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

č. 14/2001

Správa poplatku za komunální odpad

k § 10 a § 42 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
k § 1 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
k § 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Na správu poplatku za komunální odpad podle ustanovení § 10 zákona o odpadech se zákon o správě
daní a poplatků vztahuje pouze v rozsahu vymezeném v ustanovení § 1 odst. 4 tohoto zákona. Podle
zákona o správě daní a poplatků se tedy postupuje pouze při placení a vymáhání poplatku za
komunální odpad. Na vyměřování poplatku za komunální odpad se již zákon o správě daní a poplatků
nepoužije; při vydávání platebního výměru podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o odpadech
postupuje obec v souladu s ustanovením § 42 zákona o odpadech podle správního řádu.

Odůvodnění:
Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o odpadech může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat
poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Podle dalších odstavců citovaného paragrafu pak
„správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla” (§ 10 odst. 3) a „nebude-li
poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem” (§ 10 odst. 4).
K pojmu „správa poplatku” je v ustanovení § 10 zákona o odpadech přiřazena poznámka pod čarou odkazující
na zákon o správě daní a poplatků. Byť poznámky pod čarou nemají normativně právní povahu, nezakládají,
nemění a ani neruší práva a povinnosti, jejich význam je pouze informativní a jejich smysl spíš spočívá pouze
v konkretizaci představy zákonodárce o dopadu dané normativní věty, právě z příslušné normativní věty
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 zákona o odpadech, zejména z pojmu „správa poplatku”, je zřejmé, že
aplikace zákona o správě daní a poplatků je namístě, avšak nikoliv v plném rozsahu, nýbrž ve smyslu
ustanovení § 1 odst. 4 pouze při placení a vymáhání poplatku podle části šesté zákona o správě daní a
poplatků, s výjimkou ustanovení § 63 odst. 2 až 6, § 67 až 69, § 71 a 72 zákona. Na vyměření poplatku za
komunální odpad se tak zákon o správě daní a poplatků nevztahuje a obec poplatek v souladu s ustanovení
§ 10 odst. 4 a § 42 zákona o odpadech vyměří správním rozhodnutím označeným jako „platební výměr”.
Tento závěr vyplývá z rozlišení dvou druhů poplatků podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o správě daní a
poplatků a podle ustanovení § 1 odst. 4. V prvém případě se zákon aplikuje v plném rozsahu, což je
odůvodněno specifickým účelem zákona (zjištění a vybírání daní). Zajištění tohoto cíle není možné bez
zjištění širokého spektra informací, jejichž získání by bez všech zákonem upravených institutů nebylo mnohdy
možné. Použití těchto institutů je ovšem odůvodnitelné pouze u poplatků daňového charakteru a nikoliv např.
u poplatků televizních, rozhlasových nebo u poplatku za komunální odpad.

č. 15/2001

Souhlas orgánu ochrany přírody k dodatečnému povolení stavby
K vydávání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

k § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
k § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů

I. Pokud stavebník v řízení o odstranění nepovolené stavby požádá o její dodatečné povolení, předloží
souhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a jiná správní rozhodnutí
podle tohoto zákona v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.

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. Souhlas se



nevydává a řízení se nezahajuje, pokud orgán ochrany přírody jednoznačně dospěl k závěru, že by
daná stavba nebo činnost nemohla snížit nebo změnit krajinný ráz.

III. Tímto výkladem se ruší výklad č. 15/2000, publikovaný ve Věstníku č. 6/2000.

Odůvodnění:
I. Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny „k umisťování a povolování staveb, jakož i
jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody”.
Podobně vyžaduje zákon o ochraně přírody a krajiny souhlas, stanovisko či výjimku v dalších ustanoveních
z jiného pohledu ochrany přírody a krajiny (§ 4, § 43, § 44 apod.).

Všechna tato ustanovení jsou formulována pro futuro, počítají se stavbami teprve chystanými, nikoliv již
vybudovanými bez příslušného povolení.

V řízení o odstranění stavby, ve kterém stavebník požádá o její dodatečné povolení, však ve smyslu
ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) platí povinnost předložit „podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem
v jím stanovené lhůtě a v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení”. Výše uvedená správní rozhodnutí podle
zákona o ochraně přírody a krajiny jsou proto nezbytná i k dodatečnému povolení stavby. Opačný závěr by
ostatně znamenal znevýhodnění stavebníků, kteří postupují v souladu s právním řádem, vůči stavebníkům,
kteří jej obcházejí.

