany přírody tedy uvede:

1 Pokud je žádost doručena na nepříslušný orgán ochrany přírody, je tento povinen obratem postoupit tuto žádost 
orgánu ochrany přírody příslušnému věcně i místně (§ 20 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení [správní řád]).
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- co považuje za prokazatelně doložené,
- co považuje za nedoložené, pročež v této části nárok neuznává (např. nesouhlas se způsobem výpočtu výše 

náhrady – může být rovněž přiznána menší částka; nesouhlas s předmětem, za který je náhrada požadována; …).
V případě pochybností může správní orgán v rámci tohoto řízení pro určení výše náhrady stanovit znalce (§ 36 správ-

ního řádu). Ustanovení znalce se děje správním rozhodnutím, které se doručuje znalci a všem účastníkům řízení. Posudek 
znalce je hrazen orgánem ochrany přírody. Pokud však žadatel podal žádost se znaleckým posudkem, hradí ho on sám. 
Správní úřad není vázán výsledky znaleckého posudku. K posudku přistupuje stejně jako k ostatním důkazům, které 
během správního řízení hodnotí a posuzuje.

Proti vydanému rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat v souladu s § 53 správního řádu řádný opravný prostře-
dek. Odvolacím orgánem ve správním řízení k posouzení nároku na náhradu újmy a její výši je Ministerstvo životního 
prostředí.

Orgán ochrany přírody posuzuje žádost z následujících hledisek:

A. Nárok na náhradu musí být uplatněn nejpozději do tří měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma 
vznikla nebo trvala, tj. nejpozději do 31. března následujícího roku. Pokud je uplatněna později, nárok zaniká.

B. Nárok musí být uplatněn písemně.

C. Uplatnit nárok může buď vlastník nebo nájemce daného pozemku, přednostně vlastník, oběma současně náhrada 
nemůže být poskytnuta. Uplatní-li nárok osoba nepřípustná, žádost musí být zamítnuta.

D. Újma vznikla na základě omezení vyplývajícího ze zákona č. 114/1992 Sb., a to v souladu s § 58 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb.takto:

Nárok na náhradu vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté zákona č. 114/1992 Sb. 
včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě, a dále též v důsledku omezení vyplý-
vajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona.

Jedná se o omezení vyplývající ze základních a bližších ochranných podmínek zvláště chráněných území, ochranných 
podmínek evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, nebo o omezení vyplývající z ochrany zvláště chráněných 
druhů rostlin, ochrany zvláště chráněných živočichů, ochrany památných stromů a nerostů.

K obecné části zákona:
Pokud rozhodnutí, jímž je vydáno závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2 nebo souhlas podle § 12 zákona č. 

114/1992 Sb., obsahuje podmínky, z nichž vyplývá omezení, nejde o omezení ve smyslu § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

K části třetí až páté zákona:
Co se týče činnosti vázané na souhlas, tato činnost prvotně konána být nesmí, tj. je zakázána. Může být konána až 

na základě souhlasu, který však nemusí být udělen. Náhrada újmy se v tomto případě poskytuje v případě, že souhlas 
není udělen. Je-li souhlas udělen, náhrada nepřísluší. Může však nastat případ, kdy v rozhodnutí, kterým je udělen sou-
hlas jsou dány určité podmínky pro povolovanou činnost. Představují-li tyto podmínky omezení ve smyslu § 58 zákona, 
náhrada za takové omezení přísluší.

Nejvýznamnější základní ochrannou podmínkou na území NP, I. a II. zóny CHKO, národních přírodních rezervací 
(NPR) a přírodních rezervací (PR) omezující možnost jejich hospodářského využívání je zákaz „hospodařit způsobem 
vyžadujícím intenzivní technologie“, přičemž na území NP a I. a II. zóny CHKO se intenzivními technologiemi rozumí 
„prostředky a činnosti, které by mohly způsobit podstatnou změnu v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci eko-
systémů“ a na území NPR a PR se intenzivními technologiemi rozumí „prostředky a činnosti, které by mohli způsobit 
změnu v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů“. Zakázáno je tedy uplatňování takových způsobů 
hospodaření při kterých dochází ke změnám v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, přičemž na území 
NPR a PR se jedná o přísnější omezení hospodářského využívání než na území NP a CHKO. Omezeny nebo zakázány 
jsou zde i některé způsoby hospodaření, které jsou mimo tato území jinak dovoleny.

