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Úvod
Problematika prírodných zdrojov je v súčasnej dobe mimoriadne aktuálnou
oblasťou. Je nutné si uvedomiť, že prostredníctvom prírodných zdrojov dochádza
k uspokojovaniu základných životných potrieb všetkých živých organizmov na Zemi
a ich výskyt je obmedzený. Človek uskutočňuje čím ďalej tým významnejšie
a zásadnejšie zásahy do životného prostredia s cieľom využívania prírodných zdrojov,
a to mnohokrát bez ohľadu na potenciál ich obnoviteľnosti. Téma využívania a ochrany
prírodných zdrojov je predmetom môjho záujmu práve v súvislosti so snahou nájdenia
pomyselnej a nevyhnutnej rovnováhy medzi potrebou využívať prírodné zdroje
a nutnosťou ich ochrany. Je zrejmé, že bez využívania prírodných zdrojov, by bolo
ohrozené samotné bytie na Zemi, pričom je nutné si uvedomiť, že ich nadmerné
využívanie by mohlo mať totožný následok. Nájdenie balansu medzi využívaním
a ochranou jednotlivých prírodných zdrojov je základným zámerom tejto práce.
Na problematiku využívania a ochrany prírodných zdrojov, resp. konkrétne
nerastného bohatstva bola zameraná taktiež moja diplomová a rigorózna práca, a teda
touto prácou dochádza k rozšíreniu môjho záujmu o ďalšie primárne prírodné zdroje.
Dôraz bude kladený na prírodné zdroje miestne viazané na konkrétne územie, tzn.
nevykazujúce tzv. cezhraničný charakter.
Cieľom doktorskej práce je poukázať na dôležitosť ochrany prírodných zdrojov
v súlade s vedomím nutnosti ich využívania. Zámerom je posúdiť v súčasnej dobe
platnú legislatívu, a to s ohľadom na možné návrhy de lege ferenda s tendenciou
vylepšenia momentálneho nie vždy vyhovujúceho stavu. Pre úplnosť je treba uviesť, že
táto práca vychádza primárne z práva českého, pričom väčšia jej časť je komparovaná
s právnou úpravou Slovenskej republiky.
Práca je členená na päť základných kapitol. Prvá je venovaná všeobecnému
úvodu do oblasti využívania a ochrany prírodných zdrojov. V rámci tejto kapitoly je
obsiahnutý základný rámec tejto problematiky so zameraním na komplexné postavenie
prírodných zdrojov a ich vnímanie a vzťah s ohľadom na užitočnosť pre spoločnosť.
Druhá kapitola je zameraná na postavenie využívania a ochrany prírodných zdrojov
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v kontexte celého právneho poriadku vrátane práva medzinárodného a európskeho. V
rámci vnútroštátneho práva kapitola pojednáva o postavení a ochrane prírodných
zdrojov prostredníctvom ústavného, trestného a priestupkového práva, pričom
neopomína ani problematiku územného plánovania. Oblasť koexistencie vlastníckeho
práva a životného prostredia sa zaoberá záverečná časť tejto kapitoly. Tretia kapitola
tejto práce je zameraná na oblasť neobnoviteľných prírodných zdrojov, a to konkrétne
na nerastné bohatstvo, pôdu a vodu. Jedná sa o prírodné zdroje neobnoviteľné, tzn.
právna úprava ich využívania a ochrany by mala byť zameraná na čo najšetrnejšie a
najudržateľnejšie využívanie s akcentom na potenciál ich využívania pre budúce
generácie. Dôraz je kladený na ochranu a využívanie nerastného bohatstva, a to
z dôvodu jeho strategického významu pre hospodárstvo a ekonomiku štátu na strane
jednej a na strane druhej z dôvodu, že pri jeho využívaní dochádza k markantným
negatívnym zásahom do životného prostredia. V rámci tejto časti budú čiastočne
využité poznatky, vedomosti a informácie získané pri vypracovávaní diplomovej
a rigoróznej práce. Predposledná kapitola je venovaná problematike obnoviteľných
prírodných zdrojov, a to rastlinstvu, lesom, živočíšstvu a alternatívnym/obnoviteľným
zdrojom energie. Výhodou týchto prírodných zdrojov je ich primárna vlastnosť, tzn.
obnoviteľnosť. Z tohto dôvodu je ich právna úprava založená na regulácii využívania,
ktoré by malo byť uskutočňované takým spôsobom, aby nedochádzalo k ohrozeniu tejto
kľúčovej vlastnosti a nebola tak narušená ich samotná existencia. Samostatná kapitola
v závere tejto práce bude zameraná na využívanie a ochranu prírodných zdrojov vo
Francúzsku. Jedná sa o krátky exkurz do tejto právnej úpravy, ktorého cieľom je podať
základné informácie o tejto problematike. Kapitoly, a v niektorých prípadoch aj ich
jednotlivé časti, sú ukončené zhrnutiami obsahujúcimi čiastočné závery, ktoré následne
slúžia ako východiská pre samostatný záver zaradený na konci doktorskej práce.
Pri vypracovaní tejto práce sú použité štandardné metodické postupy výkladu
práva, analýzy získaných informácií a komparácia dotknutých právnych úprav.
Základom je metóda jazykového výkladu, logického výkladu a komparačná metóda,
pretože jednotlivé inštitúty ochrany prírodných zdrojov budú porovnané so slovenskou
právnou úpravou. Tieto metódy sú ďalej doplnené teleologickou metódou zameranou na
účel a zmysel predmetnej právnej normy z hľadiska dotknutej právnej úpravy
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a historickou metódou s pomerne častým využitím informácií týkajúcich sa zámeru
zákonodarcu, resp. predkladateľa právnej úpravy.
Na záver úvodu by som veľmi rada poďakovala za neoceniteľnú pomoc
a podporu svojmu školiteľovi prof. JUDr. Milanovi Damohorskému, DrSc., a to za
vedenie mojej doktorskej práce, ako aj celého doktorandského štúdia.
Doktorská dizertačná práca je písaná k právnemu stavu ku dňu 31. júla 2012.
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2. Prírodné zdroje
Za prírodné zdroje sú považované tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré
človek využíva alebo môže využívať k uspokojovaniu svojich potrieb. Podmienkou, aby
niektorá časť živej alebo neživej prírody mohla byť vnímaná ako prírodný zdroj je to, že
je alebo môže byť využívaná k uspokojovaniu potrieb človeka, tzn. má pre človeka
užívaciu hodnotu. Takéto definovanie prírodného zdroja počíta s alternatívou, že nejaká
časť prírody v súčasnej dobe ešte nie je človekom využívaná, ale je pravdepodobné, že
v budúcnosti k tomuto účelu slúžiť môže.
Podľa základného delenia sa prírodné zdroje členia na obnoviteľné
a neobnoviteľné. Primárny rozdiel medzi týmito druhmi spočíva v ich kľúčovej
vlastnosti, a to obnoviteľnosti. Obnoviteľné prírodné zdroje majú základnú schopnosť
sa pri postupnom spotrebovávaní čiastočne alebo úplne obnovovať, a to za prispenia
človeka alebo aj bez neho. Naopak u neobnoviteľných prírodných zdrojov táto vlastnosť
absentuje, tzn., že spotrebovávaním zanikajú.
Predstava, že oblasť využívania a ochrany prírodných zdrojov je novodobým
problémom, ktorý sa dotýka iba úzkeho okruhu ľudí je chybná. Uvedené vyvracia B.
Moldan, ktorý uvádza, že „starost a péče o přírodní zdroje a životní prostředí je
přirozenou součástí života od počátku lidstva. Historikové mohou jít hluboko do
minulosti a najdou důkazy zájmu o ochranu té či oné složky prostředí. ... Známé jsou
starořecké nářky nad kácením libanonských cedrů a odlesňováním Stredomoří“1.
Uvedené vyvracia myšlienku o tom, že ochrana životného prostredia a prírodných
zdrojov je novou oblasťou. Čo sa týka okruhu ľudí, ktorých sa využívanie prírodných
zdrojov dotýka, je prípustné konštatovať, že sa jedná o celú populáciu žijúcu na Zemi,
keďže kľúčovým cieľom pre klasifikáciu časti prírody za prírodný zdroj je
uspokojovanie ľudských potrieb. Z uvedeného vyplýva, že každý človek k svojej
existencii potrebuje prírodné zdroje, ako pôdu, vodu, rastlinstvo, atď. Je možné uviesť,
že ochrana a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, by mali byť záujmom celej
spoločnosti, a to predovšetkým s ohľadom na existenciu budúcich generácií.

1

Moldan B., Podmanená planéta, Nakladateľstvo Karolinum, Praha, 2009, str. 88.
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Prírodné zdroje tým, že uspokojujú ľudské potreby predstavujú pre človeka
významnú ekonomickú a hospodársku hodnotu. Väčšinou sú viazané na územie
konkrétneho štátu. Iba niektoré prírodné zdroje vykazujú tzv. cezhraničný charakter,
ako napríklad vodné zdroje alebo vzduch. Je možné uviesť, že prírodné zdroje svojim
výskytom zaisťujú pre človeka istú mieru blahobytu, keďže pri ich absencii môže dôjsť
k vzniku sporov a konfliktov. Nedostatok prírodných zdrojov môže mať rôzne prejavy
od provokácií až po otvorené konflikty, keďže „konfliktní potenciál mají všechny
zdroje, záleží pouze na dalších hlediscích, zda konflikt propukne, nebo ne, a pokud ano,
s jakou intenzitou. U některých obnovitelných zdrojů zvyšuje jejich konfliktní potenciál
jejich nedostatek, neekonomické využívání či jejich naprostá nezbytnost pro fyzickou
existenci obecně (voda) či v určitých oblastech ... “2. Ako príklad konfliktného jednania
je možné uviesť tzv. plynovú krízu z januára roku 2009, kedy došlo k pozastaveniu
dodávok zemného plynu z Ruska cez Ukrajinu, následkom čoho došlo k výpadku
zásobovania touto surovinou v strednej Európe. Ďalším príkladom môžu byť
narastajúce problémy týkajúce sa vodných zdrojov, ktorých nedostatok je zapríčinený
populačnou explóziou, ekonomickým rozvojom a klimatickými zmenami. Je možné
predpokladať, že konflikty vyplývajúce z nedostatku vodných zdrojov budú
v budúcnosti naďalej eskalovať. Konkrétne sa jedná napríklad o spor týkajúci
sa vodných zdrojov riek Eufrat a Tigris.
Okrem ekonomickej a hospodárskej hodnoty prírodných zdrojov je dôležité
neopomínať ani estetickú hodnotu prírodných zdrojov, keďže ich využívaním dochádza
k významným zásahom do tejto hodnoty. Napríklad ťažba nerastného bohatstva
predstavuje záporný zásah do vzhľadu prírody a krajiny, čo môže mať výrazný
negatívny vplyv aj na kvalitu života človeka. Naopak ochrana niektorých prírodných
zdrojov môže mať pozitívny prínos pre ich vzhľad, ako napríklad ochrana
poľnohospodárskej pôdy pred jej nadmerným zastavaním.
Ako už bolo vyššie uvedené, prírodné zdroje slúžia k uspokojovaniu ľudských
potrieb. Nutné je však uviesť aj ich potenciálnu hodnotu, tzn. hodnotu, o ktorej
v súčasnej dobe nie sú poznatky, ale pro futoro by objavené byť mohli. Uvedená
situácia môže ľahko nastať napríklad v oblasti flóry, kedy sa výskumom neustále
2

Šmíd T. a kolektív, Vybrané konflikty o zdroje a suroviny, 1. vydanie, Munipress, Brno, 2010, str. 25.
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objavujú nové a v súčasnosti neznáme účinky látok, ktoré by mohli mať významný
vplyv napríklad v oblasti medicíny.
Ďalším z možných delení prírodných zdrojov je na zdroje zjavne užitočné
a potenciálne užitočné, a to podľa ich celkovej ekonomickej hodnoty, ktorá sa člení na
úžitkovú alebo neúžitkovú. Podľa B. Moldana „užitná hodnota se vztahuje k přírodním
službám, které lidé užívají k výrobě a spotřebě“3. Úžitková hodnota môže byť priama,
nepriama a opčná. Priama úžitková hodnota je používaná pre spotrebné aj nespotrebné
účely. Pri naplňovaní spotrebných účelov dochádza k znižovaniu objemu zdroja pre
ostatných užívateľov, ako napríklad pri ťažbe dreva alebo love zvere. Naopak pri
nespotrebných účeloch k tomuto efektu nedochádza a všetkým užívateľom náleží
totožné množstvo statku, ako je tomu napríklad pri výkone rekreačnej činnosti
v prírode. Nepriame úžitkové hodnoty zahrnujú všetky úžitky vyplývajúce z funkcií
jednotlivých častí životného prostredia, ako napríklad čistenie vody, rozklad odpadov
prostredníctvom ekosystémov, a to v zmysle podpory tzv. spotrebiteľského pohodlia.
Opčná úžitková hodnota je založená na možnosti budúceho využívania, ktoré
v súčasnosti absentuje. Zdrojom neúžitkovej hodnoty, resp. existenčnej je „etické
přesvědčení, že rostliny, zvířata, ekosystémy mají vnitřní hodnotu samy o sobě,
nezávisle na člověku, prostě proto, že existují“4.
Čo sa týka celkového postoja k využívaniu prírodných zdrojov, je možné uviesť
dva, resp. tri základné prístupy. Prvý prístup je založený na udržateľnom využívaní
prírodných zdrojov, ktoré má byť uskutočňované na báze prednostného využívania
obnoviteľných prírodných zdrojov, avšak iba v rámci ich obnoviteľnosti a maximálnej
šetrnosti a úspornosti vo vzťahu k zdrojom neobnoviteľným. Druhý prístup, tzv.
konzervačný je založený na zachovaní pôvodného stavu. Pri uplatnení tohto prístupu
v praxi, by mali byť prírodné zdroje „ponechané svojmu osudu“, a to bez zásahu štátu
alebo iných subjektov. Tretí, pomerne extrémny a maximalistický prístup využívania
prírodných zdrojov je založený na čo ich najširšom využívaní, a to bez ohľadu na
nutnosť ochrany a zachovania pre budúce generácie. Pre tento prístup je
charakteristické, že prírodné zdroje sú nositeľmi hospodárskych a ekonomických
3
4

Viz poznámka č. 1, str. 334.
Viz poznámka č. 1, str. 335.
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hodnôt, pričom iné ich hodnoty nie sú brané v úvahu. V súčasnej dobe je v najväčšej
miere uplatňovaný prvý prístup, pre ktorý je najdôležitejšie nájdenie vhodnej rovnováhy
medzi využívaním prírodných zdrojov a ich ochranou.
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3. Postavenie práva využívania a ochrany prírodných zdrojov
Cieľom tejto kapitoly je učiniť všeobecný právny úvod do problematiky
využívania a ochrany prírodných zdrojov. Táto oblasť bude prostredníctvom predmetnej
kapitoly predstavená v kontexte medzinárodnej a európskej úpravy, pričom následne
bude zasadená do rámca vnútroštátneho práva tvoreného právom ústavným, trestným
a správnym. Využívanie a ochrana prírodných zdrojov zasahuje aj do súkromnoprávnej
oblasti práva, a to predovšetkým prostredníctvom ochrany vlastníctva, ktoré je
mnohokrát v konflikte so záujmami protežovanými inštitútmi verejného práva.

3.1. Využívanie a ochrana prírodných zdrojov v medzinárodnom práve
Medzinárodné právo neobsahuje komplexnú úpravu využívania a ochrany
prírodných zdrojov, ale skôr je možné konštatovať, že upravuje ochranu konkrétnych,
jednotlivých zdrojov, resp. ich častí, a to predovšetkým tých, ktoré disponujú
cezhraničným charakterom, ako sú napríklad vody alebo voľne žijúce zvieratá5.

5

Názorný zoznam medzinárodných zmlúv týkajúcich sa ochrany prírodných zdrojov (radenie podľa
dátumu podpisu zmluvy):
 Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva
(Convention on Wetlands of International importace Especially as Waterfowl Habitats, Ramsar,
1971);
 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritige, Paríž, 1972);
 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Washington,
1973);
 Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Concention on the Conservation
of Migratory Species of Wild Animals, Bonn, 1979);
 Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Convention on
the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 1979);
 Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (CONVENTION
ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND
INTERNATIONAL LAKES, Helsinki, 1992);
 Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, 1992);
 Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (Sofia, 1994);
 Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym
suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike (United Nations Convention to Combat
Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in
Africa, Paríž, 1994);
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Tradičným prameňom medzinárodného práva životného prostredia sú nesporne
medzinárodné zmluvy. Je možné ich deliť podľa totožných kritérií ako všeobecné
medzinárodné zmluvy, a to napríklad podľa počtu zmluvných strán na bilaterálne
a multilaterálne alebo podľa ich priestorového dosahu na subregionálne, regionálne
a univerzálne. Ďalším z možných delení je na zmluvy znejúce na dosiahnutie určitého
výsledku alebo zmluvy určené na uskutočňovanie určitých činností6.
Táto časť dizertačnej práce nebude obsahovať komparáciu právnych úprav
Českej republiky a Slovenskej republiky, keďže oba štáty sú zmluvnými štátmi
predmetných medzinárodných zmlúv, konvencií a dohovorov.
Výnimkou

z vyššie

uvedeného

pravidla

týkajúceho

sa

komplexnosti

medzinárodnej úpravy predstavujú oblasti, ktoré sa nachádzajú mimo jurisdikcie štátov,
a to morské dno, kozmický priestor a nebeské telesá a Antarktída7.
A. Morské dno
Vykonávanie činnosti týkajúcej sa využívania prírodných zdrojov z morského
dna je upravené Dohovorom OSN o morskom práve z roku 1982 (United Convention on
the Law of the Sea)8, 9. Pôvodný text dohovoru bol pre mnohé krajiny neprijateľný, a tak
došlo v roku 1994 k jeho revízii, po ktorej vstúpil dohovor v platnosť. Revízia sa
konkrétne týkala časti upravujúcej využívanie zdrojov z morského dna (oddiel 3 časť XI
Dohovoru a príloha č. III k tomuto dohovoru). Dohovor v článku 150 upravuje zásady
činnosti na morskom dne, ktoré môžu byť vykonávané len takým spôsobom, aby riadne,
bezpečne a racionálne zaobchádzali so zdrojmi nachádzajúcimi sa na morskom dne,



Dohovor o využívaní medzinárodných vodných tokov k neplavebným účelom (Convention on the
Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, New York, 1997);
 Európsky dohovor o krajine (The European Landscape Convention, Florencia, 2000);
 Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Carpathian convention, Kyjev,
2003).
6
Šturma P., Damohorský M. a kolektív, Medzinárodné právo životného prostredia, I. časť (obecná), Eva
Rozkotová – IFEC, Beroun, 2004, str. 62 a násl.
7
Ondřej J., Právne režimy medzinárodných priestorov, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, 1.
vydanie, Plzeň, 2004, str. 143 a násl.
8
Do právneho poriadku ČR bola tato zmluva transponovaná zákonom č. 240/1996 Sb., a do slovenského
právne poriadku zákonom č. 242/1996 Zb.
9
Dohovor
OSN
o
morskom
práve
je
dostupný
na:
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,sk&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu
,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=225390:cs&page= [11. decembra 2011].
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a aby sa pri nich vyvarovalo zbytočných strát. Činnosť musí byť taktiež vykonávaná
v súlade so zásadami uchovávania zdrojov. Časť XII dohovoru je venovaná konkrétne
ochrane a uchovávaniu morského prostredia. Štáty majú právo ťažiť prírodné zdroje, ale
za podmienky dodržania povinností k ich ochrane a k zachovaniu morského prostredia.
Štáty sú povinné vykonať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné k predchádzaniu,
obmedzeniu a kontrole znečisťovania morského dna.
Ďalšia úprava týkajúca sa morského prostredia sa sústreďuje na ochranu
morských živých zdrojov. V rámci tejto ochrany je chránený buď jeden konkrétny druh
alebo je komplexne upravené využívanie a zachovávanie živých morských zdrojov.
Jednou z prvých medzinárodných zmlúv je Medzinárodný dohovor o regulácii lovu
veľrýb (International Convention for the Regulation of Whaling)10 z roku 1946.
Prostredníctvom tohto dohovoru došlo k vytvoreniu Medzinárodnej veľrybárskej komisie,
ktorá podporuje, odporúča alebo podľa potreby organizuje štúdie a výskumy v súvislosti

s veľrybami alebo ich lovom, zhromažďuje a analyzuje štatistické informácie týkajúce
sa aktuálneho stavu veľrýb a skúma, hodnotí a šíri informácie týkajúce sa metód
zachovania a zvýšenia ich populácie. Čo sa týka všeobecnej ochrany živých morských
zdrojov je nutné zmieniť najmä už vyššie uvedený dohovor OSN o morskom práve.
Tento dohovor v časti V výlučná ekonomická zóna a časti VII voľné more reguluje
oblasť využívania a zachovávania prírodných zdrojov. Podľa čl. 61 ods. 1 a ods. 2
dohovoru je pobrežný štát povinný stanoviť vo výlučnej ekonomickej zóne prípustný
úlovok živých zdrojov a prostredníctvom príslušných opatrení v oblasti ochrany
a riadenia zaistiť, aby zachovanie živých zdrojov nebolo v tejto zóne ohrozené ich
nadmernou ťažbou. Obdobná povinnosť je členským štátom stanovená podľa čl. 117
dohovoru pre oblasť šíreho mora, tzn. štát je povinný prijať opatrenia pre zachovanie
živých zdrojov aj v rámci tejto oblasti.
B. Kozmický priestor a nebeské telesá
Prvou zmluvou, ktorá upravovala a obmedzovala pôsobenie štátov v kozme bola
Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru
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vrátane Mesiaca a iných telies (Treaty on Principles Governing the Activities of States
in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial
Bodies) (tzv. Kozmická zmluva)11 z roku 1967. Článok 212 tejto zmluvy deklaruje
kozmický priestor ako rei communis. Kozmický priestor patrí celému ľudstvu (čl. 1
zmluvy)13 a jednotlivé štáty si ho nemôžu privlastniť. Na túto zmluvu následne
nadviazala Dohoda o činnosti štátov na Mesiaci a na iných nebeských telesách
(Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial
Bodies)14 z roku 1979, ktorá v čl. 11 prehlasuje Mesiac a jeho prírodné zdroje za
„spoločné dedičstvo ľudstva“15. Podľa čl. 6 ods. 2 tejto dohody majú zmluvné strany pri
vedeckej činnosti právo zbierať a odvážať vzorky minerálov a iných látok
nachádzajúcich sa na Mesiaci. Je potrebné uviesť, že dohoda počíta s možnosťou
využívania nerastného bohatstva nachádzajúceho sa na Mesiaci, a to nie len pre vedecké
účely. Podľa čl. 11 ods. 5 dohody sa jej zmluvné strany dohodli na ustanovení
medzinárodného režimu, a to v prípade, že bude v dohľadnej dobe existovať možnosť
ťažby prírodných zdrojov na Mesiaci16. O tomto zámere musí zmluvná strana
informovať generálneho tajomníka OSN, medzinárodnú vedeckú komunitu a verejnosť.
Dohoda taktiež upravuje základné zásady budúceho medzinárodného režimu. Jedná sa

10

Dohovor o regulácii lovu veľrýb je dostupný na: http://www.minzp.sk/files/eu/medzinarodnedohovory/dohovor-o-regulacii-lovu-velryb/dohovor_o_regulacii_lovu_velryb-na_web.pdf [11. decembra
2011].
11
Kozmická zmluva je v anglickom jazyku dostupná na: http://www.islandone.org/Treaties/BH500.html
[8. januára 2012].
12
Čl. 2 Kozmickej zmluvy: „Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to
national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means“.
13
Čl. 1 Kozmickej zmluvy: „The exploration and use of outer space, including the moon and other
celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of
their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.
Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all
States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international
law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.
There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the moon and other celestial
bodies, and States stall facilitate and encourage international co-operation in such investigation“.
14
Dohoda je dostupná na:
http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf/44e6eeabc9436b78852568770078d9c0/f2105db2706d928f85
2568770079dd9a?OpenDocument [11. decembra 2011].
15
V originálnom znení: „The moon and its natural resources are the common heritage..“.
16
Čl. 11 ods. 5 Dohody o činnosti štátov na Mesiaci a na iných nebeských. „States Parties to this
Agreement hereby undertake to establish an international regime, including appropriate procedures, to
govern the exploitation of the natural resources of the moon as such exploitation is about to become
feasible. This provision shall be implemented in accordance with article 18 of this Agreement“.
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o riadne a bezpečné získavanie prírodných zdrojov, racionálnu správu týchto zdrojov,
rozšírenie možností pri ich využívaní a spravodlivé rozdelenie výhod, ktoré z nich
vyplývajú medzi zmluvné strany (čl. 11 ods. 7 dohody). Čo sa týka spravodlivého
rozdelenia výhod, tak táto dohoda kladie dôraz hlavne na poskytnutie výhody
rozvojovým krajinám a tým, ktoré prispeli k výskumu na Mesiaci, a to priamo
i nepriamo.
C. Antarktída
Využívanie a ochrana prírodných zdrojov na území Antarktídy predstavuje
významný a strategický záujem, a to nie len z hľadiska ekonomického, ale aj s ohľadom
na výnimočnosť ekosystémov, ktoré sa na tomto území nachádzajú. Je nutné zdôrazniť,
že na Antarktíde sa nachádzajú enormné zdroje nerastného bohatstva, ako napríklad
uhlie, železná ruda, zlato alebo striebro. Právna úprava týkajúca sa činností na území
Antarktídy je obsiahnutá v Zmluve o Antarktíde (The Antarctic Treaty)17 z roku 1959,
ktorá sa vzťahuje na oblasť južne od 60 st. južnej zemepisnej šírky, a to vrátane
plávajúcich ľadovcov a ostrovov (čl. VI zmluvy). Zmluva sama o sebe však úpravu
ochrany životného prostredia konkrétne neobsahuje, resp. len okrajovo (napr. zákaz
nukleárnych výbuchov alebo ukladania rádioaktívneho odpadu). Tento nedostatok bol
odstránený až tzv. Madridským protokolom o ochrane životného prostredia k Zmluve
o Antarktíde (Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty)18 z roku
1991. Zmluvné strany sa v tomto protokole zaviazali k všestrannej ochrane životného
prostredia a závislých pridružených ekosystémov. Súčasťou tohto protokolu je aj šesť
príloh, ktoré sa týkajú posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany antarktickej
fauny a flóry, likvidácie odpadov a odpadového hospodárstva, prevencie znečisťovania
mora a správy, ochrany zvlášť chránených arktických území a zodpovednosti ohľadom
životného prostredia. Čo sa týka využívania nerastných zdrojov nachádzajúcich sa na
Antarktíde, táto problematika bola po rozsiahlych konzultáciách upravená prijatím
Dohovoru o úprave činností týkajúcich sa nerastných zdrojov Antarktídy v roku 1988
17

Zmluva o Antarktíde je dostupná na:
http://www.antarctica.ac.uk/about_antarctica/geopolitical/treaty/update_1959.php [8. januára 2012].
18
Protokol o ochrane životného prostredia k Zmluve o Antarktíde je dostupný na:
http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_4_AT_Protocol_on_EP_e.pdf [8. januára 2012].
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vo Wellingtone, ktorý bol neskôr nahradený už vyššie uvedeným Madridským
protokolom19. V čl. 720 tohto protokolu je explicitne zakázaná akákoľvek činnosť, ktorá
by sa týkala využívania prírodných nerastných zdrojov na území Antarktídy (okrem
vedeckej činnosti). „Znamená to, že je zakázáno vyhledávání, průzkum a rozvoj
nerostných zdrojů Antarktidy,…“21. Z uvedeného je možné usúdiť, že pri prijímaní tohto
protokolu prevážila tendencia v prospech zachovania unikátneho ekosystému pred
možnosťou využívania bohatého nerastného bohatstva, a v konečnom dôsledku teda
prevládla ochrana životného prostredia nad ekonomicko – hospodárskymi záujmami.
Ochranou fauny a flóry na Antarktíde sa zaoberá Príloha II Madridského protokolu
(Annex II: Conservation of Antarctic Fauna and Flora)22. Podľa tejto prílohy musí byť
všetkým druhom pôvodných cicavcov, vtákov a rastlín uvedených v tejto prílohe
poskytnutá ochrana. Je stanovený obecný zákaz rušenia arktickej fauny a flóry. Z tohto
zákazu existujú výnimky, a to na základe povolenia, ktoré je vydávané napríklad pre
vedecké štúdie, múzea, botanické a zoologické záhrady (čl. 3 ods. 1 a ods. 2 prílohy)23.
K ochrane konkrétnych druhov smerujú niektoré dohovory, ako napríklad Dohovor
o zachovaní antarktických tuleňov (Convention for the Conservation of Antarctic
Seals)24 z roku 1972 alebo Dohovor o zachovaní antarktických morských žijúcich
zdrojov (Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources)25 z roku
1980. Cieľom týchto dohovorov je zabrániť nadmernému využívaniu živých prírodných
19

Vícha O., Antarktické právo, Medzinárodnoprávne a vnútroštátne aspekty ochrany životného prostredia
Antarktídy, České právo životného prostredia, 9/2003, str. 73.
20
Čl. 7 Protokolu o ochrane životného prostredia k Zmluve o Antarktíde: „Any activity relating to
mineral resources, other than scientific research, shall be Prohibited“.
21
Potočný M., Ondřej J., Medzinárodné právo verejné – Zvláštna časť, 6. doplnené a rozšírené vydanie,
C.H. BECK, Praha, 2011, str. 176, marg. 166.
22
Príloha protokolu je dostupná na:
http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_6_AT_Protocol_Annex_II_e.pdf [8. januára 2012].
23
Čl. 3 ods. 1 a ods. 2 prílohy II k Madridskému protokolu:
„1. Taking or harmful interference shall be prohibited, except in accordance with a permit.
2. Such permits shall specify the authorized activity, including when, where and by whom it is to be
conducted and shall be issued only in the following circumstances:
(a) to provide specimens for scientific study or scientific information;
(b) to provide specimens for museums, herbaria, zoological and botanical gardens, or other educational
or cultural institutions or uses; and
(c) to provide for unavoidable consequences of scientific activities not otherwise authorized under subparagraphs (a) or (b) above, or of the construction and operation of scientific support facilities“.
24
Dohovor je dostupný na: http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_13_CCAS_CCAS_e.pdf
[8. januára 2012].
25
Dohovor je dostupný na:
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zdrojov v oblasti Antarktídy, čo by mohlo mať za následok ohrozenie existencie
niektorý druhov a následne celého ekosystému.

