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Věc: Odpověď k žádosti o informace

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 20. 10. 2015 Vaši žádost
o informace ve smyslu žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), týkající se poskytnutí informace „na základě jakého platného
existujícího právního předpisu může ČIŽP stanovit – konstatovat vhodnost či nevhodnost
rozšíření konkrétní geograficky nepůvodní dřeviny na konkrétním stanovišti,
a to za situace, kdy povolení či nepovolení rozšíření geograficky nepůvodní dřeviny
realizuje odbor životního prostředí příslušného obecního úřadu.“

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK),
jsou mimo jiné stanoveny i podmínky využívání geograficky nepůvodních druhů rostlin
a živočichů, konkrétně zákazy jejich záměrného rozšiřování ve zvláště chráněných území
(např. § 16 odst. 1 písm. h) nebo § 26 odst. 1 písm. d) ZOPK) a nezbytnost předchozího
povolení záměrného rozšiřování do krajiny na ostatním území (§ 5 odst. 4 ZOPK). Účelem
této regulace (vazby rozšiřování nepůvodních druhů na povolení orgánu ochrany přírody)
je prověření rizik souvisejících se zavedením jednotlivých druhů do krajiny obecně
i případných dopadů na konkrétní pozemky, stanoviště. Tím nejsou dotčena další
ustanovení ZOPK v případech, kdy by např. výsadba nepůvodních druhů rostlin zároveň
vyžadovala souhlas k zásahu do významného krajinného prvku nebo představovala zásah
do základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. Podmínka
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předchozího povolení podle § 5 odst. 4 ZOPK není doprovázena žádnou sankcí, avšak
samotné (faktické) rozšiřování geograficky nepůvodních druhů může být omezeno podle
§ 66 ZOPK a v případě poškození částí přírody chráněných zákonem může být podle
§ 86 ZOPK uloženo odstranění následků neoprávněného zásahu (tj. např. odstranění
výsadby a uvedení pozemku do původního stavu). Orgány příslušnými k vydání povolení
podle § 5 odst. 4 ZOPK jsou obce s rozšířenou působností (případné výjimky ze zákazů
ve zvláště chráněných území povolují příslušné Správy, resp. AOPK ČR). Omezení rušivé
činnosti dle § 66 ZOPK i uložení odstranění neoprávněných zásahů podle § 86 ZOPK
představuje nástroje související s kontrolní činností orgánů ochrany přírody, kterou
vykonávají jak věcně a místně příslušné orgány (obce s rozšířenou působností, Správy
CHKO a NP atp.), tak ČIŽP, jako samostatně ustanovený kontrolní orgán.

Působnost ČIŽP je stanovena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního
prostředí (a její působnosti v ochraně lesa) a v oblasti ochrany přírody především
zákonem o ochraně přírody a krajiny (§ 80 ZOPK). ČIŽP je kontrolním orgánem, který
zajišťuje dohled jak nad dodržováním samotných předpisů, tak rozhodnutí vydaných
na jejich základě a rozsah svěřené kontrolní činnosti se týká jak fyzických a právnických
osob, tak orgánů veřejné správy (s výjimkou ústředních orgánů). ČIŽP tak může ukládat
sankce v rozsahu stanoveném ZOPK a uplatňovat postup dle výše uvedených ustanovení
§ 66 a 86 ZOPK, přičemž nezbytnou součástí jejich aplikace je také provedení věcné
úvahy, shromáždění podkladů a důkazů pro správní řízení atp. Z tohoto hlediska je tedy
ČIŽP k provedení věcné úvahy o dopadech nedovolené činnosti příslušná (stejně jako
ostatní orgány ochrany přírody, které by podle uvedených ustanovení postupovaly),
přičemž provedená úvaha by měla být součástí odůvodnění vydávaných rozhodnutí. Proti
vydaným rozhodnutí je pak možné využít správním řádem stanovené opravné prostředky.

V případě potřeby dalšího upřesnění se obraťte přímo na sekci ochrany přírody a krajiny
MŽP (pokud možno s doplněním bližších informací o konkrétní situaci, kterou chcete řešit).

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR

2/2

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