Na území NP a I. a II. zóny CHKO se jedná například o změny druhové skladby lesních porostů spočívající v ná-
hradě stanovištně původní hlavní dřeviny (buk, dub, apod.) za jinou (smrk, borovice, apod.), zkrácení doby obmýtní 
nebo obnovní oproti dosavadnímu způsobu hospodaření v rámci hospodářského souboru. Na loukách se jedná například 
o zvyšování intenzity nebo změny ve způsobu hnojení, používání herbicidů. U rybníků se jedná například o zvyšování 
intenzity nebo změny ve způsobu hnojení, úplné obměny druhového složení rybích obsádek. 

Na území NPR a PR se jedná například o těžbu a soustřeďování dřeva v lesních porostech vykazujících znaky přiro-
zeného lesa, vytváření holin v lesních porostech se nepřirozenou druhovou skladbou a strukturou. Na loukách se jedná 
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například o změny ve způsobu nebo intenzitě kosení, zvyšování intenzity nebo změny ve způsobu hnojení, používání 
herbicidů. U rybníků se jedná například o zvyšování intenzity nebo změny ve způsobu hnojení, vápnění, změny v dru-
hovém složení rybích obsádek. Na území NPR jsou některé z uvedených činností zakázány též samostatnou základní 
ochrannou podmínkou.

Takové činnosti lze považovat za omezené nebo zakázané pouze na základě vyhlášení příslušného zvláště chráněného 
území a není třeba dokládat další rozhodnutí orgánů ochrany přírody.

 Například v případě ponechání samovolnému vývoji (úplná újma na produkci) v NPR nebo PR musí tedy orgán 
ochrany přírody vyhodnotit na základě stavu porostu z hlediska přirozenosti, kde se jedná o tento typ újmy, pak už ale 
nepožaduje po žadateli doložení rozhodnutí o zákazu těžby. 

Za omezení vzniklá na základě plnění povinností uložených správními akty, v důsledku neplnění povinností stanove-
ných tímto zákonem nebo jeho prováděcími předpisy, tj. např. za uložená opatření k odstranění následků neoprávněných 
zásahů (§ 86 zákona č. 114/1992 Sb.), se náhrada neposkytne.

E. Újma vznikla nebo trvala v kalendářním roce, za který je náhrada požadována.

Nelze hradit újmu zpětně za více než jeden kalendářní rok.

Nárok na náhradu může vzniknout nejdříve ode dne účinnosti zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2004 Sb.“), a to pokud 
k omezení došlo za účinnosti zákona č. 114/1992 Sb.

Vznikla-li újma v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté zákona č. 114/1992 Sb., včetně prováděcích 
právních předpisů, nebo v důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného 
podle tohoto zákona, náhradu lze poskytnout, jestliže újma trvala v den nabytí účinnosti zákona č. 218/2004 Sb.

U rybníků s víceletým horkovým hospodářským cyklem by náhrada měla být poskytnuta až v posledním roce 
tohoto cyklu, kdy je možné vyčíslit vzniklou újmu. Žádost by však měla být uplatňována v každém roce tohoto cyklu, 
a to bez vyčíslení náhrady. Do doby, než je možné stanovit výši náhrady, je správní řízení přerušeno z důvodu nedostatku 
podání.

F. Jedná se o zemědělské nebo lesní hospodaření, které je vymezeno takto:

Náhrada se poskytuje výlučně za ztížení zemědělského a lesního hospodaření, nikoliv za ztížení výkonu rybářského 
práva, mysliveckého hospodaření 2 (včetně vysazování polodivokých kachen z umělých odchovů do honiteb), činností 
spojených s cestovním ruchem nebo výzkumem, atd.

Rozumí se tím řádné užívání ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodařením v lese podle lesního zákona se rozumí „obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní 
činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa“.

Zemědělskou půdou jsou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, „pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, 
pastviny.“

Musí jít vždy o činnosti spadající do běžného zemědělského nebo lesnického hospodaření. Pokud má vlastník poze-
mek označený jako les, má nárok jej obhospodařovat jako les. Nemá nárok na náhradu újmy za zákaz změny druhu 
pozemku.

Pod pojmem vodní drůbež jsou chápána hospodářská zvířata vázaná na vodu, tj. husy a kachny, nikoliv slepice 
a krůty 3. Nejde o volně žijící živočichy (např. kachny z původních přírodních populací či polodivoké kachny z umělých 
odchovů vypouštěné do honiteb).

2 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

3 viz též zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a prováděcí předpisy k němu
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G. Omezení souběžně nevzniklo na základě jiného právního předpisu nebo z jiných důvodů, než je omezení z to-
hoto zákona.