3.2. Úprava využívania a ochrany prírodných zdrojov v európskom práve
Právo Európskej únie obsahuje úpravu niektorých prírodných zdrojov, ako
napríklad vody alebo fauny a flóry pomerne konkrétnym spôsobom, avšak úpravu
ďalších prírodných zdrojov zatiaľ ponecháva na jednotlivých členských štátoch, ako
napríklad pôdu a nerastné bohatstvo. Z uvedeného je a priori možné zovšeobecniť, že
európske právo sa podrobne zaoberá zdrojmi, ktoré môžu mať cezhraničný vplyv, tzn.,
že ich využívanie na území jedného štátu môže mať vplyv na území iného štátu.
Následne je v rámci európskeho práva potrebné odlišovať predpisy, ktoré sa vzťahujú
na všetky prírodné zdroje (horizontálne predpisy) a predpisy, ktoré sa vzťahujú len na
jeho konkrétne zložky (zložkové predpisy). Ďalším možným rozlišovaním predpisov
týkajúcich sa životného prostredia v rámci európskeho práva, je delenie na predpisy
záväzné, pričom sa jedná najmä o zmluvy primárneho práva, nariadenia a smernice a
na predpisy právne nezáväzné – odporúčajúcej povahy, pričom niektoré môžu mať
formu politického záväzku. Jedná sa napríklad o rôzne odporúčania, stratégie,
oznámenia, atď. Pre úplnosť je nutné uviesť, že táto časť nebude obsahovať komparáciu
oboch porovnávaných právnych úprav, keďže obe zeme sú členskými štátmi Európskej
únie, tzn. sa na nich vzťahuje totožná úprava.
Oblasť životného prostredia je európskym primárnym právom upravená od
prijatia Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý doplnil Zmluvu o Európskom
hospodárskom spoločenstve o čl. 25 – životné prostredie. V súčasnej dobe je
problematika životného prostredia upravená prostredníctvom čl. 191 až čl. 193 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie v znení Lisabonskej zmluvy (ďalej ako ZFEU). Jedná sa
o oblasť, v rámci ktorej má Európska únia tzv. zdieľanú právomoc, tzn. právomoc je
delená medzi členské štáty a Európsku úniu (čl. 4 ods. 2 písm. e) ZFEU). Čl. 191 ods. 1
ZFEU stanovuje základné ciele, ku splneniu ktorých má smerovať politika Európskej

http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_11_CCAMLR_Final_Act_e.pdf [8. januára 2012].
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únie v oblasti životného prostredia. Jedným z cieľov je aj uvážlivé a racionálne
využívanie prírodných zdrojov, z čoho je možné dovodiť, že „explicitní zdůraznění
tohoto cíle ukazuje na zvláštní zájem Unie v této oblasti“26.
Čo sa týka predpisov sekundárneho práva, ktoré sa vzťahujú horizontálne na
celú oblasť životného prostredia, a teda aj na všetky prírodné zdroje, je nutné uviesť
napríklad smernicu o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov
na životné

prostredie

(tzv.

smernicu

o EIA),

smernicu

o prístupe

verejnosti

k informáciám o životnom prostredí alebo smernicu o integrovanej prevencii
a obmedzovaní znečistenia životného prostredia (tzv. IPPC smernica) 27.
Problematika ochrany jednotlivých prírodných zdrojov prostredníctvom
európskeho práva je sústredená, ako už bolo vyššie uvedené, na zdroje, ktorých
využívanie môže mať cezhraničný vplyv. Jedná sa predovšetkým o rastlinstvo
a živočíšstvo, vody a obnoviteľné zdroje energie.
Problematika využívania a ochrany rastlinstva a živočíšstva ako prírodného
zdroja je v rámci práva Európskej únie obsiahnutá v rámci ochrany biodiverzity, ako aj
ochrany rastlinstva a živočíšstva28. V rámci oblasti ochrany rastlinstva a živočíšstva je
26

Syllová J., Pítrová L., Paldusová H. a kolektív, Lisabonská zmluva, Komentár, 1. vydanie, C.H. Beck,
Praha, 2010, str. 692.
27
Horizontálne legislatívne akty Európskej únie (názorný zoznam je usporiadaný podľa dátumu prijatia):
 Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a
súkromných projektov na životné prostredie;
 Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia;
 Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov
určitých plánov a programov na životné prostredie;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k
informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS;
 Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť
verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia,
a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice
Rady 85/337/EHS a 96/61/ES;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd;
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní
ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom
procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány
Spoločenstva;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného
prostredia prostredníctvom trestného práva.
28
Legislatívne akty Európskej únie týkajúce sa ochrany fauny a flóry (názorný zoznam je usporiadaný
podľa dátumu prijatia):
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nutné uviesť dva základné predpisy, a to smernicu o ochrane voľne žijúcich vtákov (tzv.
vtáčia

smernica)

a smernicu

o ochrane

prírodných

stanovíšť

(tzv.

smernica

o stanovištiach). Táto oblasť je ďalej upravená predpismi vzťahujúcimi sa všeobecne na
všetky vybrané druhy, a to napríklad regulovaním obchodu s druhmi voľne žijúcich
živočíchov a rastlín, alebo len na určitý druh, ako je napríklad smernica o dovoze koží
mláďat určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov.
Čo sa týka oblasti využívania a ochrany vôd je možné konštatovať, že sa jedná
o prírodný zdroj, ktorému náleží najkomplexnejšia úprava v európskom práve. V rámci
tejto oblasti bola v roku 2006 prijatá tzv. rámcová smernica o vodách, medzi ktorej ciele
náleží prevencia a obmedzovanie znečisťovania vôd, ako aj podpora udržateľného
užívania vôd a zlepšenie stavu vodných ekosystémov. Právna úprava tejto oblasti je
okrem toho obsiahnutá aj v ďalších sekundárnych predpisoch29.



Nariadenie Rady (EHS) 348/81 z 20. januára 1981 o spoločných pravidlách pre dovoz veľrýb
alebo výrobkov z veľrýb;
 Smernica Rady 83/129/EHS o dovoze koží mláďat určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich
do členských štátov;
 Nariadenie Rady (EHS) č. 3254/91 zo 4. novembra 1991, ktorým sa zakazuje používanie
nášľapných pascí v spoločenstve a dovoz do spoločenstva kožušín a tovarov vyrobených
z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov pochádzajúcich z krajín, kde boli odchytené
pomocou nášľapných pascí alebo spôsobmi odchytu, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy
humánneho odchytu;
 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a rastlín;
 Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi;
 Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických
záhradách;
 Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných
kultúr na trh;
 Nariadenie (ES) č. 2494/2002 Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000
o opatreniach na podporu ochrany a trvalo udržateľného hospodárenia s tropickými pralesmi
a ostatnými lesmi v rozvojových krajinách;
 Nariadenie (ES) č. 2152/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 týkajúce sa
monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne
žijúceho vtáctva.
29
Legislatívne akty Európskej únie týkajúce sa ochrany vôd (názorný zoznam je usporiadaný podľa
dátumu prijatia):
 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu;
 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje
rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody
určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS;
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Z titulu využívania a ochrany prírodných obnoviteľných zdrojov energie je
podstatná smernica týkajúca sa využívania energie z obnoviteľných zdrojov30, ktorej
cieľom je dosiahnutie 20 % podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe
energie, pričom každý z členských štátov má stanovený iný percentuálny podiel (príloha
I smernice). Jedná sa o jeden zo základných predpisov európskeho práva, ktorý sa týka
obnoviteľných zdrojov energie, ktorého primárnym zámerom je podpora tohto druhu
energie, čo by malo mať za následok zníženie závislosti na fosílnych palivách
a posilnenie energetickej nezávislosti.
Na úrovni európskeho práva nie je špecializovaná právna úprava pre oblasť
banského práva veľmi rozšírená, ale aj napriek tomu je možné nájsť niekoľko prepisov,
ktoré tvoria tzv. quasi – banské právo31,32. Jedná sa napríklad smernicu upravujúcu
nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorá stanovuje opatrenia, postupy
a návody, ktorých účelom je predchádzanie nepriaznivým vplyvom na životné
prostredie, ktoré sú spôsobené nakladaním s odpadom z ťažobného priemyslu, a z toho


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení
spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých
povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane
podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a
manažmente povodňových rizík;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008
o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom
zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o
zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES;
 Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009 , ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a
sledovanie stavu vôd.
30
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.
31
Urbanec V., České banské právo v kontexte európskej legislatívy, Hornická Příbram 16. – 17. októbra
2008.
32
Legislatívne akty Európskej únie týkajúce sa nerastného bohatstva (názorný zoznam je usporiadaný
podľa dátumu prijatia):
 Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania
a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z
ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES;
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní
oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho
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plynúcim rizikám ohrozenia ľudského zdravia. Ďalšou úpravou z rámca európskeho
práva, ktorá zasahuje do oblasti nerastného bohatstva je smernica o geologickom
ukladaní oxidu uhličitého, ktorá upravuje možnosť zachytávania CO2 z priemyselných
zariadení a jeho ukladanie v geologických formáciách tak, aby sa zabránilo
nepriaznivým účinkom na životné prostredie a všetkým z toho vyplývajúcich rizík pre
ľudské zdravie, resp. aby sa tieto účinky čo najviac minimalizovali. Tento cieľ je vo
všeobecnosti prospešný pre životné prostredie, avšak výskum do súčasnej doby ešte
nepokročil do takej miery, aby bolo možné skonštatovať, že uskladňovanie oxidu
uhličitého nebude mať negatívny vplyv aj na samotné úložisko. Problémom je taktiež
spôsob zaistenia, aby sa uložený, resp. prepravovaný CO2 neuvoľňoval späť do
atmosféry.
Aj napriek pomerne rozsiahlej európskej úprave prírodných zdrojov sú oblasti,
v rámci ktorých je ponechaná možnosť právnej regulácie jednotlivým členským štátom.
Jedná sa napríklad o oblasť ochrany pôdy. Aj keď pre úplnosť je nutné zmieniť, že už
od roku 2006 je prejednávaný návrh smernice o zriadení rámca pre ochranu pôdy33,
avšak táto iniciatíva nebola doposiaľ dovŕšená, a to z dôvodu enormnej názorovej
rozdielnosti jednotlivých členských štátov na túto problematiku.
Záväzné akty Európskej únie sú mnohokrát sprevádzané aktmi nelegislatívnej
povahy, ktoré obsahujú rôzne stratégie a ciele, ktoré by mali byť v rámci predmetnej
oblasti dosiahnuté. Ako príklad je možné uviesť v nedávnej dobe prijaté oznámenie
Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia Európskej únie v oblasti
biodiverzity do roku 202034, ktorého účelom je zefektívnenia ochrany biodiverzity.
Určuje stratégiu boja proti strate druhovej rozmanitosti Európskej únie v časovom rámci
do roku 2020, resp. 2050. Dôvodom pre prijate tejto stratégie boli negatívne výsledky

parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia
(ES) č. 1013/2006.
33
Návrh smernice KOM (2006) 232 Európskeho parlamentu a Rady o zriadení rámca pre ochranu pôdy je
dostupný na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0232:CS:HTML
[22. mája 2012].
34
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru
a Výboru regiónov Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do
roku 2020 (KOM/2011/0244), ktoré je dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0244:SK:HTML [15. januára
2012].
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stavu biodiverzity v Európskej únii, keďže iba 17 % prírodných stanovíšť a druhov a iba
11 % kľúčových ekosystémov je podľa uskutočneného hodnotenia v dobrom stave.
Ďalšou kľúčovou stratégiou Európskej únie je: Európa 2020 Stratégia na
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu35. Na túto stratégiu
nadväzujú strategické dokumenty Európskej únie, ako napríklad oznámenie Komisie:
Európa účinnejšie využívajúca zdroje36. Cieľom tohto oznámenia je stanovenie rámca,
ktorý má v budúcnosti zaistiť, aby dlhodobé stratégie, ktoré sú prijímané v rôznych
oblastiach a politikách Európskej únie (napríklad v oblasti energetiky, životného
prostredia, priemyslu, výskumu a inovácií, poľnohospodárstva, atď.) prinášali pozitívne
výsledky s ohľadom na účinné využívanie zdrojov. Na túto iniciatívu budú nadväzovať
konkrétne návrhy stratégií, ktoré boli uvedené prostredníctvom oznámenia, ktoré
predstavil Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje37.
V rámci tejto iniciatívy bola taktiež prijatá nová stratégia týkajúca sa
biopoľnohospodárstva, ktorú Európska komisia predstavila prostredníctvom oznámenia
Inovácie pre udržateľný rast: biopoľnohospodárstvo pre Európu38. Cieľom tejto stratégie
je pripraviť cestu pre inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu spoločnosť, ktorá bude
účinnejšie využívať zdroje a zabezpečí rovnováhu medzi zaisťovaním potravín
a udržateľným využívaním obnoviteľných zdrojov k priemyselným účelom, pričom by
taktiež mala dbať na ochranu životného prostredia.
Z uvedeného vyplýva, že európska úprava zasahuje pomerne zásadne do
niektorých častí českého a slovenského práva, pričom miera a spôsob intervencie závisí
od druhu prírodného zdroja, o ktorý sa jedná.

35

Oznámenie Komisie KOM(2010) 2020 EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu. Oznámenie je dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC2020:SK:HTML [15. januára
2012].
36
Oznámenie Komisie KOM(2011) 21 je dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0021:CS:HTML [12. apríla
2012].
37
Oznámenie Komisie KOM(2011) 571 je dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:SK:HTML [12. apríla
2012].
38
Oznámenie Komisie KOM(2012) 60 je dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0060:FIN:CS:HTML [5. marca
2012].
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3.3. Využívanie a ochrana prírodných zdrojov na základe vnútroštátneho
práva
Problematika

využívania

a

ochrany

prírodných

zdrojov

je

upravená

prostredníctvom celej škály právnych predpisov, pričom jej základný rámec je
stanovený ústavným právom, ktorý je doplnený zákonmi konkretizovanými
prostredníctvom predpisov nižšej právnej sily, ako sú nariadenia vlády a vyhlášky.

3.3.1. Využívanie a ochrana prírodných zdrojov v ústavnom práve
Východisko právnej úpravy využívania a ochrany prírodných zdrojov je
založené ústavným právom. Už v úvode je nevyhnutné zmieniť preambulu Ústavy
Českej republiky39 (ďalej ako Ústava), ktorá vyjadruje spoločné odhodlanie všetkých
občanov Českej republiky „společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní,
hmotné a duchovní bohatství“40. Nejedná sa o právne záväznú časť Ústavy, ale skôr o
výkladové vodítko slúžiace pre interpretáciu samotného textu.
Na úpravu obsiahnutú v preambule nadväzuje čl. 7 Ústavy, ktorý obsahuje
záväzok štátu dbať na šetrné využívanie prírodných zdrojov a ochranu prírodného
bohatstva. Dôležité je, že tento záväzok je Ústavou zverený priamo štátu, takže je
vylúčený vznik možného konfliktu o nositeľovi zodpovednosti za túto pre štát
významnú oblasť. Z uvedeného vyplýva, že štát je povinný pri výkone svojich činností
brať ohľad na šetrné využívanie prírodných zdrojov. Štát nesie plnú zodpovednosť za
stav prírodných zdrojov v Českej republike, pretože jedine štát môže komplexne
regulovať využívanie a ochranu prírodných zdrojov. Výlučne štát, resp. ním poverené
orgány môžu disponovať nástrojmi a prostriedkami, ktoré slúžia k regulácii využívania
a ochrane prírodných zdrojov. Z uvedeného plynie, že štát musí túto povinnosť
vykonávať, pretože „ochrana přírodních zdrojů a přírodního bohatství je v životním

39

Ústavný zákon č. 1/1993 Sb., Ústava Českej republiky, v znení neskorších predpisov.
Sládeček V., Mikule V., Syllová J., Ústava Českej republiky, Komentár, 1. vydanie, C.H. BECK,
Praha, 2007, str. 5.

40
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zájmu celé společnosti a musí být zachována v zájmu současné i příštích generací41“.
Pojem šetrného využívania prírodných zdrojov je určitým predchodcom koncepcie
trvale udržateľného rozvoja42. Tento článok je jediným článkom Ústavy, ktorý
reflektuje na niektorú z oblastí týkajúcu sa ochrany životného prostredia.
Týmto však ústavný rámec úpravy prírodných zdrojov nie je vyčerpaný
kompletne, keďže Listiny základných práv a slobôd43 (ďalej ako Listina) obsahuje čl. 35
zameraný na práva súvisiace so životným prostredím. Jedná sa o časť systematicky
zaradenú medzi hospodárske, sociálne a kultúrne práva (hlava štvrtá Listiny). Je možné
konštatovať, že týmto článkom je založená ústavnoprávna rovina ochrany životného
prostredia, a to vrátane prírodných zdrojov.
Prvý odsek tohto ustanovenia zakotvuje právo všetkých na priaznivé životné
prostredie. Jedná sa o právo, ktoré je z hľadiska vývoja radené medzi mladšie práva,
tzv. práva tretej generácie44. Podľa nálezu Ústavného súdu (ďalej ako ÚS) sp. zn. Pl. ÚS
15/9645 je toto právo verejným statkom. ÚS uvádza, že ústavná úprava postavenia
jedinca v spoločnosti obsahuje ochranu ako individuálnych práv a slobôd, tak aj
ochranu verejných statkov. Zásadný rozdiel medzi nimi spočíva v ich distributívnosti,
čo znamená, že „pro veřejné statky je typické, že prospěch z nich je nedělitelný a lidé
nemohou být vyloučeni z jeho požívání“. ÚS, ako príklad týchto verejných statkov
uviedol práve zdravé životné prostredie. Následne ÚS stanovil, za akých podmienok sa
aspekt ľudskej existencie stáva verejným statkom. Deje sa tak v prípade, keď nie je
možné tento aspekt ľudskej existencie pojmovo, vecne a právne rozložiť na jednotlivé
časti a tieto priradiť jednotlivcom ako ich podiely. Určenie práva na priaznivé životné
prostredie ako verejného statku, však neodporuje tomu, aby nebolo vnímané aj ako
subjektívne právo. Uvedené vyplýva z nálezu ÚS (sp. zn. III. ÚS 70/97)46, ktorý uvádza,
že „...skutečnost, že životní prostředí je veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu
41

Pavlíček V. a kolektív, Ústava a ústavný poriadok – komentár, 1 diel: Ústavný systém, LINDE Praha
a.s., Praha, 1998, str. 70.
42
Viz poznámka č. 40, str. 60.
43
Ústavný zákon č. 2/1993 Sb., Listina základných práv a slobôd, v znení neskorších predpisov.
44
Filip J., Vybrané kapitoly k štúdiu ústavného práva, 2. doplnené vydanie, Brno, Masarykova univerzita,
2004, str. 104.
45
Nález Ústavného súdu zo dňa 9. októbra 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96 je dostupný na:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29183&pos=1&cnt=1&typ=result [19. mája 2012].
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preambule Ústavy a Listiny a čl. 7 Ústavy nevylučuje existenci subjektivního práva na
příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1 Listiny), jakož i práva v zákonem stanoveném
rozsahu se jej domáhat (čl. 41 Listiny)“.
Otázkou je, že či právo na priaznivé životné prostredie prislúcha aj právnickým
osobám, a to predovšetkým občianskym združeniam, ktorých predmetom činnosti je
ochrana životného prostredia. K tomuto bodu sa vyjadril ÚS vo svojom náleze sp. zn. I.
ÚS 282/199747, v ktorom uviedol, že práva vzťahujúce sa k životnému prostrediu
náležia iba osobám fyzickým, pretože sa jedná o biologické organizmy, ktoré na rozdiel
od právnických osôb, podliehajú eventuálnym negatívnym vplyvom životného
prostredia. Práva na priaznivé životné prostredie je možné sa domáhať len v rámci
zákonom vymedzeného rozsahu, ktorý by však mal byť taký, aby bol výkon práva
zaistený, a to najmä prostredníctvom stanovenia povinností a medzí hospodárskej
činnosti fyzických a právnických osôb. Právo na priaznivé životné prostredie obsahuje
samo o sebe povinnosť každého predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu
životného prostredia a minimalizovať negatívny vplyv svojej činnosti na neho.
Každému právu by mala byť protistranou povinnosť. O nositeľovi povinnosti
podľa čl. 35 ods. 1 Listiny rozhodol ÚS vo svojom uznesení (sp. zn. IV. ÚS 707/02)48,
v ktorom stanovuje, že právo zaručené Listinou zaväzuje štát, aby právo zaistil, a „aby
vytvořil dostatečné zábrany před škodlivými zásahy a aby působil kontrolními a
sankčními opatřeními k jeho naplnění“. Podľa ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 17/95)49 je možné
domáhať sa týchto práv iba v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia Listiny
vykonávajú. Právu na priaznivé životné prostredie náleží jeho vlastný normatívny
obsah, ktorý je treba vykladať z mnohých aspektov a vždy s dôrazom na konkrétne veci.
Ako je už vyššie uvedené, ústavný rámec ochrany životného prostredia je ďalej
konkretizovaný a rozvedený prostredníctvom zákonov, pričom domáhať sa práva na
46

Nález Ústavného súdu zo dňa 10. júla 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97 nález je dostupný na:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=30444&pos=1&cnt=1&typ=result [19. mája 2011].
47
Uznesenie Ústavného súdu zo dňa 6. januára 1998, sp. zn. I. ÚS 282/1997 Sb., k čl. 35 Listiny
základných práv a slobôd je dostupné na:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29406&pos=1&cnt=1&typ=result [19. mája 2011].
48
Uznesenie Ústavného súdu zo dňa 22. septembra 2003, sp. zn. IV. ÚS 707/02 je dostupné na:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=43515&pos=1&cnt=1&typ=result [10. decembra
2011].
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priaznivé životné prostredie je možné iba v ich medziach. Z tohto dôvodu nie je možné
toto právo považovať za priamo aplikovateľné50.
Na právo na priaznivé životné prostredie nadväzuje v druhom odseku čl. 35
Listiny právo na včasné a úplné informácie o jeho stave a stave prírodných zdrojov.
Tomuto právu odpovedá povinnosť všetkých štátnych orgánov a právnických a
fyzických osôb predmetné informácie poskytovať. Prostredníctvom vykonávania práva
na informácie môže štát vykonávať dozor nad stavom životného prostredia a prírodných
zdrojov, tzn. kontrolu, či nedochádza k ich nekontrolovanej ťažbe alebo drancovaniu.
Komplexná úprava práva na informácie je obsiahnutá v zákone č. 106/1999 Sb., o
slobodnom prístupe k informáciám a zákone č. 123/1998 Sb., o práve na informácie o
životnom prostredí.
Podľa čl. 35 ods. 3 Listiny nesmie výkon práva jednotlivca viesť k ohrozeniu
alebo poškodeniu životného prostredia, prírodných zdrojov, druhového bohatstva
prírody a kultúrnych pamiatok nad mieru, ktorá je stanovená prostredníctvom zákona.
Tejto úprave odpovedá aj úprava obsiahnutá v čl. 11 ods. 3 Listiny týkajúca sa výkonu
vlastníckeho práva, ktorá stanovuje, že „jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví,
přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“. Je však nutné konštatovať,
že čl. 35 ods. 3 Listiny je širšieho poňatia, keďže sa vzťahuje na výkon akéhokoľvek
práva a nie len práva vlastníckeho, ako to činí čl. 11 ods. 3 Listiny. Predmetným
ustanovením sa zakotvuje „povinnost každé fyzické i právnické osoby, státních i jiných
orgánů veřejné moci, vykonávat svá práva (ať jim svědčí podle jakéhokoli právního
předpisu nebo smlouvy) pouze způsobem neohrožujícím a nepoškozujícím uvedené
veřejné statky“51. Dôležité je stanoviť povinnosti a zákazy, ktoré smerujú voči všetkým
subjektom, aj keď to zasiahne do slobody podnikania a do iných práv, a to z dôvodu
záujmu na zachovaní práv a slobôd pre ostatných – obecného blaha (právo dýchať čistý
vzduch, piť čistú vodu, žiť v nezdevastovanej krajine, atď.)52, 53.
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Nález Ústavného súdu zo dňa 25. októbra 1995, sp. zn. Pl. ÚS 17/95 (271/1995 Sb.) je dostupný na:
http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=27999 [10. decembra 2011].
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Pavlíček V. a kolektív, Ústava a ústavný poriadok – komentár, 2. diel: Práva a slobody, LINDE Praha
a.s., Praha, 1999, str. 60 a 338.
51
Pavlíček V., Ústavné právo a štátoveda, diel II, časť 2, Linde, Praha, 2004, str. 231.
52
Viz poznámka č. 50, str. 284.
53
Bližšie k tejto problematike viz záverečná časť tejto kapitoly.
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Pre úplnosť je nutné uviesť, že vyššie uvedených práv týkajúcich sa životného
prostredia je možné sa domáhať iba v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia
vykonávajú (čl. 41 ods.1 Listiny), tzn. nie priamo na základe Listiny.
Hneď na úvod je nutné uviesť, že Ústava Slovenskej republiky54 (ďalej ako
Ústava SR) je koncepčne riešená odlišne ako Ústava Českej republiky, keďže je v jej
rámci zahrnutá taktiež úprava základných práv a slobôd, a to ako Hlava II.
Na rozdiel od preambuly českej Ústavy neobsahuje preambula Ústavy SR
žiadnu zmienku týkajúcu sa ochrany životného prostredia alebo prírodného bohatstva.
Naopak v rámci prvej hlavy Ústavy SR je v čl. 4 explicitne stanovená výhrada
vlastníctva Slovenskej republiky k niektorým prírodným zdrojom. Tento článok
stanovuje, že „nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a
vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky“. Z uvedeného je zrejmé, že
vlastníctvo týchto zdrojov je pre štát natoľko významné, že to explicitne určuje právny
predpis najvyššej právnej sily. „Slovenská republika má k týmto druhovo určeným
veciam všetky práva implikované vo vlastníckom práve, teda má právo veci v svojom
výlučnom vlastníctve držať, nakladať s nimi, užívať ich a požívať“55. Slovenská
republika ako výhradný vlastník však nemusí nutne vykonávať vlastnícke práva sama,
ale môže ich výkon prenechať tretím osobám, a to spôsobom, ktorý si sama zákonmi
stanoví.
Konkrétne je problematika ochrany životného prostredia upravená v rámci čl. 44
a 45 druhej hlavy, šiesteho oddielu: právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho
dedičstva Ústavy SR. Podľa A. Bröstla „ochrana životného prostredia patrí medzi nové
úlohy, ktoré štát preberá aby chránil prirodzené základy a podmienky života pre budúce
generácie“56. Táto úprava je takmer totožná s úpravou obsiahnutou v rámci čl. 35
Listiny, resp. čl. 7 Ústavy. Ústava SR navyše stanovuje povinnosť každého chrániť
a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Ide o všeobecne stanovenú
povinnosť, ktorá je ďalej konkretizovaná prostredníctvom jednotlivých zložkových
54

Ústavný zákon č 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov.
Drgonec J., Ústava Slovenskej republiky – komentár, Heuréka, Šamorín, 2007, str. 111.
56
Bröstl A. a kolektív, Ústavné právo Slovenskej republiky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
s.r.o., Plzeň, 2010, str. 186.
55
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zákonov práva životného prostredia. Je nutné zdôrazniť, že táto povinnosť náleží
všetkým subjektom. Jedná sa o isté stanovenie povinnosti oproti ostatným právam
vyplývajúcim z ústavnej úpravy ochrany životného prostredia. Ústava SR obsahuje
totožné ustanovenie týkajúce sa možnosti domáhania sa práv ohľadom životného
prostredia ako Ústava Českej republiky, a to v čl. 51 ods. 1 Ústavy SR.
Špecifikom Ústavy SR je čl. 55, ktorý upravuje problematiku hospodárstva
Slovenskej republiky. Podľa tohto ustanovenia je hospodárstvo založené na princípoch
sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Z uvedeného vyplýva, že „...
princípy zakotvené v čl. 55 ods. 1 Ústavy SR od štátu vyžadujú aktívnu úlohu pri
podpore a rozvíjaní trhovej ekonomiky tak v záujme samotného trhu, ako aj v záujme
zabezpečenia požiadaviek sociálneho štátu a ekologického štátu“57, pričom cieľom
ekologického štátu je zlepšenie a udržanie životného prostredia, a to v záujme
zachovania podmienok pre existenciu života na Zemi. Je však nutné zdôrazniť, že
princípy sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky sú ústavnoprávne
podstatné iba pre hospodárstvo štátu. Jedná sa o princípy, „na ktorých sa zakladá
hospodárstvo Slovenskej republiky“58.

3.3.2. Využívanie a ochrana prírodných zdrojov v zákone o životnom
prostredí
Základ právnej úpravy týkajúcej sa využívania a ochrany prírodného bohatstva
je obsiahnutý v obecnom zákone pojednávajúcom o ochrane životného prostredia, tzn. v
zákone č. 17/1992 Sb., o životnom prostredí (ďalej ako ZŽP). Podľa účelu tohto zákona
uvedeného v § 1, zákon okrem iného vymedzuje základné pojmy a kľúčové zásady
ochrany životného prostredia a povinnosti právnických a fyzických osôb pri využívaní
prírodných zdrojov. Zákon pri naplňovaní svojho účelu vychádza z princípu trvale
udržateľného rozvoja (Sustainable Developement), ktorý je definovaný v § 6 ZŽP, ako
„takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat

57

Svák J., Cibulka Ľ., Klíma K., Ústavné právo Slovenskej republiky – všeobecná časť, Bratislavská
vysoká škola práva a Eurokódex, 2008, str. 905 a násl.
58
Viz poznámka č. 55, str. 593.
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jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystémů.“. Vo všeobecnosti ide o jednu z kľúčových zásad
životného prostredia, ktorej základ bol položený v roku 1987 prostredníctvom správy
OSN Naša spoločná budúcnosť (Our Common Future)59. Samotný koncept trvale
udržateľného rozvoja je založený „na přednostním využívání obnovitelných přírodních
zdrojů, avšak jen v rámci jejich obnovitelnosti, a dále na maximální šetrnosti
a úspornosti ve vztahu ke zdrojům neobnovitelným“60. Je nutné dodať, že aj
z obnoviteľného prírodného zdroja sa môže stať zdroj neobnoviteľný, a to v prípade
jeho nadmerného využívania alebo vzniku podmienok, ktorých následkom bude
znemožnená reprodukcia tohto zdroja. Z uvedeného dôvodu, by pozornosť mala byť
sústredená nie len na využívanie a ochranu neobnoviteľných zdrojov, ale aj zdrojov
obnoviteľných.
Základná definícia prírodných zdrojov je obsiahnutá v § 7 ods. 1 ZŽP, ktorý
determinuje prírodné zdroje ako časti živej a neživej prírody, ktoré človek využíva
alebo môže využívať k uspokojovaniu svojich potrieb. Tieto zdroje sa podľa druhého
odseku tohto ustanovenia delia, ako už bolo skôr uvedené, na prírodné zdroje
obnoviteľné a neobnoviteľné, pričom obnoviteľné majú schopnosť sa pri postupnom
spotrebovávaní čiastočne alebo úplne obnovovať, a to samy alebo za prispenia človeka,
kým naopak neobnoviteľné zdroje svojím spotrebovávaním zanikajú. Ako príklad
obnoviteľného zdroja je možné uviesť možnosť zalesnenia lesných pozemkov po ich
vyťažení. Typickým príkladom neobnoviteľného prírodného zdroja je nerastné
bohatstvo a jeho využívanie ťažbou.
Je nutné zmieniť, že cieľom právnej úpravy využívania a ochrany prírodných
zdrojov nie je absolútne zamedzenie ich exploatácie, ale skôr regulácia vedúca k ich
racionálnemu využívaniu. Uvedené vyplýva z toho, že štát umožňuje právnickým
a fyzickým osobám využívať prírodné zdroje a tým znižovať stav ich zásob, pričom
tieto osoby nejednajú protiprávne, ale v súlade s právnou úpravou, ktorá predmetný
druh činnosti reguluje.

