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1.
METODICKÝ POKYN 

odboru odpadů MŽP k provedení § 5 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“)

Úvod
Metodický pokyn je vydáván pro stanovení způsobu provedení § 5 zákona o obalech, a je určen pro osoby, povinné ve 

smyslu zákona o obalech, které uvádí obaly nebo obalové prostředky na trh. 

I. K provedení § 5 odst. 1 a 2 písm. a) zákona o obalech
 
Technická dokumentace
Obsahem a účelem technické dokumentace, kterou má osoba uvádějící obal nebo obalový prostředek na trh povinnost 

předložit na požádání kontrolním orgánům, je prokazatelné splnění požadavků § 3 a 4 zákona o obalech. Součástí tech-
nické dokumentace je i Prohlášení o shodě (viz dále). 

Technická dokumentace obsahuje:
1. Popis obalu/obalového prostředku
2. Dokumenty prokazující splnění požadavků stanovených v § 3 a 4 zákona o obalech
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Pro splnění požadavků § 3 a 4 se doporučuje využít ČSN EN 13427, která je zastřešující normou a stanovuje postup 
používání dále uvedených norem – ČSN EN 13428, ČSN EN 13429, ČSN EN 13430, ČSN EN 13431, ČSN EN 13432 
a ČSN CR 13695. 

a) § 3 – Prevence
„Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení poža-

davků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele, s cílem snížit množství odpadu 
z obalů, který je nutno odstranit“ 

 
Jedná se o postup k zajištění, aby hmotnost a objemu obalu na úrovni funkční jednotky, ale i na úrovni systému 

balení, byly co nejmenší s cílem snížit množství odpadu z obalů, při dodržení požadavků kladených na balený výrobek 
a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele. Stanovuje se kritická oblast z hlediska jednotlivých kriterií uvedených 
v ČSN EN 13428. Kritická oblast je vybrání funkčního kriteria, které nejvíce omezuje nebo zabraňuje dalšímu snižování 
hmotnosti nebo objemu obalu. Musí být zpracován seznam závažných kriterií vymezujících kritickou oblast při snižování 
hmotnosti nebo objemu obalu.

Pro splnění požadavku zákona o obalech a potřeby kontrolních orgánů je třeba doložit postup posouzení stanove-
ných kriterií, vyhodnotit a doložit závažné údaje, které stanovily kritickou oblast.

b) § 4 – Podmínky uvádění obalů na trh 
„Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit, aby:

a)  koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek v obalu nebo 
obalovém prostředku byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy, vzhledem 
k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vznik-
lého z tohoto obalu nebo obalového prostředku;

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických pří-
pravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek 
a chemických přípravků obsahuje v příloze č. 1 seznam závazně klasifikovaných nebezpečených chemických látek. 
Obsah nebezpečných látek v obalu, jeho složkách, nebo v jakékoli součásti obalu se musí minimalizovat vzhledem 
k jejich výskytu v emisích, v popelu nebo výluzích (zejména pokud jsou obaly nebo jejich zbytky určeny pro spalo-
vání nebo skládkování). Postup stanovení obsahu nebezpečných látek v obalu nebo obalovém prostředku je uveden 
v ČSN CR 13695-2 s odkazy na některá ustanovení ČSN CR 13695-1. Obsah nebezpečných látek nesmí mít koncentraci 
vyšší nebo rovnu 0,1% (stopová mezní hodnota). Hodnocení výsledku obsahu nebezpečných látek se provádí v souladu 
s ČSN EN 13428 Příloha C (normativní). 

Pro splnění požadavku zákona o obalech a potřeby kontrolních orgánů je třeba doložit postup posouzení dle ČSN 
CR 13695-2 a ČSN EN 13428 Příloha C, případně protokoly ze stanovení obsahu nebezpečných látek v emisích, v po-
pelu nebo výluzích z obalu nebo obalového prostředku.

b)  součet množství olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalového prostředku nepře-
kročil hodnotu stanovenou prováděcím právním předpisem;

Koncentraci olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI (dále jen „těžké kovy“) v obalu a jeho součástech je 
možno stanovit dvěmi základními způsoby dle ČSN CR 13695-1:

-  laboratorním provedením analýzy obalového prostředku nebo obalu a jeho součástí dle normovaných zkušeb-
ních postupů (analytické rozbory)

-  výpočtem vycházejícím z výsledku zjištěného analýzou v jednotlivých složkách obalu, tzv. výpočtem ze „zpět-
ného toku materiálu“

Uvedená ČSN CR 13695-1 ve své příloze A uvádí přehled současných relevantních zkušebních metod:
Seznam A – analytické metody částečně normalizované, 
Seznam B – všeobecný přehled postupů užívaných pro analýzu,
Seznam C – vyluhovací zkoušky

Vybrané a použité zkušební metody musí být potvrzeny akreditovanou zkušební laboratoří a zkušební vzorky musí být 
reprezentativní (průměrný vzorek). 
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Limitní hodnota obsahu těžkých kovů v obalu nebo obalovém prostředku nesmí překročit hodnotu 100 µg/g. 
(Limitní hodnota je stanovena prováděcím předpisem – vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb., 
o podrobnostech nakládání s obaly.)

Pro splnění požadavku zákona o obalech a potřeby kontroly je třeba doložit postupem v souladu 
s ČSN CR 13695-1, že součet těžkých kovů v obalu a jeho součástech nebo v obalovém prostředku nepřekračuje sta-
novený limit. Všechny součásti musí vyhovovat limitní hodnotě. U obalu nebo obalového prostředku, který splňuje 
stanovený limit těžkých kovů není nutné provádět další ověření jejich výskytu v emisích, v popelu nebo výluzích z obalu 
nebo obalového prostředku.