Pokud je zemědělské nebo lesní hospodaření omezeno souběžně na základě jiného zákona 4 nebo pokud ke snížení pro-
dukce došlo z jakýchkoliv jiných důvodů, než jsou omezení specifikovaná v § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., náhrada 
se snižuje úměrně tomuto „jinému“ omezení, v krajním případě (omezení vzniklé na základě zákona č. 114/1992 Sb. a sou-
běžně z jiných důvodů je totožné) je rovna nule (viz § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.).

H. Na činnost, za jejíž omezení je požadována náhrada újmy, nebyla povolena výjimka ze zákazů stanovených 
v §§ 16, 26, 29, 34, 35, 36 nebo výjimka podle §§ 49, 50 zákona č. 114/1992 Sb..

Případná povolená výjimka snižuje míru omezení.

I. Žádost je úplná.

Podání návrhu na náhradu obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, jméno a příjmení oprávněného 

zástupce, je-li žadatelem právnická osoba, případně telefonní a faxové číslo a e-mail,
b) jméno a příjmení, případně dodatek 5, datum narození, číslo občanského průkazu, identifikační číslo, bylo-li přidě-

leno, místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, případně telefonní a faxové číslo a e-mail,
c) bankovní spojení: název a sídlo peněžního ústavu, číslo účtu, kód banky, specifický symbol, má-li být náhrada poskyt-

nuta žadateli na účet,
d) požadovanou výši náhrady,
e) odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zákona, případně prováděcí právní předpis nebo na konkrétní pravomocné 

rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, 
z něhož vyplývá omezení,

f) výměru (plochu), pro niž se náhrada uplatňuje, u lesního pozemku v m2, u rybníků a zemědělské půdy v hektarech 
s přesností na dvě desetinná místa; nesouhlasí-li plocha podle katastru nemovitostí s plochou podle lesního hospo-
dářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, bere se za rozhodnou pro tento účel 
plocha v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí, s výjimkou 
případů, kdy je plocha stanovena měřením,

g) výpis z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce nebo nájemní smlouvu k pozemku,
h) čestné prohlášení, že žadatel vlastnil nebo měl pronajatý pozemek po dobu, za kterou uplatňuje náhradu újmy na daný 

pozemek,
i) kopii katastrální mapy, jedná-li se o zemědělskou půdu nebo rybník s chovem ryb nebo vodní drůbeže; je-li pozemek 

evidován zjednodušeným způsobem 6, doplněnou orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence, s vy-
značením části pozemku, na které je náhrada uplatňována,

j) druh pozemku 7, druh zemědělské kultury, jedná-li se o zemědělskou půdu,
k) čestné prohlášení, že žadatel obhospodařuje pozemek, na který uplatňuje náhradu újmy,
l) doklad o tom, že byl poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany přírody podle § 69 zákona č.  

114/1992 Sb. nebo náhrada podle zvláštního právního předpisu 8 včetně dokladu o jeho výši, případně čestné prohlá-
šení o tom, že poskytnut nebyl,

m) doklad o finanční částce poskytnuté na pozemek, na který je náhrada žádána, z veřejných prostředků formou dotace, 
příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, v kalendářním roce, za 
který je náhrada požadována, vlastníku nebo nájemci pozemku, případně čestné prohlášení, že taková částka nebyla 
poskytnuta; mají-li tyto částky vyplacené v předcházejících letech z veřejných rozpočtů vztah ke kalendářnímu roku, 
za který je náhrada požadována, žadatel předloží též doklady o těchto finančních částkách,

n) všechna pravomocná rozhodnutí orgánů ochrany přírody, která se vztahují k pozemku, na který žadatel uplatňuje 
náhradu újmy,

4 např. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 

některých zákonů, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, atd.

5 § 9 odst. 1 obchodního zákoníku.