59
60

Tento dokument je dostupný na: http://www.un-documents.net/ocf-02.htm [26. februára 2012].
Damohorský M. a kolektív, Právo životného prostredia, 3. vydanie, C.H. Beck, Praha, 2010, str. 7.
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Identická úprava, resp. obdobná sa nachádza v slovenskom zákone č. 17/1992
Z.z., o ochrane životného prostredia, keďže sa jedná o zákon pôvodne pochádzajúci zo
spoločnej legislatívy oboch porovnávaných právnych úprav. S. Košičiarová k uvedenej
úprave uvádza, že „zákonodarca nezakazuje využívanie prírodných zdrojov. Zameriava
sa na presadzovanie požiadaviek environmentálne vhodného prístupu a postupu osôb
pri využívaní prírodných zdrojov v ich prospech“61. Toto konštatovanie potvrdzuje už
vyššie uvedené tvrdenie týkajúce sa toho, že právna úprava využívania prírodných
zdrojov preferuje racionalizáciu využívania prírodných zdrojov pred absolútnym
zákazom ich exploatácie. Cieľom právnej úpravy v oblasti ochrany využívania
prírodných zdrojov je v praxi zabezpečiť, aby sa fyzické a právnické osoby pri
využívaní prírodných zdrojov správali na základe starostlivého zváženia, a podľa toho,
na aký účel je možné, ten ktorý zdroj najefektívnejšie využiť, a to samozrejme
s ohľadom na možné dôsledky, a to predovšetkým u neobnoviteľných prírodných
zdrojov.
V rámci oboch porovnávaných právnych úprav prestavuje zákon o ochrane
životného prostredia všeobecnú ochranu životného prostredia a jeho ustanovenia majú
vo

väčšine

prípadov

skôr

deklaratórny

charakter.

V mnohom

je

doplnený

a konkretizovaný prostredníctvom zvláštnych prepisov. V rámci práva životného
prostredia

predstavuje

určitú

základnú

líniu,

ktorá

je

následne

dotvorená

prostredníctvom ďalšej legislatívy. Je možné konštatovať, že zákon o ochrane životného
prostredia slúži v prvom rade ako interpretačné vodítko pri aplikácii zvláštnych
predpisov upravujúcich využívanie a ochranu prírodných zdrojov.

3.3.3. Deliktuálna zodpovednosť v ochrane prírodných zdrojov
Prostredníctvom inštitútu deliktuálnej zodpovednosti je postihované protiprávne
konanie, ktorým dochádza k porušovaniu ustanovení slúžiacich na ochranu životného
prostredia alebo jeho jednotlivých zložiek.
61

Košičiarová S. a kolektív, Právo životného prostredia, 1. vydanie, Bratislavská vysoká škola práva a
Eurokódex, 2006, str. 15.
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A. Ochrana prírodných zdrojov v rámci práva trestného
Problematika využívania a ochrany prírodných zdrojov zasahuje taktiež aj do
oblasti trestného práva, ktorá je upravená prostredníctvom zákona č. 40/2009 Sb.,
trestný zákonník (ďalej ako TZ). Prijatím zákona č. 418/2011 Sb., o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a konaní proti nim, bola do českého právneho
poriadku zavedená taktiež aj trestná zodpovednosť právnických osôb. Na základe § 7
tohto zákona sa bude zodpovednosť právnických osôb vzťahovať aj na trestné činy proti
životnému prostrediu obsiahnuté v ustanoveniach § 293 až § 301 TZ.
Trestné činy týkajúce sa životného prostredia sú v rámci TZ sústredené do hlavy
VIII, ktorý ich skoncentroval do jednej hlavy, a to na rozdiel od v minulosti platnej
právnej úpravy obsiahnutej v trestnom zákone č. 140/1961 Sb. Cieľom zákonodarcu pri
tvorbe nového TZ bolo „na straně jedné poskytnout účinnou trestněprávní ochranu
životnímu prostředí a jeho složkám a na straně druhé omezit trestnost pouze na
nejzávažnější zásahy u nichž jiné prostředky právní ochrany nejsou dostatečné“62.
Trestné činy proti životnému prostrediu je možné rozdeliť do dvoch, resp. troch
základných skupín. Druhovým objektom prvej skupiny (§ 293 až § 301 TZ) je záujem
na ochrane životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek pred rôznymi druhmi
chovania, ktoré je založené na ohrozovaní alebo poškodzovaní. Podľa F. Púryho „k
naplnění jejich skutkových podstat je třeba, aby byly splněny dva základní předpoklady:
a) protiprávnost jednání pachatele, která je v jednotlivých skutkových podstatách
výslovně vyjádřena odkazem na příslušné jiné právní předpisy, než je trestní zákoník a
b) nežádoucí stav – ohrožení či poškození jednotlivých složek životního prostředí
určitým jednáním pachatele“63. Druhovým objektom druhej skupiny trestných činov
proti životnému prostrediu je záujem na ochrane zvierat, resp. rastlín (§ 302 až § 307
TZ), a to pred rôznymi druhmi chovania, ako je napríklad týranie, pytliactvo alebo
šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín. Čo sa týka oblasti zavinenia, TZ postihuje
nie len úmyselné konanie, ale aj trestné činy spôsobené z nedbalosti. Za tretiu skupinu
je možné považovať trestné činy, ktorých postihovanie vedie k prospechu ochrany
62

Novotný O., Vokoun R., Šámal P. a kolektív, Trestné právo hmotné, Zvláštna časť, 6. vydanie, Wolters
Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, str. 371.
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Šámal P. a kolektív, Trestný zákonník II. § 140 až 421, Komentár, 2. vydanie, C.H. Beck, Praha 2012,
str. 2935.
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životného prostredia. Jedná sa napríklad o trestný čin podľa § 329 TZ zneužitie
právomoci úradnej osoby alebo obecné ohrozenie upravené v § 272 a § 273 TZ.
Je možné uviesť, že základnými trestnými činmi sú v rámci tejto problematiky
trestný čin poškodenia a ohrozenia životného prostredia (§ 293 TZ) a poškodenia a
ohrozenia životného prostredia z nedbalosti (§ 294 TZ). Cieľom postihovania týchto
činov je záujem na ochrane životného prostredia ako celku, a to bez ohľadu na to, proti
ktorej jeho zložke smerovalo konanie páchateľa. Predmetné ustanovenia obsahujú tzv.
blanketnú dispozíciu, keďže odkazujú na inú právnu normu, pričom sa jedná o normu,
ktorá zaisťuje ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Trestný zákon
následne upravuje ďalšie konkrétnejšie skutkové podstaty trestných činov64, ktoré sa
dotýkajú problematiky využívania a ochrany prírodných zdrojov.
Na Slovensku je problematika trestných činov proti životnému prostrediu
upravená v zákone č. 300/2005 Z.z., trestný zákon (ďalej ako STZ). Tieto trestné činy
64














Trestné činy podľa TZ:
§ 294a TZ - trestný čin poškodenia vodného zdroja (podmienkou je, aby pri tomto zdroji bolo
stanovené ochranné pásmo). Jedná sa o trestný čin, ktorý bol do TZ zaradený ako samostatný trestný
čin prostredníctvom zákona č. 330/2011 Sb., a to z dôvodu, že „se nejedná o složku životního
prostředí (tou je voda jako taková), takže není vhodné a systematické, aby ochrana vodního zdroje
byla obsažena v obecné skutkové podstatě chránící životní prostředí a jeho složky (§ 293 a § 294). S
ohledem na význam vodních zdrojů je však žádoucí jejich trestněprávní ochranu zachovat“
parlamentná tlač č. 297 je dostupná na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=297&CT1=0 [16. júla 2012]);
§ 295 TZ - trestný čin poškodenia lesa (jedná sa o tzv. privilegovanú skutkovú podstatu k § 293 a §
294 TZ);
§ 297 TZ – trestný čin neoprávneného vypustenia znečisťujúcej látky (tento trestný čin je možné
spáchať len vypustením znečisťujúcej látky z lodi alebo iného námorného plavidla – na základe § 5
TZ sa bude toto ustanovenie vzťahovať na lode registrované v Českej republike);
§ 298 TZ – trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi;
§ 299 TZ – trestný čin neoprávneného nakladania s chránenými voľne žijúcimi živočíchmi a voľne
rastúcimi rastlinami;
§ 300 TZ – trestný čin neoprávneného nakladania s chránenými voľne žijúcimi živočíchmi a voľne
rastúcimi rastlinami z nedbalosti;
§ 301 TZ – trestný čin poškodenia chránených častí prírody (jedná sa o tzv. privilegovanú skutkovú
podstatu k § 293 a § 294 TZ);
§ 302 TZ – trestný čin týrania zvierat (trestné je týranie zvierat voľne žijúcich, ako aj chovaných
v domácnosti);
§ 303 TZ – trestný čin zanedbania starostlivosti o zviera z nedbalosti (v podstate sa jedná o zviera,
ktoré je umiestnené v ľudskej starostlivosti);
§ 304 TZ – trestný čin pytliactva (objektom ochrany je voľne žijúca zver a ryby);
§ 306 TZ – trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat (môže byť spáchaný u zvierat v záujmovom
i hospodárskom chove, ale aj na voľne žijúcich zvieratách).
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sú obsiahnuté v rámci šiestej hlavy, ktorá upravuje taktiež trestné činy všeobecne
nebezpečné, takže na Slovensku trestným činnom proti životnému prostrediu nenáleží
samostatná hlava zákona. Zoznam trestných činov je obsiahnutý v hlave šiestej, druhý
diel STZ – viz poznámka č. 6565.
Z porovnania trestných činov na Slovensku a v Českej republike vyplýva určitá
podobnosť oboch porovnávaných právnych úprav, predovšetkým čo sa týka záujmov
chránených prostredníctvom jednotlivých ustanovení. Oba trestné zákony obsahujú
základnú úpravu ochrany životného prostredia pred nežiaducim jednaním, ktoré je
postihované prostredníctvom trestného činu úmyselného či nedbalostného ohrozenia a
poškodenia životného prostredia. Istá podobnosť oboch trestných zákonov je nesporne
taktiež následkom požiadaviek vyplývajúcich pre obe krajiny z medzinárodného a
európskeho práva. Jedná sa napríklad o trestný čin neoprávneného vypúšťania
znečisťujúcich látok. Pre úplnosť je nutné uviesť, že na Slovensku neabsentuje právna
úprava, na základe ktorej by bolo postihované týranie alebo zanedbania starostlivosti o
zviera, ale táto úprava je pomerne nesystematicky zaradená medzi trestné činy proti
iným právam a slobodám v rámci deviatej hlavy, a to v § 378 a § 378a STZ.
Podľa spoločných rysov, charakteristík a faktorov, ktoré uvádza M.
Damohorský66, je možné konštatovať, že obe porovnávané právne úpravy:


obsahujú v trestných zákonoch blanketné ustanovenia na porušenie povinností
vyplývajúcich z práva životného prostredia;



obsahujú úpravu trestnej zodpovednosti v podobe kvalifikovaných skutkových
podstát;

65

Zoznam trestných činov hlava šiesta, druhý diel STZ:
§ 300 a § 301 STZ – trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia;
§ 302 STZ – trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi;
§ 302a STZ – trestný čin neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok;
§ 303 a § 304 STZ – trestný čin porušovania ochrany vôd a ovzdušia;
§ 305 STZ – trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov;
§ 306 STZ – trestný čin porušovania ochrany stromov a krov;
§ 307 a § 308 STZ – trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín;
§ 309 STZ – trestný čin úniku organizmov;
§ 310 STZ – trestný čin pytliactva.
66
Damohorský M., Právna zodpovednosť za straty na životnom prostredí, Nakladateľstvo Karolinum,
Praha, 1999, str. 132.
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stanovujú, že za spáchanie trestného činu proti životnému prostrediu je možné
uložiť pomerne vysoký finančný trest, ale naopak pomerne nízky trest odňatia
slobody;



v praxi využívajú príslušné špecifické skutkové podstaty len zriedka, kým
všeobecné skutkové podstaty sú používané podstatne častejšie.
V rámci oboch porovnávaných právnych úprav je možné konštatovať, že

ochrana prírodných zdrojov prostredníctvom trestného práva je až posledným možným
štádiom ich ochrany. Je prípustné uviesť, že v praxi vo všeobecnosti nedochádza
k častej samostatnej aplikácii ustanovení trestného práva pri ochrane prírodných
zdrojov, pričom ak dôjde k postihnutiu páchateľa za niektorý trestný čin proti
životnému prostrediu, mnohokrát tak dochádza v rámci súbehu s inými trestnými činmi,
ako napríklad s trestným činom skrátenie dane, podvodu, korupcie alebo zneužívania
právomoci verejného činiteľa, čo potvrdzujú aj informácie uvedené na internetových
stránkach slovenského ministerstva vnútra67. Je možné uviesť, že predmetná situácia je
obdobná aj v Českej republike.
B. Problematika správnych deliktov proti prírodným zdrojom
Za správny delikt je možné obecne považovať každé protiprávne jednanie, ktoré
porušuje predpisy z oblasti správneho práva. Konkrétne sa teda bude jednať o správne
delikty fyzických osôb, a to predovšetkým o priestupky a správne delikty právnických a
fyzických osôb pri výkone podnikateľskej činnosti. Pre určenie príslušnej kategórie
deliktu je rozhodujúce aká osoba sa ho dopustila a v akom postavení pri jeho spáchaní
bola. Pre fyzické osoby sa jedná o zodpovednosť subjektívnu za zavinenie, kým pre
osoby fyzické pri výkone podnikateľskej činnosti a právnické je táto zodpovednosť
objektívna za následok.
Čo sa týka deliktuálnej zodpovednosti fyzických osôb, jedná sa najmä o
priestupkovú zodpovednosť, aj keď v minulosti do tejto kategórie spadali aj iné správne
delikty fyzických osôb, ktoré do súčasnej doby pretrvali len v rámci oblasti
hygienického práva.

67

Informácia je dostupná na: http://www.minv.sk/?environmentalna-kriminalita [16. júla 2012].
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Základ právnej úpravy priestupkového práva je obsiahnutý v zákone č. 200/1990
Sb., o priestupkoch, ktorý je doplnený a špecifikovaný prostredníctvom zvláštnych
zákonov. Skutkové podstaty priestupkov proti životnému prostrediu je možné rozdeliť
do troch základných skupín, a to:


špeciálne – jedná sa o priestupky uvedené v zvláštnych zákonoch, kde je skutková
podstata konkretizovaná a podrobne špecifikovaná;



základné, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých ustanoveniach priestupkového zákona;



zbytkové, ktoré sú upravené v § 45 a § 46 priestupkového zákona. Je prípustné
uviesť, že majú subsidiárnu povahu, keďže „podle § 45 lze postihovat porušení
právních předpisů vydaných k tvorbě a ochraně životního prostředí, pokud nejsou
tato porušení formulována jako samostatné skutkové podstaty na úsecích státní
správy týkajících se konkrétních složek životního prostředí, jako jsou zejména lesní
hospodářství, vodní hospodářství, ochrana zemědělského a lesního půdního fondu,
ochrana přírody, ochrana čistoty ovzduší“68.
Z uvedeného vyplýva, že úprava správnych deliktov fyzických osôb je v Českej

republike obsiahnutá vo veľkom počte právnych predpisov, ale aj napriek tomu je podľa
M. Damohorského súčasné české priestupkové právo v oblasti životného prostredia
„upraveno vcelku vyhovujícím způsobem a problémy se vyskytují spíše v oblasti jeho
aplikace v praxi“69.
Problematika správnych deliktov právnických a podnikajúcich fyzických osôb je
pomerne novou súčasťou českého právneho poriadku. Jej význam však aj naďalej stúpa,
čo súvisí s možnosťami týchto subjektov jednať spôsobom, ktorý vykazuje vysoký
stupeň spoločenskej nebezpečnosti. Je nutné zmieniť, že niektoré správne delikty by
nemohli byť ani spáchané fyzickými osobami. Jedná sa v celku o komplikovanú oblasť,
ktorá nie je upravená jednotným spôsobom, čo má za následok najmä komplikácie
v rámci jej aplikácie v praxi, keďže nie je jednotným spôsobom upravená predovšetkým
oblasť procesného postupu pri ich prejednávaní a oblasť trestania. Nejednotnosť a
roztrieštenosť tejto úpravy „značně oslabuje nejen právní vědomí osob, ale působí i

68

Červený Z. a kolektív, Priestupkové právo, Komentár k zákonu o priestupkoch vrátane textu
súvisiacich predpisov, Linde Praha, Praha, 2009, str. 112.
69
Viz poznámka č. 60, str. 79, marg. 295.
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značně kontraproduktívně při uplatňovaní této odpovědnosti v praxi“70. Riešením tejto
situácie by mohlo byť prijatie zákona, ktorý by zjednocoval úpravu procesného postupu
pri postihovaní správnych deliktov, a to nie len v oblasti práva životného prostredia.
Príkladom by mohol byť už vyššie uvedený zákon o priestupkoch.
Tak ako v Českej republike, tak aj na Slovensku, právna úprava rozpoznáva
právnu zodpovednosť fyzických osôb za priestupky a právnických osôb a podnikajúcich
fyzických osôb za iné správne delikty. Čo sa týka používania termínu fyzická osoba pri
výkone podnikateľskej činnosti v českom práve, na Slovensku sa ako jeho ekvivalent
používa termín podnikateľ (napr. zákon č. 543/2002 Z.z.) alebo fyzická osoba –
podnikateľ (zákon č. 326/2005 Z.z. alebo zákon č. 220/2004 Z.z.). Základom
priestupkového práva na Slovensku je zákon č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, v rámci
ktorého sú obsiahnuté základné a zbytková skutková podstata priestupkov na úseku
ochrany životného prostredia, pričom špeciálne skutkové podstaty sú stanovené v rámci
zvláštnych zákonov, tak ako aj v Českej republike.

3.3.4. Územné plánovanie a využívanie prírodných zdrojov
Problematika využívania a ochrany prírodných zdrojov úzko súvisí s oblasťou
územného plánovania, ktorá ja upravená predovšetkým prostredníctvom zákona č.
183/2006 Sb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ako stavebný zákon)
a podzákonných predpisov vykonávajúcich tento zákon. Územné plánovanie je štátom
regulovaná činnosť slúžiaca na vytvorenie komplexných predpokladov pre výstavbu
a udržateľný rozvoj územia. Tieto predpoklady sú založené na vyváženom vzťahu
podmienok pre priaznivé životné prostredie, hospodársky rozvoj a pre súdržnosť
spoločenstva obyvateľov územia. Tento vzťah by mal uspokojovať potreby súčasnej
generácie, a to bez toho, aby ohrozoval podmienky života budúcich generácií.
Územné plánovanie zaisťuje predpoklady pre udržateľný rozvoj územia
sústavným a komplexným riešením účelného využitia a priestorového usporiadania

70

Viz poznámka č. 60, str. 80, marg. 299.
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územia (§ 18 ods. 2 stavebného zákona). Z uvedeného vyplýva, že sa nejedná
o jednorazové riešenie, ale o kontinuálnu činnosť, ktorá reaguje na vonkajšie zmeny
spôsobené ľudskou činnosťou alebo prírodnými javmi. Z tohto dôvodu dokumenty
územného plánovania nemajú trvalú platnosť a je možné ich podľa potreby meniť.
Prostredníctvom týchto zmien má byť zaistená aktuálnosť predmetných dokumentov, a
to s ohľadom na potreby a možnosti využitia územia v súlade s nárokmi na ochranu
životného prostredia.
Cieľom územného plánovania je chrániť a rozvíjať prírodné, kultúrne
a civilizačné hodnoty územia, a to predovšetkým s ohľadom na ochranu životného
prostredia a jeho jednotlivých zložiek. K dosiahnutiu tohto je možné v nezastavanom
území

umiestňovať

len

stavby

a zariadenia

súvisiace

s poľnohospodárstvom,

lesníctvom, vodným hospodárstvom, ťažbou nerastov, ochranou prírody a krajiny, atď.
Na ciele územného plánovania ďalej nadväzujú úlohy územného plánovania,
ktoré viac či menej súvisia s ochranou životného prostredia (§ 19 ods. 1 stavebného
zákona). Z titulu využívania prírodných zdrojov obmedzujúco pôsobí úloha územného
plánovania majúca za zámer reguláciu rozsahu plochy pre využívanie prírodných
zdrojov (§ 19 ods. 1 písm. n) stavebného zákona).
V rámci územného plánovania sú uplatňované dva základné nástroje, a to nástroj
koncepčný a nástroj realizačný. Koncepčné nástroje predstavujú územnoplánovacie
podklady (§ 25 a násl. stavebného zákona), politika územného rozvoja (§ 31 a násl.
stavebného zákona) a územnoplánovacia dokumentácia (§ 36 a násl. stavebného
zákona). Realizačné nástroje tvoria regulačné plány (§ 61 a násl. stavebného zákona),
územné rozhodnutie, resp. územný súhlas (§ 76 a násl. stavebného zákona) a územné
opatrenie (§ 97 a násl. stavebného zákona).
Prostredníctvom územného plánovania dochádza ku konkretizácii účelu využitia
určitého územia, a to takým spôsobom, aby bol zaistený jeho udržateľný rozvoj. Zmena
v účele využívania určitého územia je možná len na základe územného rozhodnutia
o zmene využitia územia (§ 77 ods. 1 písm. b) stavebného zákona). Toto rozhodnutie je
nevyhnutné v zákonom taxatívne stanovených prípadoch (§ 80 ods. 2 stavebného
zákona), ako napríklad stanovenie dobývacieho priestoru alebo v istých prípadoch
zmena druhu pozemku presahujúca 300 m2. Na jednej strane sa jedná o obmedzenie vo
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využívaní prírodných zdrojov, ale na strane druhej môže byť uvedená skutočnosť
k prospechu ochrany a zachovania prírodných zdrojov.
Na Slovensku je problematika územného plánovania upravená prostredníctvom
v zákona č. 50/1976 Zb., stavebný zákon (ďalej ako stavebný zákon SR). Aj na
Slovensku predstavuje územné plánovanie sústavnú a komplexnú činnosť riešiacu
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (§ 1 stavebného zákona SR).
Stavebný zákon na Slovensku explicitne stanovuje, že územné plánovanie vytvára
predpoklady pre trvalý súlad všetkých činnosti v území s osobitným zreteľom okrem
iného na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a na
šetrné využívanie prírodných zdrojov. Česká úprava túto explicitnú zmienku
neobsahuje. Slovenská úprava ďalej medzi úlohy územného plánovania taktiež zaraďuje
určovanie zásad využívania prírodných zdrojov, aby sa v území neprekročilo jeho
únosné zaťaženie (§ 2 ods. 1 písm. g) stavebného zákona SR). Aj slovenský zákon
disponuje

koncepčnými

a realizačnými

nástrojmi.

Medzi

koncepčné

patria

územnoplánovacie podklady (§ 3 a násl. stavebného zákona SR) a územnoplánovacia
dokumentácia (§ 8 a násl. stavebného zákona SR). Realizačným nástrojom je územné
rozhodnutie (§ 39 stavebného zákona SR). Rozhodnutím o využívaní územia sa
povoľuje nové využívanie územia, ako sa určujú aj jeho podmienky a platnosť (§ 39b
ods. 1 stavebného zákona SR). Jedná sa napríklad o ťažobné práce alebo im podobné
práce. Takto stanovený rozsah dôvodu pre územné rozhodnutie je širší, ako je tomu
v rámci českej úpravy, kde sa toto rozhodnutie v rámci banského práva vzťahuje len na
stanovenie dobývacieho priestoru.
Detailná analýza územného plánovania nie je predmetom tejto práce. Jej
zámerom je poukázať iba na možnosť ovplyvniť prostredníctvom územného plánovania
využívanie a ochranu prírodných zdrojov.
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3.3.5. Využívanie a ochrana prírodných zdrojov a vlastníctvo
Vlastnícke právo je subjektívnym právom vlastníka k určitej veci, ktoré ho
oprávňuje vec držať, užívať, brať z nej plody a iné úžitky, ako s ňou aj nakladať. Výkon
tohto práva môže byť za istých okolností obmedzený, a to napríklad ochranou životného
prostredia. Problematika koexistencie vlastníckeho práva a ochrany životného
prostredia je stále aktuálnou témou. Jedná sa o oblasť, v rámci ktorej dochádza k stretu
medzi dvoma záujmami chránenými predpisom najvyššej právnej sily – Listinou.
A. Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov vo vzťahu k vlastníckemu
právu
Na úvod je treba zmieniť, že v rámci tejto časti práva životného prostredia
dochádza k najčastejším stretom medzi právom súkromným a verejným, keďže
vlastníctvo je inštitútom práva súkromného, kým záujem na ochrane a využívaní
prírodných zdrojov je protežovaný právom verejným.
Vlastnícke právo predstavuje pre vlastníka právny titul k nakladaniu
s predmetom, ktorý týmto realizuje svoje individuálne záujmy. Naproti tomu, ako už
bolo vyššie uvedené, životné prostredie vrátane prírodných zdrojov predstavuje
hodnoty, ktorých zachovanie a ochrana by mala byť v záujme celej spoločnosti. Z
uvedeného je možné dovodiť, že vznik sporu medzi dotknutými záujmami je zrejmý, aj
keď realizácia individuálnych záujmov by mala v primeranej miere ustúpiť vyššej
hodnote predstavovanej životným prostredím. Problematickým je práve určenie vhodnej
hranice medzi oprávnením vlastníka v čo najširšej miere vykonávať svoje vlastnícke
práva a verejnoprávnym záujmom na využívaní a ochrane životného prostredia
a prírodných zdrojov.
Právny základ úpravy vzťahu medzi vlastníctvom a životným prostredím je
obsiahnutý v čl. 35 a čl. 11 Listiny. Na základe čl. 11 Listiny je vlastnícke právo
považované za základné ľudské právo chránené na ústavnej úrovni, pričom prvý odsek
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stanovuje, že každý má právo vlastniť majetok a vlastnícke právo všetkých vlastníkov
má rovnaký obsah a ochranu. Obdobné ustanovenie s rovnakým zmyslom je obsiahnuté
aj v rámci § 124 zákona č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník (ďalej ako OZ), tzn.
„vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“. Týmito
ustanoveniami je vyjadrená rovnosť subjektov vlastníckeho práva. Je nutné zmieniť, že
toto pravidlo nie je recipované do nového zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník
(ďalej ako NOZ), ktorý je v súčasnej dobe platný, ale účinnosť by mal nadobudnúť dňa
1. januára 2014. Výkon vlastníckeho práva nie je neobmedzený, ale jeho limity sú
stanovené v čl. 35 ods. 3 Listiny, podľa ktorého nikto nesmie výkonom svojich práv
ohrozovať alebo poškodzovať životné prostredie nad mieru stanovenú zákonom.
Z uvedeného vyplýva, že predmetné ustanovenie sa vzťahuje na výkon všetkých práv,
teda vrátane práva vlastníckeho. Explicitne to stanovuje taktiež Listina v čl. 11 ods. 3,
keď stanovuje, že „vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo
v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“. Z oboch článkov
Listiny vyplýva, že životné prostredie je považované za vyššiu hodnotu ako vlastníctvo
a životné prostredie je možné za určitých podmienok považovať za verejný záujem.
Tento záujem však je možné uplatňovať len v medziach a spôsobom stanoveným
zákonom. Na zákonnej úrovni je obmedzenie vlastníckeho práva obsiahnuté v rámci §
123 OZ, podľa ktorého je vlastník v medziach zákona oprávnený predmet svojho
vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Jedná sa
o pojmové obmedzenie vlastníckeho práva. V § 1012 NOZ71 je výkon vlastníckeho
práva limitovaný odlišným spôsobom, aj keď obsahuje možnosť obmedzenia voľnosti
vlastníka dvoma spôsobmi, a to zákonom a subjektívnymi právami iných osôb.
Medze výkonu vlastníckeho práva vo vzťahu k ochrane životného prostredia
a prírodných zdrojov majú dve základné podoby. Prvou je medza stanovená každému
vlastníkovi zákonom, a to bez nároku na náhradu. Druhá podoba je založená na
uplatnení dvoch základných inštitútov obsiahnutých v čl. 11 ods. 4 Listiny, tzn. inštitútu
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Ustanovenie § 1012 NOZ: „Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně
nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit
práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo
poškodit“.
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vyvlastnenia a inštitútu núteného obmedzenia vlastníckeho práva. Ich uplatnenie v praxi
je možné len na základe zákona, za náhradu a vo verejnom záujme. Ďalšie podmienky
sú obsiahnuté v rámci § 128 ods. 2 OZ72, ktorý stanovuje, že vyvlastnenie je
uskutočniteľné len vo verejnom záujme, na základe zákona, za náhradu, v nevyhnutnom
rozsahu a ak účelu nie je možné dosiahnuť inak. Ako už bolo vyššie uvedené, verejným
záujmom môžu byť aj zámery týkajúce sa využívania a ochrany prírodných zdrojov,
a preto inštitút vyvlastnenia nachádza svoje uplatnenie aj v rámci tejto oblasti.
Konkrétnejšie podmienky pre uplatnenie predmetných inštitútov, ako aj náhrad sú
obsiahnuté v zákone č. 184/2006 Sb., o odňatí alebo obmedzení vlastníckeho práva k
pozemku alebo ku stavbe (ďalej ako zákon o vyvlastnení), ktorý má funkciu
všeobecného vyvlastňovacieho predpisu. Právny poriadok následne obsahuje právne
predpisy, na základe ktorých dochádza k vyvlastneniu alebo obmedzeniu práv.
Konkrétne k odňatiu vlastníckeho práva v súvislosti s ochranou životného
prostredia môže dôjsť napríklad na základe § 60 zákona 114/1992 Sb., o ochrane
prírody a krajiny (ďalej ako ZOPK), pričom sa jedná o hmotnoprávnu úpravu
odkazujúcu na použitie zákona o vyvlastnení. Obdobné ustanovenie ja obsiahnuté aj v §
31 ods. 4 písm. b) zákona č. 44/1988 Sb., o ochrane a využití nerastného bohatstva (tzv.
banský zákon, ďalej ako BZ), i keď predmetné ustanovenie smeruje skôr k vyvlastneniu
uľahčujúcemu výkon banského práva, ako k ochrane nerastného bohatstva ako
prírodného zdroja.
Obmedzenie vlastníckeho práva sa vzťahuje predovšetkým na oprávnenie
vlastníka vec užívať. Tieto obmedzenia môžu vzniknúť troma spôsobmi. Za prvé
vznikajú priamo na základe zákona vo forme stanovenia povinností vlastníkom, ako
napríklad v § 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(ďalej ako ZPF) alebo § 29 a násl. zákona č. 289/1995 Sb., o lesoch (ďalej ako ZL).
Obmedzenia vlastníka vznikajú taktiež na základe rozhodnutia správneho úradu
vydávaného na základe zákona, čo predstavuje druhý spôsob ich nastolenia. Posledným
je možnosť uzatvorenia administratívnej zmluvy medzi správnym úradom a vlastníkom.
Jedná sa o pomerne ojedinelý spôsob, kedy vlastník dobrovoľne pristupuje
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V NOZ sa jedná o § 1038, pričom zákon v § 1039 rieši taktiež otázku náhrad za vyvlastnenie alebo
obmedzenie vlastníckeho práva.
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k obmedzeniu svojich vlastníckych práv. K uzavretiu uvedenej dohody môže dôjsť na
základe § 68 ods. 2 ZOPK.
Na záver je možné konštatovať, že vzťah medzi vlastníckym právom a životným
prostredím sa vyznačuje charakterom obmedzenia vlastníckeho práva v prospech
životného prostredia, a to z toho dôvodu, že vlastník nesmie pri výkone svojich práv
poškodzovať a ani ohrozovať životné prostredia nad mieru určenú zákonom. Zákonom
je teda stanovená zdanlivá miera toho, čo je považované za dovolený výkon
vlastníckych práv, a toho čo je výkonom už zakázaným.
Čo sa týka ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov vo vzťahu
k vlastníckemu právu, slovenská úprava je takmer totožná (čl. 20 a čl. 44 Ústavy SR).
Rozdiel spočíva v tom, že na problematiku vyvlastnenia sa na Slovensku vzťahuje
pôvodná úprava obsiahnutá v stavebnom zákone SR.
B. Vlastníctvo vybraných prírodných zdrojov
Pre posúdenie vlastníctva k prírodným zdrojom je nutné zhodnotiť eventualitu
ich vlastnenia, keďže nie všetky môžu byť predmetom vlastníckeho práva. Samozrejme
je nutné zaistiť, aby bola ochrana prírodným zdrojom poskytovaná aj bez ohľadu na
tento aspekt. Vlastnená môže byť napríklad pôda, ktorej súčasťou sú porasty
a nevyhradené nerasty, prípadne živočíchy žijúce v držaní človeka. Ďalšie prírodné
zdroje sú z vlastníctva vylúčené, pričom táto ich vlastnosť vyplýva z ich samotnej
povahy, tzn. neschopnosti ich ovládať, a teda nemožnosti byť predmetom vecných práv.
Jedná sa napríklad o voľne žijúcich živočíchov, vodu alebo ovzdušie, keďže u nich
absentuje možnosť ich ovládania. Voda nie je považovaná ani za príslušenstvo
k pozemku, na ktorom alebo pod ktorým sa nachádza. K nadobudnutiu vlastníckeho
práva k vode dochádza až jej odobratím a oddelením od povrchovej alebo podzemnej
vody.
Čo sa týka vlastníctva k rastlinám a porastom, tak vo všeobecnosti platí, že ich
vlastníctvo je totožné s vlastníctvom k pozemku, na ktorom rastú. Samostatnou vecou
sa stávajú až oddelením od pozemku. Uvedené vyplýva zo znenia § 120 ods. 1 OZ73
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Ustanovenie § 120 ods. 1 OZ: „Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být
odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila“.
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a vzťahuje sa aj na vlastníctvo k lesom. Túto úpravu preberá aj NOZ v § 505, pričom
novo v § 507 NOZ explicitne stanovuje, že „součástí pozemku je rostlinstvo na něm
vzešlé“. Ustanovenie vychádza zo zásady superficies solo cedit, pričom rešpektuje
súčasnú dovodenú úpravu. Je nutné zmieniť, že NOZ upravuje aj vlastníctvo
k zvieratám, tzn. nadobúdanie a stratu vlastníckych práv k nim, keď stanovuje, že „pro
tyto účely se předně rozlišují zvířata divoká a domácí. Z toho plyne, že občanské právo
považuje za divoká všechna zvířata, která nejsou domestifikovaná. Divoká zvířata jsou
bez pána, dokud žijí na svobodě“74. Z uvedeného je možné dôvodiť, že aj naďalej
nebudú zvieratá žijúce vo voľnej prírode objektom vlastníckeho práva. Vlastníctvo
k divokému zvieraťu by malo byť stále nadobúdané jeho odchytom, ulovením alebo
skrotením, ak to nevylučujú iné právne predpisy.
Pre úpravu vlastníctva prírodných zdrojov je ďalej nutné zmieniť čl. 11 ods. 2
Listiny, podľa ktorého je vlastníctvo k niektorým veciam vyhradené štátu, obciam alebo
určeným právnickým osobám. Musí sa jednať o majetok nevyhnutný k zaisťovaniu
potrieb celej spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, a to na
základe zákona. Z uvedeného je možné dovodiť, že vo všeobecnosti záleží na úvahe
zákonodarcu, aby rozhodoval o tom, či dotknutá vec je predmetom súkromného
vlastníctva alebo nie. Čo sa týka prírodných zdrojov, zákon tak činí pre nerastné
bohatstvo, keďže od vlastníctva k pôde oddeľuje vlastníctvo k vyhradeným nerastom,
ktoré sú vo vlastníctve štátu.
V rámci problematiky vlastníctva vybraných prírodných zdrojov je nutné
opätovne uviesť už skôr zmieňovanú úpravu obsiahnutú v čl. 4 Ústavy SR, ktorá
explicitne vymedzuje vlastníctvo Slovenskej republiky k niektorým prírodným zdrojom.
Jedná sa o nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné
toky. Z uvedeného zjavne vyplýva, že vodné toky a podzemné vody sú na Slovensku
predmetom vlastníckych práv vyhradených do vlastníctva štátu. V § 120 ods. 2 zákona
č. 64/1964 Zb., občiansky zákonník je však výslovne stanovené, že vodné toky
a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku. Takže aj v tomto prípade, tak ako aj
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v Českej republike pri nerastnom bohatstve, dochádza k oddeleniu vlastníctva
k pozemku a k prírodnému zdroju.

