
36.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích
ministra životního prostředí

č. 12/2001
Souhlas s dovozem odpadů
k § 4 odst. 3 a § 11 an. zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

I pokud původce nebo oprávněná osoba stanoveným způsobem prokáže, že odpad nemá nebezpečné
vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona o odpadech, není tím dotčena povinnost trvale kontrolovat,
zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. To může být rozhodné pro udělení či neudělení souhlasu
s dovozem odpadů.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 30. 1. 2001, č.j. M/100101/01, SRK/39/R-1091/01)

Dne 1. 9. 2000 společnost T. oznámila ministerstvu záměr dovézt ze zahraničí popílek ze spalování uhlí s tím,
že popílek použije k výrobě rekultivačního materiálu Teresol a tímto materiálem pak vyplní vytěžený dobývací
prostor Ch.

Rozhodnutím uvedeným ve výroku ministerstvo záměr společnosti v zákonné lhůtě zamítlo. Uvádí, že
společnost neprokázala, že má využití popílku povoleno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy.
Rozhodnutím obvodního báňského úřadu ze dne 19. 7. 1999 se povoluje rekultivace pozemků v dobývacím
prostoru Ch. podle předloženého plánu likvidace. Tento plán likvidace podmiňuje použití rekultivačního
materiálu předchozím vypracováním studie vlivů použitelných materiálů na životní prostředí a určením
parametrů, které musí být sledovány. Společnost sice ke svému oznámení ze dne 31. 8. 2000 přiložila
posudek nazvaný Studie vlivů použitelných sanačních a rekultivačních materiálů na životní prostředí,
posouzení této studie obvodním báňským úřadem však nedoložila. Z pohledu ministerstva tedy předložená
studie neprokazuje oprávněnost ukládání popílku zamýšleným způsobem. Osvědčení o nebezpečných
vlastnostech odpadu popílku vypracované pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 a § 38 odst. 1
a 2 zákona o odpadech stanoví jako podmínku osvědčení trvalou kontrolu technologie a surovin. Vzhledem
k tomu, že původcem odpadu je v daném případě zahraniční subjekt, jenž nespadá do působnosti zákona
o odpadech, není dle názoru ministerstva prokázán ani způsob zajištění trvalé kontroly, zda odpad nemá
nebezpečné vlastnosti. Dále má správní orgán za to, že při mísení odpadu popílku s dalšími složkami
rekultivačního substrátu, zejména s kaly z čistírny odpadních vod, příp. kontaminovanou zeminou, dochází
k nakládání s odpady v rozporu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona o odpadech, podle kterého lze s
nebezpečnými odpady nakládat jen se souhlasem příslušného okresního úřadu, a § 7 odst. 1 téhož zákona,
jenž stanoví, že provozovat zařízení ke zneškodňování odpadů a dále zařízení k úpravě a využívání odpadů
lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu. Kromě toho společnost neprokázala, že s dováženým
odpadem bude nakládat v zařízeních k tomu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona o odpadech určených,
neboť nepředložila doklad o schválení trvalého provozu zařízení na využití dováženého popílku. Ministerstvo
dále poukazuje na nepřehlednost nájemních a vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným těžbou a na rozpor
mezi společností předloženým překladem smlouvy se zahraničním dodavatelem a jejím originálem.

Proti rozhodnutí ministerstva podala společnost dopisem ze dne 24.10.2000 rozklad. Namítá, že záměr byl
zamítnut z důvodu nepředložení dokumentů, ačkoliv zákon předložení takových dokumentů nepožaduje a
ministerstvo si je ani nevyžádalo. Jde především o povolení k využití popílku, smlouvy mezi společností a
dodavatelem popílku, doklady o vlastnických vztazích k pozemkům dotčeným těžbou, ověřené kopie
dokumentů a aktuální výpis z obchodního rejstříku. Společnost dále nesouhlasí s tvrzením o porušení
zákonné povinnosti při nakládání s nebezpečným odpadem, neboť osvědčením o nebezpečných vlastnostech
odpadu prokázala, že popílek nebezpečné vlastnosti nemá, tudíž není povinna dodržovat režim stanovený
zákonem o odpadech pro nebezpečné odpady. Pokud jde o studii vlivů použitelných sanačních
a rekultivačních materiálů na životní prostředí, je toho názoru, že obvodnímu báňskému úřadu nepřísluší
takovou studii posuzovat.