Pozn.: Složka obalu nebo obalového prostředku může limitní hodnotu překročit, ale konečný součet jednotlivých slo-
žek, které tvoří součást obalu nebo obalového prostředku musí splnit stanovený limit.

c)  obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyk-
lým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu nebo obalovém prostředku byl 
využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto postupů:

 1…….„recyklací“
 2…….„energetickým využitím“
 3…….„organickou recyklací““

Systémy k zajištění opakovaného použití obalů včetně kriterií pro jednotlivé systémy jsou uvedeny v příloze č. 2 
zákona o obalech. Metodika posouzení, zda obal odpovídá požadavkům na opakované použití a postup při hodnocení 
jednotlivých kriterií je uveden v ČSN EN 13429. Soubor kritérií uvedených v příloze B (informativní) k ČSN EN 13429 
lze využít k posouzení zda použité obaly a obalové prostředky splňují požadavky jako opakovaně použitelné. Podmínky 
opakované použitelnosti jsou splněny, odpoví-li se na uvedený soubor otázek kladně.

Požadavky na obal nebo obalový prostředek, aby byl klasifikován jako využitelný formou recyklace, jsou stanoveny 
v ČSN EN 13430. Postupy pro prokázání recyklovatelnosti jsou uvedeny v příloze A a B (normativní) uvedené normy. 
Obsahují a stanovují kriteria pro obaly nebo obalové prostředky a jejich provedení tak, aby bylo prokázáno, že určité % 
obalu může být prohlášeno za recyklovatelné. Vyhodnocení kriterií recyklovatelnosti a postup hodnocení je stanoven 
v příloze B ČSN EN 13430. Příloha C (informativní) obsahuje soubor otázek, které po zodpovězení prokážou, zda lze 
obal nebo obalový prostředek prohlásit za recyklovatelný.

Obal nebo obalový prostředek, který je prohlášen za vhodný k energetickému využití musí být spalitelný a musí 
zajistit tepelný zisk, který se stanoví v souladu s ČSN EN 13431, příloha A (normativní). Pro prokázání energetického 
využití musí být zpracován prokazatelný záznam, který bude obsahovat složení hlavních materiálů se stanovením, zda 
se jedná, a v jakém množství, o organický nebo anorganický materiál. Obal, který se skládá z více než z 50% (hmotnost-
ních) organických materiálů, je považován za energeticky využitelný. V případě více než 50% (hmotnostních) anorga-
nického materiálu je nezbytné stanovit tepelný zisk v souladu s výpočtem dle přílohy A. Příloha B (informativní) uvádí 
vypočtené hodnoty tepelného zisku pro některé materiály.

Obal nebo obalový prostředek, který je prohlášen za organicky využitelný musí laboratorní zkouškou dle 
ČSN EN 13432 prokázat, že je biologicky odbouratelný (biodegradabilní), a že splňuje kriteria přílohy A (normativní). 
Jsou-li však obaly nebo obalové prostředky složené z různých součástí nebo složek, z nichž některé nejsou kompostova-
telné je celý obal nekompostovatelný. Schéma postupu pro hodnocení organické využitelnosti obalu je součástí citované 
normy jako její (informativní) příloha B.

Pro splnění požadavku zákona o obalech a potřeby kontroly je třeba doložit postupy posouzení dle ČSN EN 
13429; ČSN EN 13430; ČSN EN 13431 a ČSN EN 13432 včetně shody s uvedenými postupy a kriterii. Jedná se 
o protokoly ze zkoušek, odborné výpočty a celkové vyhodnocení kriterií potřebné pro prokázání, že obal nebo obalový 
prostředek splňuje alespoň jedno z kriterií uvedených pod bodem c).

3. Prohlášení o shodě
 Prohlášení o shodě souhrnně informuje o splnění požadavků § 3 a 4 zákona o obalech (viz bod 2). Účelem prohlášení 

je poskytnout ujištění, že obal nebo obalový prostředek je ve shodě s normativními dokumenty, na které se prohlášení 
odvolává, a objasnit, kdo je odpovědný za tuto shodu. Prohlášení o shodě se může rovněž odvolávat na výsledky posu-
zování provedených třetí stranou nebo několika třetími stranami. Tyto odkazy se nesmějí v žádném případě chápat jako 
snížení odpovědnosti osoby, která prohlášení o shodě vydává. Všeobecná kritéria pro prohlášení o shodě stanoví ČSN 
EN 45014. 
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II. K provedení § 5 odst. 1 a 2 písm. b) zákona o obalech 

Osoby, které uvádí obal nebo obalový prostředek na trh informují své odběratele o splnění požadavků stanovených 
v § 3 a 4 zákona o obalech formou:

a) Prohlášení o shodě (viz výše), nebo
b) Ujištění o shodě, které stanoví ČSN EN 45014 jako formu vyjádření poskytující důvěru, že výrobek, proces 

nebo služba splňují specifikované požadavky. Toto vyjádření může mít u výrobku formu dokumentu, štítku nebo jinou 
ekvivalentní podobu. Může být také vytisknuto nebo použito v oznámeních, katalozích, fakturách, v návodech k obsluze 
atd. vztahujících se k výrobku.

Vzorový příklad ujištění o shodě:

Vydavatel /jméno/adresa/ ujišťuje, že /daný obal nebo obalový prostředek/ splňuje požadavky /§ 3 a 4 resp. pouze § 
4 v případě obalového prostředku/ zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Poznámka č. 1: Lze řešit např. uvedením na faktuře, dodacím listu nebo na jiných průvodních dokumentech k obalu 
nebo obalovém prostředku.

Poznámka č. 2: Ujištění zároveň garantuje, že lze dohledat všechny příslušné dokumenty (protokoly, výpočty, analýzy, 
hodnocení) u odpovědné osoby. 

 
III. 
Osoby, které uvádí obaly nebo obalové prostředky na trh v České republice přepravou těchto obalů nebo obalových 

prostředků ze zemí EU, mohou splnit požadavky § 5 odst. 1 a 2 písm. a) zákona o obalech pro tyto obaly nebo obalové 
prostředky předložením prohlášení o shodě vyžádaném od svých zahraničních dodavatelů.