Zhrnutie
Zámerom tejto kapitoly bolo uskutočniť všeobecný právny úvod do
problematiky využívania a ochrany prírodných zdrojov. Jedná sa o oblasť, ktorá je
čiastočne upravená prostredníctvom medzinárodného a európskeho práva, pričom tieto
sa zameriavajú predovšetkým na zdroje, ktoré môžu mať cezhraničný vplyv a
ponechávajú stranou zdroje dislokované na určitom území. Výnimku predstavujú
oblasti nachádzajúce sa mimo jurisdikcie štátov.
Rámec využívania a ochrany prírodných zdrojov na vnútroštátnej úrovni oboch
porovnávaných úprav je tvorený ústavným poriadkom, ktorý zakotvuje základné práva a
povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov. Samotný
výkon týchto práv a povinností štát praktizuje prostredníctvom zákonnej úpravy
obsahujúcej súbor opatrení smerujúcich k dosiahnutiu stanoveného. V prípade
porušenia určených povinností je možné aplikovať deliktuálnu zodpovednosť ochrany
prírodných zdrojov, v rámci ktorej sa uplatňuje trestná aj správna zodpovednosť.
Trestnoprávna zodpovednosť predstavuje posledné možné štádium ochrany, keďže
postihuje konanie, ktoré nemôže byť sankcionované len prostredníctvom správneho
práva, a to z titulu jeho následku. Aplikovateľnosť tejto zodpovednosti v praxi vzrastá
v súvislosti s nárastom počtu a závažnosti konaní smerujúcich proti ochrane prírodných
zdrojov. Prínosom pre ochranu prírodných zdrojov by malo byť zavedenie trestnej
zodpovednosti právnických osôb, keďže práve ony môžu svojím jednaním markantným
spôsobom porušovať ustanovenia slúžiace k ochrane prírodných zdrojov. Čo sa týka
správnej zodpovednosti za delikty, je možné konštatovať, že deliktuálna zodpovednosť
fyzických osôb je upravená pomerne komplexne. Naopak problematika deliktuálnej
zodpovednosti právnických a fyzických osôb pri podnikateľskej činnosti sa vyznačuje
značnou roztrieštenosťou a nejednotnosťou, čo spôsobuje komplikácie predovšetkým
pri jej aplikácii v praxi. De lege ferenda by bolo vhodné zvážiť možnosť prijatia
komplexnej úpravy týchto deliktov, ktorá by zjednocovala predovšetkým procesný
postup ich prejednávania.
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Záverom je prípustné konštatovanie, že vzťah medzi vlastníckym právom a
životným prostredím nie je rovnocenný, keďže prostredníctvom vlastníckeho práva sú
hájené individuálne záujmy a ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov môže
byť záujmom verejným. Z tohto dôvodu býva výkon vlastníckeho práva obmedzovaný v
prospech životného prostredia.

46

4. Neobnoviteľné prírodné zdroje
Táto časť práce bude zameraná na využívanie a ochranu neobnoviteľných
prírodných zdrojov, a to predovšetkým na právnu úpravu ochrany pôdy, vody
a nerastného bohatstva. Jedná sa o prírodné zdroje, ktorých využívanie je základnou
podmienkou pre existenciu života na Zemi, z čoho vyplýva nevyhnutnosť ich ochrany.

4.1. Nerastné bohatstvo
Problematika využívania a ochrany nerastného bohatstva je obsiahnutá v rámci
dvoch základných skupín právnych predpisov. Prvá skupina zákonov upravuje výkon
banskej činnosti a predpisy, ktoré s touto činnosťou súvisia. Do tejto skupiny v Českej
republike patria najmä:


zákon č. 44/1988 Sb., o ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorý stanovuje
zásady ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva. Tieto sa
uplatnia predovšetkým pri vyhľadávaní a prieskume, otvárke, príprave
a dobývaní ložiska nerastov, atď. Zákon stanovuje základnú terminológiu
týkajúcu sa banského práva, a to prostredníctvom definovania termínov ako
nerast, ložisko nerastov, nerastné bohatstvo, organizácia alebo výhradné ložisko,
resp. ložisko nevyhradených nerastov;



zákon č. 61/1988 Sb., o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
(ďalej ako ZBČ), ktorý upravuje napríklad výkon banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom, podmienky pre nakladanie s výbušninami
a organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy. Stanovuje podmienky
pre bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, bezpečnosť prevádzky a ochranu
pracovného prostredia pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom. Aj tento zákon definuje niektoré pojmy banského práva, ako
napríklad banská činnosť, činnosť vykonávaná banským spôsobom alebo
organizácia;
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zákon č. 62/1988 Sb., o geologických prácach (ďalej ako ZGP). Zámer tohto
zákona je stanovený v jeho § 1, ktorý určuje požiadavky pre projektovanie,
vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, ich koordináciu a kontrolu
a samozrejme pre využitie ich výsledkov;



zákon č. 157/2009 Sb., o nakladaní s ťažobným odpadom (ďalej ako ZNŤO),
ktorého cieľom je zaistiť v čo najväčšej možnej miere ochranu života, zdravia
a životného prostredia pred negatívnymi dopadmi nakladania s odpadmi
z ťažobného priemyslu.

Na Slovensku je táto skupina zákonov tvorená týmito predpismi:


zákon č. 44/1988 Zb., o ochrane a využití nerastného bohatstva (tzv. banský
zákon, ďalej ako SBZ);



zákon č. 51/1988 Zb., o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
(ďalej ako SZBČ);



zákon č. 569/2007 Z.z., o geologických prácach, (ďalej ako SZGP);



zákon č. 514/2008 Z.z., o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (ďalej
ako SZNŤO).
Je zrejmé, že u niektorých predpisov sa jedná o predpisy pochádzajúce ešte

z obdobia existencie spoločného právneho poriadku. Je však nutné uviesť, že od
rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky tieto zákony prešli mnohými
novelizáciami, ktorých dôsledkom je rozdielnosť úpravy niektorých inštitútov. Takže je
možné konštatovať, že aj keď je ochrana nerastného bohatstva založená v rámci oboch
porovnávaných právnych úprav na rovnakom základe, tak legislatívny vývoj spôsobil
ich následnú odlišnosť.
Druhá skupina obsahuje normy, prostredníctvom ktorých je možné povoľovať
a vykonávať činnosti, a to podľa v nich stanovených požiadaviek týkajúcich sa ochrany
životného prostredia. Uvedené činnosti samozrejme zahrňujú taktiež výkon banskej
činnosti. Jedná sa o právne predpisy, ktoré už boli skôr v rámci tejto práce spomínané,
ako napríklad ZOPK, ZPF, ZL alebo zákon č. 100/2001 Sb., o posudzovaní vplyvov na
životné prostredia (ďalej ako zákon o EIA).
Táto časť práce bude zameraná na základné inštitúty využívania a ochrany
nerastného bohatstva, resp. na základné rozdiely medzi oboma porovnávanými
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právnymi úpravami banského práva. U uvedeného vyplýva, že táto časť práce bude
vychádzať z prvej skupiny vyššie uvedených právnych predpisov. Zámerom je taktiež
zdôrazniť najproblematickejšie aspekty banského práva, v rámci ktorých by bolo
vhodné de lege ferenda zvážiť možnú legislatívnu úpravu.

4.1.1. Vybrané základné pojmy banského práva
„Banské právo je súbor právnych pravidiel, ktorými sa upravujú zvláštne
pomery banské“75. Je možné uviesť, že banské právo ako celok pozostáva z niekoľkých
dôležitých inštitútov a princípov, ktoré spolu tvoria základy banského práva. Právna
úprava týchto inštitútov a princípov sa v čase mení a vyvíja, tak ako aj ich obsah
a chápanie.
A. Banský regál a banský sloboda
Medzi základné princípy banského práva patrí banský regál a banská sloboda,
ktoré sú obsiahnuté v oboch porovnávaných banských zákonoch. R. Makarius uvádza,
že „podstatou horního regálu je oddělení vyhrazených nerastů od vlastníctví k půdě“76.
Ide o princíp, ktorý má svoj pôvod už v 10. storočí, kedy jestvoval vo forme naturálnej
dávky, tzv. desiatku. Jedná sa o právo panovníka privlastňovať si vybrané nerasty, a to
najmä zlato a striebro. Panovník toto svoje právo vykonával prostredníctvom
rozhodovania o tom, kto a za akých podmienok môže stanovené nerasty dobývať77.
V súčasnej dobe je v postavení panovníka štát, ktorý si zákonom vyhradzuje vlastníctvo
k niektorým nerastom, tzv. vyhradeným. V českej právnej úprave sa vyjadrenie
banského regálu nachádza v § 5 BZ, podľa ktorého je nerastné bohatstvo tvorené
ložiskami vyhradených nerastov, pričom nerastné bohatstvo nachádzajúce sa na území
Českej republiky je v jej vlastníctve. Na Slovensku je táto zásada obsiahnutá, ako už
bolo skôr uvedené, v rámci čl. 4 Ústavy SR, ktorý stanovuje, že „nerastné bohatstvo, ...
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky“, pričom § 5 ods. 5 SBZ prehlasuje nerastné
bohatstvo za národný majetok. Obe krajiny takýmto explicitným vyjadrením
75
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Ottův slovník náučný diel XI., Praha 1998, str. 615.
Makarius R., České horní právo, diel I., Montanex, Ostrava 1999, str. 22.
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a stanovením vlastníckeho vzťahu zdôrazňujú dôležitosť a prioritné postavenie
nerastného bohatstva pre štát a nevyhnutnosť regulácie jeho využívania.
V súvislosti s úpravou banského regálu vyvstáva otázka prechodu vlastníckeho
práva zo štátu na banskú organizáciu, keďže zákon výslovne neupravuje spôsob, ktorým
by k tomu malo dochádzať. R. Makarius tvrdí, že tento spôsob je možné dovodiť
z niektorých ustanovení BZ78, a to z:



§ 11 ods. 3 BZ, podľa ktorého je organizácia oprávnená nakladať s nerastmi
získanými pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk v rozsahu a za
podmienok stanovených v povolení vydanom podľa geologického zákona;



§ 24 ods. 10 BZ, ktorý vyjadruje oprávnenie organizácie k nakladaniu
s vydobytými nerastmi v rozsahu a za podmienok stanových v rozhodnutí o
určení dobývacieho priestoru;



§ 32a BZ, na základe ktorého sú organizácie povinné platiť úhrady z dobývacieho
priestoru a z vydobytého nerastu z výhradného ložiska.
Problematickým je aj stanovenie momentu prechodu týchto práv zo štátu na

banské organizácie. Český banský úrad (ďalej ako ČBÚ) považuje už samotné
oprávnenie k dobývaniu výhradného ložiska za povolenie prisvojiť si z neho nerast.
Podľa stanoviska ČBÚ79 sa za okamih nadobudnutia vlastníckeho práva banskou
organizáciou považuje moment oddelenia nerastu od ložiska, keďže vlastníctvom štátu
sú výhradné ložiská a nie vyhradené nerasty ako také. Tento postoj je podľa ČBÚ
podporený aj existenciou inštitútu úhrad. Analogický názor vyjadrilo aj s ministerstvo
životného prostredia (ďalej ako MŽP)80, podľa ktorého k prechodu vlastníctva dochádza
v momente vydobytia nerastu, teda v momente, kedy nerast prestáva byť súčasťou
výhradného ložiska.
Naopak rozdielny postoj zaujal Najvyšší kontrolný úrad81, ktorý však nemá
kompetenciu k podaniu záväzného výkladu k danej veci. Uviedol, že súčasná úprava
vznikla v období, kedy všetky subjekty zaoberajúce sa ťažbou boli vlastnené alebo
77

Makarius R., Z dejín kráľovskej, cisárskej a štátnej banskej správy, Montanex, Ostrava 2004, str. 13.
Viz poznámka č. 76, str. 29.
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Stanovisko ČBÚ č. 3285/05 vo veci prechodu vlastníctva zo štátu na skromný subjekt.
80
Stanovisko MŽP č. 2431/660/05.
81
Vyjadrenie Najvyššieho kontrolného úradu č.j. 895/05-120/10311/1431, zo dňa 5. októbra 2005.
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kontrolované štátom, a preto tento problém s prechodom vlastníctva neexistoval.
Najvyšší kontrolný úrad uviedol, že „zoznámením sa s príslušnými predpismi a
literatúrou je možné dôjsť k záveru, že štát ako výhradný vlastník vyhradených nerastov
dáva tieto de facto i de jure nerasty k dispozícii licencovaným, v drvivej väčšine
neštátnym subjektom, a to za nepatrný alebo žiadny poplatok. Nakoľko je takáto
hospodárska politika v súlade so záväzkami ČR v oblasti ochrany životného prostredia
a krajiny, najmä napríklad v spojení s nákladmi na obnovu krajiny po ťažbe, je na
posúdení príslušných zákonodarných a výkonných inštitúcií“.
De lege ferenda je nevyhnutné zákonom upraviť nejasnosť týkajúcu sa prechodu
vlastníckeho práva k vydobytému nerastu zo štátu na banské organizácie. Tento
problém sa bez rozdielu týka aj slovenského banského zákona.
Druhým základným princípom banského práva je banská sloboda. Jedná sa
o princíp, ktorý sa vyvíjal paralelne s banským regálom. Vyjadruje záujem panovníka,
resp. v súčasnej dobe štátu, na čo možno najširšom a najefektívnejšom výkone
dobývacieho práva. V súčasných banských zákonoch je tento princíp vyjadrený v § 5a
BZ, resp. § 7a SBZ, ktoré umožňujú organizáciám slobodný prístup k vyhľadávaniu,
prieskumu, dobývaniu výhradných ložísk a inej banskej činnosti v prípade, že splnia
zákonom stanovené podmienky.
B. Nerast
Pre celkové ozrejmenie problematiky využívania a ochrany nerastného bohatstva
je nevyhnutné určiť, čo je podľa banského zákona za nerast považované, tzn., že sa na
neho bude predmetná úprava vzťahovať, a čo nerastom nie je. Zákonná definícia je
obsiahnutá § 2 ods. 1 BZ, a to „za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé,
kapalné a plynné části zemské kůry“, a to bez ohľadu na to, v akom skupenstve sa
v prírode nachádzajú. Druhý odsek tohto ustanovenia obsahuje tzv. negatívne
vymedzenie nerastov, tzn. taxatívny výpočet toho, čo podľa banského zákona nebude za
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nerast považované82. Je nutné uviesť, že slovenský zákon obsahuje identickú úpravu v §
2 SBZ.
Nerasty sa podľa § 3 BZ/SBZ delia do dvoch základných kategórií, a to na
nerasty vyhradené – ich taxatívny výpočet je uvedený v § 3 ods. 1 BZ/SBZ83 a nerasty
nevyhradené. Rozdiel medzi nimi je založený na odlišnej právnej úprave, a to obzvlášť
v oblasti týkajúcej sa vlastníctva k pozemku, na ktorom, resp. pod ktorým sa nerast
nachádza. Vlastníctvo vyhradených nerastov, ako už bolo vyššie uvedené náleží štátu, a
preto je autonómne k vlastníctvu pozemku. Naopak vlastník pozemku, na ktorom sa
nachádza nevyhradený nerast je taktiež aj vlastníkom tohto nerastu. Uvedený rozdiel je
pre vlastníka dotknutého pozemku pomerne dôležitý, a to najmä z hľadiska možnosti
jeho využitia. V prípade nevýhradného nerastu, je na vlastníkovi pozemku, ako s ním
naloží. V opačnom prípade, je vlastníkom nerastu štát a vlastník pozemku môže byť pri
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Taxatívny výpočet nerastov, ktoré nie sú banským zákonom považované za nerasty (§ 2 ods. 2
BZ/SBZ):
 vody, s výnimkou mineralizovaných vôd, z ktorých sa môžu priemyselne získavať
vyhradené nerasty;
 prírodné liečivé vody a prírodné stolné minerálne vody, aj keď sa z nich môžu získavať
vyhradené nerasty, ďalej liečivé bahná a ostatné produkty prírodných liečivých zdrojov;
 rašelinu;
 bahno, piesok, štrk a okruhliaky v korytách vodných tokov, pokiaľ neobsahujú vyhradené
nerasty v dobývateľnom množstve;
 kultúrnu vrstvu pôdy, ktorá je vegetačným prostredím rastlinstva.
83
Vyhradenými nerastmi sú podľa § 3 ods. 1 BZ/SBZ:
 rádioaktívne nerasty;
 všetky druhy ropy a horľavého zemného plynu (uhľovodíky), všetky druhy uhlia a
bituminózne horniny;
 nerasty, z ktorých je možno priemyselne vyrábať kovy;
 magnezit;
 nerasty, z ktorých je možno priemyselne vyrábať fosfor, síru, flór alebo ich zlúčeniny;
 kamenná soľ, draselná, borová, brómová a jódová soľ;
 tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklársky a zlievárenský piesok, minerálne
farbivá, bentonit;
 nerasty, z ktorých je možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky
s vlastnosťami polovodičov;
 granit, granidiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, ak sú blokovo
dobývateľné a leštiteľné, a travertín;
 technicky využiteľné kryštály nerastov a drahé kamene;
 halloyzit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné jíly a jílovce, sadrovec, anhydrit, živce, perlit
a zeolit;
 kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slín, čadič, znelec, trachyt, ak sú tieto nerasty vhodné
k chemicko-technologickému spracovaniu alebo spracovaniu tavením;
 mineralizované vody, z ktorých sa môžu priemyslovo získavať vyhradené nerasty;
 technicky využiteľné prírodné plyny.
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jeho využívaní touto skutočnosťou obmedzený. Podľa zákona je toto rozdelenie jasné
a zrejmé, avšak v praxi často ťažko aplikovateľné a závislé na technických
a technologických podmienkach. K tomu napríklad R. Makarius poznamenáva, že: „to
platí např. o graniue, granodioritu, dioritu, ktorý pokud je ve smyslu § 3 ods. 1 písm. i)
BZ blokově dobyvatelný a leštitelný, je nerostem vyhrazeným a v opačném případě, a to
při nesplnění byť jediné ze dvou zákonných podmínek, nerostem nevyhrazeným. Je
zřejmé, že ložisko těchto nerastů může být v určité své části nebo několika částech
blokově dobývatelné a v jiné časti, resp. jiných částech však tuto vlastnost nemá. Stejně
tak i podmínka leštitelnosti je velice neurčitou, a možno vyslovit názor, že ve svých
důsledcích je každý z těchto nerostů leštitelný. To je však záležitost technologická
a technická,

nikoliv

právní“84.

Význam

v potrebe

diferencovať

vyhradené

a nevyhradené nerasty sa týka aj rozdielnosti povoľovania ťažby vyhradených
a nevyhradených nerastov. V prípade vzniku pochybností o povahe nerastu rozhoduje
v Českej republike ministerstvo priemyslu a obchodu (ďalej ako MPO), a to po dohode
s MŽP (§ 3 ods. 3 BZ). Na Slovensku je podľa § 3 ods. 3 SBZ oprávneným orgánom,
ktorý rozhoduje o tejto skutočnosti ministerstvo životného prostredia (ďalej ako SMŽP).
Slovenská úprava môže byť z titulu ochrany prírodných zdrojov považovaná za
vhodnejšiu, keďže primárnym záujmom SMŽP by mala byť ich ochrana, kým prioritou
MPO je skôr zaistenie ich využívania.
C. Ložisko nerastov
Ďalším z dôležitých termínov banského práva je ložisko nerastov, ktoré je
definované v § 4 BZ/SBZ, a to ako prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka v
hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré vznikli banskou
činnosťou a obsahujú nerasty. Z rozdelenia nerastov na vyhradené a nevyhradené
vyplýva aj delenie ložísk, a to na ložiská výhradné a nevýhradné. Ich rozdielnosť
spočíva v odlišnom právnom režime vlastníctva týchto ložísk. Osvedčenie o výhradnom
ložisku vydáva MŽP, a to pre ložisko, ktoré obsahuje vyhradený nerast v takom
množstve a akosti, že je možné dôvodne očakávať jeho nahromadenie (§ 6 ods. 1 BZ),
resp. SMŽP, a to po posúdení a schválení záverečnej správy, ktorá musí obsahovať
84

Viz poznámka č. 76, str. 27.
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výpočet zásob výhradného ložiska (§ 6 ods. 1 SBZ). Ložiská nevýhradných nerastov
tejto právnej úprave, až na výnimky nepodliehajú (jedná sa napríklad o § 7 BZ, § 36
ods. 1 BZ, § 37a BZ a § 40 BZ, § 3 ZBČ, § 19 ZBČ, § 4c ZGP).
D. Nerastné bohatstvo
Samotný pojem nerastného bohatstva je definovaný v § 5 BZ, podľa ktorého je
nerastné bohatstvo tvorené ložiskami vyhradených nerastov (ďalej ako výhradné
ložiská). Je vo vlastníctve Českej republiky. Z uvedeného vyplýva, že je v záujme štátu
ako vlastníka, aby stanovil adekvátne podmienky pre využívanie a ochranu nerastného
bohatstva. Túto povinnosť štát naplňuje prostredníctvom banského zákon, v ktorého
úvode je stanovené, že účelom predmetnej úpravy je stanovenie zásad ochrany
a hospodárneho využívania nerastného bohatstva, a to najmä v súvislosti s činnosťami
regulovanými prostredníctvom predpisov banského práva. Zámerom je zamedziť na
povrchu výkonu takej činnosti, ktorá by v budúcnosti znemožnila alebo zhoršila
možnosť dobývania ložiska. Ochrana nerastného bohatstva vychádza zo skutočnosti, že
nerastné bohatstvo je nepremiestniteľné a jeho využitie je možné len v mieste jeho
nálezu, a to na rozdiel od iných hodnôt, ktoré je možno premiestniť (napr. stavieb)85.
Z tohto dôvodu sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných ložiskách.
Pri plánovaní sú tieto orgány povinné navrhnúť také riešenia, ktoré budú najvýhodnejšie
s ohľadom na ochranu a využitie nerastného bohatstva (§ 15 ods. 1 BZ). Ochrana
nerastného bohatstva prebieha aj na úrovni podávania obligátnych stanovísk MŽP,
MPO, ČBÚ k politike územného rozvoja a k zásadám územného rozvoja. Z hľadiska
využitia a ochrany nerastného bohatstva uplatňujú MŽP, MPO a obvodný banský úrad
(ďalej ako OBÚ) svoje stanoviská taktiež k vypracovaným návrhom územných
a regulačných plánov (§ 15 ods. 2 BZ).
Obdobná definícia nerastného bohatstva je obsiahnutá aj na Slovensku, a to v § 5
ods. 1 SBZ, avšak postupnými novelizáciami došlo k rozšíreniu ponímania pojmu
nerastného bohatstva, ktoré je podľa v súčasnej dobe platného znenia tvorené ložiskami

54

vyhradených nerastov, a v prípade splnenia stanovených podmienok taktiež prírodnými
horninovými štruktúrami a podzemnými priestormi, ktoré vznikli dobývaním ložísk
ropy, horľavého zemného plynu a soli (§ 5 ods. 2 SBZ). Vhodnosť týchto ložísk
potvrdzuje ministerstvo hospodárstva a zároveň o nich vydáva osvedčenie. Jedná na
základe vlastného podnetu, podnetu obvodného banského úradu (ďalej ako SOBÚ)
alebo na základe návrhu podnikateľa, ktorý má záujem na ich využívaní. V prípade, že
dotknuté ministerstvo koná z vlastného podnetu alebo z podnetu SOBÚ, môže vo
vzájomnej spolupráci s Hlavným banským úradom stanoviť oprávnenú osobu k
využívaniu prírodných horninových štruktúr alebo podzemných priestorov. Súčasne je
stanovená nová kompetencia ministerstva hospodárstva, a to právomoc vyčleniť časť
kapacity podzemného zásobníka k dispozícii s účelom predchádzaniu stavu núdze alebo
jeho riešenia v plynárenstve (§ 5 ods. 3 SBZ). Ako vyplýva z dôvodovej správa
k tomuto návrhu (parlamentná tlač č. 934)86, táto úprava priamo súvisí so situáciou,
ktorá nastala na Slovensku v roku 2009 v súvislosti s pozastavením dodávok plynu
z Ruska.
Čo sa týka ochrany nerastného bohatstva pri územnoplánovacej činnosti (§ 15
SBZ), je upravená obdobne ako v Českej republike.
E. Chránené ložiskové územie
Ďalším z dôležitých inštitútov ochrany nerastného bohatstva je chránené
ložiskové územie. Jeho úprava je obsiahnutá v § 16 a násl. BZ, pričom procesné
ustanovenia sú konkretizované prostredníctvom vyhlášky MŽP č. 364/1992 Sb., o
chránených ložiskových územiach. Prostredníctvom tohto inštitútu je stanovená územná
ochrana ložísk vyhradených nerastov, a to proti možnému znemožneniu alebo sťaženiu
ich dobývania. K tomuto môže dôjsť v prípade, že sú na chránenom ložiskovom území
stavby a zariadenia, ktoré nemajú priamy súvis s banskou činnosťou a mohli by
znemožniť alebo sťažiť jeho dobývanie. Pre vymedzenie chráneného ložiskového
územia je dôležité, že nie je tvorené len územím nachádzajúcim sa priamo nad
85