Ministr životního prostředí v souladu s ustanovením § 60 správního řádu rozklad zamítl.

Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 54 odst. 2 správního řádu je odvolání třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V daném případě zvláštní předpis jinou lhůtu
nestanoví. Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu je dnem oznámení rozhodnutí den jeho
doručení. Ve spisovém materiálu je nepochybně doloženo, že společnosti jako jedinému účastníku řízení bylo



rozhodnutí ministerstva doručeno dne 3. 10. 2000, nikoliv tedy až dne 11. 10. 2000, jak ve svém rozkladu
společnost uvádí. Ode dne 4. 10. 2000 se pak podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu počítá lhůta pro
podání rozkladu. Rozklad byl odevzdán k poštovní přepravě dne 26. 10. 2000. Společnost tedy nedodržela
lhůtu stanovenou správním řádem pro podání rozkladu. V tom smyslu je třeba rozklad považovat za
opožděný. Podle ustanovení § 60 správního řádu je však odvolací orgán povinen přezkoumat i opožděné
nebo nepřípustné odvolání z toho hlediska, zda neodůvodňuje obnovu řízení anebo změnu nebo zrušení
rozhodnutí mimo odvolací řízení. Žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly takový postup, však v předmětné
věci shledány nebyly.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že souhlas s dovozem odpadů podle § 11 a dalších zákona o odpadech
vydává ministerstvo na základě své správní úvahy. Na udělení souhlasu nemá žadatel právní nárok. Správní
orgán musí ve smyslu § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 34 odst. 5 správního řádu při posuzování žádosti
samozřejmě zvažovat všechny relevantní skutečnosti, které jsou pak podkladem pro rozhodnutí. Ministerstvo
při svém rozhodování vycházelo zejména ze skutečnosti, že dovážený popílek je v Katalogu odpadů uveden
jako odpad kategorie N. Za stavu, kdy v daném případě společnost předložila osvědčení o tom, že dovážený
popílek nemá nebezpečné vlastnosti, je podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o odpadech původce nebo
oprávněná osoba povinna trvale kontrolovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Společnost
dostatečným způsobem splnění této povinnosti nedoložila.

Společnost nepředložila ani doklad o schválení trvalého provozu zařízení na využití dováženého odpadu,
které je podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve spojení s odst. 2 téhož paragrafu nezbytnou náležitostí oznámení o dovozu odpadů.

Společnost dále neprokázala, že ukládání popílku, respektive směsi, do níž bude popílek zapracován jako
vstupní surovina, bude provádět v souladu s právními předpisy, tedy na základě platného rozhodnutí
příslušného orgánu státní správy a na něj navazujícího plánu likvidace.

Ze znaleckého posudku vypracovaného Ing. V. dále vyplývá, že další složky směsi, tedy především kaly
z čistíren odpadních vod, lze považovat za nebezpečné odpady a v tom smyslu je mísení popílku s těmito
složkami za účelem získání rekultivačního materiálu Teresol nakládáním s nebezpečným odpadem, k němuž
je podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o odpadech nezbytný souhlas příslušného okresního úřadu. Ten však
společnost nedoložila.

Především z těchto skutečností ministerstvo vycházelo při posuzování oznámeného záměru a jeho správní
úvaze nelze v tomto ohledu nic vytknout.

č. 13/2001

Zápis geneticky modifikovaného organismu
k § 2 písm. k) a písm. j), § 3 zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a

produkty a o změně některých souvisejících zákonů

Za stavu, kdy způsob použití geneticky modifikovaného organismu je omezen toliko na zkoušky pro
registraci odrůd, je namístě zápis tohoto organismu do Seznamu pro uvádění do životního prostředí
spíše než do Seznamu pro uvádění do oběhu.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 18. 9. 2001, č.j. M/100810/01, SRK/500/P-1168/01)

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo dne 7. 5. 2001 o zapsání řepky olejné ozimé, hybridní, s tolerancí
k herbicidu fosfinotricinu (glufosinátu amonnému, obchodní název Liberty), s geny pro samčí sterilitu a
obnovení plodnosti, prozatímní označení hybridů PHW99-429, PHW01-439, PHW01-440 do Seznamu
geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice
(Seznam pro uvádění do oběhu) s tím, že použití se omezuje toliko na zkoušky pro registraci odrůd podle
zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. V odůvodnění svého rozhodnutí
Ministerstvo životního prostředí uvádí, že rozhodnutí bylo vydáno k žádosti společnosti A. Opětovně
zdůrazňuje, že oprávnění k nakládání se vydává pouze pro účely odrůdové zkoušky. Před další etapou
uvádění geneticky modifikovaných organismů do oběhu bude třeba podat novou žádost, ve které budou
vyhodnoceny získané poznatky o možných vlivech geneticky modifikované řepky na životní prostředí a
biologickou rozmanitost a vypracovány technologické postupy pro její velkoplošné pěstování.