Ing. Leoš Křenek, v. r.
                                                                                                                                           ředitel odboru odpadů

Příloha

Vysvětlivky:

ČSN EN 13427 Obaly – požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
ČSN EN 13428 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů
ČSN EN 13429 Obaly – Opakované použití
ČSN EN 13430 Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu 
ČSN EN 13431 Obaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti
ČSN EN 13432 Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria 

hodnocení pro konečné přijetí obalu
ČSN CR 13695-1 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítom-

ných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř 
těžkých kovů přítomných v obalech

ČSN CR 13695-2 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek 
přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 2: Požadavky na měření a ověřování 
nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí 

ČSN EN 45014 – Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě
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SDĚLENÍ

8.
SDĚLENÍ

odboru legislativního ve spolupráci se sekcí ochrany přírody a krajiny k pojmu „volně žijící živočich“ 
[§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona 

č. 218/2004 Sb.] ve vztahu k související právní úpravě

Volně žijící živočich je pro účely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
(dále jen „zákon“) nově definován v jeho § 3 odst. 1 písm. d) tak, že se jím rozumí jedinec živočišného druhu, který se 
vyskytuje v přírodě a není v přímé péči člověka.

Vzhledem k účelu zákona formulovanému v § 1 je třeba za takového jedince považovat toho, jehož populace se samo-
volně udržují v přírodě, s vyloučením domestikovaných zvířat. Pokud jde o pojem „domestikovaná zvířata“, odkazujeme 
na definici pojmu „domestikované a pěstované druhy“ v Úmluvě o biologické rozmanitosti, publikované sdělením MZV 
pod č. 134/1999 Sb. Populace domestikovaných druhů nepatří mezi populace v přírodě se dlouhodobě a samovolně 
udržující již vzhledem k jejich změnám morfologickým, fyziologickým atd. v důsledku šlechtění pro účely užitkovosti. 
Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona se ochrana přírody a krajiny zajišťuje mj. pozitivním ovlivňováním vývoje volně žijí-
cích živočichů v přírodě. To nelze naplnit ve vztahu k domestikovaným druhům živočichů.

Rovněž lze poukázat na definici pojmu „volně žijící živočich“, popř. „volně žijící zvíře“ v souvisejících zákonech, 
konkrétně v zákoně č. 100/1004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, a v zákoně č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zákony vážou skutečnost, zda je živočich (zvíře) volně žijící, na 
samovolné udržování populací daného druhu v přírodě, nikoliv na výskyt jedince v přírodě. 

Na takto vymezeného volně žijícího živočicha se vztahuje ochrana podle zákona.

Zvláštní úprava však platí pro živočicha v tzv. přímé péči člověka.

Podmínky režimu tzv. přímé péče člověka, které musí být vždy splněny současně, jsou:
1) jedinec pochází z odchovu v zajetí,
2) je nezaměnitelně označen a
3) je evidován orgánem ochrany přírody.

Provádění evidence je upraveno v § 54 odst. 4 a 5 zákona. O vzetí do evidence se rozhoduje ve správním řízení. Evidují 
se pouze živočichové pocházející z odchovu v zajetí, kteří jsou nezaměnitelně označení nebo identifikováni v souladu s § 
3 odst. 1 písm. d) zákona, což vyplývá z dikce poslední věty tohoto ustanovení. Aby byl prokázán odchov v zajetí, musí 
být nepochybný jednak původ rodičů a jednak příslušnost potomstva k těmto rodičům. To lze u řady druhů na základě 
současných poznatků bezpečně prokázat jen paternitním DNA testem. Další podmínkou pro evidenci je, že orgán ochrany 
přírody nemá důvodné podezření na nelegální původ jedince (tzn. na to, že jedinec nebo jeho rodiče byli získáni nelegál-
ním způsobem, např. nedovoleným odběrem z přírody nebo nedovoleným dovozem). Neprokázání původu podle § 54 
odst. 1 zákona je důvodem ke vzniku takové pochybnosti.

Pokud se prokáže, že živočich skutečně splňuje podmínky pro vzetí do evidence, pak vedle osvědčení o evidenci se již 
nevydává pro zvláště chráněné živočichy výjimka dle § 56 zákona (zákaz chovu se na takového jedince nevztahuje).

Úprava vyplývající z § 3 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 4 a 5 zákona se vztahuje nejen na zvláště chráněné živočichy, ale 
na všechny živočichy žijící volně na území České republiky.

Pokud držitel živočicha o evidenci nepožádá anebo nejsou splněny podmínky přímé péče člověka a živočich není 
v důsledku toho evidován, vztahuje se na ně dosavadní právní režim stanovený pro živočichy buď dle obecné ochrany 
nebo zvláštní ochrany v zákoně (včetně zákazů dle § 5a a § 50).

V řadě případů může být situace komplikována tím, že takový živočich je též exemplářem CITES dle zákona č. 
100/2004 Sb. Tento zákon je zvláštním právním předpisem ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb. Navíc se na exempláře 
CITES přednostně aplikují přímo použitelné předpisy Evropských společenství (zejména nařízení Rady č. 338/97). Vzetí 
živočicha do evidence nemá vzhledem k dikci § 2 písm. a) a násl. zákona č. 100/2004 vliv na povinnost jeho držitele 
prokazovat původ exempláře, který se provádí dle § 54 odst. 1 zákona. Podle požadavků nařízení Rady č. 338/97 je řada 



6

případů, kdy držitel prokazuje zákonný původ exempláře např. čl. 8 odst. 3 a 5 a čl. 9 odst. 1 citovaného nařízení).

Pro doplnění uvádíme, že na druhy volně žijících živočichů, kteří se vyskytují v přírodě České republiky a na zvláště 
chráněné druhy se na základě § 4 vyhlášky č. 227/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/2004 Sb., nevztahuje povin-
nost registrace dle zákona č. 100/2004 Sb., což se vztahuje i na jedince druhů žijících v České republice, které jsou ve 
smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona v přímé péči člověka.