Viz poznámka č. 76, str. 30.
Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 934) je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=934
[16.
júna 2012].
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ložiskom, ale aj územím nachádzajúcim sa v jeho okolí, tzn. územím, na ktorom by sa
mohli prejaviť následky ťažby. Za negatívum úpravy chráneného ložiskového územia je
možné považovať to, že chránené ložiskové územie je určované len ako povrch, a nie
priestorovo ako dobývací priestor87. V rámci zlepšenia ochrany nerastného bohatstva,
by bolo vhodné tento nedostatok de lege ferenda odstrániť a zabezpečiť tak vyššiu
úroveň ochrany tomuto prírodnému zdroju.
Aby inštitút chráneného ložiskového územia mohol dosiahnuť stanoveného
cieľa, je nevyhnutné, aby toto územie bolo určované už v období vyhľadávania ložiska,
alebo po vydaní osvedčenia o výhradnom ložisku MŽP. Podmienky na určenie
chráneného ložiskového územia sú obsiahnuté v § 17 BZ. Toto územie je zriaďované
MŽP po dojednaní s dotknutými orgánmi, keďže určovanie chráneného ložiskového
územia si vyžaduje súčinnosť rozdielnych orgánov a úradov. V rozhodnutí musí byť
presne stanovený zákaz, obmedzenie alebo spôsob možného zriaďovania stavieb na
dotknutom území. Na rozdiel od Českej republiky, je chránené ložiskové územie na
Slovensku určované SOBÚ, a to po vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody a na
základe stanoviska stavebného úradu (§ 17 ods. 1 SBZ). Z uvedeného vyplýva, že na
Slovensku sa orgán ochrany prírody k uvedenej skutočnosti iba „vyjadruje“, čo
znamená, že banský úrad nie je povinný sa jeho postojom riadiť a je skôr konzultačným
nástrojom. V Českej republike, ako už bolo vyššie uvedené, je chránené ložiskové
územie určované priamo orgánom ochrany životného prostredia, tzn. MŽP.
Ďalší rozdiel medzi oboma porovnávanými právnymi úpravami spočíva
v subjekte oprávnenom zahájiť konanie na určenie chráneného ložiskového územia.
V Českej republike je týmto subjektom organizácia alebo orgán štátnej správa (§ 17
ods. 2 BZ). Na Slovensku môže byť toto konanie zahájené taktiež na podnet obce, a to
v prípade, že doterajší rozsah chráneného ložiskového územia bráni v jej ďalšom
rozvoji (§ 17 ods. 2 SBZ). Takto môže sama obec podať kvalifikovaný návrh,
prostredníctvom ktorého je rozhodované o jej území. Česká úprava takúto alternatívu
obciam neposkytuje.
Za negatívum úpravy týkajúcej sa chráneného ložiskového územia je možné
taktiež považovať problematiku účastenstva, keďže účastníkom konania je iba jeho
87

Viz poznámka č. 76, str. 61.
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navrhovateľ (§ 17 ods. 3 BZ). Takýmto stanovením okruhu účastníkov dochádza k
odopreniu možnosť ochrany práv a právom chránených záujmov ďalším dotknutým
osobám, keďže určením chráneného ložiskového územia môže dôjsť k hrubému zásahu
do majetkových práv k pozemku, pričom jeho vlastníkovi je odopretá možnosť brániť sa
v príslušnom konaní. Slovenská právna úprava (§ 17 ods. 2 SBZ) rozširuje počet
účastníkov ešte o obec, na ktorej území sa chránené ložiskové územie má nachádzať
a obec, ktorej územia sa toto ložisko má dotýkať. Obce týmto získavajú postavenie
účastníka, čo im umožňuje zapojiť sa do konania, ktoré môže zásadným spôsobom
ovplyvniť územie náležiace do ich územného obvodu. Ako účastníci konania sú
oprávnené podávať pripomienky a návrhy, prostredníctvom ktorých majú možnosť
uskutočňovať ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov. Pri porovnaní
oboch právnych úprav, neostáva iná možnosť ako konštatovať, že v Českej republike je
účastenstvo v rámci konania o určenie chráneného ložiskového územia stanovené
reštriktívnym spôsobom, keďže neposkytuje možnosť dotknutým subjektom (napríklad
obciam alebo vlastníkom predmetných pozemkov) sa ho zúčastniť.
Na zmenu a zrušenie chráneného ložiskového územia sa podľa § 17 ods. 7 BZ
primerane použijú ustanovenia upravujúce jeho určenie. K zmene môže dôjsť napríklad
v prípade zmeny druhu nerastu, hĺbky alebo rozsahu ložiska. Je nutné zmieniť, že
zrušenie dobývacieho priestoru pre jeho vydobytie, nie je možné automaticky
považovať za dôvod pre zrušeniu chráneného ložiskového územia. K tomu je potreba
samostatného rozhodnutia. Uvedené vyplýva taktiež zo stanoviska ČBÚ88.
V záujme ďalšieho posilnenia ochrany nerastného bohatstva je zákonom
obmedzený výkon niektorých činností a umiestňovanie stavieb a zariadení v chránenom
ložiskovom území (§ 18 a § 19 BZ).
F. Geologické práce
Ďalším z inštitútov, ktoré slúžia k ochrane nerastného bohatstva sú geologické
práce, ktoré zákon delí na:


geologický výskum (§ 2 ods. 2 ZGP), ktorý zahrňuje súbor prací,
prostredníctvom ktorých sa skúma vznik a pôsobenie geologických procesov,
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hodnotí a dokumentuje sa geologická stavba územia, jej prvky a zákonitosti.
Jediným cieľom tohto výskumu je geologické poznanie;


geologický prieskum (§ 2 ods. 3 ZGP), ktorý zahrňuje účelovo zamerané
geologické práce. Je vymedzený dvoma hlavnými znakmi, a to účelom prác
a tým, že sa jedná o práce, ktoré presahujú geologický význam. Geologický
prieskum sa delí na ložiskový prieskum, prieskum pre zvláštne zásahy do
zemskej kôry, hydrogeologický prieskum, inžiniersko-geologický prieskum
a prieskum geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, a to podľa
účelu práce.
Z titulu využívania a ochrany nerastného bohatstva je významný najmä

ložiskový prieskum (§ 2 ods. 4 ZGP), ktorý sa skladá z troch základných etáp. Prvou
z nich je vyhľadávanie, tzn. vykonanie geologických prác za účelom zhodnotenia
územie z hľadiska možného výskytu ložiska nerastu. V prípade jeho nálezu, je nutné
overiť jeho rozsah a význam, vykonať výpočet vyhľadaných zásob a prípadne vymedziť
strety záujmov pre budúci prieskum. Je nutné uviesť, že vyhľadávanie sa uskutočňuje
na území, na ktorom doposiaľ nebol nerast nájdený a evidovaný. Nasledujúcou etapou
je prieskum územia, ktoré je už známe a evidované, ale doposiaľ na ňom nebol
stanovený dobývací priestor. Záverečnou etapou je ťažobný prieskum, ktorý je
vykonávaný v už určenom dobývacom priestore. Jeho účelom je získanie podrobností
potrebných pre samotné vydobytie ložiska.
Geologické práce sú na Slovensku členené podobným spôsobom ako v Českej
republike. Rozdiel spočíva v ich ďalšom delení, ktoré je obsiahnuté v samotnom
geologickom zákone. Zámerom tejto úpravy je zatriediť okruh geologických prác do
kategórii tak, ako sú zaužívané pre odbornú geologickú prax. Za geologické práce sú
považované aj také, ktoré priamo nesúvisia so samotným geologickým výskumom
a prieskumom. Ako príklad je možné uviesť monitorovanie geologických faktorov
životného prostredia alebo sanačné práce (§ 2 ods. 5 SZGP).
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Stanovisko ČBÚ č.j. 2917/92 zo dňa 13. júla 1992.
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4.1.2. Vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastného bohatstva
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že sa jedná o prvotnú fázu celého
procesu využívania nerastného bohatstva. Jej podstata je založená na získavaní
informácií týkajúcich sa ložiska, ako napríklad rozlohy, mocnosti, množstva zásob,
tvaru, uloženia a ďalších geofyzikálnych súvislostí. Aj keď v rámci tejto činnosti
nedochádza k významnému poškodzovaniu nerastného bohatstva, jedná sa o štádium,
kedy môže byť jeho ochrana najúčinnejšia, keďže v danom momente je možné
rozhodnúť, či je prioritou ochrana ložiska a uplatnenie tzv. nulového variantu alebo jeho
využívanie.
Vyhľadávanie a prieskum ložiska nerastu sú upravené prostredníctvom § 2 ods.
1 písm. b) ZGP, ktorý výkon tejto činnosti považuje za geologickú prácu. ZBČ radí túto
činnosť medzi banské činnosti (§ 2 písm. a) ZBČ), a to v prípade, že sa jedná
o vyhradené nerasty a medzi činnosti vykonávané banským spôsobom, ak sa jedná
o nerasty nevyhradené (§ 3 písm. a) ZBČ).
Ochrana nerastného bohatstva pri vyhľadávaní a prieskume ložiska je
realizovaná prostredníctvom piatich rôznych prostriedkov, a to89: konaním o povolenie
vykonávania geologických prác, konaním o povolenie vyhľadávania a prieskumu ložísk
banskými dielami, povinnosťami pri projektovaní geologických prác, povinnosťami pri
samotnom vykonávaní geologických prác a vyhodnocovaním výsledkov geologických
prác. K uvedeným inštitútom je prípustné zaradiť ešte jeden ekonomický nástroj, a to
poplatok za oprávnenie vykonávať ložiskový prieskum.
Je možné konštatovať, že uvedené prostriedky primárne nesmerujú k ochrane
nerastného bohatstva, ale skôr k jeho využívaniu, a tak ochrannú funkciu plnia len
okrajovo. V rámci ZGP nie je obsiahnutý nástroj, ktorý by prioritne smeroval k ochrane
životného prostredia alebo nerastného bohatstva, a tak táto rola je zástupne vykonávaná
prostredníctvom predpisov práva životného prostredia.
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Bernard M., Právna ochrana životného prostredia v baníctve, České právo životného prostredia, 2/2007,
str. 38.
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A. Stanovenie prieskumného územia pre vykonávaniu ložiskového prieskumu
Geologické práce týkajúce sa prieskumu a vyhľadávania ložísk vyhradených
nerastov je možné vykonávať len na určenom prieskumnom území, na ktorom má
zadávateľ výhradné právo na vyhľadávanie a prieskum. Predmetné rozhodnutie je
vydávané MŽP, a to na základe žiadosti. Tento proces je nevyhnutný iba v prípade, že
sa jedná o vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov alebo prieskum
výhradných ložísk nevyhradených nerastov (§ 4 ods. 1 ZGP).
Žiadateľom o stanovenie prieskumného územia môže byť právnická alebo
fyzická osoba, ktorá je vlastníkom oprávnenia k banskej činnosti. Účastníkom tohto
konania je podľa § 4a ods. 2 ZGP žiadateľ, obec, na ktorej území je návrh
prieskumného územia alebo jeho časť situovaná, poprípade osoba, ktorej zvláštny zákon
postavenie účastníka priznáva. Jedná sa napríklad o osoby podľa § 70 ZOPK. Ako
z vyššie uvedeného vyplýva, k určeniu prieskumného územia nie je potrebný súhlas
vlastníka, ktorý nie je ani účastníkom predmetného konania. Vlastníkovi dotknutého
pozemku je týmto odoprená možnosť zasiahnuť do dotknutého konania a hájiť svoje
práva. Na mieste je konštatovanie, že v súvislosti s určovaním prieskumného územia je
vlastník dotknutého pozemku nútený strpieť výkon všetkých s prieskumom súvisiacich
činností. De lege ferenda by bolo riešením tohto problému obligátne stanovenie účasti
pre vlastníka dotknutého pozemku.
Je nutné zdôrazniť, že rozhodnutie o určení prieskumného územia nemá povahu
územného rozhodnutia a nenahradzuje rozhodnutia dotknutých orgánov ohľadom iných
zákonom chránených záujmov. Na základe tohto rozhodnutia náleží zadávateľovi
výhradné právo na vyhľadávanie a prieskum ložiska.
V rámci problematiky vyhľadávania a prieskumu ložísk nerastov, je upravený
jediný ekonomický nástroj, a to povinnosť organizácie, ktorá prieskum uskutočňuje,
platiť poplatok za ložiskový prieskum. Jeho výška závisí od rozlohy prieskumného
územia. Poplatok je podľa § 4b ods. 1 ZGP stanovený vo výške 2 000,- Kč za každý
i začatý rok a každý i začatý km2 určeného prieskumného územia. Poplatok sa každým
rokom zvyšuje o 1 000,- Kč za každý km2. Tento poplatok je priamym príjmom obce,
na ktorej území sa prieskumné územie nachádza, pričom zákon explicitne nestanovuje
účel jeho použitia.
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Úprava

povolenia

k vykonávaniu

geologických

prací,

resp.

určenia

prieskumného územia je na Slovensku čiastočne odlišná. Je obsiahnutá v rámci § 21
a násl. SZGP. Slovenská úprava napríklad stanovuje maximálnu možnú rozlohu
prieskumného územia, a to najviac 250 km2 (§ 22 ods. 2 SZGP).
Čo sa týka účastenstva, na Slovensku toto postavenie podľa § 23 ods. 9 SZGP
náleží v rámci konania o určenie prieskumného územia žiadateľovi o jeho určenie, ako
aj fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej toto postavenie vyplýva z § 24 - § 27 zákona
č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Jedná sa o ustanovenia,
ktoré upravujú postavenie účasti tzv. zainteresovanej verejnosti, za ktorú je považovaná
verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho
rozhodovania. Navyše zákon stanovuje, že účastníkom konania o určení, zmene alebo
zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov je aj dotknutá obec a
dotknutý samosprávny kraj. Z uvedeného vyplýva, že problematika účastenstva je na
Slovensku upravená inak, pričom je možné konštatovať, že táto úprava umožňuje širšie
zapojenie dotknutých subjektov do konania o určení prieskumného územia.
Rozdiel oboch porovnávaných právnych úprav ďalej spočíva v opatreniach,
ktorých cieľom je zabrániť tzv. účelovému blokovaniu pozemkov na Slovensku.
Jedným z opatrení, ktoré majú prispieť k splneniu tohto cieľa, je založené na
nemožnosti previesť prieskumné územie skôr, ako v druhom roku od jeho určenia,
pričom SMŽP súhlas s takýmto prevodom neudelí v prípade, že v prvom roku držiteľ
prieskumného územia nevykonal žiadne geologické práce podľa projektu geologických
úloh (§ 22 ods. 3 SZGP). Ďalším z týchto opatrení je povinnosť začať vykonávať
prieskumné práce do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o určení prieskumného územia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, zákon stanovuje
ako sankciu možnosť zrušenia povolenia SMŽP, resp. ak práce nezačnú ani do konca
druhého roka, SMŽP prieskumné územie úplne zruší. Aby toto ustanovenie nebolo
obchádzané minimálnym výkonom prác alebo ich fingovaním, zákon presne stanovuje,
čo môže byť považované za začatie prác. Podľa § 22 ods. 5 SZGP sa za začaté práce
považujú také, na ktoré sa vynaložilo najmenej 10 % z plánovaného celkového
finančného rozsahu prác (pre ropu a zemný plyn je stanovená hranica 5 %). Ďalším
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opatrením je určenie doby platnosti prieskumného územia. Táto doba platnosti je
stanovená na maximálne štyri roky, pričom o ďalšie štyri roky môže byť predĺžená,
resp. následne o ďalšie dva, ale k tomuto predĺženiu SMŽP nemusí dôjsť, a to v prípade,
ak držiteľ nevynaložil minimálne 70 % z projektovaných finančných prostriedkov
v priebehu platnosti povolenia (§ 25 ods. 5 SZGP). Uvedené opatrenia sú príkladom
toho, ako je možné predísť špekulatívnemu obsadzovaniu pozemkov a bráneniu výkonu
prieskumu vážnym záujemcom.
Čo sa týka úhrad za prieskumné územie, sú podľa § 26 ods. 4 SZGP z 50 %
príjmom Environmentálneho fondu a z 50 % príjmom obce, na ktorej území sa
prieskumné územie nachádza. Dôvodová správa k návrhu tohto zákona (parlamentná
tlač č. 357)90 to odôvodňuje tým, že „výsledkom vykonávania geologických prác môže
byť zistenie ložiska vyhradených nerastov, čo predstavuje určité obmedzenia
v infraštruktúre obci, prípadne stavebnú uzáveru“. Úhrada, sa tak ako aj v Českej
republike, platí za každý začatý rok a km2, pričom počas prvých štyroch rokov je to
99,58 €/km2, počas nasledujúcich štyroch rokov 199,16 €/km2, počas ďalších dvoch
rokov 331,93 €/km2 a počas ďalších rokov 663,87 €/km2.
Ohľadom vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov platí, že
nepodlieha vyššie uvedenému povoľovaciemu konaniu, ale k jeho výkonu postačuje
dohoda s vlastníkom pozemku (§ 4c ZGP), keďže vlastníctvo nevyhradeného nerastu sa
stotožňuje s vlastníctvom pozemku. Zvláštnosťou je, že táto dohoda medzi vlastníkom
pozemku a organizáciou nemusí byť obligátne uzavretá v písomnej podobe. K zaisteniu
vyššej miery právnej istoty by rozhodne prispelo zákonné zakotvenie písomnej formy
pre túto dohodu. Aj podľa SZGP môže byť geologický prieskum ložísk nevyhradeného
nerastu vlastníkmi pozemkov vykonávaný na svojich pozemkoch povrchovými prácami
bez geologického oprávnenia (§ 4 ods. 2 SZGP).
Problematika ložiskového prieskumu je v Českej republike v súčasnej dobe
pomerne diskutovanou témou, a to najmä v súvislosti s udeľovaním súhlasu s určením
prieskumného územia pre ťažbu bridlicového plynu vo viacerých regiónoch. Uvedená
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situácia došla až do takého štádia, že pôvodne udelený súhlas MŽP, bol následne
zrušený, a to z dôvodu neposkytnutia dostatočných informácií a priestoru dotknutým
obciam91. Z uvedeného je zrejmé, že konanie na určenie prieskumného územia je
dôležitým štádiom, v rámci ktorého je možné zaistiť nie len ochranu nerastného
bohatstva, ale aj iných prírodných zdrojov, ako je napríklad voda, pôda alebo rastlinstvo
a živočíšstvo.
B. Vyhľadávanie a prieskum výhradných ložísk
Na problematiku určenia prieskumného územia priamo nadväzuje oblasť
samotného vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk. Pre výkon týchto činností
stanovuje BZ organizácii povinnosti, ktoré sa viac či menej vzťahujú aj na ochranu
nerastného bohatstva ako prírodného zdroja, a to v súvislosti s jeho racionálnym
využitím (§ 11 ods. 2 BZ). Je nutné uviesť, že sa nejedná o všetky povinnosti, ktoré
musí organizácia uskutočniť pri vyhľadávaní a prieskume. Ďalšie povinnosti sú
stanovené v ZGP ako napríklad povinnosť viesť geologickú dokumentáciu podľa
vyhlášky o geologickej dokumentácii92 alebo povinnosť obsiahnutá v § 7 ods. 3
vyhlášky č. 369/2004 Sb., podľa ktorej sú organizácie povinné dodržiavať podmienky
a obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov, tzn. vrátane
predpisov na ochranu životného prostredia.
Z hľadiska ochrany prírodných zdrojov je možné za jednu z najdôležitejších
povinností považovať povinnosť zistiť skutočnosti potrebné k posúdeniu možných
vplyvov využívania výhradného ložiska na iné ložiská, vody a iné prírodné zdroje, na
životné prostredie a iné chránené záujmy. Nedostatkom tejto úpravy je absencia
povinnosti postúpiť takto zistené informácie dotknutým orgánom ochrany životného
prostredia, ktoré by následne mohli zaistiť ochranu predmetných prírodných zdrojov.
Slovenský banský zákon obsahuje takmer identickú úpravu geologického prieskumu
výhradných ložísk (§ 11 SBZ).
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Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 357) je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=357
[16.
júna 2012].
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Predmetná informácia bola zverejnená na internetových stránkach MŽP. Je dostupná na:
http://www.mzp.cz/cz/articles_120410_hradecko [16. júna 2012].
92
Vyhláška MŽP č. 368/2004 Sb., o geologickej dokumentácii.
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Po uskutočnení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk nasleduje
vyhodnotenie tejto činnosti v tzv. záverečnej správe. Z titulu využívania a ochrany
nerastného bohatstva sa jedná o dôležité štádium, keďže hodnotenie výsledkov
geologických prác je relevantné pre následné rozhodovanie o prípadnej ťažbe.
Rozhodovanie prebieha na dvoch úrovniach, pričom prvou je záujem na využívaní
nerastného bohatstva a druhou záujem na zachovaní stávajúcich pomerov. Je dôležité si
v rámci tohto rozhodovania uvedomiť výhody i nevýhody oboch možnosti, a čo
najobjektívnejšie ich zvážiť a rozhodnúť s ohľadom na budúcnosť a ďalšie generácie.

4.1.3. Dobývanie výhradných ložísk a ochrana nerastného bohatstva
Dobývanie podľa Ottovho náučného slovníka „značí banské výrobotky, ktoré sú
účelom dolovania vôbec93“. Úprava dobývania nerastov je jedným zo základných
cieľov banského práva. Táto činnosť je vykonávaná banskými organizáciami. Právna
teória banského práva rozoznáva tri základné štádia banskej činnosti, a to:


otvárku: hĺbenie, razenie úvodných jám a štól;



prípravu: razenie rozdeľovacích banských diel k príprave banských pracovísk;



dobývanie: exploatácia ložiska, ktorej prioritným cieľom je dobývania ložiska.
Nasledujúca časť práce bude zameraná na prípravu dobývania, resp. na samotné

dobývanie.
A. Oprávnenie k dobývaniu
Organizácia nadobúda oprávnenie k dobývaniu ložiska určením dobývacieho
priestoru. Je nutné uviesť, že podmienkou k výkonu tohto práva však ešte je udelenie
povolenia banskej činnosti OBÚ (§ 24 ods. 1 BZ). Určenie dobývacieho priestoru
predstavuje pomerne zložitý proces, ktorého podmienkou je riadne posúdenie všetkých
aspektov, keďže následne pri samotnom dobývaní dochádza k zásahu do mnohých
zákonom chránených záujmov.
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Ottov slovník náučný diel VII., Praha 1997, str. 745.
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Ako už bolo vyššie uvedené, banská organizácia je oprávnená využívať
dobývací priestor až po jeho určení. Na začiatku tohto procesu náleží organizácii
povinnosť si zaistiť predchádzajúci súhlas MŽP, ktorého udelenie môže ministerstvo
viazať na splnenie podmienok týkajúcich sa tvorby jednotnej surovinovej politiky
Českej republiky a návratnosti prostriedkov vynaložených na vyhľadávanie a prieskum
výhradných ložísk (§ 24 ods. 2 BZ). Je nutné zdôrazniť, že tento súhlas nie je určením
dobývacieho priestoru, ani nepredstavuje právo na dobývací priestor, ale je len právom
na podanie návrhu na jeho určenie OBÚ. Podmienky žiadosti o jeho udelenie sú
obsiahnuté v metodickom pokyne MŽP94, ktorý taxatívne určuje všetky nevyhnutné
náležitosti.
Je možné konštatovať, že sa jedná o nadbytočnú úpravu, keďže v rámci
udeľovania predbežného súhlasu dochádza k duplicite jednania orgánov životného
prostredia, ktoré vyjadrujú svoje stanovisko v rámci tohto konania, ako aj v konaní o
určení dobývacieho priestoru. Odstránenie tohto inštitútu je jednou z možností skrátenia
postupu pri získavaní oprávnenia k dobývaciemu priestoru, ktorý je opodstatnený iba
v prípade, že o predchádzajúci súhlas požiada MŽP súčasne viac organizácií. Vtedy
náleží prioritné postavenie organizácii, pre ktorú bol prieskum vykonaný – zadávateľovi
prieskumu. Ak táto organizácia svoj nárok neuplatní, dotknuté právo náleží organizácii,
ktorá sa na prieskume finančne podieľala. Predmetné organizácie majú ročnú lehotu od
ukončenia platnosti rozhodnutia o stanovení prieskumného územia k uplatneniu svojho
nároku (§ 24 ods. 3 BZ). Zákon upravuje aj možnosť, že o udelenie predbežného
súhlasu požiadajú dvaja alebo viacerý žiadatelia bez prednostného práva. V tomto
prípade MŽP rozhodne v prospech toho uchádzača, ktorý zaručí lepšie využitie
výhradného ložiska a ochranu zákonom chránených verejných záujmov, medzi ktoré
nesporne patrí aj ochrana prírodných zdrojov. Nevýhodnou úpravy predbežného súhlasu
je absencia povinnosti informovania o možnosti podania návrhu na jeho vydanie,
pričom zavedenie tejto povinnosti by mohlo mať pre adekvátne splnenie oboch
podmienok rozhodujúci efekt.

94

Metodický pokyn č. 1/1997 odboru geologickej správy MŽP k obsahu žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu k podaniu návrhu na stanovení dobývacieho priestoru podľa § 24 BZ. Je
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V Slovenskom banskom zákone nie je obsiahnutý inštitút predbežného súhlasu,
čo má za následok skrátenie procesu získavania oprávnenia k dobývaciemu priestoru.
Naopak SBZ stanovuje úpravu prioritného postavenia organizácie, ale to až v rámci
samotného konania o určenie dobývacieho priestoru.
Po získaní predchádzajúceho súhlasu banskou organizáciou, môže táto podať
návrh na určenie dobývacieho priestoru OBÚ.
B. Konanie o určenie dobývacieho priestoru
K tomu, aby bolo možné porozumieť problematike využívania a ochrany
prírodných zdrojov, je nevyhnutné ozrejmiť, čo je myslené pod pojmom dobývacieho
priestoru.
Dobývací priestor je definovaný ako presne geometricky vymedzený priestor,
v ktorom je banská organizácia po splnení zákonom stanovených podmienok oprávnená
k dobývaniu výhradného ložiska95. Dobývací priestor je určený OBÚ pre určitý nerast
alebo ich skupinu, a to na základe výsledkov ložiskového prieskumu (tzn. podľa jeho
rozsahu, uloženia, tvaru atď.). Pri určovaní majú banské úrady povinnosť dbať na
racionálnosť využitia ložiska (§ 30 BZ) a na stanovené chránené ložiskové územie (§ 16
a násl. BZ), posúdiť vplyv na dobývanie susedných ložísk a zhodnotiť vplyv dobývania
na chránené záujmy, napríklad dosah ťažby na životné prostredie (§ 25 ods. 1 BZ).
Dobývací priestor nemusí kopírovať hranice výhradného ložiska, môže zahrnúť len jeho
časť, prípadne obsiahnuť viacero výhradných ložísk. Podľa § 25 ods. 2 BZ je možné
určenie dobývacieho priestoru aj pre viac druhov vyhradených nerastov, alebo určiť vo
vnútri dobývacieho priestoru tzv. zvláštny dobývací priestor pre ložisko určitého nerastu
(§ 25 ods. 3 BZ), a to v prípade, že dobývanie dotknutého nerastu je inou organizáciou
racionálnejšie. Návrh na určenie takéhoto dobývacieho priestoru musí byť doložený
vyjadrením organizácie, pre ktorú už bol stávajúci dobývací priestor určený (§ 27 ods. 2
BZ). Určenie hraníc dobývacieho priestoru je stanovené v § 26 BZ.
Právna úprava dobývacieho priestoru je na Slovensku identická ako v Českej
republike, viz § 25 a § 26 SBZ.
dostupný na: http://www.mzp.cz/cz/metodicky_pokyn_1997 [17. júna 2012].
95
Viz poznámka č. 76, str. 39.
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Konanie o určenie dobývacieho priestoru je upravené prostredníctvom § 28
a násl. BZ. Je nutné zdôrazniť, že konanie o určenie dobývacieho priestoru má pre
oblasť ochrany prírodných zdrojov významné postavenie, keďže v rámci neho dochádza
k uplatňovaniu právnych predpisov, ktoré chránia jednotlivé zložky životného
prostredia, ako napríklad pôdu, les, vodu a iné96. Sú to práve právne predpisy práva
životného prostredia, ktoré nahradzujú absentujúcu úpravu ochrany životného prostredia
v banskom práve. Konanie o určenie dobývacieho priestoru je poslednou fázou, v rámci
ktorej je možné dosiahnuť efektívnej ochrany prírodných zdrojov.
Podľa § 27 ods. 1 BZ je dobývací priestor určený OBÚ, ktorý tak učiní
v súčinnosti s orgánmi životného prostredia, orgánmi územného plánovania
a stavebným úradom. Práve prostredníctvom stanoviska týchto orgánov môže dôjsť
k určeniu relevantných podmienok týkajúcich sa ochrany životného prostredia
a prírodných zdrojov.
Konanie o určení dobývacieho priestoru môže byť zahájené dvoma spôsobmi,
a to na základe návrhu banskej organizácie, ktorá má o dobývanie nerastu záujem alebo
banského úradu (§ 28 ods. 1 BZ). Druhý z uvedených spôsobov je výnimočný a uplatní
sa skôr v teoretickej rovine. Napríklad v prípade ochrany celospoločenského záujmu,
ako je obrana štátu. Štát si týmto spôsobom zaisťuje prístup k ochrane a využívaniu
svojho nerastného bohatstva.
Návrh na zahájenie konania je potrebné doložiť dokumentmi, ktorých zoznam je
obsiahnutý v § 28 ods. 1 BZ a § 2 ods. 4 vyhlášky ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích
priestoroch. Tento zoznam nemusí byť kompletný, keďže OBÚ má právo vyžiadať si od
organizácie ďalšie podklady. Napríklad sa môže jednať posudky týkajúce sa
predpokladaného vplyvu dobývacieho priestoru na chránené objekty, prírodné útvary
alebo historické pamiatky.
Účastníkmi konania sú podľa § 28 ods. 2 BZ navrhovateľ, fyzické a právnické
osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom môžu byť rozhodnutím o
určení dobývacieho priestoru priamo dotknuté, obec, v ktorej obvode sa dobývací
priestor nachádza a obec, ktorej územný obvod môže byť rozhodnutím o určenie
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dobývacieho priestoru dotknutý. Zákon používa rozdielnu formuláciu, čo do stanovenia
miery možného vplyvu dobývacieho priestoru, keďže ohýba formulácie „dotknutý“ a
„priamo dotknutý“. Podľa R. Makaria, je cieľom týchto odlišných formulácii vyjadrenie
rozdielnej intenzity ovplyvnenia97.
V rámci konania na určenie dobývacieho priestoru je za účastníka zo zákona
považovaná aj dotknutá obec, čo je určite pozitívom, avšak stále absentuje možnosť
obce podať návrh na jeho zahájenie. V prípade, že by im bola táto možnosť poskytnutá,
mohli by týmto spôsobom ovplyvňovať ako využitie svojho územia, tak aj aktivity na
ňom vykonávané. Účasť občianskych združení na tomto konaní nie je explicitne
stanovená, ale v prípade splnenia podmienok určených v § 70 ZOPK, je možné ich
účasť predpokladať.
OBÚ pri určovaní dobývacieho priestoru hodnotí súlad návrhu na jeho určenie
s hľadiskom využívania a ochrany nerastného bohatstva a jeho dôsledkov. Taktiež
hodnotí, či je návrh v súlade s rozhodnutím o stanovení chráneného ložiskového
územia, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám pre stavbu baní a lomov a
vyhovuje požiadavkám, ktoré stanovujú zvláštne zákony98 (§ 28 ods. 6 BZ). Tieto
nároky sú rozsiahle a pochádzajú z rôznych právnych oblastí, čo sa odráža aj v zložitosti
a zdĺhavosti rozhodovania OBÚ, ktorý musí v priebehu konania zaopatriť stanoviská
dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj posúdiť pripomienky a návrhy účastníkov.
Podstatný význam z hľadiska ochrany prírodných zdrojov má povinnosť OBÚ
v rozhodnutí vymedziť požiadavky, prostredníctvom ktorých má dôjsť k zaisteniu
ochrany celospoločenských záujmov. Obligátnou súčasťou rozhodnutia je aj stanovenie
termínu začatia dobývania výhradného ložiska (§ 27 ods. 3 BZ). Určitým negatívom
však je, že nedodržanie tohto termínu nie je sankcionované.
Bez povolenia banskej činnosti nemôžu organizácie nerast dobývať, a to ani
v prípade, že im bol určený dobývací priestor. K tomu, aby nedochádzalo k zbytočným
prieťahom, bola prijatá novela BZ č. 315/2001 Sb., ktorá umožňuje obe tieto konania za
istých podmienok spojiť, a to v prípade „předloží-li organizace současně se žádostí o
96

Viz poznámka č. 60, str. 565, marg. 2006.
Viz poznámka č. 76, str. 45.
98
Napríklad zákon č. 128/2000 Sb., o obciach, ZPF, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 20/1987
Sb., o štátnej pamiatkovej starostlivosti a ďalšie právne predpisy.
97
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stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska,
včetně dokladu o vypořádání střetu zájmů, a jsou-li splněny ostatní zákonem stanovené
podmínky, spojí obvodní báňský úřad správní řízení o stanovení dobývacího prostoru se
správním řízením o povolení hornické činnosti podle zvláštního právního předpisu“ (§
24 ods. 1 BZ). Zámerom tejto novely bolo urýchlenie a zjednodušenie procesu
vydávania rozhodnutí o povolení banskej činnosti. Celkovo je možné zhodnotiť, že
rozdelenie týchto dvoch konaní je zbytočne administratívne náročné. V rámci úvah de
lege ferenda, by bolo vhodné novelizovať BZ tak, aby k dobývaniu bolo potreba
jediného konania, v rámci ktorého by však boli dôsledne posúdené všetky nevyhnutné
aspekty, a to takým spôsobom, aby nedochádzalo k zaťaženiu štátnej správa, ale ani
ohrozeniu chránených hodnôt.
Pre úplnosť je treba dodať, že podľa § 27 ods. 6 BZ je stanovenie a zmena
dobývacieho priestoru rozhodnutím o využití územia, pričom v rámci stavebného
zákona je taktiež obsiahnutá úprava, ktorá má súvislosť s rozhodovaním o určení
dobývacieho priestoru a s vykonávaním ťažobnej činnosti. Podľa tejto úpravy, by
uvedeným rozhodnutiam malo predchádzať rozhodnutie o zmene využitia územia (§ 80
ods. 2 zákona stavebného zákona). Spoločné stanovisko ČBÚ (číslo 1777/2007-81)
a ministerstva pre miestny rozvoj (číslo 0101/07)99 stanovuje, že miestne príslušný
OBÚ je oprávneným správnym orgánom, ktorý bude viesť územné konanie a bude
vydávať rozhodnutie o zmene využitia územia.
Pri porovnaní právnych úprav Slovenska a Českej republiky, je možné
konštatovať, že slovenská úprava banského práva je vo všeobecnosti ústretovejšia
k postaveniu obcí, keďže podľa § 27 ods. 4 SBZ je obec, na ktorej území sa dobývací
priestor nachádza, resp. ktorej územia sa dobývací priestor dotýka, oprávnená podať
návrh na zmenu alebo zrušenie už určeného dobývacieho priestoru. Takýto návrh môže
taktiež podať okrem organizácie a OBÚ aj orgán územného plánovania. Obec takto
môže ovplyvniť spôsob využitia územia, ako aj aktivity na ňom uskutočňované.