II. Jelikož podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které „by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz”, kompetence orgánu ochrany přírody k vydání souhlasu je dána pouze za této podmínky. Proto
dospěje-li orgán ochrany přírody jednoznačně k závěru, že stavba nebo činnost by snížit či změnit krajinný ráz
nemohla, podanou žádost posoudí nikoliv jako zahájení správního řízení, ale pouze dotaz mimo správní
řízení. Učiní tak i v řízení o dodatečném povolení stavby, pokud zjistí, že ke snížení či změně krajinného rázu
(nebo k zásahu do významného krajinného prvku apod.) nedošlo.

č. 16/2001

Účastenství v řízeních podle § 66 a § 80 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

k § 66, § 77 odst. 2 a 3 a § 80 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

k § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

V řízení podle ustanovení § 66 nebo § 80 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je účastníkem i
občanské sdružení, které splní podmínky ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona.

Odůvodnění:
Z ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu vyplývá, že kromě osob vyjmenovaných v odst. 1, je účastníkem
řízení i ten, komu zvláštní právní předpis takové postavení přiznává.

Účastníkem řízení podle § 66 (omezení nebo zákaz činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu
obecně nebo zvláště chráněných částí přírody) a § 80 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (omezení
nebo zastavení škodlivé činnosti v případech hrozící škody) je proto i občanské sdružení, které splní
podmínky ustanovení § 70 odst. 2 a 3 tohoto zákona.

Na rozdíl od řízení o uložení pokuty, v němž zájmy ochrany přírody a krajiny přímo dotčeny nejsou (jde
naopak o vyvození sankčních důsledků z dotčení těchto zájmů protiprávním způsobem), v řízení podle
ustanovení § 66 a § 80 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nemůže být pochyb o tom, že zájmy
ochrany přírody a krajiny dotčeny být mohou.

Pro úplnost nutno dodat, že podle ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou ve svém územním obvodu účastníkem
těchto řízení také orgány obce, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány státní správy.

č. 17/2001

Rozsah náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

k § 2 a § 7 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy

k vyhlášce č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště
chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách,
včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech



Poškozenému se hradí jen prokázaná škoda v rozsahu stanoveném v ustanovení § 2 a § 7 zákona
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a příslušnou
prováděcí vyhláškou.

Odůvodnění:
Zákon č. 115/2000 Sb. upravuje, jak to ostatně vyplývá z jeho názvu, poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy. Pojmem „škoda” se přitom podle ustanovení § 2 písm. b) rozumí
„újma způsobená vybraným živočichem uvedeným v § 3 na životě nebo zdraví fyzické osoby anebo na
majetku osob uvedeném v § 4 písm. b) až g)”. Rozsah náhrady škody je pak vymezen ustanovením § 7
zákona.
Ustanovení § 442 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož se hradí též to, co poškozenému ušlo (ušlý
zisk), není pro určení rozsahu náhrady škody relevantní. Podle § 11 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb. se právní
vztahy upravené v tomto zákoně řídí občanským zákoníkem, pokud „není stanoveno jinak”. To právě ve
smyslu výše uvedeném zákon č. 115/2000 Sb. činí. Ušlý zisk se proto hradí pouze tehdy, je-li ve výjimečných
případech zahrnut do rozsahu náhrady škody tak, jak je zákonem č. 115/2000 Sb. a vyhláškou
č. 360/2000 Sb. vymezen (srov. zejm. ustanovení § 2 vyhlášky, podle kterého v případě škody na
nesklizených polních plodinách „výše náhrady škody se stanoví podle tržních cen plodin dosažených v době
jejich předchozí sklizně, přičemž se vychází z obvyklého výnosu v daném místě”).

č. 18/2001

Stanovení odvodů za nepovolené odnětí půdy

k § 11 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů

k § 88 a § 93 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Dojde-li k faktickému odnětí půdy bez předchozího vydání územního rozhodnutí či nad jeho rámec,
orgán ochrany zemědělského půdního fondu může rozhodnout o výši odvodů za odnětí teprve
v návaznosti na rozhodnutí, kterým bude toto faktické odnětí v souladu se stavebním zákonem
dodatečně povoleno.

Odůvodnění:
Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu „o výši odvodů za odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy
k tomuto zákonu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů”. Rozhodnutím
vydaným podle zvláštních předpisů se především rozumí územní rozhodnutí podle stavebního zákona.
Z výše citovaného ustanovení je zřejmé, že dojde-li k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
protiprávně, bez pravomocného územního rozhodnutí či nad jeho rámec, nemůže orgán ochrany
zemědělského půdního fondu o výši odvodů rozhodnout. Učinit tak může teprve v návaznosti na pravomocné
rozhodnutí, které bude vydáno v řízení o odstranění stavby podle § 88 an. stavebního zákona a v němž bude
nepovolené odnětí půdy (stavba, změna stavby, terénní práce) dodatečně povoleno.