                                                                                                                                JUDr. Jana Prchalová, v. r.
ředitelka odboru legislativního

9.
SDĚLENÍ

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

č. 1/2005

Určení kompetencí v oblasti rybářství v národních parcích 

k § 23 odst. 2 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

k § 78 odst. 8 a § 90 odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

V případě určování kompetence orgánu ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, správy národních 
parků) v oblasti rybářství v národních parcích se postupuje podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství), nikoli dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Jak zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 99/2004 Sb., o ryb-
níkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 
(zákon o rybářství), upravují kompetence v národních parcích na úseku rybářství. Tyto předpisy však upravují proble-
matiku protichůdně. Zatímco zákon č. 114/1992 Sb. v § 78 odst. 8 svěřuje správám národních parků na území národních 
parků výkon působnosti svěřené podle zvláštních předpisů krajským úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působ-
ností, obcím a pověřeným obecním úřadům na úseku rybářství, zákon č. 99/2004 Sb. zde svěřuje správám národních 
parků působnost svěřenou obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a pouze jedinou z působností svěřených kraj-
ským úřadům. Ostatní působnosti krajských úřadů svěřuje zákon o rybářství Ministerstvu životního prostředí. 

Zákon o rybářství je zákonem novým, účinnosti nabyl v dubnu letošního roku. Na ustanovení zákona o rybářství 
upravující kompetence správ národních parků a Ministerstva životního prostředí v oblasti rybářství v národních parcích 
je tedy třeba pohlížet jako na nepřímou novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny. Ustanovení § 90 odst. 4 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, které zakotvuje specialitu zákona o ochraně přírody a krajiny mimo jiné i ve vztahu k zákonu 
o rybářství, nelze aplikovat. V daném případě se uplatní pravidlo přednosti pozdější právní úpravy (pravidlo lex posterior 
derogat priori). Touto pozdější právní úpravou je zákon o rybářství. 

č. 2/2005

Postup orgánů ochrany přírody při projednávání územně plánovací dokumentace, kde jsou navrhovány stavby, 
které spadají do okruhu činností zakázaných zákonem č. 114/1992 Sb.

k § 136 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
k § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 



Při projednávání územně plánovací dokumentace nemůže orgán ochrany přírody jako dotčený orgán státní 
správy zaujmout souhlasné stanovisko k činnostem, které vyžadují povolení výjimky ve zvláště chráněných úze-
mích. Střet zájmu ochrany přírody s ostatními zájmy je třeba projednat jako rozpor podle zvláštního zákona.

Odůvodnění: 

V současné praxi jsou v územně plánovací dokumentaci (v její závazné části) navrhovány i stavby, k jejichž umístění 
a povolení je třeba povolení výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb. 

Vlastní rozhodování o povolení výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích však nelze přesunout již do fáze 
projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace. V této fázi mají být zájmy ochrany přírody a krajiny 
hájeny obecnou formou připomínek a námitek dotčeného orgánu státní správy. Bylo by nesystematické, kdyby v prů-
běhu projednání a schvalování územně plánovací dokumentace, jež ze zákona nepodléhá pravidlům správního řízení, 
bylo vydáváno správní rozhodnutí. Konečné řešení otázky udělení výjimky dle zákona č. 114/1992 Sb. by v opačném 
případě probíhalo ve stádiu, kdy není k dispozici detailní znalost skutkového stavu. Již v této fázi by byl žadatel nucen 
zpracovávat podrobnou projektovou dokumentaci. 

V uvedené otázce je třeba respektovat specifická pravidla založená stavebním zákonem. Otázku zákazů ve zvláště 
chráněných územích a s tím související nutnost povolení výjimky lze v tomto procesu řešit v rámci odstraňování rozporů 
v územně plánovací dokumentaci (§ 136 stavebního zákona). Zájem ochrany přírody je zde ochráněn tím, že orgán ochrany 
přírody jako dotčený orgán státní správy zásadně nemůže zaujmout souhlasné stanovisko k činnostem, které vyžadují 
povolení výjimky ve zvláště chráněných územích, aby tak nezakládal případné pozitivní očekávání, že výjimka ze zákazu 
ve zvláště chráněných územích bude povolena. Uvedení stavby v závazné části územně plánovací dokumentace nelze auto-
maticky pojímat jako úkon, který a priori předjímá povolení nezbytné výjimky dle zákona č. 114/1992 Sb. 

č. 3/2005

Odstraňování náletových dřevin z hrází v případě, kdy tím může dojít ke škodlivému zásahu do přirozeného 
vývoje zvláště chráněného druhu živočicha

k § 59 odst. 1 písm. j) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
k § 7-9 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Vylučuje-li § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, použití zákona č. 114/1992 Sb., jde pouze o vyloučení ve vztahu k obecné ochraně dřevin. 
Vyloučení se nevztahuje na ochranu živočichů, územní ochranu a specifickou ochranu dle předpisů Evropské unie.

Odůvodnění:

Podle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je vlastník vodního díla povinen odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před 
povodněmi, ke vzdouvání vody nebo k akumulaci vody; na tyto povinnosti se nevztahuje zákon č. 114/1992 Sb. s vý-
jimkou případů, kdy se jedná o památné stromy nebo zvláště chráněné druhy rostlin. Před jejich odstraněním, není-li 
nebezpečí z prodlení, je vlastník vodního díla povinen oznámit svůj záměr orgánu ochrany přírody. Citované ustanovení 
vodního zákona vylučuje použití zákona č. 114/1992 Sb. (nejde-li o památné stromy či zvláště chráněné druhy rostlin) 
co se týče zásahu do přirozeného vývoje rostlin. 

Z výjimek definovaných v ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona je zřejmé, že zákonodárce hodlal dle 
logicky systematického výkladu tohoto ustanovení vyloučit použití zákona o ochraně přírody a krajiny pouze ve vztahu 
k jeho ustanovením §§ 7 až 9, která slouží k obecné ochraně dřevin. 