99

Stanovisko je dostupné na: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcd5e82-687d-419ebf6f-96444378869f [17. júna 2012].
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Ako už bolo skôr uvedené, slovenská úprava stanovuje problematiku
prednostného práva až v rámci konania na určenie dobývacieho priestoru. Táto úprava
prešla v roku 2007 podstatnou zmenou, ktorá má za následok vznik niekoľkých
odlišností oproti českej úprave. Napríklad došlo k zmene dĺžky lehoty, v rámci ktorej je
možné uplatniť prednostné právo u príslušného orgánu. Jedná sa o lehotu šiestich
mesiacov, kým český úprava hovorí až o jednom roku. Cieľom skrátenia tejto doby je
zabránenie tomu, aby dochádzalo k už vyššie uvedenému blokovaniu pozemkov.
Významnejší rozdiel medzi oboma porovnávanými právnymi úpravami je založený na
skutočnosti, že SBZ podrobnejšie upravuje situáciu, kedy oprávnená organizácia
neuplatní svoje prednostné právo. V tomto prípade OBÚ vyhlási výberové konanie,
ktoré zverejní minimálne 90 dní pred dátumom ukončenia prijímania návrhov
v Obchodnom vestníku (§ 24 ods. 4 SBZ), čo umožňuje širšiemu počtu záujemcov
uchádzať sa o určenie dobývacieho priestoru. Takáto komplexná úprava v českom
zákone absentuje. Je otázne, či by v prípade jej prijatia, nenašla uplatnenie aj v praxi.

4.1.4. Povoľovanie banskej činnosti
Povoľovanie banskej činnosti, ako už bolo skôr uvedené, nasleduje po určení
dobývacieho priestoru a predchádza samotnému výkonu dobývacieho práva. Toto
povolenie je vydávané príslušným OBÚ, a to na základe konania uskutočneného podľa
ZBČ a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárnom využívaní výhradných ložísk, o
povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činností vykonávaných banským
spôsobom. Ani jeden z týchto predpisov však nedefinuje banskú činnosť, ktorá je
vymedzená prostredníctvom zoznamu činností, ktoré sú za ňu považované (§ 2 ZBČ)100.

100

Ustanovenie § 2 ZBČ: Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
h) báňská záchranná služba,
i) důlně měřická činnost.
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Povinnosťou organizácie je podľa § 9 až § 11 a § 13 ZBČ minimálne tri mesiace
pred začiatkom prác požiadať o povolenie banskej činnosti. Súčasťou tejto žiadosti je aj
doklad o vyriešení stretov záujmov (§ 33 BZ), a to v prípade, že sú požadovanou
banskou činnosťou ohrozené právom chránené záujmu alebo objekty (bližšie viz ďalej).
K tomu, aby bola pri výkone banskej činnosti zaistená ochrana životného prostredia, je
banská organizácia povinná zaistiť napríklad predloženie dokladov o zaistení ochrany
právom chránených záujmov alebo stanoviská o zhodnotení vplyvu banskej činnosti na
povrchu, a to už pri podaní žiadosti o povolenie banskej činnosti (§ 6 ods. 3 písm. c)
dotknutej vyhlášky). Zámerom zákona je taktiež predchádzať prípadným škodám, ku
ktorým by mohlo dôjsť obmedzovaním alebo zakázaním prevádzky už existujúcich
stavieb, technológií a činností. Stanovisko o zhodnotení vplyvu banskej činnosti na
povrch vydáva príslušný úrad podľa zákona o EIA a jeho cieľom je najmä101:


zaistenie, popis a hodnotenie predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov
stavby, činnosti alebo technológie na klimatické pomery, ovzdušie, povrchové
a podzemné vody, pôdu, horninové prostredie, spôsob využívania krajiny,
chránené územie, rastlinstvo, živočíšstvo, funkčnosť a stabilitu ekosystému,
využívanie prírodných zdrojov, kultúrne pamiatky a hmotný majetok a životné
prostredie v obciach a mestách a na verejné zdravie;



porovnanie navrhnutých variant a výber najvhodnejšej;



návrh opatrení a podmienok, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé vplyvy;



hodnotenie dôsledkov, v prípade že nedôjde k vyhotoveniu stavby, vykonaniu
činnosti alebo postaveniu technológie.
Uvedené stanovisko je podkladom pre vypracovanie dokumentácie a vydanie

rozhodnutia. Je poskytnuté k dispozícii oznamovateľovi, predmetným orgánom štátnej
správy, dotknutým územnosprávnym celkom, ako aj verejnosti, a to prostredníctvom
jeho zverejnenia na internete. Účelom tohto pomerne zložitého administratívneho
procesu je včasné posúdenie investičného plánu z hľadiska budúceho vplyvu na životné
prostredie a na iné verejné záujmy chránené zákonom.

101

Viz poznámka č. 76, str. 117.
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Pomerne široko je stanovený okruh účastníkov tohto konania. Za účastníka je
považovaný žiadateľ, investor, vlastník banského diela, občania, ktorých práva
a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť povolením dotknuté a obec,
v ktorej obvode má byť banská činnosť vykonávaná (§ 18 ods. 1 ZBČ). Z uvedeného
vyplýva, akú dôležitosť a význam môže mať toto konanie pre dotknuté subjekty. Je
možné konštatovať, že v rámci tejto úpravy je problematika účastenstva stanovená
takým spôsobom, ako by to malo byť vo všetkých iných konaniach obsiahnutých
v banskom práve.
Povolenie k banskej činnosti je vydávané na časovo neobmedzenú dobu.
V priebehu tejto doby môže dôjsť k významným zmenám v rámci zákonom chránených
záujmov, ktoré však z titulu jeho časovej neobmedzenosti nebudú vo vydanom povolení
reflektované. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre ďalších právnych nástupcov
účastníkov konania (§ 18a ZBČ).
Úprava banskej činnosti na Slovensku prešla v roku 2007 rozsiahlou
novelizáciou, a to prostredníctvom zákona č. 577/2007 Z.z. Základné ustanovenia oboch
porovnávaných úprav týkajúce sa vyriešenia stretov záujmov, účastníkov, miestneho
šetrenia, atď., ostali aj po tejto novelizácii takmer identické. K zmene došlo včlenením
nových ustanovení, a to:


§ 18a SZBČ, ktorý presne upravuje, na ktoré druhy činnosti sa vyžaduje povolenie
SOBÚ;



§ 18b SZBČ, ktorý určuje postup SOBÚ v konaní o povolenie banskej činnosti
a náležitosti rozhodnutia;



§ 18c SZBČ, ktorého predmetom je konanie o predĺženie doby platnosti rozhodnutia
o povolení banskej činnosti, v prípade že bolo vydané na dobu určitú;



§ 18d SZBČ stanovujúci konanie SOBÚ vo veci zmeny povolenej banskej činnosti.
Tieto zmeny boli iniciované nutnosťou stanovenia práv a povinností

prostredníctvom zákonného právneho predpisu, a nie na základe podzákonnej normy,
ako tomu bolo do prijatia tejto novelizácie. Pôvodne bola časť tejto problematiky
upravená prostredníctvom vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb., o racionálnom využívaní
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výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti
vykonávanej banským spôsobom.
Rozdielom v oboch porovnávaných úpravách je napríklad výslovný zákaz
vykonávania banskej činnosti bez povolenia SOBÚ. V prípade, že takáto skutočnosť
nastane, SOBÚ rozhodnutím zakáže činnosť vykonávať. Odvolanie voči tomuto
rozhodnutiu logicky nemá suspenzívny účinok (§ 17 ods. 6 a ods. 7 SZBČ). Cieľom
tejto úpravy je predchádzať nelegálnej ťažbe, následkom ktorej môže dôjsť k vzniku
škôd na nerastnom bohatstve, ako aj na iných zákonom chránených hodnotách.

4.1.5. Ďalšie oprávnenia a povinnosti banskej organizácie pri dobývaní
K výkonu dobývacieho práva sú na základe zákona viazané ďalšie oprávnenia
a povinnosti, ktorých plnenie je nevyhnutné pre aspoň čiastočne účinné využívanie a
ochranu nerastného bohatstva. Medzi významné oprávnenia náleží možnosť
zriaďovania stavieb a prevádzkových zariadení v dobývacom priestore, a v prípade
potreby aj mimo neho, ako aj nadobúdať nehnuteľnosti/práva k nim na základe
vyvlastnenia. K povinnostiam patrí najmä povinnosť riešiť strety záujmov, zaistiť
sanáciu a rekultiváciu pozemkov dotknutých ťažbou a vytvárať finančnú rezervu.
A. Oprávnenia banskej organizácie
Banská organizácia pri dobývaní ložiska disponuje pomerne rozsiahlymi
oprávneniami. K najvýznamnejšiemu rozhodne náleží možnosť organizácia zriaďovať
v hraniciach dobývacieho priestoru (a ak je to nevyhnutné, tak aj mimo neho) stavby
a prevádzkové zariadenia pre účely dobývania vyhradeného nerastu. Takéto stavby
alebo zariadenia môžu byť zriadené taktiež pre úpravu a zušľachťovanie nerastov
vykonávané v súvislosti s úpravou, zušľachťovaním alebo dopravou potrebných
zariadení a hmôt (§ 31 ods. 4 písm. a) BZ).
Ďalším zo zásadných oprávnení, ktoré náleží banskej organizácii je právo
nadobúdať nehnuteľnosti alebo práva k nim na základe rozhodnutia o vyvlastnení,
prípadne zriadením užívacieho práva, a to pre účely dobývania (§ 31 ods. 4 písm. b)
BZ). Predmetná úprava je len hmotnoprávnej povahy, keďže následne odkazuje na
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všeobecnú úpravu vyvlastnenia, ktorá je obsiahnutá v zákone o vyvlastnení. Podľa
úpravy v BZ môže organizácia uplatniť len nárok na vyvlastnenie, pričom samotné
vyvlastňovacie konanie sa bude konať podľa špeciálneho predpisu. Predmetné
ustanovenie pochádza z obdobia, kedy oprávnenie dobývať nerasty náležalo iba štátnym
organizáciám. V súčasnej dobe je málo pravdepodobné, že podnikateľský zámer
týkajúci sa dobývania nerastného bohatstva by mohol byť stotožnený s verejným
záujmom, ktorý je jednou z podmienok vyvlastnenia, keďže podľa § 3 dotknutého
zákona je „vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním
zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad
zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno
práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat
dohodou nebo jiným způsobem.“. Z uvedeného je možné predpokladať, že
k vyvlastneniu z dôvodu výkonu dobývacieho práva, by malo dôjsť len v krajnom a
nevyhnutnom prípade, a to ako absolútne posledná možnosť.
Na Slovensku platí identická úprava týchto oprávnení, a to v § 31 ods. 3 SBZ,
pričom predpisom, podľa ktorého bude prebiehať prípadné vyvlastňovacie konanie je
stavebný zákon SR.
B. Riešenie stretov záujmov
Problematika riešenia stretov záujmov je upravená v rámci v § 33 BZ. Jedná sa o
inštitút, ktorý nachádza svoje uplatnenie v prípade, že využitím výhradného ložiska sú
ohrozené objekty a záujmy chránené podľa zvláštnych predpisov (tzv. verejné záujmy)
a objekty a záujmy fyzických alebo právnických osôb (tzv. súkromné záujmy). Jedná sa
o inštitút, ktorého cieľom je zaistenie využitia výhradného ložiska nerastov a súčasne
ochrana uvedených záujmov a objektov. Povinnosť riešenia stretov záujmov náleží
organizáciám, orgánom a fyzickým a právnickým osobám. Ich zámerom je navrhnúť
taký postup, ktorý umožní dosiahnutie uvedeného cieľa.
Prostredníctvom tohto inštitútu dochádza k ochrane verejných záujmov, tzn.
vrátane prírodných zdrojov. Táto ochrana by mala byť vykonávaná najmä
prostredníctvom činnosti orgánov verejnej správy. K ochrane by malo dochádzať podľa
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zákonov slúžiacich k ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia, ako napríklad
ZOPK alebo zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (ďalej ako VZ), keďže samotné banské
právo neposkytuje k ochrane životného prostredia špeciálne nástroje, aj keď niektoré je
možné k tomuto účelu v obmedzenej a okrajovej miere použiť. Ochrana súkromným
záujmom je uskutočňovaná predovšetkým subjektmi, ku ktorých prospechu slúži
predmetný objekt alebo záujem.
Kvalifikácia stretov záujmov je založená na istom stupni potenciálneho
dotknutia objektov a záujmov. Tento stupeň zákon charakterizuje ako „ohrozenie“.
Podľa stanoviska ČBÚ č.j. 3485/98 je ten, kto je ohrozený, tak musí byť dotknutý
intenzívnejšie, ako ten, čo môže byť iba dotknutý. Z uvedeného je možné dovodiť, že
okruh ohrozených osôb je užší ako okruh osôb, ktoré sú dotknuté. Akoby „ohrozenie“
bolo vyšším stupňom intenzity od „dotknutia“. Aj keď hodnotenie podľa tohto kritéria
môže byť pomerne problematické, keďže posudzovanie týkajúce sa intenzity
zasiahnutia do objektov a záujmov je každým dotknutým subjektom vnímané z jeho
subjektívneho hľadiska. Z hľadiska obsahového musí ísť o reálne riziko ohrozenia
chráneného záujmu102. Môže sa jednať o fyzické poškodenie alebo zničenie veci,
rušenie fyzických alebo právnických osôb vo výkone vlastníckeho alebo obdobného
práva

alebo

iné

riziko

poškodenia

verejného

záujmu

(napr.

zhoršenie

vodohospodárskych pomerov).
Dohoda o vyriešení stretov záujmov musí byť uzavretá pred zaradením
dotknutých prací do plánu otvárky, prípravy a dobývania organizáciou. Predmetom
dohody je zjednanie o nutnosti ochrany dotknutého záujmu alebo objektu, resp.
podmienky jeho ochrany, ako napríklad rozsah poskytnutej ochrany alebo doba jej
trvania. Dohoda je predkladaná krajskému úradu a do platnosti vstupuje, ak ten do
jedného mesiaca nevyjadrí s dohodou nesúhlas. Jedná sa o tzv. fikciu pozitívneho
rozhodnutia, v rámci ktorej márnym uplynutím zákonom stanovenej lehoty pre
rozhodnutie správneho orgánu platí rovnaký právny stav, ako keby správny orgán

102

Makarius R., Luks J., Banské právo – stanoviská k zákonu č. 44/1988 Sb., o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o banskej činnosti, výbušninách a o
štátnej banskom správe, MONTANEX, Ostrava, 1999, str. 88.
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návrhu výslovne vyhovel103. Cieľom tejto právnej fikcie je posilnenie postavenia
fyzických a právnických osôb, voči ktorým smeruje výkon štátnej správy a uplatňuje sa
najmä tam, kde je zvýšený záujem na ochrane ich práv pred nečinnosťou verejnej
správy104. V uvedenom prípade sa jedná o zvýhodnenie postavenia banských
organizácií, a to aj napriek tomu, že týmto spôsobom môže dôjsť k ohrozeniu zákonom
chránených hodnôt, vrátane životného prostredia a prírodných zdrojov. Takáto právna
konštrukcia v rámci úpravy problematiky stretov záujmov je pomerne kontroverzná,
pretože v istých prípadoch môže byť kontraproduktívna. De lege ferenda by bolo
vhodné túto úpravu zmeniť tak, aby bola fikcia pozitívneho rozhodnutia odstránená.
Problematickým bodom oblasti riešenia stretov záujmov je, ako uvádza R.
Makarius aj to, že „podle současné praxe organizace předkládají obvodnímu báňskému
úřadu doklady o vyřešení střetů zájmů podle § 33 ods. 5 BZ, resp. § 17 ods. 2. ZBČ bez
toho, že by si vyžádaly stanovisko krajského úřadu“105. Problémom je, že OBÚ neskúma
splnenie stanovenej povinnosti organizáciou, jeho povinnosťou je iba vyžadovať
doklady o vyriešení stretov záujmov. K vyriešeniu tohto problému by postačovalo, aby
OBÚ obligatórne požadoval súhlas krajského úradu, čo by však vyžadovalo zrušenie
právnej fikcie jeho pozitívneho rozhodnutia.
Dohoda o vyriešení stretov záujmov nie je potrebná v prípade, že tieto boli
vyriešené už v rámci určenia chráneného ložiskového územia, určenia dobývacieho
priestoru, projektovaní, výstavbe alebo rekonštrukcii bane alebo lomu, alebo ak postup
pri ich riešení upravujú zvláštne predpisy (§ 33 ods. 2 BZ).
Zákon upravuje aj situáciu, kedy nedôjde k uzavretiu dohody alebo s ňou krajský
úrad nesúhlasí (§ 33 ods. 3 BZ). V tomto prípade rozhodne o riešení stretov záujmov
MPO po dojednaní s MŽP a ČBÚ v súčinnosti s ďalšími dotknutými ústrednými
orgánmi štátnej správy, a to s ohľadom na stanovisko krajského úradu. Z formulácie
tohto ustanovenia vyplýva, že MPO nie je viazané názorom MŽP, keďže jeho
povinnosťou je túto vec s MŽP len dojednať, a nie sa jeho stanoviskom riadiť.

103

Hendrych D. a kolektív, Správne právo, Obecná časť, 6. vydanie, C.H. Beck, Praha, 2006, str. 704,
marg. 814.
104
Viz poznámka č. 103, str. 229, marg. 264.
105
Makarius R., Postavenie obci v procese povoľovania banskej činnosti, Hornická Příbram 16. – 17.
októbra 2007.
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V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu predmetnej dohody medzi organizáciou a fyzickou
alebo právnickou osobou (vlastníkmi dotknutých nehnuteľností a pozemkov) a súčasne
bude prevažovať verejný záujem na využití výhradného ložiska nad ich súkromným
záujmom, zákon upravuje možnosť využitia inštitútu vyvlastnenia, a to podľa už skôr
zmieňovaného § 31 ods. 4 BZ.
Podľa piateho odseku predmetného ustanovenia je organizácia, ktorá žiada
o povolenie otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska, povinná doložiť OBÚ
vyriešenie stretov záujmov. Je možné konštatovať, že zákon týmto spôsobom
ponecháva absolútnu voľnosť organizácii riešiť strety záujmov, a preto je otázna
serióznosť jej prístupu. V prípade laxného prístupu je primárna zodpovednosť na
konkrétnych správnych orgánoch a osobách, ktorých objekty a záujmy sú dotknuté, aby
upozornili na existenciu nevyriešených stretov záujmov, pričom dôkazné bremeno je
nesené týmito subjektmi, ktoré nie vždy majú možnosti na to, aby adekvátnym
spôsobom túto skutočnosť preukázali. Po preukázaní stretu záujmov správny orgán
nariadi, aby ho banská organizácia s dotknutou osobou vyriešila.
Čo sa týka problematiky riešenia stretov záujmov na Slovensku (§ 33 SBZ),
došlo v porovnaní s českou úpravou k mnohým zmenám, a to najmä v súvislosti so
zavedením pojmu všeobecného hospodárskeho záujmu štátu do tejto problematiky.
Podľa D. Vilima sa jedná o „záujem na obmedzení práva každého, ak je možné
očakávať, že toto obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha alebo
predíde verejnej núdzi“106. Tento inštitútu sa uplatní v prípade, že nedôjde k uzavretiu
dohody o vyriešení stretov záujmu medzi organizáciou a dotknutými subjektmi, ktorým
náleží ochrana predmetných objektov a záujmov. Podľa dôvodovej správy k tomuto
návrhu zákona (parlamentná tlač č. 173) „pre potreby banského zákona sa pod
všeobecným hospodárskym záujmom rozumie záujem na obmedzení práva každého, ak
je možné očakávať, že toto obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha
obyvateľov obce, vyššieho územného celku alebo štátu. Ide o skutočnosť, že sa životná
úroveň obyvateľov jednotlivých obcí vyšších územných celkov alebo občanov štátu
106

Vilim D., Banské právo zajtra a dnes, Kongresové centrum academia Stará Lesná – zborník prednášok,
2007.
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zvýši, prinajmenšom sa zachová v podobe, v akej je pred vyvlastnením nehnuteľností, v
žiadnom prípade nemôže dôjsť k zníženiu ich životnej úrovne“107. Záväzné stanovisko
o tom, či prevažuje všeobecný hospodársky záujem na využití výhradného ložiska nad
oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, ktorých obmedzenie
prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha alebo sa predíde verejnej núdzi
z hľadiska surovinovej politiky štátu, vydá príslušné ministerstvo, a to v súčinnosti
s ďalšími dotknutými orgánmi (§ 33 ods. 4 SBZ).
Uplatnenie tohto ustanovenia v praxi je založené na možnosti obmedzenia alebo
trvalého zásahu do vlastníckych práv v prospech banskej organizácie. Zákon v piatom
odseku tohto ustanovenia stanovuje postup, ktorý sa v tomto prípade uplatní, a to buď
formou vecného bremena alebo vyvlastnenia podľa § 31 ods. 3 SBZ. V súčasnej dobe,
keďže sa jedná o relatívne novú právnu úpravu, je ťažké posúdiť v akej miere môže byť
uplatňovaná v praxi, aby nedochádzalo k nadmernému zásahu do výkonu vlastníckych
práv kvôli uprednostneniu záujmu na dobývaní. Z uvedeného vyplýva, že slovenská
úprava kladie dôraz na hospodársky záujem a využívanie prírodných zdrojov. Je však
otázne, že či iné záujmy by nemali byť pre štát prednejšie.
Ďalšia časť slovenskej úpravy riešenia stretov záujmov, ktorá nie je obsiahnutá
v rámci českej úpravy, reguluje prípady, kedy organizácia zistí, že nie sú známe osoby,
ktorým náleží ochrana objektov a záujmov, resp. nehnuteľností, ktoré nemajú v katastri
nehnuteľností zapísaného vlastníka, prípadne vlastníctvo k pozemku alebo objekt je
predmetom konania o dedičstve alebo súdneho konania (§ 33 ods. 3 SBZ). Uvedené
ustanovenie zákona explicitne určuje osoby, ktoré budú považované za účastníkov
dohody o riešení stretov záujmov. V Českej republike v uvedenom prípade nie je účasť
týchto osôb žiadnym spôsobom zaistená. Týmto smerom by taktiež mohla potenciálne
v budúcnosti smerovať nová úprava, resp. zmena českého banského práva.
C. Odpis zásob výhradného ložiska
Prostredníctvom inštitútu odpisu zásob výhradného ložiska dochádza k ich
vyňatiu z evidencie zásob alebo ich prevodu zo zásob bilančných do zásob
107
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http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=173
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nebilančných. Táto úprava sa nachádza v § 14a, § 14b a § 14c BZ. Výpočet zásob
výhradného ložiska sa uskutočňuje na základe výsledkov geologického prieskumu, a
preto nie je pravdepodobné, aby vykazoval stopercentnú presnosť, keďže stav zásob
sa v priebehu dobývania môže meniť. Z dôvodu spresnenia stavu zásob, zákon upravuje
inštitút ich odpisu. R. Makarius uvádza, že najmenšiu presnosť vykazujú prieskumy
rudných ložísk žilného typu a najväčšiu geologické prieskumy uhoľných ložísk108. Je
nutné uviesť, že týmto inštitútom štát, ako vlastník nerastného bohatstva prichádza
o časť svojho majetku, ktorý sa uplatnením odpisu stavu zásob zmenšuje. Jedná sa
o jedno z ustanovení, ktoré nerešpektuje, resp., by sa dalo konštatovať, že nedostatočne
chráni samotné vlastníctvo štátu.
Zákon v § 14a ods. 2 BZ presne definuje prípady, kedy je odpis zásob
výhradného ložiska možný. Návrh k odpisu je podávaný na základe podnetu
organizácie, ak zistí že nie je možné alebo účelné vyťažiť zásoby alebo prostredníctvom
návrhu príslušného orgánu štátnej správy na úseku životného prostredia, a to v prípade,
že dobývanie týchto ložísk by ohrozilo ochranu životného prostredia, pričom tento
záujem musí prevýšiť nad záujmom na vydobytí dotknutých zásob. V súvislosti s touto
možnosťou orgánov ochrany životného prostredia zvláštne vyznieva úprava, podľa
ktorej úplnosť návrhu má zaistiť organizácia, proti ktorej právu na dobývania návrh
smeruje. Niekedy potrebné údaje ani nemusia byť príslušným orgánom známe, ako je to
napríklad v prípade, kedy bol geologický prieskum vykonaný organizáciou a údaje
o ložisku sú v jeho vlastníctve. Pre zlepšenie možnosti odpisu zásob výhradného ložiska
v záujme ochrany životného prostredia, by bolo vhodné stanoviť možnosť udelenia
sankcie organizácii v prípade, že táto nesplní svoju povinnosť ohľadom doplnenia
návrhu podávanom orgánom ochrany prírody.
Na Slovensku je problematika odpisu zásob výhradného ložiska upravená
prostredníctvom § 14a SBZ. Základný rozdiel oboch porovnávaných úprav spočíva
v tom, že v prípade odpisu zásob z dôvodu ochrany verejných záujmov, a to najmä
ochrany životného prostredia, sa na Slovensku preukazuje skutočnosť, že záujem na ich
[23. júna 2012].
108
Viz poznámka č. 76, str. 36.
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ochrane prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob pomerne zložitým spôsobom.
Povinnosť preukázať túto skutočnosť náleží SMŽP, a to SOBÚ prostredníctvom
ministerstva hospodárstva, ktoré tento fakt potvrdí záväzným stanoviskom. Navyše
návrh na odpis zásob môže na Slovensku podať iba organizácia, ktorej bol dobývací
priestor určený, alebo ktorá ho eviduje. Z uvedeného vyplýva, že existuje len veľmi
malá pravdepodobnosť, že dôjde k uplatneniu tohto inštitútu aj v praxi, keďže a priori
smeruje proti záujmom banskej organizácie.
D. Úhrady
Povinnosť