Rozhodnutím z téhož dne Ministerstvo životního prostředí zapsalo společnost A do Seznamu osob
oprávněných k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (Seznam uživatelů). Geneticky
modifikovaný organismus je rozhodnutím specifikován jako řepka olejná ozimá, hybridní, s tolerancí k
herbicidu fosfinotricinu (glufosinátu amonnému, obchodní název Liberty), s geny pro samčí sterilitu, případně s
geny pro samčí sterilitu a obnovení plodnosti. Způsobem nakládání je uvádění geneticky modifikovaných
organismů do životního prostředí a uvádění geneticky modifikovaných organismů a produktů do oběhu.



Proti oběma rozhodnutím Ministerstva životního prostředí podal podnět Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský. Namítá, že z uvedených rozhodnutí nevyplývá, jakým způsobem se ministerstvo vypořádalo se
stanovisky dotčených orgánů. Dále odkazuje na zákonnou definici pojmu „uvádění geneticky modifikovaných
organismů a produktů do oběhu”. Dle názoru Ústavu není naplněn definiční znak pojmu, kterým je mimo jiné i
předání fyzické nebo právnické osobě. Způsob nakládání s geneticky modifikovaným organismem omezený
pouze na zkoušky pro registraci odrůd podle zákona č. 92/1996 Sb. není možné podřadit pod definici pojmu
už proto, že Ústav, který zkoušky pro registraci odrůd provádí, není právnickou osobou, nýbrž organizační
složkou státu. Ústav rovněž upozorňuje na formální vadu rozhodnutí. Rozhodnutí užívá pojem „uživatel, který
požádal o zápis”, ačkoliv podle dikce zákona jde o žadatele, který požádal o zápis. Z textu rozhodnutí o zápisu
do Seznamu pro uvádění do oběhu Ústav dovozuje, že skutečným účelem rozhodnutí je možnost uvádět
geneticky modifikovaný organismus (produkt) do životního prostředí ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) zákona
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Vyhodnocení vlivů geneticky modifikovaného
organismu na životní prostředí a biologickou rozmanitost by mělo být předmětem řízení o zápisu geneticky
modifikovaného organismu do Seznamu pro uvádění do životního prostředí.
Ministr životního prostředí obě rozhodnutí ministerstva podle § 65 odst. 2 správního řádu zrušil.

Z odůvodnění: 
Podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
Ministerstvo životního prostředí neprodleně po obdržení žádosti o zápis do seznamů uvedených v odstavci 3
(Seznam uživatelů, Seznam pro uzavřené nakládání, Seznam pro uvádění do životního prostředí, Seznam pro
uvádění do oběhu) zašle vždy po jednom vyhotovení žádosti Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu
zemědělství a České komisi pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tato
ministerstva a komise písemně sdělí svá stanoviska Ministerstvu životního prostředí do 45 dní od obdržení
žádosti. S přihlédnutím k těmto stanoviskům Ministerstvo životního prostředí rozhodne do 90 dnů ode dne
obdržení žádosti. Ze spisových materiálů vyplývá, že v průběhu řízení byla žádost několikrát doplněna a
jmenované správní orgány zaslaly svá stanoviska jak k žádosti původní, tak k jejím pozdějším změnám a
doplňkům. V této souvislosti však nelze opominout skutečnost, že stanoviska Ministerstva zemědělství a
Ministerstva zdravotnictví k posledním změnám v žádosti společnosti (stanovisko Ministerstva zemědělství ze
dne 23. 5. 2001 a stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 5. 2001) došla Ministerstvu životního
prostředí až po vydání rozhodnutí. Tato stanoviska vyjadřují nesouhlas se schválením žádosti tak, jak byla
předložena, a doporučují její další doplnění. Z uvedeného vyplývá, že Ministerstvo životního prostředí se
řádně nevypořádalo se stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Z hlediska formálního je třeba poukázat na nesrovnalost v označení geneticky modifikovaných organismů ve
výrocích obou rozhodnutí, když rozhodnutí o zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu specifikuje tyto
organismy pomocí prozatímního označení hybridů, kdežto rozhodnutí o zápisu do Seznamu uživatelů se
o tomto označení nezmiňuje.