Zvláštní režim podle vodního zákona se tedy uplatňuje pouze ve vztahu k právní úpravě obecné ochrany dřevin (resp. dřevin 
neplnících funkci biotopu, stanoviště, hnízdiště, rezervoáru apod.); vyloučena však není aplikace pravidel zákona o ochraně 
přírody a krajiny pro další sféry ochrany přírody – tedy ochranu živočichů, územní ochranu a ochranu dle právních předpisů 
Evropské unie. Jiným výkladem ustanovení § 56 odst. 1 písm. j) vodního zákona by byl založen rozpor se závazky vyplývají-
cími z tzv. směrnice o ptácích (směrnice Rady č. 79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (směrnice Rady č. 92/43/EHS). 

V Praze dne 2. února 2005
                                                                                                                  Mgr. Veronika Langrová, Ph.D., v. r.

ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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10.
SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí 
o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu autorizovaných osob pro oblast 
posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o osoby, které obdržely autorizaci v období od 1. 10. 2004 do 31. 1. 
2005. Zároveň uveřejňuje změny v údajích autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná 
se o osoby, které se považují za držitele autorizace od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006 dle § 19, resp. § 24 odst. 1 zákona 
100/2001 Sb. a od 31. 8. 2003 do 3. 6. 2004 oznámily změnu údajů.

Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí autorizovaných osob. Zejména po celostátním přečíslování 
telefonů je nezbytné, aby samy autorizované osoby nahlásily změny čísel telefonů.

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

                                                                                                                                 na životní prostředí a IPPC

Noví:

Ing. Barbora Vlachová GET, s. r. o.
Novákových 12 Korunovační 29
180 00 Praha 8 170 00 Praha 7
 tel.: 233 370 741
 fax: 233 372 730
 e-mail: get@get.cz

Ing. Monika Zemancová GET, s. r. o.
Dražická 532/11 Korunovační 29
294 71 Benátky nad Jizerou 170 00 Praha 7
 tel.: 233 383 591
 fax: 233 372 730
 e-mail: get@get.cz

Změny:

Calábek Aleš Ing. GEO-HYDRO-CONSULT
Na Letné 31 tř. Kosmonautů 8
772 00 Olomouc  772 11 Olomouc
mobil: 777 579 972  tel.: 587 433 383
 calabek@ghconsult.cz

Hanzlíček Jiří RNDr.  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Nad cihelnou 14 Na Františku 32
147 00 Praha 4  110 00 Praha 1
tel.: 261 221 961 tel.: 224 852 302
e-mail: hanzlickovae@volny.cz e-mail: hanzlicek@mpo.cz
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Hanzlíčková Eugénie Ing. CZ BIJO, a.s.
Nad cihelnou 14 Tiskařská 10
147 00 Praha 4  108 28 Praha 10
tel.: 261 221 961 tel.: 234 054 124
e-mail: hanzlickovae@volny.cz fax: 272 702 152
 e-mail: ehanzlickova@bijo.cz
 

Kiszová Radmila Ing.  Ing. Kiszová Radmila – PINIA
Libhošť 455 Nový Jičín 6
742 57 Nový Jičín 6  742 57 Libhošť 455
mobil: 602 524 698 tel.: 556 719 168, 556 745 788
 fax: 556 719 169
 e-mail: kiszova-pinia@iol.cz
 e-mail: rkiszova@seznam.cz

Pospíchal Zdeněk Ing. Dr. 
Podbabská 283/5 
621 00 Brno 

Postbiegl Stanislav Ing. INVESTprojekt NNC, s.r.o.
Milešovice 3 Špitálka 16
683 54 Otnice 602 00 Brno
 tel.: 543 254 284, 543 254 285
 fax : 543 240 676
 e-mail: postbiegl@investprojekt.cz

Svobodová Jana Ing. CpKP střední Čechy
Maková 2802/2 Na Václavce 46
400 11 Ústí nad Labem 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: 723 132 319 mobil: 777 793 731
e-mail: svobodova_jana@yahoo.com tel./fax:251 560 776
 e-mail: jana.svobodova@cpkp.cz
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11.
SDĚLENÍ

legislativního odboru Ministerstva životního prostředí k postavení Stráže přírody – § 81 a násl. 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1. Právní úprava postavení stráže přírody, jež je pomocným orgánem ochrany přírody, je upravena zejména 
v § 81, 81a a 81b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a dále v zákoně č. 238/1999 Sb., kterým se mění trestní zákon a některé další zákony (v tomto zákoně 
jsou stráže včetně stráže přírody označeny při výkonu svých oprávnění a pravomocí za veřejné činitele). Jedná se 
o propůjčení výkonu státní správy v určitém rozsahu konkrétní fyzické osobě, která je zmocněna příslušným úřa-
dem na základě zákona (zde § 81 odst. 1 zákona) k výkonu dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny. Posláním 
stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

 
Stráž přírody ustanovují krajské úřady a správy. Stráž přírody se již tradičně skládá ze strážců a zpravodajů. 

Pro ustanovení osoby do této funkce musí být splněny podmínky stanovené zákonem v § 81 odst. 3 zákona.

Stráž přírody obdrží od ustanovujícího úřadu služební odznak se státním znakem a průkaz stráže přírody. 
V průkazu stráže přírody ustanovující úřad současně stanoví obvod její působnosti.

2. Úkolem stráže přírody je zejména kontrolní činnost v terénu sloužící k dodržování právních předpisů na 
úseku ochrany přírody a krajiny. Stráž však plní i další úkoly, např. informační a environmentálně vzdělávací. 
Výkon státní správy jsou oprávněni vykonávat pouze strážci ve smyslu § 81 odst. 8 a 9 zákona.

 
Meze kontrolní činnosti strážce jsou stanoveny výše uvedenými ustanoveními a strážce je nemůže překročit. 

Současně je mu tím v obecné rovině dána věcná působnost při výkonu kontrolní činnosti. Územní působnost je 
strážci vymezena v průkazu.