č. 19/2001

Příslušnost k vydání vodohospodářského kolaudačního rozhodnutí po reformě

k § 5a písm. b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších
předpisů

k § 77 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

k čl. LVI odst. 1 zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem
o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění
zákona č. 217/2000 Sb.

Ke kolaudačnímu řízení u vodohospodářského díla na hraničním vodním toku, které bylo zahájeno po
31.12.2000, je i v případě, že povolení ke zřízení tohoto vodohospodářského díla vydalo Ministerstvo
životního prostředí, příslušný orgán kraje v přenesené působnosti.

Odůvodnění:
Z ustanovení § 5a písm. b) zákona o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.,
vyplývá, že dnem 1.1.2001 přešla z Ministerstva životního prostředí na orgány krajů v přenesené působnosti



působnost rozhodovat ve vodohospodářských věcech hraničních toků po projednání s Ministerstvem životního
prostředí a Ministerstvem zemědělství. Mezi vodohospodářské věci patří jak povolení k vodohospodářským
dílům, tak i jejich kolaudace.
V souladu s přechodným ustanovením čl. LVI zákona č. 132/2000 Sb. se správní řízení zahájená před
účinností tohoto zákona, tedy před 1.1.2001, dokončí podle dosavadních právních přepisů. Kolaudační řízení
u vodohospodářského díla na hraničním vodním toku, které bylo zahájeno před tímto dnem, dokončí podle § 5
písm. m) zákona o státní správě ve vodním hospodářství Ministerstvo životního prostředí.
Navzdory ustanovení § 77 stavebního zákona, podle kterého „kolaudační řízení provádí stavební úřad, který
vydal stavební povolení”, tedy pro případy v rámci reformy veřejné správy platí, že toliko správní řízení
zahájená před dnem 1.1.2001 se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Stavební a kolaudační řízení
jsou dvě od sebe oddělená správní řízení. Proto se kolaudační řízení vede podle dosavadních právních
předpisů jen tehdy, bylo-li (ono a žádné jiné řízení) zahájeno před zmíněným datem.

č. 20/2001

Rozsah pojmu „plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby”

k § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými
plavidly, ve znění vyhlášky č. 422/1992 Sb.

Pod pojmem „plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby”, na která se podle § 5 odst. 1
písm. c) vyhlášky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly nevztahuje zákaz
ani omezení plavby motorových plavidel, se rozumí plavidla, která na dané vodní ploše (nádrži či
úseku vodního toku) všeobecně (pro všechny rekreanty) a po celou (rekreační) sezonu provozují
zdravotní (záchrannou) službu za tímto účelem registrovanou.

Odůvodnění:
O výjimku ze zákazu a omezení plavby motorových plavidel (§ 2 a 3 vyhlášky č. 82/1976 Sb.) pro plavbu
plavidel použitých k nutnému zajištění zdravotní služby (§ 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 82/1976 Sb.) se jedná
pouze v případě, kdy tato plavidla zajišťují zdravotní službu na vodní ploše všeobecně a po celou rekreační
sezónu a to v rámci zdravotní služby (Vodní záchranné služby) za tím účelem registrované.
Odlišným případem je použití plavidel k nutnému zajištění zdravotní služby při konání jednorázové (zejm.
sportovní) akce, kdy nutnost použití těchto plavidel vyplývá z vnitřních organizačních předpisů subjektu, který
sportovní akci pořádá. Použití plavidel zajišťujících zdravotní službu v těchto případech podléhá povolení
(výjimce) podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 82/1976 Sb. (není-li povolení výjimky ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky
č. 82/1976 Sb. vyloučeno). Výjimkou udělovanou vodohospodářským orgánem ve správním řízení se vymezí
prostory i doba užití plavidel a měla by se také vyjasnit vazba na existující „všeobecnou“ zdravotní službu
(vyjasnění duplicity, paralelnosti).
Užívání plavidel „všeobecné” záchranné služby je vodohospodářskému orgánu, resp. Státní plavební správě
známo. Užívání plavidel záchranné služby v individuálních případech (závody, tréninky, zábavné akce) však
vodohospodářskému orgánu známo není a z důvodu veřejného zájmu na ochraně vod podléhá použití plavidel
zajišťujících zdravotní službu povolení vodohospodářského orgánu.
V Praze dne 1. června 2001

JUDr. Jiří Šembera, CSc., v. r.
ředitel sekretariátu rozkladové komise