úhrad

je

jednou

zo

základných

povinností

organizácie,

prostredníctvom ktorej môže byť efektívnym spôsobom vykonávaná ochrana nerastného
bohatstva. Jedná sa o povinnosť, ktorá bola do českého právneho poriadku zaradená až
novelou banského zákona č. 541/1991 Sb., ktorý do neho zapracoval dva nové inštitúty,
a to úhradu z dobývacieho priestoru (§ 32a ods. 1 BZ) a úhradu z vydobytých
vyhradených nerastov (§ 32a ods. 2 BZ).
Úhrada z dobývacieho priestoru je platená organizáciou vlastníkovi ložiska
výhradného nerastu, tzn. štátu, a to za umožnenie dobývania. Výška poplatku závisí od
rozlohy plochy dobývacieho priestoru, pričom sa platí za každý i začatý hektár, a to vo
výške od 100 Kč do 1000 Kč. Presná výška úhrady závisí od stupňa ochrany životného
prostredia dotknutého územia, ako aj od charakteru činnosti vykonávanej v dobývacom
priestore a jej dopade na životné prostredie. Detaily sú stanovené prostredníctvom
vyhlášky ministerstva hospodárstva Českej republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostiach
platenia úhrad z dobývacích priestorov a z vydobytých vyhradených nerastov. Úhrada je
platená na účet OBÚ, ktorý je povinný túto čiastku previesť na obec, na ktorej území sa
dobývací priestor nachádza.
Druhou povinnou úhradou je úhrada z vydobytého nerastu, ktorá vzniká z tých
nerastov, pre ktoré bol stanovený dobývací priestor. Pre stanovenie tejto úhrady zákon
využíva možnosti stanovenia jej maximálnej výšky, a to 10 % z tržnej ceny z
vydobytého nerastu. Pre stanovenie tejto ceny je rozhodná tržná cena v roku, v ktorom
bol nerast vydobytý. Pre nerasty, ktorých tržná cena nie je známa, je táto stanovená
MPO, a to po konzultácii s MŽP a ministerstvom financií. Zisk z tejto úhrady plynie zo
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75 % do rozpočtu obce a z 25 % do štátneho rozpočtu, pričom je v rámci rozpočtu
zákonom účelovo viazaný na nápravu škôd na životnom prostredí, ktoré boli spôsobené
dobývaním (§ 32a ods. 4 BZ). Zákon ďalej presne stanovuje spôsob hradenia platieb,
možnosti ich zníženia, resp. oslobodenia, atď.
Banský zákon neopomína ani úpravu, ktorá sa uplatní v prípade včasného
nezaplatenie úhrady, tzn. penále, ktoré je stanovené vo výške 0,1 % denne z výšky
nedoplatku, čo je 36,5 % ročne. Uvedená úprava je pomerne logická, keďže
organizáciám plynie z výkonu dobývacieho práva finančný prospech. Naopak BZ
poskytuje OBÚ právomoc, na základe ktorej môže organizácii odobrať oprávnenia
k dobývaciemu priestoru, a to v prípade, že organizácia nezaplatí svoj dlh ani
v primeranej náhradnej lehote. Týmto však nedochádza k zrušeniu dobývacieho
priestoru.
Povinnosť úhrad je možné vnímať ako istú kompenzáciu štátu za prenechanie
možnosti nakladať s vydobytými výhradnými nerastmi organizáciám a profitovať
z nich. R. Makarius k tomu poznamenáva, že “zavedení úhrad zdaleka nesplnilo svůj
účel a může se stát vé své současné podobě i nežádoucím nástrojem pro omezování
těžby určitých vyhrazených nerostů“109. Naopak je však otázne, či tento ekonomický
nástroj dostatočne plní svoju funkciu, a že či by neboli na mieste úvahy smerujúce k
zvýšeniu týchto úhrad s cieľom posilnenia ochrany nerastného bohatstva.
Oblasť úhrad na Slovensku prešla pomerne rozsiahlou zmenou, a to v roku 2008,
kedy došlo k ich výraznému zvýšeniu110. Podľa § 32a SBZ činí úhrada za dobývací
priestor 20 000 Sk za každý začatý km2 plochy dobývacieho priestoru. Táto úhrada je na
rozdiel od českej úpravy z 20 % príjmom štátneho rozpočtu a z 80 % príjmom obce.
Výška úhrady za nerasty vydobyté z výhradného ložiska je na Slovensku
stanovená v závislosti od druhu nerastu, keďže zákon stanovuje dva stropy. Prvým
stropom je maximálne 20 % z trhovej ceny výrobkov zhotovených z vydobytých
rádioaktívnych nerastov alebo z nerastov, z ktorých sa dá priemyselným spôsobom
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Viz poznámka č. 76, str. 139.
Graf vývoja úhrad za dobývací priestor je dostupný na:
http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=263&id_indikator=5025 [28. júna 2012].
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vyrobiť drahý kov. Sadzba z iných nerastov je maximálne 10 % z trhovej ceny (§ 32a
ods. 2 SBZ).
Na Slovensku banský zákon obsahuje úpravu tretieho druhu úhrady, ktorá je
platená za uskladňovanie plynu alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach
alebo v podzemných priestoroch (ďalej už len ako uskladňovanie plynov a kvapalín) (§
32a ods. 3 SBZ). Maximálna výška tejto úhrady je 0,02 Sk za uskladnenie/zatlačenie 1
m3 plynu alebo 1 tony kvapaliny.
Všetky príjmy za úhrady z nerastov vydobytých z výhradného ložiska a za
uskladňovanie plynov a kvapalín sú príjmom Environmentálneho fondu (§ 32a ods. 6
SBZ), ktorý bol založený zákonom č. 587/2004 Z.z., o Environmentálnom fonde. Slúži
ako štátna podpora starostlivosti o životné prostredie a nie je priamo viazaný na štátny
rozpočet, čo je možné vnímať pozitívnym spôsobom, aj keď v rámci príjmu z týchto
úhrad sú vynechané obce, ktorých územia sa výkon dobývacieho práva priamo dotýka.
Penále z omeškania úhrady je na Slovensku stanovené v dvojnásobnej výške ako
v Českej republike, tzn. 0,2 % denne z nedoplatkov príslušnej úhrady, čo predstavuje 73
% ročne, avšak SOBÚ nedisponuje právomocou, pri výkone ktorej by mohol odňať
dlžníkovi dobývací priestor, a nemá tak k dispozícii efektívny nástroj vymáhania dlžnej
čiastky.
E. Banské škody
Oblasť banských škôd je upravená v § 36 BZ a ich náhrada v § 37 BZ. Jedná sa
o škody spôsobené na hmotnom majetku činnosťami súvisiacimi s výkonom
dobývacieho práva, ako napríklad vyhľadávaním a prieskumom výhradných ložísk, ak
boli vykonávané banskými dielami, dobývaním výhradných ložísk, a to vrátane ich
otvárky a prípravy, atď. Tieto činnosti spôsobujú škody najmä na pozemkoch,
povrchových stavbách, zariadeniach a ekológii a životnom prostredí ako takom. Pri
povrchovej ťažbe sú najviac dotknuté pozemky, na ktorých ťažba prebieha, ale aj tie,
ktoré sú umiestnené v ich susedstve. Ku škodám na povrchových stavbách môže dôjsť
pri všetkých spôsoboch dobývania, keďže pri povrchovom dobývaní je často nutné
stavby premiestniť alebo odstrániť, a to ešte pred začiatkom týchto prác. Pri hlbinnom
dobývaní môže byť miera poškodenia stavieb rôzna a závisí od technických podmienok.
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Ďalším záujmom, na ktorom môže byť spôsobená banská škoda je životné prostredie.
Dobývaním dochádza k poškodeniu jedinečných prírodných útvarov, lokalít s výskytom
chránených živočíchov a rastlín, atď. Práve k náhrade takto spôsobenej škody smeruje
táto úprava.
Jedná sa o princíp objektívnej zodpovednosti organizácie za spôsobené banské
škody (§ 36 ods. 3 BZ). Z uvedeného pravidla však zákon stanovuje v § 37 ods. 7 BZ
výnimku, a to v prípade, že škoda bola spôsobená na stavbách alebo zariadeniach
postavených v chránenom ložiskovom území alebo v dobývacom priestore bez
stavebného povolenia, resp. bez dodržania podmienok v ňom stanovených. V tomto
prípade sa organizácia zodpovednosti oprostí. Ďalším spôsobom ako sa organizácia
môže zbaviť zodpovednosti je, ak dokáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, ktorá
nepochádzala z banskej činnosti, pričom na nej leží dôkazné bremeno.
Na náhradu banských škôd sa použije obecná úprava odškodnenia, a to
v prípade, že banský zákon nestanoví inak. Jedná sa o úpravu obsiahnutú v § 420 OZ.
Za špeciálny druh banských škôd je možné považovať stratu povrchovej
a podzemnej vody, podstatné zníženie výdatnosti jej zdrojov a zhoršenie jej kvality, a to
ak k tomu došlo v dôsledku činností vykonávaných v súvislosti s dobývaním. Podľa
tejto úpravy organizácia, ktorá túto škodu spôsobila, je povinná zaistiť poškodenému
náhradný zdroj alebo dodávku vody, poprípade nahradiť škodu úhradou nákladov
spojených s jej obstaraním (ak náklady poškodený vynaložil účelne a hospodárne) (§ 37
ods. 2 BZ). Z uvedeného vyplýva, že organizácia má v prvom rade povinnosť
poškodenému poskytnúť náhradu vo forme naturálnej reštitúcie.
V banskom práve je ďalej upravená možnosť náhrady preukázateľných nákladov
účelne využitých na preventívne zaisťovacie opatrenia (§ 37 ods. 3 BZ), ktorých cieľom
je odvrátiť alebo zmierniť následky banskej činnosti alebo poskytnúť plnenie až do
výšky predpokladanej škody napred, a to s tým, že sa toto plnenie započíta na náhradu
škody. Prípadný preplatok bude vrátený (§ 37 ods. 4 BZ). Piaty odsek tohto ustanovenia
upravuje prípady, kedy nie je možné stavbu alebo zariadenie uviesť do predošlého
stavu, pretože leží na území stavebnej uzávery alebo na území, kde sa budú naďalej
dlhodobo prejavovať vplyvy dobývania. V tomto prípade je organizácia povinná
dočasne zaistiť objekt a dohodnúť sa s vlastníkom objektu na spôsobe odškodnenia
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a na jeho výške. V prípade, že sa dotknuté strany nedohodnú, bude výška odškodnenia
určená znalcom. Súčasťou náhrady je aj hnuteľný majetok, ktorý je nepoužiteľný
z dôvodu poskytnutia náhradného objektu. Účastníci sa môžu dohodnúť aj na odlišnej
forme náhrady, ak nebude odporovať dotknutým predpisom.
Rozhodovanie o banskej škode náleží súdu, aj keď zákon o nej pojednáva ako s
prirodzeným sprievodným javom banskej činnosti. Je nevyhnutné, aj keď v praxi
pomerne ťažko uskutočniteľné, aby pri dobývaní dochádzalo k čo najmenším škodám,
ako na majetku, tak aj na životnom prostredí. K zaisteniu dostatku peňažných
prostriedkov slúžiacich na náhradu banských škôd je organizácia povinná si vytvárať
finančnú rezervu podľa § 37a BZ (viz nižšie).
Na Slovensku platí takmer totožná úprava náhrady banských škôd s jednou
pomerne podstatnou výnimkou, podľa ktorej, ak nedôjde k dohode medzi organizáciou
a vlastníkom v prípadoch uvedených v § 37 ods. 5 SBZ, tak sa bude postupovať podľa §
33 ods. 4 SBZ, tzn. prostredníctvom inštitútu vyvlastnenia vlastníka dotknutého objektu
F. Sanácia a rekultivácia pozemkov
Ďalšou zo zásadných povinností organizácie, ktorá by mala pozitívne
ovplyvňovať prírodné zdroje, ako aj celkovo životné prostredie je povinnosť zaistiť
sanáciu a rekultiváciu (podľa ZPF) pozemkov priamo dotknutých ťažbou (§ 31 ods. 5
BZ). Jedná sa o pozemky, na ktorých v dôsledku ťažby vznikla škoda na krajine. Škoda
na pozemku môže mať ekologický, geomorfologický, ale aj estetický charakter111. Pri
posudzovaní, či sa jedná o pozemok dotknutý ťažbou je potrebné posúdiť dve základné
otázky, a to či došlo v dôsledku ťažby a s ňou súvisiacich činností k nejakej zmene na
pozemku a či táto zmena spôsobila nejakú ujmu na výške hodnoty pozemku. Priama
príčinnosť medzi banskou činnosťou a škodou vylučuje možnosť, že by škoda mohla
byť spôsobená inými faktormi. Pre uplatnenie tejto povinnosti stačí aj spolupôsobenie
ťažby na negatívnych následkoch. Banská organizácia môže byť oprostená od plnenia
predmetnej povinnosti, ak dokáže, že škoda bola spôsobená inou príčinou.

111

Viz poznámka č. 76, str. 173.
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Je dôležité uviesť, že plnenie tejto povinnosti vzniká už na uvoľnených
pozemkoch v priebehu ťažby, pričom trvá aj po jej úplnom ukončení. Za sanáciu
a rekultiváciu sú považované všetky práce, ktoré sú nutné k náprave škôd na krajine,
ktoré vznikli v dôsledku ťažobnej činnosti. Jedná sa napríklad o zasypanie alebo
vyplnenie prepadlín pre hlbinné bane. Povinnosť rekultivácie môže pre organizácie
vyplývať aj z iných právnych predpisov, ako napríklad ZL, a to vo forme výsadby
náhradnej zelene.
Financovanie sanácie a rekultivácie je uskutočňované prostredníctvom finančnej
rezervy, ktorú je organizácia povinná vytvárať v zmysle § 37a BZ (viz nižšie).
Za veľký nedostatok slovenskej úpravy banského práva je možné považovať
absenciu povinnosti organizácie uskutočniť sanáciu pozemku dotknutého výkonom
dobývacieho práva. Zákon stanovuje organizácii povinnosť likvidácie a následnej
rekultivácii poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, a to len v prípade ukončenia
alebo trvalého zastavenia prevádzky v hlavnom banskom diele alebo lome (§ 31 ods. 4
SBZ), tzn., že nemusí dochádzať k priebežnej rekultivácii na uvoľnených pozemkoch.
Zákon umožňuje sa od tejto úpravy odkloniť, a to v prípade dohody medzi organizáciou
a vlastníkom nehnuteľnosti. Je možné konštatovať, že predmetná platná úprava na
Slovensku je jednoznačne nedostatočná a vhodná k doplneniu určitých opatrení v
zmysle zaistenia vyššia úrovne ochrany dotknutých pozemkov pred vplyvom banskej
činnosti.
G. Rezerva finančných prostriedkov
V Českej republike existujú dva explicitné dôvody, na základe ktorých má
organizácia povinnosť vytvárať finančnú rezervu. Jedná sa o:



uhradenie banských škôd (§ 37a ods. 1 BZ);



sanáciu a rekultiváciu pozemkov dotknutých ťažbou (§ 31 ods. 6 BZ).
Dôležité je zmieniť, že proces tvorby týchto finančných rezerv je odlišný a nie je

možné ani tieto rezervy spojovať. Tvorba finančnej rezervy na uhradenie banských škôd
závisí na časovom priebehu ich vzniku (§ 37 ods. 4 BZ). Z uvedeného vyplýva, že
nemusí byť vytváraná do konca životnosti bane alebo lomu, ale len do momentu
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uhradenia všetkých vzniknutých škôd. Naopak finančná rezerva určená na sanáciu
a rekultiváciu musí byť vytváraná počas celej životnosti bane alebo lomu112. Banský
zákon v tomto nerobí rozdiel medzi sanáciou vykonávanou priebežne na uvoľnených
pozemkoch (vykonáva sa podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania) a sanáciou
uskutočnenou po ukončení ťažby.
V rámci oboch prípadov musí tvorba finančnej rezervy vychádzať zo znalostí
konkrétneho ložiska, predpokladaného postupu ťažobných prác a vecných potrieb
sanačných a rekultivačných prác113. Organizácia môže už v rámci žiadosti o povolenie
banskej činnosti plánovať práce tak, aby bol čo najviac eliminovaný negatívny účinok
ťažby na krajinu. Taktiež môže tieto práce uskutočňovať takým spôsobom, aby mohlo
dochádzať k priebežnej sanácii a rekultivácii dotknutých pozemkov. Zákon spôsob
tvorby rezervy neupravuje a ponecháva ho na výber organizácii. Existujú dva základné
spôsoby, a to prostredníctvom pevne stanovených ročných splátok až do plánovanej
výšky alebo v závislosti na výške ťažby podľa metódy merných nákladov na jednotku
ťažby v rozsahu povolenej banskej činnosti. Spôsob vytvárania finančnej rezervy, ako aj
jej výška je schvaľovaná príslušným OBÚ. V prípade, že čiastka nie je dostatočná,
môže OBÚ nariadiť jej adekvátne zvýšenie. Peňažné prostriedky tvoriace finančnú
rezervu sú uložené na špeciálne viazanom účte, pričom ich použitie musí byť schválené
OBÚ, a to po dohode s MŽP (§ 37a ods. 2 BZ). Pred vydaním rozhodnutia je OBÚ
povinný vyžiadať si vyjadrenie dotknutej obce. Žiadosť na čerpanie finančnej rezervy
musí byť doložená výpočtom banských škôd, odhadom na ich odstránenie a časovým
programom. OBÚ disponuje, v prípade omeškania s úhradou týchto prostriedkov,
možnosťou pozastavenie platnosti povolenia k dobývaniu (§ 37a ods. 4 BZ).
Použitie finančnej rezervy je zákonom účelovo určené na úhradu banských škôd
a na sanáciu a rekultiváciu, a preto nemôže byť zahrnutá do majetkovej podstaty
organizácie a nepodlieha výkonu rozhodnutia ani exekúcii. Dôležitá je taktiež kontrola
nakladania s vytvorenou finančnou rezervou, a to predovšetkým v prípade, kedy dôjde
k prevodu práva k dobývaniu výhradného ložiska na inú organizáciu. Zamieňanie
finančných rezerv medzi jednotlivými prevádzkami jednej organizácie je z povahy veci
112
113

ČBÚ č.j. 4053/93 zo dňa 3. januára 1993.
Viz poznámka č. 76, str. 179.
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vylúčené, keďže tieto prostriedky sú plánované, utvárané a používané na základe plánu
otvárky, prípravy a dobývania ku konkrétnemu výhradnému ložisku114.
Prostredníctvom vytvárania finančných rezerv dochádza k ochrane prírodných
zdrojov, keďže sú nástrojom financovania odstraňovania banských škôd a napravovania
krajinného rázu poškodeného ťažbou prostredníctvom sanácie a rekultivácie. Zámerom
tohto nástroja je predísť tomu, aby po ukončení dobývania organizáciou, jej neostali
finančné prostriedky na nápravu škody spôsobenej touto činnosťou.
Podľa slovenskej úpravy banského práva organizácie nemajú povinnosť vytvárať
finančnú rezervu na náhradu banských škôd, ani na rekultiváciu. Uvedenú absenciu
právnej úpravy je možné považovať za jeden z najvážnejších nedostatkov SBZ, keďže
z finančného hľadiska nerieši situáciu, ktorá môže nastať po ukončení dobývania
organizáciou, ktorá nedisponuje dostatočným finančným zázemím pre pokrytie nutných
nákladov.

4.1.6. Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov
Ložiská nevyhradených nerastov, ako už bolo vyššie uvedené, nepatria podľa
banského práva do nerastného bohatstva. Avšak aj napriek tomu ich nie je možné
v rámci tejto práce opomenúť, keďže ich dobývanie môže mať pomerne zásadný vplyv
na iné prírodné zdroje. Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy
a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním a vyhľadávanie
a prieskum ložísk nevyhradených nerastov vykonávaný k tomuto účelu je podľa § 3
písm. a) ZBČ považované za činnosť vykonávanú banským spôsobom.
Definícia nevyhradených nerastov je stanovená negatívnym spôsobom, keďže
ako už bolo vyššie uvedené, zákon taxatívne vymenúva nerasty vyhradené a stanovuje,
že ostatné nerasty sú nevyhradené (§ 3 ods. 2 BZ), a to okrem nerastov, ktoré BZ za
nerasty vôbec nepovažuje (§ 2 ods. 2 BZ). Je nutné zopakovať, že vlastníctvo
nevyhradených nerastov je totožné s vlastníctvom pozemkov, avšak ani to neoprávňuje

114

ČBÚ č.j. 266/1998 zo dňa 12. decembra 1998.
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vlastníka k svojvoľnému dobývaniu nerastu115. Výkon práva vlastníka pozemku
dobývať ložisko nevyhradených nerastov je obmedzené podmienkami stanovenými
prostredníctvom ZBČ, ktorý reguluje dobývanie týchto nerastov. Samotné dobývanie je
podmienené splnením niekoľkých požiadaviek, a to že osoba, ktorá má záujem nerast
dobývať musí:


byť organizáciou podľa § 3a ZBČ;



mať súhlas vlastníka dotknutého pozemku, v prípade, že organizácia ním nie je;



mať súhlas OBÚ, na základe ktorého môže zahájiť dobývanie nevyhradeného
nerastu.
Základom pre dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu je získanie povolenia k

tomuto spôsobu využitia územia, a to prostredníctvom rozhodnutia o zmene využitia
územia

podľa

stavebného

zákona.

Predmetné

rozhodnutie

je

vydávané

v

rámci územného konania príslušným stavebným úradom, pričom konanie je zahajované
na základe žiadosti banskej organizácie. V rámci konania je stavebný úrad povinný
posudzovať súlad zámeru s požiadavkami zvláštnych právnych predpisov a so
stanoviskami dotknutých orgánov. Jedná sa napríklad o ZOPK, ZPF, ZL, atď., ktorých
zámerom je chrániť už vyššie zmieňované dotknuté prírodné zdroje. Z tohto hľadiska je
dôležité do tejto práce zahrnúť aspoň v skratke právnu úpravu týkajúcu sa dobývania
nevyhradených nerastov, keďže územné konanie je jedným z prostriedkov, s pomocou
ktorého môže byť zabezpečená vyššia miera ich ochrany.
Povoľovací proces dobývania ložísk nevyhradených nerastov je upravený
prostredníctvom § 19 ZBČ, pričom konkrétne požiadavky sú obsiahnuté vo vyhláške
ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov.
Povolenie dobývania predmetného ložiska vydáva OBÚ, a to na žiadosť organizácie,
ktorá je podávaná minimálne dva mesiace pred začiatkom dobývania. V rámci konania
o udelenie povolenia, by mal OBÚ podrobne preskúmať vyjadrenia a požiadavky
orgánov ochrany prírody a zohľadniť ich pri jeho vydaní. V rámci tohto rozhodnutia
môže stanoviť podmienky smerujúce k ochrane dotknutých prírodných zdrojov,
prostredníctvom ktorých je možné zaistiť, aby k ich ohrozeniu ale poškodeniu
dochádzalo v čo najmenšej miere.
115

Makarius R., České horní právo, diel II., Montanex, Ostrava, 2000, str. 9.
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Subsidiárne sa na povoľovanie dobývania ložiska nevýhradného nerastu
primerane použijú ustanovenia § 17 a § 18 ZBČ, ktoré upravujú konanie o povolenie
banskej činnosti. Problematickým bodom môže byť otázka týkajúca sa primeranosti
a jej aplikácia v praxi. R. Makarius v rámci tohto bodu uvádza, že „postup OBÚ v řízení
o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, tak jak je uveden, je pouze
fakultativní a vyplývá pouze z požadavků zákona na přiměřenost postupu obvodního
báňského úřadu s postupem při povolování hornické činnosti. Je tedy na zvážení OBÚ,
do jaké míry v řízení uplatní požadavky § 17 a § 18 ZBČ, které při povolování dobývání
ložiska nevyhrazeného nerostu platí pouze subsidiárně116“. Z uvedeného je možné
dovodiť, že postup OBÚ bude závisieť od komplikovanosti konkrétneho prípadu.
Uvedená skutočnosť poskytuje OBÚ relatívne širokú právomoc správneho uváženia117.
Z hľadiska ochrany životného prostredia je možné za jednu z medzier súčasnej
úpravy považovať absenciu povinnosti vytvárať finančnú rezervu pre potrebu následnej
sanácie a rekultivácie ložísk nevyhradených nerastov, pričom pri ich dobývaní dochádza
vždy minimálne k zmene/poškodeniu vzhľadu krajiny.
Na Slovensku sa dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu odlišuje od Českej
republiky najmä možnosťou vyvlastnenia, ktorá je stanovená v § 19 ods. 5 SZBČ, a to
v prípade, že majiteľ pozemku nesúhlasí ani za primeranú náhradu s využitím pozemku
na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu a súčasne verejný záujem prevyšuje nad
záujmom vlastníka pozemku. Jedná sa o pomerne zásadný zásah do majetkových práv
vlastníkov pozemkov.

4.1.7. Úprava zákona o nakladaní s ťažobným odpadom
Problematika nakladania s ťažobným odpadom je v rámci českej právnej úpravy
pomerné nová, keďže bola zavedená až v roku 2009, a to prostredníctvom transpozície

116

Viz poznámka č. 115, str. 13 a 14.
Za správne uváženie podľa výkladu podaného právnou náukou a súdnou judikatúrou je považované,
ak: „správny orgán je oprávnený a povinný najmä pri udeľovaní oprávnení a ukladaní povinností
postupovať podľa vlastného uváženia, ak a nakoľko mu zákon poskytuje oprávnenie rozhodnúť za
určitého skutkového stavu rôznym spôsobom“. Viz poznámka č. 103, str. 553, marg. 660.
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smernice č. 2006/21/ES, o nakladaní s odpadmi z ťažobného priemyslu zákonom č.
157/2009 Sb., o nakladaní s ťažobným odpadom. Tento je konkretizovaný
prostredníctvom dvoch podzákonných predpisov, a to vyhláškou ČBÚ č. 429/2009 Sb.,
o stanovení náležitostí plánu pre nakladanie s ťažobným odpadom vrátane hodnotenia
jeho vlastností a niektorých ďalších podrobností k vykonaniu zákona o nakladaní
s ťažobným odpadom a vyhláškou ČBÚ č. 428/2009 Sb., o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o nakladaní s ťažobným odpadom.
Zámerom zákona je zaistiť v čo najširšej miere ochranu hodnôt, ako je život,
zdravie a životné prostredie, a to pred negatívnymi dopadmi nakladania s odpadmi
z ťažobného priemyslu. Uvedený zákon nie je dôležitý len z hľadiska predchádzania
nepriaznivým vplyvom na životné prostredie spôsobených nakladaním s ťažobným
odpadom, ale stanovuje aj pravidlá určujúce konkrétne obmedzenia vplyvu tejto činnosti
na niektoré prírodné zdroje, ako je napríklad voda, pôda, rastliny a živočíchy. Cieľom
tejto časti práce bude zamerať sa na nesúlad medzi požiadavkami vyššie uvedenej
smernice a ZNŤO, keďže to môže spôsobiť komplikácie pri aplikácia tohto zákona v
praxi.
Prvým bodom, v rámci ktorého sa zákon odkláňa od smernice, je stanovenie
prípadov, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto zákona (§ 1 ods. 2 ZNŤO). Tieto výnimky
sú v Českej republike koncipované širšie, ako je stanovené dotknutou smernicou.
Predmetná skutočnosť sa týka najmä úpravy obsiahnutej v rámci písm. f), ktorý uvádza,
že tento zákon sa nebude vzťahovať na: „hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě
nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při
těžbě, úpravě a skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání
nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce (nebo jsou jejich
součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl“. Týmto ustanovením dochádza
k rozšíreniu počtu výnimiek uvedených v čl. 2 ods. 2 a ods. 3 predmetnej smernice.
Uplatnenie tejto výnimky v praxi by mohlo mať za následok obídenie účelu zákona,
keďže v dôsledku tejto úpravy môže organizácia v pláne otvárky, prípravy a dobývania
alebo pláne využívania ložiska stanoviť, že vyťažený nerast bude použitý na sanáciu
a rekultiváciu, a tým pádom sa na neho vôbec nebude tento zákon vzťahovať. Avšak pri
zostavovaní príslušných plánov nemusia byť ešte známe všetky parametre nerastov,
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ktoré môžu byť vyťažené a pôsobenie prírodných vplyvov na nich môže spôsobiť
uvoľňovanie nebezpečných látok do prostredia, čo môže mať za negatívny vplyv na
ľudské zdravie a životné prostredie.
V § 3 ZNŤO sú obsiahnuté všeobecné zásady nakladania s ťažobným odpadom.
Prevádzkovateľ pri nakladaní s týmto odpadom nesmie používať metódy a procesy,
ktoré by mohli poškodiť životné prostredia, a to najmä ak sa jedná o akosť vody,
ovzdušia alebo pôdy alebo mať nepriaznivý vplyv na rastliny a živočíchy, atď.
Prevádzkovateľ je povinný k plneniu tejto svojej povinnosti prijať opatrenia, ktorých
zámerom je prechádzanie nepriaznivým účinkom. Zákon však prijatie týchto opatrení
podmieňuje ich ekonomickou vykonateľnosťou, pričom podľa smernice by mal byť
prevádzkovateľ povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia k naplneniu stanoveného
cieľa (čl. 4 ods. 2 smernice), a to bez ohľadu na ich ekonomický efekt. Pri posudzovaní
kompatibility tejto úpravy so smernicou, je nutné zvážiť, že či ekonomicky vykonateľné
opatrenia je možné považovať za ekvivalent všetkých nevyhnutných opatrení. Tieto
opatrenia, by mali byť podľa českej úpravy založené na tzv. „najlepších dostupných
technikách/technológiách“118(Best Available Techniques, BAT), pričom výber tejto
techniky je ponechaný voľne na prevádzkovateľovi, a to bež možnosti posúdenia
zodpovedného orgánu.
Problematika samotného povoľovania prevádzky úložného miesta je obsiahnutá
v § 8 a § 9 ZNŤO. Povolenie je vydávané na základe návrhu prevádzkovateľa OBÚ.
Účastníkmi konania sú podľa § 8 ods. 3 ZNŤO prevádzkovateľ, obec, v ktorej
územnom obvode má byť úložné miesto zriadené a osoby, ktorých práva a právom
chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť povolením dotknuté. Takéto stanovenie
účastníkov konania je možné považovať za vhodné, keďže každý subjekt, ktorého práva
alebo právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, sa môže stať účastníkom tohto
konania a hájiť tak svoje záujmy. Dôležitá je aj úprava obsiahnutá v § 9 ods. 5 ZNŤO,

118

Pojem najlepších dostupných technik je upravený zákonom č. 76/2002 Sb., o integrovanej prevencii a
obmedzovaní znečistenia, o integrovanom registri a o zmene niektorých zákonov (zákon o integrovanej
prevencii), v znení neskorších predpisov. V § 2 ods. f) je uvedené, že sa rozumie najlepšími dostupnými
technikami najúčinnejšie a najpokročilejšie štádium vývoja technológií a činností a spôsobov ich
prevádzkovania, ktoré ukazujú praktickú vhodnosť určitých techník navrhnutých k predchádzaniu, a ak to
nie je možné, tak k obmedzeniu emisií a ich dopadu na životné prostredie.
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ktorý zahrnuje do konania o povolenie prevádzky úložného miesta aj dotknutú
verejnosť, a to prostredníctvom práva na informovanie.
Dôležitou súčasťou zákona je povinnosť prevádzkovateľa úložného miesta
vytvárať rezervu finančných prostriedkov, a to v súvislosti s výkonom činností
týkajúcich sa nakladania s ťažobným odpadom (§ 13 ZNŤO). Pre vytváranie tejto
finančnej rezervy sa subsidiárne použije § 37a BZ. Návrh výšky finančnej rezervy je
obsiahnutý už v žiadosti o povolenie prevádzky úložného miesta (§ 8 ods. 2 písm. b)
ZNŤO), pričom spôsob jej tvorby je stanovený OBÚ v samotnom povolení. Výška
rezervy by mala byť upravovaná jedenkrát za päť rokov prevádzkovateľom, a to na
základe súhlasu OBÚ.
Zákon o nakladaní s ťažobným odpadom je komplexnou úpravou problematiky
nakladania s ťažobným odpadom, ktorého cieľom je zvýšenie ochrany života, ľudského
zdravia a životného prostredie, avšak len jeho dlhodobá aplikácia v praxi môže ukázať,
že či sa jedná o účinný nástroj pri dosahovaní stanovených cieľov.
Oblasť nakladania s ťažobným odpadom na Slovensku je upravená, ako už bolo
vyššie uvedené, prostredníctvom zákona č. 514/2008 Z.z., o nakladaní s odpadom
z ťažobného

priemyslu.

Porovnanie

oboch

predmetných

úprav

je

zamerané

predovšetkým na ustanovenia, kde v Českej republike došlo k nesprávnej alebo
neúplnej implementácii.
Ohľadom širšieho vymedzenia výnimiek upravujúcich prípady, kedy sa tento
zákon nebude aplikovať, slovenská úprava nestanovuje žiadnu výnimku, ktorá by
nebola v súlade s platným textom dotknutej smernice (§ 1 ods. 2 SZNŤO). Taktiež na
Slovensku je prevádzkovateľ úložného miesta povinný prijať opatrenia potrebné na
predchádzanie nepriaznivým účinkom nakladania s ťažobným odpadom (§ 3 ods. 3
SZNŤO). Rozdiel spočíva v tom, že na Slovensku by mala byť táto povinnosť plnená
bez ohľadu na ekonomickú náročnosť opatrení, kým v českej úprave táto podmienka
obsiahnutá je.
Je otázkou prečo do slovenského právneho poriadku boli zahrnuté požiadavky
vyplývajúce zo smernice, kým v Českej republike sa tak nestalo, pričom pôvodný návrh
vlády plne splňoval požiadavky smernice a zmena nastala až prostredníctvom
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pozmeňovacieho návrhu hospodárskeho výboru (parlamentná tlač. č. 548)119.
Z uvedeného vyplýva, že zmeny, ktoré majú za následok, že zákon neodpovedá
požiadavkám smernice, boli do zákona zapracované na základe pripomienok poslancov,
a nie ministerstva priemyslu a obchodu alebo ČBÚ, ktoré sú zodpovedné za oblasť
nakladania s ťažobným odpadom.