 
Vlastní oprávnění strážců jsou vymezena v § 81 odst. 8 tak, že strážci jsou oprávněni

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody.

K tomu uvádíme:

Při úvaze, co se rozumí zjišťováním totožnosti, se nabízí analogie podle § 13 zákona č. 283/1991 Sb., o Po-
licii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Prokázáním totožnosti se tedy rozumí prokázání jména a příjmení, data 
narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby. V praxi se zřejmě spolehlivě totožnost prokáže občanským 
průkazem nebo cestovním pasem. Rodné číslo v zákoně č. 283/1991 Sb. uvedeno není, proto by se zjišťovat 
nemělo ani při činnosti stráže přírody. Stráž přírody může do občanského průkazu (popř. jiného dokladu potvr-
zujícího totožnost osoby) nejen nahlížet, ale celkem logicky jej může brát i do ruky. Právním řádem není toto 
oprávnění podrobněji vymezeno ani pro příslušníky Policie ČR. Stráž přírody bezesporu nesmí občanský průkaz 
(nebo podobný doklad totožnosti) zadržovat.

V případě, kdy dotyčná osoba odmítne strážci totožnost prokázat nebo ji z nějakého důvodu prokázat nemůže, 
pak strážce může požadovat pomoc nebo součinnost Policie ve smyslu § 81 odst. 8 písm. e) zákona.

Zajišťování důkazů pro orgán ochrany přírody:

K zajištění důkazů může stráž přírody používat pouze těch prostředků, které nejsou v rozporu se zákonem. 
Podle § 12 občanského zákoníku písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové 
záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím 
svolením. Výjimka ze zákona je možná např. podle § 12 odst. 2 občanského zákoníku, kde je vymezena jedna ze 
zákonných licencí. V daném případě jde o tzv. úřední licenci, kterou lze vztáhnout např. na Policii ČR na základě 
§ 42f zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. Tuto vazbu na zákonnou licenci však 
na stráž přírody dovodit nelze. Na rozdíl od uvedeného, poznamenání SPZ nebo fotografie dopravního prostředku 
občanský zákoník ani jiný právní předpis nezakazuje, a lze to tedy použít jako důkazní prostředek.

 
Pokud dotyčná osoba popírá, že se přestupku dopustila a je zde „tvrzení proti tvrzení“, uvádíme k tomu názor, 
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že otázka hodnocení je věcí příslušných orgánů (zde Správa NP Šumava) a jak přistoupí k tvrzeným skutečnos-
tem resp. dalším důkazům, to bude tedy záležet na jejich posouzení.

b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody – zde odkazujeme na 
úpravu v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lze to uplatňovat jen u fyzických osob, na něž se přestupkový zákon vztahuje.
V průkazu strážce se obvykle uvádí výčet přestupků, které je strážce oprávněn projednávat.
Blokové řízení může strážce zahájit za splnění tří podmínek stanovených v § 84 zákona o přestupcích:
- přestupek je spolehlivě zjištěn ,
- nestačí domluva a
- pachatel je ochoten pokutu zaplatit.

Pokud nejsou současně splněny všechny tyto tři podmínky, nelze blokovou pokutu udělit. Protože zákon č. 
114/1992 Sb. nestanoví samostatně výši pokuty v blokovém řízení, je nutno vycházet ze subsidiární úpravy 
v přestupkovém zákoně – podle § 13 odst. 2 do výše 1000,- Kč. V případě mladistvých pachatelů, tj. osob, které 
jsou ve věku mezi 15 – 18 lety, nelze podle § 19 odst. 3 přestupkového zákona uložit v blokovém řízení pokutu 
vyšší než 500,- Kč.

Pokutový blok, který strážce pachateli vydá, je zvláštním druhem rozhodnutí o přestupku a současně plní 
funkci dokladu o zaplacení pokuty. Podrobnosti o nakládání s bloky stanoví § 85 přestupkového zákona.

Bloky jsou strážcům vydávány buď krajským úřadem nebo v případě správy finančním úřadem . Kritériem je, 
do kterého rozpočtu plyne výnos z pokuty.

V ostatních případech ukládá pokuty orgán ochrany přírody v přestupkovém řízení, popř. v příkazním řízení.

c) vstupovat na cizí pozemky – toto je upraveno v § 62 zákona a tyto podmínky se vztahují též pro 
strážce.

d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně 
přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie, přistižené osoby jsou povinny uposlechnout.

K tomu uvádíme: 

Podmínky zadržení osoby ke zjištění její totožnosti strážcem nejsou právním řádem blíže upraveny. Při aplikaci 
tohoto oprávnění je však potřeba brát ohled na ústavně zaručená práva ochrany osobnosti (např. nikdo nesmí být 
vystaven krutému nebo ponižujícímu zacházení).

Je samozřejmé, že osobu lze zadržet jen na nezbytně nutnou dobu než se dostaví příslušníci policie. 

Pokud jde o možnost zastavovat dopravní prostředky, strážce tak může činit v souladu se zákonem č. 114/1992 
Sb. v případě, kdy jsou splněny podmínky vymezené v § 81 odst. 9, tj. výlučně v rámci aplikace „oprávnění 
k pozastavení rušivé činnosti“ při zachování podmínky nezbytnosti. Zastavování vozidel tedy nelze považovat 
za další , v tomto zákoně neuvedené oprávnění.

Pokud jde o možnost zabavit předmět, který dotyčná osoba používá ke spáchání přestupku, to je podle našeho 
názoru nad rámec působnosti strážce. Zabavit věc lze jen v rámci přestupkového řízení příslušným správním 
orgánem (zde správou). Strážce však může postupovat podle odstavce 9 a rušivou činnost pozastavit.

e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie ČR, popř. obecní policie, pokud nemohou splnění 
svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Donucovací prostředky podle našeho názoru stráž přírody nemůže použít, protože jí to zákon neumožňuje, 
ale může se bránit sama útokům v rámci sebeobrany. Tím není dotčeno její oprávnění zadržet osobu ve smyslu 
písmene d).