Lze přisvědčit námitce společnosti, že v daném případě, za stavu, kdy způsob použití geneticky
modifikovaného organismu byl omezen toliko na zkoušky pro registraci odrůd, mělo dojít spíše k zápisu do
Seznamu pro uvádění do životního prostředí a nikoliv do Seznamu pro uvádění do oběhu. Podle ustanovení
§ 3 písm. k) zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty se uváděním geneticky
modifikovaných organismů a produktů do oběhu rozumí jejich úplatné nebo bezúplatné předání nebo
nabídnutí k takovému předání jiné osobě za účelem distribuce nebo používání; to neplatí pro poskytování
geneticky modifikovaných organismů k vědeckým a kontrolním účelům, pro výuku a do sbírek. Uvádění
geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pak zákon definuje v ustanovení § 2 písm. j) jako
jejich záměrné vnesení do životního prostředí mimo uzavřený prostor, a to za jiným účelem, než je uvedení do
oběhu. V tom smyslu je nakládání s geneticky modifikovaným organismem za účelem zkoušek pro registraci
odrůd zřejmě spíše uváděním takového organismu do životního prostředí než uváděním do oběhu. Přitom je
třeba upozornit i na to, že zákon neumožňuje omezit uvádění geneticky modifikovaného organismu pouze na
určitý způsob nakládání.

č. 14/2001
Vypouštění uměle odchovaných bažantů
k § 43 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vypouštění uměle odchovaných bažantů pro jejich následný odstřel není veřejným zájmem, který by
výrazně převyšoval nad zájmem ochrany přírody, nýbrž zájmem skupinovým, který se neslučuje
s ekologicko-výchovným posláním chráněných krajinných oblastí.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 5. 9. 2001, č.j. M/100772/01, SRK/422/R-1133/01)

Rozhodnutím ze dne 1. 12. 2000 ministerstvo nevyhovělo žádosti mysliveckého sdružení L. a nepovolilo
požadovanou výjimku ve smyslu ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny ze základních
ochranných podmínek stanovených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. d) citovaného zákona za účelem



vypouštění uměle odchovaných bažantů druhu Phasianus colchicus do honitby tohoto mysliveckého sdružení
na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (dále jen „CHKO Litovelské Pomoraví”).

V odůvodnění rozhodnutí správní orgán 1. stupně uvádí, z jakých podkladů vycházel při posuzování otázky,
zda v daném případě jsou naplněny zákonné předpoklady pro povolení požadované výjimky, které stanoví
§ 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. Konstatuje především, že podkladem rozhodnutí byla odborná
stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy CHKO Litovelské Pomoraví, z nichž jednoznačně
vyplývá, že vypouštění uměle odchovaných bažantů do honitby ve 2. zóně CHKO Litovelské Pomoraví není
veřejným zájmem, který by výrazně převyšoval zájmy ochrany přírody. Ve stanoviscích se především uvádí,
že uměle odchovaní bažanti jsou v podmínkách lužního lesa Litovelské Pomoraví geograficky nepůvodním
druhem a jejich vypouštění v minulých letech na základě povolených výjimek nepřispělo k posílení populace
divokých bažantů v honitbě. Mimo to Správa CHKO Litovelské Pomoraví uvádí, že dosavadní způsob
vypouštění uměle odchovaných bažantů a jejich následné odlovení se neslučuje s etickými požadavky na
výkon práva myslivosti ve 2. zóně zvláště chráněného území, neboť šlo o pěstování „živých terčů”. To je v
rozporu s ekologicko-výchovným posláním tohoto území. Při svém rozhodování správní orgán 1. stupně
zvažoval i stanovisko Moravské ornitologické společnosti, která rovněž udělení výjimky nedoporučila s
ohledem na skutečnost, že jde evidentně o skupinový zájem, nikoliv o zájem veřejný.