6 § 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

7 § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

8 Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 115/2000 Sb., o 

náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
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o) čestné prohlášení, že omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, nevzniklo souběžně v plné míře nebo částečně na 
základě jiného právního titulu, jestliže souběžně nevzniklo,

p) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů 9, jedná-li se o pozemek na 
zemědělské půdě v případě, že je žadatel do této evidence zařazen, 

q) částku odpovídající snížení v obvyklém objemu produkce z jiného omezení zemědělského nebo lesního hospodaření, 
než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo škodných událostí, případně čestné prohlášení, že nedošlo k tomuto 
snížení,

r) smlouvu, z níž vyplývá smluvní omezení odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, byla-li sjednána, 
případně čestné prohlášení, že smluvní omezení nevzniklo. může se jednat např. o nájemní smlouvu, doložení způ-
sobu privatizace (kupní nebo jinou smlouvou), … 

s) dokument, jehož náležitostí je
1. popis konkrétních dopadů omezení na hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
2. postup použitého výpočtu výše náhrady,
3. vstupní údaje použité pro výpočet; pokud existují vstupní údaje v listinné podobě, jsou součástí dokumentu,

Jedná-li se o hospodaření na rybníce s chovem ryb nebo vodní drůbeže, žádost dále obsahuje:
a) platné povolení k nakládání s vodami podle zvláštního právního předpisu 10,
b) základní údaje o rybníce, zejména polohu rybníka z katastru nemovitostí, zatopenou plochu, normální hladinu, kate-

gorii podle hospodářského využívání, průměrnou hloubku, výpočet nebo odhad kubatury vody při normální hladině, 
některé údaje lze zjistit z platného manipulačního řádu, platného povolení k nakládání s vodami, popř. z projektové 
dokumentace (výstavba, rekonstrukce, odbahnění, …) nebo z normace rybníka

c) evidenci o hospodaření a evidenci o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství vedenou podle zvláštního 
právního předpisu 11,

d) platnou výjimku při použití závadných látek na určité způsoby použití udělenou podle zvláštního právního předpi-
su 12, pokud byla udělena.

Jedná-li se o hospodaření na lesním pozemku, žádost dále obsahuje:
a) údaje z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí pro lesní poze-

mek a lesní porost, jehož užívání bylo omezeno,
b) kopii lesnické obrysové mapy, na níž je vyznačena část pozemku, jehož užívání bylo omezeno.

V zájmu naplnění povinností vyplývajících jednak z obecné úpravy správního řízení, kdy orgán ochrany přírody roz-
hoduje pouze na základě přesně a úplně poznaného stavu věci a podle ustanovení § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. 
je nezbytné, aby jako součást podání byla dále doložena pravomocná rozhodnutí vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů, která jsou nezbytná k provozování činnosti, za jejíž omezení je uplatňován nárok. Žadatel je povinen dolo-
žit, zda a jakým způsobem by činnost mohl provozovat v souladu s právem, pokud by nebyl orgánem ochrany přírody 
podle zákona č. 114/1992 Sb. omezen.

V případě hromadné žádosti musí být veškeré podklady dodány přehledně zvlášť pro jednotlivé pozemky.

J. Výše náhrady.

Při rozhodování o vhodnosti postupu pro stanovení výše náhrady je nutné posoudit doložený postup výpočtu výše 
náhrady a vstupní data použitá pro výpočet.

Náhradu lze poskytnout, „jestliže je nárok na finanční náhradu a její výše prokázán doklady a podklady potřeb-
nými pro posouzení nároku.“ (§ 58 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.)

Přiměřenost vstupních dat použitých pro výpočet je třeba posoudit z hlediska místní zkušenosti a z hlediska toho, 
zda použité vstupní údaje odpovídají situaci na dané lokalitě.

Od vypočtené náhrady se odečte částka odpovídající snížení obvyklého objemu produkce z případného jiného ome-

9  § 3e zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

10 § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

11 Příloha 1B vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybo-

lovných zdrojů a o změně některých zákonů, (zákon o rybářství).

12 § 39 odst. 7 písm. b) a d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
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zení zemědělského nebo lesního hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., nebo ze škod-
ných událostí, a částka poskytnutá vlastníku nebo nájemci pozemku z veřejných rozpočtů formou dotace, příspěvku 
nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu (Je vždy nutné prokazovat je ve 
vztahu k pozemku, nikoliv k žadateli - nesmí nastat situace, kdy vlastník požádá o dotaci a nájemce o náhradu újmy, 
nebo naopak).

Základním vodítkem pro stanovení výše náhrady je § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.: celková výše náhrady nesmí 
přesáhnout částku, která je rozdílem mezi situací při uplatnění omezení a situací, kdy by tato omezení nebyla 
uplatněna.

Předmětem náhrady podle § 58 zákona č. 114/1992Sb. nejsou:
- zvýšené administrativní náklady v souvislosti s polohou pozemku ve zvláště chráněném území nebo na území evrop-

sky významných lokalit či ptačích oblastí,
- náklady nezbytné pro uplatnění přiznané náhrady,
- dotace a jiné částky z veřejných zdrojů, které by žadatel mohl dostat, kdyby nebyl omezen (jde o hypotetickou situ-

aci),
- zákaz změny druhu pozemku.