Stráž přírody musí vždy jednat v mezích své působnosti a přiměřeně situaci.
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3. Podle § 81 odst. 9 zákona je strážcům svěřena významná pravomoc pozastavit rušivou činnost, a to v pří-
padě bezprostředního ohrožen zájmů podle obecné i zvláštní ochrany přírody. O svém opatření musí neprodleně 
vyrozumět příslušný orgán ochrany přírody (zde správu). Tento orgán pak opatření může potvrdit, změnit nebo 
zrušit do 15 dnů od jeho vydání. Toto je významná možnost prevence škod.

Toto opatření není samo správním rozhodnutím, ale je určitým procesním úkonem – proto se i na ně přimě-
řeně vztahují základní pravidla řízení. Strážce by měl dodržovat zásadu objektivní pravdy a zásadu zákonnosti. 
Pokud jde o formu opatření, je žádoucí buď písemná forma nebo zápisem do protokolu. To je potřebné zejména 
z hlediska průkaznosti a počítání lhůty. Opatření je podle znění zákona časově omezené. Orgán ochrany přírody 
o opatření strážce následně rozhoduje ve správním řízení. V případě nečinnosti orgánu ochrany přírody lze vyvo-
dit, že opatření pozbude platnosti (to vyplývá ze zákonem stanovené patnáctidenní lhůty).

4. V § 81a zákona se stanoví obecně povinnosti stráže přírody a v § 81b jsou upraveny různé druhy odpověd-
nosti za škodu, které mohou nastat v souvislosti s výkonem činnosti stráže přírody.

Další podrobnosti, např. náhradu výdajů spojených s výkonem této činnosti, vybavení stráže atd. upravuje § 20 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.

                                                                                                                  JUDr. Jana Prchalová, v. r.
ředitelka legislatvního odboru
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12.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o usnesení Nejvyššího správního soudu ČR

V minulém čísle Věstníku MŽP (2/2005) byl publikován rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 A 85/2001- 43, 
k otázce vydávání souhlasů orgánem ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Již 12. října 2004 však bylo vydáno usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, č.j. 
6 A 97/2001-39, který v uvedené otázce zaujal postoj zcela opačný. V návaznosti na tuto zcela zásadní změnu přístupu 
Vám opět přinášíme nejdůležitější pasáže daného rozhodnutí. 

Rozhodnutí dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 

k § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

I. Názor, podle něhož by orgán ochrany přírody měl vést správní řízení pouze v případech, v nichž by dospěl 
k závěru, že posuzovanou činností by mohlo dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu, je nepřijatelný, neboť 
vede k paušálnímu závěru, že orgán ochrany přírody ve všech případech nejprve předběžně a mimo správní 
řízení posoudí uvedenou otázku, a podle toho správní řízení buď zahájí či nikoliv. 

II. Souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k umisťování nebo povolování staveb, 
jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody 
a krajiny), je rozhodnutím vydávaným ve správním řízení vedeném tímto orgánem z vlastního podnětu, z podnětu 
jiného správního orgánu, nebo na návrh účastníka řízení. 

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. října 2004, č.j. 6 A 97/2001-39)
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:

Nejvyšší správní soud dosud zastával názor, vyjádřený poprvé v rozsudku ze dne 20. 5. 2004, čj. 7 A 85/2001-43, 
v němž se konstatuje, „že o rozhodnutí vydávané ve správním řízení se v daných souvislostech jedná pouze tehdy, pokud 
příslušný orgán dospěje k závěru, že daná stavba nebo činnost by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz. V takovém pří-
padě by potom k umístění stavby byl nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, vydávaný ve správním řízení, a bez něho 
by stavbu umístit možné nebylo. Naopak v situaci, kdy orgán ochrany přírody dospěje k závěru, že se nejedná o stavbu 
nebo činnost, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, udělování souhlasu nepřichází v úvahu, a tudíž se ani 
žádné správní řízení vést nemůže. To z toho důvodu, že dikce citovaného ustanovení nepředpokládá, že se má rozhodovat 
o tom, zda stavbou nebo činností může či nemůže dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu, nýbrž se má rozhodovat 
o tom, zda se ke stavbě nebo činnosti způsobilé snížit či změnit krajinný ráz udělí či neudělí souhlas“.

K totožnému závěru dospěl Nejvyšší správní soud i v rozsudku ze dne 29.6.2004, čj. 5 A 1/2002-45, a v rozsudku ze 
dne 15.9.2004, čj. 6 A 144/2001-48.