Proti tomuto rozhodnutí podalo myslivecké sdružení včas rozklad. V rozkladu namítá zejména, že rozhodnutí
správního orgánu 1. stupně je nedostatečně odůvodněné a že bylo vydáno především na základě negativních
stanovisek Moravského ornitologického spolku, České ornitologické společnosti, Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR a Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Napadenému rozhodnutí vytýká, že nerespektuje souhlas
města Litovel, který je nutno chápat jako vyjádření orgánu zastupujícího zájmy občanů regionu v nejširším
smyslu. V odůvodnění rozkladu se myslivecké sdružení dovolává dlouholeté tradice chovu bažantů v oblasti
Litovle a tvrdí, že po celou dobu nebyla narušena struktura přírody a krajiny vlivem tohoto chovu. Pozastavuje
se nad znevažováním dlouholeté tradice a profesní zkušenosti „utvrzené” prací po mnoho desetiletí.

K podanému rozkladu zaslaly svá stanoviska město Litovel, Česká společnost ornitologická, Správa CHKO
Litovelské Pomoraví a Moravský ornitologický spolek. Město Litovel podporuje snahu mysliveckého sdružení i
nadále vypouštět uměle odchované bažanty a je toho názoru, že jeho práce by měla být oceněna. Česká
společnost ornitologická, Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Moravský ornitologický spolek setrvaly na
nesouhlasných stanoviscích. 

Ministr životního prostředí v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 správního řádu podle odst. 2 téhož paragrafu
rozklad zamítl a rozhodnutí ministerstva ze dne 1. 11. 2000 potvrdil.

Z odůvodnění:
Správní orgán 1. stupně řádně zhodnotil všechny relevantní skutečnosti, které byly podkladem rozhodnutí, a
nepochybil svým závěrem, že v daném případě nejsou naplněny zákonné předpoklady stanovené
v ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny pro udělení výjimky. Výjimka ze základních ochranných
podmínek CHKO Litovelské Pomoraví zakotvených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona byla
požadována za účelem vypouštění uměle odchovaných bažantů druhu Phasianus colchicus do honitby
mysliveckého sdružení L. na území CHKO Litovelské Pomoraví. Podle ustanovení § 43 citovaného zákona
může výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích povolit orgán ochrany přírody toliko tehdy, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. V průběhu řízení bylo prokázáno, že v dané
věci o takový případ nejde, a to z těchto důvodů:

1. Uměle odchovaní bažanti jsou v podmínkách lužního lesa geograficky nepůvodním druhem.

2. Dosavadní vypouštění uměle odchovaných bažantů na základě dříve udělených výjimek nevedlo ke
stabilizaci a podpoře tamní divoké populace. Tedy původní účel se nenaplnil.

3. Chov a vypouštění bažantů pro jejich následný odstřel není veřejným zájmem, který by výrazně převyšoval
nad zájmem ochrany přírody, nýbrž zájmem skupinovým, který se neslučuje s ekologicko-výchovným
posláním chráněných krajinných oblastí.

Námitkám rozkladu nelze přisvědčit, neboť jsou nedůvodné. Ze správního spisu jednoznačně vyplývá, že
bažant obecný je v oblasti střední Evropy druhem geograficky nepůvodním, jehož přežití je ve velké části
evropského areálu umožněno více či méně intenzivním obhospodařováním a úpravou krajiny směrem
k lesostepním společenstvům. To představuje významný zásah do původní krajiny, který je neslučitelný se
základním posláním zvláště chráněných území, jež spočívá v ochraně přírody v podobě blížící se co nejvíce
přirozenému stavu. Je nepochybné, že vypouštění uměle odchovaných bažantů je výlučně skupinovým
zájmem, který nelze skrývat za údajnou snahu o obohacení ekosystémů. Je nesporné, že lužní lesy nejsou
pro bažanta obecného vhodným prostředím a jejich vypouštění do těchto lesů je naprosto samoúčelné
a vyžaduje značné finanční i pracovní zatížení, jak myslivecké sdružení ve svém rozkladu uvádí. Skutečnost,
že vypouštění uměle odchovaných bažantů, provozované již od roku 1962, nevedlo k posílení zanikající
populace volně žijících bažantů, svědčí zcela jednoznačně o tom, že účel dříve povolených výjimek se
nepotvrdil.



V Praze dne 2. listopadu 2001
JUDr. Jiří Šembera, CSc., v. r.
ředitel sekretariátu rozkladové komise