K výjimkám při použití závadných látek na určité způsoby použití udělenou podle zvláštního právního předpisu 13: V § 
39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) jsou stanoveny povinnosti k ochraně 
vod před závadnými látkami, platící všeobecně pro každý subjekt přímo ze zákona. V odstavci 7 tohoto ustanovení se 
stanoví možnost udělit výjimky z této všeobecné povinnosti (nikoliv ze zákazu) a stanoví je každopádně vodoprávní úřad 
svým rozhodnutím. Toto přesahuje rámec stanovený v § 58 zákona č. 114/1992 Sb., a proto zde náhrada nepřísluší.

 RNDr. František Pojer, v.r.
náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

13 § 39 odst. 7 písm. b) a d) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
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SDĚLENÍ

25.
SDĚLENÍ

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

č. 9/2005

Výklad k účasti autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., při posuzování vlivů koncepcí a záměrů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

k § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k §§ 6, 8 a 9 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Při posuzování vlivů na životní prostředí, tam kde jde o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, je ke 
zpracování dokumentace podle § 8 (popř. oznámení podle § 6) a posudku (§ 9) podle zákona č. 100/2001 Sb.,                  
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 
zapotřebí autorizace dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo 
dokumentace, se nemůže v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování 
posudku.

Odůvodnění: 

Zákon č. 218/2004 Sb. v návaznosti na požadavek evropské směrnice č. 92/43/EHS vnesl do zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mj. ustanovení k ochraně evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí (§ 45a - § 45i). Jestliže orgán ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. nevyloučí významný vliv 
záměru nebo koncepce na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být koncepce či záměr investora 
předmětem posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zvláštních právních předpisů. 

Ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. zakotvuje jiná kritéria a přísnější požadavky na posouzení vlivu na území 
Natura 2000 než zákon č. 100/2001 Sb. Osoba, která je držitelkou autorizace dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., by 
se tedy měla zúčastnit i na zpracování posudku dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že zpracování doku-
mentace, resp. oznámení zabezpečuje oznamovatel, je třeba ve fázi zpracování posudku zajistit kvalifikované hodnocení 
(„oponenturu“) předložené dokumentace, resp. oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Význam účasti autorizované 
osoby dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. v procesu EIA zvyšuje skutečnost, že samotné stanovisko o posouzení 
vlivů na životní prostředí není závazným podkladem pro navazující řízení, kdežto posouzení vlivů na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti dle § 45i    odst. 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. má tento závazný charakter. 

Zákon č. 114/1992 Sb. je třeba považovat za speciální právní předpis ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb. Obsahuje 
však zejména hmotněprávní úpravu,  v procesních otázkách se postupuje podle zákona č. 100/2001 Sb. Proto je v rámci 
procesu posuzování vlivů záměru či koncepce na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti třeba dodržet 
požadavek § 9 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumen-
tace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku. 
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č. 10/2005

Pojem omezení vyplývajících z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného ve smyslu § 58 odst. 2, 
poslední věta zákona  č. 114/1992 Sb.

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

Pokud rozhodnutí, jímž je vydáno závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 nebo souhlas podle § 12 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje podmínky, z nichž vyplývá omezení, 
nejde o omezení ve smyslu § 58 odst. 2, věta poslední cit. zákona.

Odůvodnění: 
 
V poslední větě § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), není poskytnutí náhrady za ztížení zemědělského či lesního hospodaření vázáno pouze na omezení vyplývající 
z části třetí až páté zákona, resp. rozhodnutí vydaného na jejich základě.  V důsledku toho by mohli žadatelé o výjimku ze 
základních ochranných podmínek mít za to, že podmínky stanovené rozhodnutím, závazným stanoviskem či souhlasem 
podle § 4 odst. 2 a § 12 zákona jsou právě omezením ve smyslu § 58 odst. 2, poslední věty zákona. 

Podmínky, které závazné stanovisko či souhlas dle § 4 odst. 2 a § 12 zákona případně stanoví, však nejsou omezením, 
nýbrž součástí úlevy ze zákonného zákazu uskutečnit určitou činnost. Podmínky ukládané orgánem ochrany přírody 
v rozhodnutí jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem 
zakázanou, k níž je však orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou míru ochrany jinak nedotknutelného 
zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením 
podmínek v rozhodnutí. 

V Praze dne 12. července 2005

               
                                                           JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r.

                                                           ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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