Účelem samotného zákona o ochraně přírody a krajiny je v souladu s jeho § 1, ve znění účinném ke dni rozhodování 
žalovaného, přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hod-
not a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Zákon o ochraně přírody a krajiny tedy chrání mj. krajinu, jakožto 
část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořenou souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními 
prvky, a chrání též prostřednictvím § 12 její ráz. Krajinným rázem je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti... Účelem a smyslem rozhodování orgánu ochrany přírody podle citovaného ustanovení je tedy 
ochrana krajinného rázu před těmi činnostmi, které do něj zasahují tak, že snižují jeho estetickou nebo přírodní hodnotu, 
krom jiného i harmonické měřítko a vztahy v krajině (právě takovou změnou je umístění stavby, která je výraznou výškovou 
dominantou, do území zastavěného toliko nižší zástavbou, jako jsou rodinné domy, či nezastavěnou vůbec). Nástrojem, který 
k dosažení tohoto účelu má orgán ochrany přírody k dispozici, je udělování souhlasu podle § 12 odst. 2 citovaného zákona. 
Aby orgán ochrany přírody mohl tento souhlas udělit, musí posoudit dvě dílčí otázky: za prvé, zda posuzovaná činnost může 
snížit či změnit krajinný ráz (tj. zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti), a – pokud 
je odpověď na tuto otázku kladná – za druhé, zda taková změna či snížení nevylučují zachování významných krajinných 
prvků. Posouzení druhé otázky tedy nevyhnutelně předpokládá předchozí posouzení otázky prvé. Proto nelze § 12 odst. 2 
zákona o ochraně přírody a krajiny vykládat izolovaně tak, že jeho „dikce“ nepředpokládá, že se nerozhoduje o otázce, zda 
stavbou nebo činností může dojít ke změně nebo snížení krajinného rázu, nýbrž toliko v záležitosti, zda se ke stavbě nebo 
činnosti způsobilé snížit či změnit krajinný ráz udělí či neudělí souhlas. Takový výklad totiž pomíjí smysl a účel institutu 
ochrany krajinného rázu a systematické souvislosti prvého a druhého odstavce § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Názor, podle něhož by orgán ochrany přírody měl vést správní řízení pouze v případech, v nichž by dospěl k závěru, že 
posuzovanou činností by mohlo dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu, je nepřijatelný, neboť vede k paušálnímu 
závěru, že orgán ochrany přírody ve všech případech nejprve předběžně a mimo správní řízení posoudí uvedenou otázku, 
a podle toho správní řízení buď zahájí či nikoliv; tento závěr by platil i v těch případech, v nichž by se s návrhem na 
zahájení řízení o udělení souhlasu obrátil např. účastník stavebního či územního řízení, což je evidentně absurdní: řízení 
by totiž v takovém případě beze vší pochybnosti bylo v souladu s § 18 odst. 2 správního řádu zahájeno dnem, kdy by 
návrh došel orgánu ochrany přírody, bez ohledu na to, zda by tento orgán řízení zahájit zamýšlel či nikoliv.

Uvedený názor je nesprávný též proto, že ponechává kompetenci orgánu ochrany přírody závislou na jeho vlastním 
a nadto mimoprocesním posouzení určité otázky. Takový postup ovšem evidentně připouští značné riziko v právním státě 
nepřípustné libovůle, neboť nezaručuje, že s obdobnými případy bude nakládáno obdobně (srov. zásadu treat like cases 
alike and different cases differently), tj. neposkytuje dostatečné záruky rovného přístupu správních orgánů k fyzickým 
a právnickým osobám. Orgán ochrany přírody nejenže svou kompetenci odvozuje od svého vlastního posouzení, ale 
výsledek tohoto posouzení v některých případech nemusí být ani zřejmý, a především už vůbec nemusí být zřejmé, jaké 
úvahy jej k jeho závěru vedly a které skutečnosti vzal při svých úvahách v potaz. Účastník územního řízení, v němž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny (např. občanské 
sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny), by tak v případě, že by orgán ochrany 
přírody podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny žádné rozhodnutí nevydal, neznal vůbec důvody takového 
postupu orgánu ochrany přírody, a – pokud by mu byla odepřena možnost tyto důvody zjistit tím, že sám účinně podá 
návrh na zahájení řízení podle § 12 odst. 2 citovaného zákona – neměl by k dispozici ani žádný procesní prostředek, jak 
se jich dopátrat.

Nelze jistě po orgánu ochrany přírody požadovat, aby ve všech případech z vlastního podnětu zahajoval řízení podle 
§ 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Například tehdy, umísťuje-li se do již zastavěné krajiny stavba, která 
nijak nevybočuje svými parametry, je vysoce pravděpodobné, že krajinný ráz snížen či změněn nebude. Ani v těchto 
případech však nelze vyloučit, že možnost takového zásahu vyjde najevo např. v územním řízení: proto je nezbytné, aby 
stavební úřad měl možnost dát podnět k zahájení řízení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. I v těchto 
případech však může podat návrh na zahájení řízení podle § 12 odst. 2 citovaného zákona sám stavebník či osoba, která 
je původcem činnosti, jež může snížit či změnit krajinný ráz, případně občanské sdružení, jehož hlavním posláním je 
podle stanov ochrana přírody a krajiny.

Ve zbývajících případech bude vždy na místě, aby orgán ochrany přírody správní řízení podle citovaného ustanovení 
provedl. Neučiní-li tak sám z vlastního podnětu, je povinen tak učinit buď na návrh shora uvedených osob, či k podnětu 
jiného správního orgánu. Jiný správní orgán, který rozhoduje o umístění či povolení stavby, nebo o jiné činnosti, musí 
vycházet ze spolehlivého zjištění, zda jimi může dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu. Tuto skutečnost může 
spolehlivě zjistit leda z rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Proto 
pokud takovéto rozhodnutí mezi podklady pro vydání jeho rozhodnutí chybí, je správní orgán povinen dát orgánu ochrany 
přírody k jeho vydání podnět. Neučiní-li tak, zatěžuje řízení vadou, která může mít vliv na zákonnost jeho rozhodnutí.

Lze tedy uzavřít tak, že souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k umisťování nebo povolování 
staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody 
a krajiny), je rozhodnutím vydávaným ve správním řízení vedeném tímto orgánem z vlastního podnětu, z podnětu jiného 
správního orgánu, nebo na návrh účastníka řízení. 

V Praze dne 16. února 2005 
                                                                                                                   Mgr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r.

 ředitelka sekretariátu rozkladové komise



14 15



16

OBJEDNÁVKY
měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníkem EIA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2005 zasílejte na adresu

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

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

Roční předplatné titulů
„Věstník & Zpravodaj MŽP“

s přílohami činí 750 Kč

Jednotlivá čísla bude možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Vydává MŽP – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon: 267 121 111 l 
Vedoucí redaktor: JUDr. Jan Přibyl l Lektoruje: PhDr. Petr Galuška l Aministrace a objednávky: SEVT, a.s., Pekařova 4, 
181 06 Praha 8-Bohnice, tel.: 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422 e-mail: sevt@sevt.cz l Roční předplatné titulů 
„Věstník & Zpravodaj MŽP“ s přílohami činí 750 Kč l Sazba Informica l Tisk PeMa Praha l Vychází 12x ročně

MK ČR E 6190 ISSN – tištěná verze 0862-9013 