Zhrnutie
Úprava banského práva v Českej republike vykazuje niekoľko zásadných
nedostatkov, o ktorých zmene je pro futuro možné uvažovať. Jedná sa predovšetkým
o problematiku týkajúcu sa subjektov oprávnených zahájiť predmetné konania, oblasť
účastenstva, neexistenciu efektívnych nástrojov slúžiacich na ochranu nerastného
bohatstva a iných prírodných zdrojov a nutnosť aplikovať k ich ochrane zložkové i
horizontálne predpisy práva životného prostredia. Samotná úprava banského práva sa
zameriava skôr na využívanie nerastného bohatstva ako prírodného zdroja, ako na jeho
ochranu. Úprava obsahuje k tomuto účelu minimálne množstvo administratívnych a
ekonomických nástrojov, ktoré mnohokrát neplnia svoju funkciu adekvátnym
spôsobom. Početné problémy vyplývajú zo zastaralosti úpravy, ktorá reflektuje na
aktuálnu spoločenskú situáciu vývoja len vďaka početným novelizáciám, ktoré často
spôsobujú, že úprava je ešte neprehľadnejšia.
V rámci povoľovacích konaní týkajúcich sa dobývania je problematika
účastnenstva, resp. možnosti zahájiť predmetné konanie mnohokrát stanovená
nevhodným spôsobom, keďže dochádza k opomínaniu účasti dotknutých subjektov,
ktorých legitímne práva alebo právom chránené záujmy môžu byť predmetným
konaním zásadne negatívne dotknuté. Jedná sa predovšetkým o obce a vlastníkov
dotknutých pozemkov. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že táto oblasť je na
Slovensku upravená vhodnejším spôsobom, a to predovšetkým s ohľadom na zaistenie
účasti obcí. V Českej republike sa v praxi nedostatky tejto úpravy prejavili v nedávnej
minulosti, a to napríklad v rámci určovania prieskumného územia pre ťažbu
119

Parlamentná tlač č. 1384 je dostupná na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=548 [26. júna
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bridlicového plynu. De lege ferenda je nutné zvážiť potrebu legislatívnej zmeny úpravy
účasti na predmetných konaniach, a to s ohľadom na všetky fyzické a právnické osoby,
ktorých vlastnícke práva a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím
dotknuté, občianske združenia, ktorým zvláštny zákon postavenie účastníka priznáva,
obec, v ktorej územnom obvode sa dobývací priestor nachádza a obce, ktorých územné
obvody môžu byť jeho určením dotknuté. S ohľadom na súčasné tendencie
zákonodarného zboru však presadenie takýchto zmien nie je veľmi reálne.

4.2. Ochrana pôdy
Pôda je pomerne špecifický prírodný zdroj, keďže je na ňu viazaná väčšina
ostatných zložiek životného prostredia, ako sú napríklad voda, lesy, rastlinstvo a
živočíšstvo. Pôda môže byť považovaná za čiastočne obnoviteľný zdroj, avšak jedná sa
o dlhodobú obnoviteľnosť a z tohto dôvodu je pôda v rámci tejto práce radená medzi
neobnoviteľné zdroje. Plní funkciu ekologickú (napríklad zachycuje slnečnú energiu,
ukladá sa v nej uhlík z ovzdušia, podmieňuje existenciu a rast rastlín, živočíchov a aj
človeka), tak aj ekonomickú. V rámci ekonomickej funkcie je pôda základným
výrobným

prostriedkom

poľnohospodárstva

a lesného

hospodárstva,

zdrojom

nerastných surovín, atď. P. Petržílek uvádza zvláštnosti pôdy, ktoré ju vymedzujú120:


pôdy je obmedzené a konečné množstvo;



pôda je nevyhnutným predpokladom akejkoľvek ľudskej činnosti;



pôda je výrobným prostriedkom;



pôda je polyfunkčná – ten istý pozemok môže slúžiť k rôznym účelom;



pôda je základnou zložkou životného prostredia, je životnou základňou
a životným priestorom pre človeka, živočíchy, rastliny a pôdne
organizmy, je súčasťou prírodného režimu, zvlášť s jeho kolobehom
vody a živín, zachycuje slnečnú energiu, atď.

2012].
120
Petržílek P., Pôda v krajine a jej právna ochrana ako zložky životného prostredia, Ministerstvo
životného prostredia, Praha, 2001, str. 3.
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Táto práca bude vychádzať z definície pôdy, podľa ktorej „půdou se rozumí
zemský povrch a současně i hmotný substrát Země“121, keďže zákon o ochrane
poľnohospodárskeho pôdneho fondu definíciu pôdy na rozdiel od slovenského zákona č.
220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej ako SZPF)
neobsahuje. Táto definícia je obsiahnutá v § 2 písm. a) SZPF podľa ktorého je „pôdou
prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt
vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a
materských hornín“.
Platná právna úprava ochrany pôdy ako prírodného zdroja nie je ucelená.
Premieta sa do niekoľkých oblastí. Prvou z oblastí, v rámci ktorých sa odzrkadľuje
ochrana pôdy sú právne predpisy, ktoré stanovujú predpoklady a podmienky pre
využívanie územia. Jedná sa najmä o stavebný zákon, zákon o EIA a zákon č. 139/2002
Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úradoch. Druhú oblasť, prostredníctvom
ktorej dochádza k ochrane pôdy, tvoria predpisy, ktoré ochraňujú iné zložky životného
prostredia a pritom poskytujú ochranu aj pôde. Jedná sa napríklad o VZ, ZOPK alebo
BZ. A posledná tretia oblasť je tvorená predpismi, ktoré sa sústreďujú na ochranu
ekologicky najvýznamnejších druhov pôdy, a to poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Práve predpisy týkajúce ekologického aspektu ochrany pôdy budú predmetom
nasledujúcich časti tejto práce.

4.2.1. Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Táto časť práce sa bude zaoberať využívaním a ochranou najhodnotnejšieho
druhu

pôdy,

tzn.

poľnohospodárskym

pôdnym

fondom.

Ten

je

tvorený

poľnohospodársky obhospodarovanými pozemkami, a to ornou pôdou, chmeľnicami,
vinicami,

záhradami,

neobhospodarovanou,

ovocnými
rybníkmi

sadmi,

lúkami,

s chovom

rýb

pastvinami,
alebo

pôdou

dočasne

vodnej

hydiny

a nepoľnohospodárskou pôdou potrebnou k zaisťovaniu poľnohospodárskej výroby (§ 1
ods. 2 a ods. 3 ZPF).
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Viz poznámka č. 60, str. 294, marg. 1005.
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Na Slovensku je definícia poľnohospodárskej pôdy obsiahnutá v § 2 písm. b)
SZPF, ktorý za ňu považuje produkčne potenciálnu pôdu evidovanú v katastri
nehnuteľností ako ornú pôdu, chmeľnicu, vinicu, ovocné sady, záhrady alebo trvalé
trávnaté porasty. Z uvedeného vyplýva, že poľnohospodárska pôda musí byť produkčne
potenciálna, pričom z tejto formulácie je možné dovodiť, že za túto pôdu bude
považovaná aj pôda, ktorá nie je dočasne obrábaná, ale v budúcnosti byť môže.
Je možné konštatovať, že ochrana pôdy prebieha v rámci dvoch smerov, a to ako
ochrana kvantity pôdy, keďže neustále dochádza k záberom poľnohospodárskej pôdy
k iným účelom (napríklad ťažbe nerastov alebo výstavbe), a tým k znižovaniu rozlohy
jej plochy a ochrana kvality pôdy pred zhoršovaním jej najúrodnejšej vrstvy (napríklad
nevhodným spôsobom obrábania alebo nadmerným používaním chemických látok).
A. Ochrana kvantity pôdy
Čo sa týka ochrany kvantity, resp. rozlohy plochy poľnohospodárskeho pôdneho
fondu, je možné zákonom stanovené opatrenia rozdeliť do dvoch hlavných kategórií,
a to:


stanovenie zásad na použitie poľnohospodárskej pôdy pre iné účely a jej odňatie
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ako aj platenie odvodov za tento účel;



predchádzanie stratám na poľnohospodárskej pôde pri niektorých činnostiach.
Zásady ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú upravené v § 4 ZPF.

Základom

tejto

ochrany

je

nutnosť

využívania

nepoľnohospodárskej

pôdy

k nepoľnohospodárskym účelom. Výnimočne môže dôjsť k prelomeniu tohto pravidla,
pričom musia byť dodržané zásady odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
ktorými sú:


čo najmenej narušiť organizáciu poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
hydrologických a odtokových pomerov a sieť poľnohospodárskych komunikácií,
tzv. zásada organizácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu;



odňať len najnutnejšiu plochu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, tzv. zásada
minimalizácie;



čo

najmenej

sťažovať

obhospodarovanie

a líniových stavieb;
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pri

umiestňovaní

smerových



uskutočniť rekultiváciu pozemkov po ukončení ich dočasného odňatia.
K odňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu nemôže dôjsť na základe

svojvôle, ale len na základe súhlasu príslušného orgánu (§ 9 ods. 1 ZPF), ktorý je
záväzný. Tento súhlas nie je samostatným správnym rozhodnutím, ale nevyhnutným
predpokladom k vydaniu rozhodnutia podľa zvláštneho zákona (§ 10 ods. 1 ZPF).
Pozemok je aj po vydaní súhlasu súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Podľa
J. Drobníka „žadatel má toliko právo, nikoli však povinnost udělený souhlas spolu
s navazujícím územním rozhodnutím či stavebním povolením využít“122.
Zákon diferencuje trvalé alebo dočasné odňatie pôdy z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu, pričom dočasne je možné pôdu odňať len v prípade, že dotknutá plocha
bude následne rekultivovaná a navrátená do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pri
dočasnom odňatí pôda aj naďalej ostáva súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
a to ako pozemok, ktorý bol, v súčasnej dobe nie je, ale v budúcnosti má byť opätovne
poľnohospodársky využívaný. Žiadosť o odňatie podáva osoba, v prospech ktorej má
byť súhlas vydaný, pričom v prípade, že nie je vlastníkom dotknutého pozemku, je
nevyhnutný jeho súhlas. Zákon stanovuje obligátne náležitosti žiadosti, pričom orgán,
ktorý rozhoduje, môže v nevyhnutných prípadoch požadovať predloženie ďalších
dokladov. Po posúdení predložených dokumentov, príslušný orgán vydá s odňatím
súhlas alebo nesúhlas, pričom obe sú pre žiadateľa záväzné. V rámci udelenia súhlasu
orgán vymedzí, ktorých pozemkov alebo ich častí sa súhlas týka, stanoví podmienky
nevyhnutné k zaisteniu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, schváli plán
rekultivácie a vymedzí, či a v akej výške budú prepísané odvody za odňatie pôdy. Jedná
sa o demonštratívny výpočet podmienok odňatia.
Súčasťou problematiky odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú
aj odvody, ktoré je povinný zaplatiť ten, v ktorého prospech je pôda odnímaná. Výška
čiastky je stanovená na základe samostatného správneho rozhodnutia orgánu ochrany
pôdy, ktoré je vydávané po nadobudnutí platnosti súhlasu s odňatím pôdy, tzn. po
vydaní rozhodnutia podľa zvláštneho predpisu. Zákon stanovuje, že 10 % z tejto čiastky
je príjmom obce, v ktorej územnom obvode sa dotknutá pôda nachádza, 15 % je
122

Drobník J., Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplnené vydanie, Eva Roztoková
publishing, Praha, 2010, str. 148.
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príjmom Štátneho fondu životného prostredia Českej republiky a 75 % príjmom
štátneho rozpočtu. Príjem obce je navyše účelovo viazaný na zlepšenie životného
prostredia

v obci

a na

ochranu

a obnovu

prírody

a krajiny.

V porovnaní

s predchádzajúcou úpravou je percentuálne rozloženie rozdielne, keďže až do prijatia
novely zákona o ZPF č. 402/2010 Sb., obciam náležalo až 40 % príjmov a 60 % príjmov
už vyššie uvedenému štátnemu fondu. Táto novela nebola obsiahnutá vo vládnom
návrhu, ale bola prijatá na základe komplexného pozmeňovacieho

návrhu

123

hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky , ktorý
k tomuto návrhu nepredložil dôvodovú správu, a preto je len ťažké dovodiť skutočne
zamýšľaný účel a zmysel tejto zmeny.
Zákon v § 11 ods. 3 až ods. 8 ZPF stanovuje prípady, pre ktoré sa odvody za
odňatie pôdy nebudú predpisovať. Výška poplatkov závisí na triede ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pričom tieto triedy sú kritériom kvality pôdy a sú
stanovené prostredníctvom vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tried ochrany.
Ďalšie podmienky pre stanovenie odvodov sú obsiahnuté v § 15 vyhlášky MŽP č.
13/1994 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti ochrany poľnohospodárskeho
pôdneho fondu.
Je upravená aj výška úrokov z omeškania, pričom zákon rozlišuje právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené k podnikaniu, pre ktoré je tento úrok 0,05 % z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania, tzn. 18,25 % ročne a fyzické osoby, pre ktoré to je 5 %
z dlžnej čiastky ročne. Z uvedeného jasne vyplýva nepomer medzi stanovenými úrokmi,
ktorý je možné zdôvodniť tým, že pôda odnímaná v prospech právnických
a podnikajúcich fyzických osôb, býva väčšinou využívaná na zaistenie ich ďalšieho
finančného prospechu.
Vo všeobecnosti by poplatky za odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu mali mať motivačnú funkciu, ktorá by mala smerovať k minimalizácii počtu
a rozsahu žiadostí o odňatie pôdy z tohto fondu. Nie je však zrejmé, že uvedený účel
tento nástroj napĺňa. V súčasnej dobe existujú návrhy, ktorých cieľom je ešte rozšíriť
možnosť výnimiek, pre ktoré by sa odvody za trvale odnímanú pôdu nepredpisovali.
123

Komplexný pozmeňovací návrh hospodárskeho výboru je dostupný na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=145&ct1=1 [5. mája 2012].
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Napríklad sa jedná o iniciatívu hospodárskeho výboru vo forme komplexného
pozmeňovacieho návrhu k vládnemu návrhu zákona o podporovaných zdrojoch energie
(poslanecká tlač č. 369)124. Podľa tohto návrhu, by sa výnimka uvedená v § 11 ods. 3
ZPF vzťahovala aj sa stavby dopravnej infraštruktúry a stavby s nimi súvisiace, a to
stavby prenosovej sústavy a distribučnej sústavy v elektroenergetike a prepravné
sústavy a distribučné sústavy v plynárenstve. Ďalšia výnimka by sa vzťahovala na
stavby, terénne úpravy a zariadenia v priemyslových zónach, ktoré boli schválené
vládou. Tento návrh však bol v priebehu zdĺhavého zákonodarného procesu výborom
stiahnutý.
Problematika ochrany kvantity pôdy je na Slovensku obsiahnutá v rámci § 12
SZPF,

ktorý

obsahuje

zásady

ochrany

poľnohospodárskej

pôdy

pri

nepoľnohospodárskom použití. Základom je, že poľnohospodársku pôdu je možno
použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch
a v odôvodnenom rozsahu. Zákon obsahuje výpočet povinností, ktoré musí osoba
navrhujúca použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely splniť (§ 12
ods. 2 písm. a) – písm. l) SZPF). Jedná sa napríklad o povinnosť:


pri odnímaní nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie
pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením, drobením alebo vytváraním
častí nevhodných na veľkovýrobné obhospodarovanie;



riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde v extraviláne
so zreteľom na ochranu najkvalitnejších tried pôdy, najmä najkvalitnejšej pôdy
podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky;



vykonať skrývku humusového horizontu z odnímaných pôd, a to aj pri
dočasnom odnímaní a chrániť ju pre ďalšie využitie;



vykonať rekultiváciu dočasne odňatej pôdy.
Je možné konštatovať, že niektoré zásady sa v rámci oboch porovnávaných

právnych úprav zhodujú, resp. sú totožné, avšak v niektorých prípadoch sa odlišujú, ako
napríklad na Slovensku je v rámci týchto zásad uvedená aj povinnosť zaplatiť odvod za
124

Tento návrh hospodárskeho výboru je dostupný na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=369&ct1=3 [5. mája 2012].
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trvalé alebo dočasné odňatie pôdy z pôdneho fondu, pričom v Českej republike je
uvedená skutočnosť samostatnou povinnosťou, ktorá nie je zahrnutá medzi zásady.
Samostatná úprava na Slovensku platí pre využitie poľnohospodárskej pôdy pre
výstavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Podľa § 17b SZPF môže byť výkon tejto
činnosti začatý na základe záväzného stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy,
ktoré vydáva dotknutý obvodný pozemkový úrad, a to bez toho, aby došlo k samotnému
odňatiu pôdy. Zvláštnosťou je odsek tri tohto ustanovenia, podľa ktorého „ak je žiadosť
úplná, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vydá záväzné stanovisko bezodkladne“.
Z uvedeného

vyplýva,

že

k obdŕžaniu

záväzného

stanoviska

k odňatiu

poľnohospodárskej pôdy postačuje úplnosť žiadosti a stanovisko musí byť vydané
bezodkladne. Jedná o ustanovenie, ktorého cieľom je urýchlenie výstavby diaľničnej
siete na Slovenku. Vydaním tohto záväzného stanoviska sa začína rozhodovanie
o odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je možné len na
základe rozhodnutia o odňatí (§ 17 SZPF), ktoré vydáva príslušný orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy. V tomto prípade sa podľa § 23 písm. c) SZPF jedná
o obvodný pozemkový úrad.
Aj slovenská právna úprava upravuje dve formy odňatia pôdy, tzn. odňatie
natrvalo a dočasné odňatie, pričom práve pre dočasné odňatie je stanovená maximálna
dĺžku jeho trvania na 10 rokov (§ 17 ods. 3 písm. b) SZPF). V Českej republike tento
časový limit podľa všetkého nie je stanovený. Proces prijímania rozhodnutia o odňatí
pôdy je takmer totožný s tým, ktorý je uplatňovaný v Českej republike.
Na rozdiel o českej úpravy, slovenská úprava pomerne široko vymedzuje stavby,
v rámci ktorých zákon umožňuje oslobodenie od odvodov (§ 17a SZPF)125, pričom tieto
125

Ustanoveni § 17a ods. 1 SZPF:
Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy na:
a) stavby, zariadenia a opatrenia slúžiace na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskych pozemkov
(napríklad poľné cesty, protierózne a protipovodňové opatrenia),
b) výstavbu diaľnic, ciest pre motorové vozidlá I., II. a III. triedy a obecné komunikácie vo vlastníctve
obce podľa schváleného územného plánu,
c) výstavbu zariadení na zabezpečenie úloh obrany štátu,
d) individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2,
e) výstavbu v zastavaných areáloch poľnohospodárskych a priemyselných podnikov,
f) výstavby bytov a verejnoprospešných stavieb, ktorých investorom je obec,
g) výstavbu podniku, ktorému bolo vydané rozhodnutie o investícii vo verejnom záujme,
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výnimky môžu byť použité iba v prípade, že sa v katastrálnom území obce nenachádza
iný vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do
6. až 9. skupiny. Tieto výnimky sú vymedzené neporovnateľne širšie ako v Českej
republike. Je nutné uviesť, že na Slovensku od roku 2004 do roku 2008, tzn. do prijatia
novely SZPF č. 219/2008 Z.z., úplne absentovala povinnosť platenia odvodov pri odňatí
poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, čo spôsobilo nadmerný
nárast rozlohy odňatej plochy a malo za následok opätovné zavedenie tohto poplatku.
Z dôvodovej správy k tomuto návrhu novely SZPF (parlamentná tlač č. 546)
„predloženým

návrhom

poľnohospodárskej

pôdy

zákona
pre

sa

sprísňujú

stavebné

a

iné

podmienky

pri

nepoľnohospodárske

odnímaní
zámery

prostredníctvom inštitútu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy ako systémového
ekonomického nástroja ochrany najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd“126. Presná
výška čiastky je stanovená prostredníctvom nariadenia vlády č. 376/2008 Z.z., ktorým
sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej
pôdy. Povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje podľa § 12 ods. 2 písm. l) SZPF taktiež na
toho,

kto

zabral

poľnohospodársku

pôdu

bez

rozhodnutia

orgánu

ochrany

poľnohospodárskej pôdy.
Rozdiel oboch porovnávaných úprav spočíva aj v stanovení sankcie za
omeškanie zaplatenia odvodov. Slovenská úprava nerozlišuje výšku penále podľa
subjektu ako je tomu v Českej republike, ale stanovuje jednotné penále vo výške 0,5 %
z nezaplatenej sumy za každý začatý deň omeškania, a to odo dňa, ktorý nasleduje po
dni splatnosti. Príjemcom odvodov aj penále je na rozdiel od Českej republiky na
Slovensku len štátny rozpočet, pričom zákon nestanovuje účelové určenie týchto
príjmov. Podľa už vyššie uvedenej dôvodovej správy vyplýva, že „zvýšenými príjmami
štátneho rozpočtu z príjmov za odvody sa zabezpečí financovanie aktivít rezortu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky formou bilančne vyrovnaného

h) stavby, o ktorých vo výnimočnom prípade rozhodne vláda Slovenskej republiky,
i) účely usporiadania druhu pozemku zastavaných stavbami na poľnohospodárske a priemyselné účely
do 24. júna 1991.
126
Parlamentná tlač č. 546 je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=546 [5.
mája 2012].
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salda medzi príjmami a výdavkami rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku“.
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že predmetná dôvodová správa vhodným
a výstižným spôsobom hodnotí potrebu zavedenia, resp. existencie poplatkov za odňatie
pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, keď ako hlavné tri ciele tohto finančného
nástroja uvádza:


ochranu a stabilizáciu výmery najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd
Slovenska;



usmernenie a určitým spôsobom donútenie investorov stavieb, aby sa v záujme
zníženia finančných nákladov orientovali do lokalít Slovenska mimo
Bratislavského a Trnavského kraja, na pôdy menej kvalitné (BPEJ v 5. až 9.
skupine) a menej významné pre poľnohospodársku prvovýrobu, kde bude výška
odvodov nižšia, a tiež aby v tom istom ekonomickom záujme obmedzovali svoje
pôdne nároky na nevyhnutne potrebný rozsah odňatia;

 zabezpečenie finančných prostriedkov na výkon niektorých ustanovení zákona,
najmä na činnosti týkajúce sa usporiadania evidencie poľnohospodárskej pôdy
v katastri nehnuteľností so skutočným stavom v teréne, identifikácie rizikových
oblastí poľnohospodárskej krajiny a financovanie sanácie kontaminovaných
a inak znehodnotených lokalít poľnohospodárskej pôdy, tvorbu informačného
systému o pôdach.
Čo sa týka problematiky odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
tak zásadný rozdiel medzi oboma právnymi úpravami je v tom, že na Slovensku je
k odňatiu potrebný predbežný súhlas krajského pozemkového úradu, ktorý je
podkladom pre vydanie samotného rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy
obvodným pozemkovým úradom. Jedná sa teda o rozhodnutie, ktoré samostatne
nadobúda právnu moc, tzn. nezávisle na ďalšom možnom konaní, a preto zákon
stanovuje opatrenia obsahujúce obmedzenie platnosti tohto rozhodnutia. Podľa § 17
ods. 8 SZPF je rozhodnutie o odňatí pôdy platné len na odsúhlasený zámer, pričom
stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá
na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí (§ 17 ods. 10 SZPF). Naopak v Českej
republike je súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu nevyhnutný
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k vydaniu rozhodnutia podľa zvláštnych právnych predpisov, s ktorým následne zdieľa
spoločný osud.
Predchádzanie stratám na poľnohospodárskej pôde pri niektorých ďalších
činnostiach sa týka územne plánovacej činnosti (§ 5 ZPF), spracovávaniu návrhov na
stanovenie dobývacích priestorov (§ 6 ZPF) a spracovávaniu zadaní stavieb (§ 7 ZPF).
Jedná sa o činnosti, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť odnímanie pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pri výkone týchto činností sú dotknuté subjekty
povinné riadiť sa zásadami určenými na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
navrhnúť a zdôvodniť také riešenia, ktoré sú z hľadiska jeho ochrany a ostatných
zákonom chránených obecných záujmov najvýhodnejšie. Povinnosťou dotknutého
subjektu je taktiež vyhodnotiť predpokladané dôsledky navrhovaného riešenia
a porovnať ho s inými možnými riešeniami. Všetky návrhy predmetných dokumentov
musia byť pred ich schválením prejednané s orgánom ochrany poľnohospodárskeho
pôdneho fondu, ktorý s nimi musí vyjadriť súhlas.
Obdobná úprava je obsiahnutá na Slovensku v § 13 SZPF, podľa ktorého sa pri
každom spracovaní a obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie a iných návrhov
(napríklad podľa banského zákona) musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy
a riadiť sa zásadami ochrany tejto pôdy pri nepoľnohospodárskom použití. Aj pri
zmene alebo doplnení týchto dokumentov je nevyhnutné posúdenie z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy a vydanie súhlasu krajského pozemkového úradu (§ 14 ods. 1
SZPF). Predpokladom pre odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu na Slovensku je, že pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
projektov pozemkových úprav a ďalších návrhov podľa osobitných predpisov bol
vydaný

súhlas

krajského

pozemkového

úradu

s budúcim možným

použitím

poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery a pre určenie podmienok súhlasu je
rozhodujúci celkový konečný rozsah (§ 13 ods. 2 SZPF)127. V prípade, že obec nemá
z rôznych dôvodov spracovanú alebo schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu,
127

http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2008/06/1446-znovuspoplatnene-odnatiepolnohospodarskej-pody-ovplyvni-vystavbu [5. mája 2012].
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zákon

upravuje

možnosť

udelenia

súhlasu

s individuálnym

návrhom

nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer
alebo iné zámery (§ 15 ods. 1 SZPF). Súhlas je vydávaný krajským pozemkovým
úradom. Nevyžaduje sa v prípade, že sa jedná o celkovú a konečnú výmeru do 1000 m2
(§ 16 ods. 2 SZPF).
B. Ochrana kvality pôdy
Ochrana kvality pôdy je ako na Slovensku, tak aj v Českej republike zaisťovaná
najmä prostredníctvo režimu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Do tejto
ochrany náleží aj zmena kultúry pôdy a povinnosti týkajúce sa činností súvisiacich s
odnímaním pôdy z pôdneho fondu.
Zmeny kultúr poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy sú v Českej
republike upravené prostredníctvom § 2 ZPF, ktorý upravuje obojstrannú možnosť
zmeny pôdy, tzn. nepoľnohospodárskej na poľnohospodársku a naopak. Prvý odsek
tohto

ustanovenia

upravuje

možnosť

zmeny

nepoľnohospodárskej

pôdy

na

poľnohospodársku, a to po vydaní rozhodnutia v konaní o využití územia podľa
stavebného zákona. Tento návrh môže podať iba vlastník predmetnej pôdy alebo
nájomca pozemku, pričom k návrhu musí doložiť súhlas vlastníka. Čo sa týka zmeny
kultúry poľnohospodárskej pôdy z lúky alebo pastviny na ornú pôdu, podlieha táto
skutočnosť súhlasu obecného úradu obce s rozšírenou pôsobnosťou (§ 15 písm. a) ZPF).
V niektorých prípadoch je príslušný orgán ochrany poľnohospodárskeho
pôdneho fondu oprávnený uložiť vlastníkovi alebo nájomcovi zmenu kultúry, a to
v prípade, že je to nevyhnutné pre ochranu životného prostredia, pričom konkrétne
dôvody sú stanovené prostredníctvom už vyššie spomínanej vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Jedná sa o tzv. nútenú zmenu druhu pozemku. Podľa J. Drobníka „může tak patrně
učiniť jen se souhlasem orgánu územního plánování, aby tento akt mohl nahradit
územní souhlas (popřípadě i územní rozhodnutí) o změně ve využití území“128.
Strata a náklady, ktoré dotknutému vlastníkovi alebo nájomcovi týmto vzniknú,
mu budú uhradené orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pričom
128

Viz poznámka č. 122, str. 143.
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k tomuto môžu byť použité finančné prostriedky pochádzajúce zo Štátneho fondu
životného prostredia Českej republiky (§ 2 ods. 3 ZPF). Príslušným orgánom pre
uloženie zmeny kultúry je podľa § 15 písm. b) ZPF obecný úrad obce s rozšírenou
pôsobnosťou pre pozemky o výmere nad 1 ha a podľa § 14 písm. a) ZPF poverený
obecný úrad pre pozemky o výmere do 1 ha.
Zmeny druhov pozemkov sú na Slovensku upravené prostredníctvom § 9
a nasledujúcich SZPF. Podľa tejto úpravy rozhoduje obvodný pozemkový úrad o zmene
poľnohospodárskej pôdy na lesný pozemok, a to na základe žiadosti vlastníka alebo
užívateľa tejto pôdy. Tento orgán je taktiež oprávnený rozhodovať o pochybnostiach, či
sa jedná alebo nejedná o pozemok s poľnohospodárskou pôdou. O danej veci rozhoduje
orgán z vlastného podnetu alebo podnetu vlastníka. Toto ustanovenie reaguje na
možnosť zmeny druhov pozemkov napríklad v súvislosti s vplyvom prírodných
procesov.
Čo sa týka výkonu niektorých vybraných činností, ako napríklad stavebnej,
ťažobnej alebo priemyslovej, sú osoby vykonávajúce túto činnosť povinné ju
uskutočňovať tak, aby bolo zabránené škodám na poľnohospodárskom pôdnom fonde,
alebo aby boli obmedzené na čo najmenšiu mieru (§ 8 ZPF). Z tohto dôvodu sa musia
riadiť zásadami ochrany tohto fondu podľa § 4 ZPF a zásadami uvedenými v § 8 ods. 1
ZPF. Jedná sa o demonštratívny výpočet, ktorý je následne v druhom odseku rozšírený
pre výkon geologického a hydrogeologického prieskumu a pre práce uskutočňované na
vedeniach umiestňovaných na poľnohospodárskom pôdnom fonde.
Zo slovenského SZPF uvedená povinnosť nevyplýva, avšak je nutné zmieniť, že
obsahuje ďalšie opatrenia, ktoré smerujú k ochrane poľnohospodárskej pôdy (viz
nižšie).
Ďalším dôležitým aspektom ochrany pôdy je úprava oblasti hospodárenia
s poľnohospodárskou pôdou (§ 3 ZPF). Podľa P. Petržílka „při hospodaření na
zemědělském půdním fondu jsou stanoveny vlastníkům a nájemcům povinnosti, které
mají zajistit ochranu této půdy před znečišťováním a před jinými škodlivými vlivy, jež
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mohou být způsobeny hospodařením na půdě“129. Vlastníci a nájomcovia musia
hospodáriť tak, aby neznečisťovali pôdu a tým potravný reťazec a zdroje pitnej vody
škodlivými látkami ohrozujúcimi život alebo zdravie ľudí a existenciu živých
organizmov. Ďalšou z dôležitých povinností je, aby nedochádzalo k poškodzovaniu
okolitých pozemkov a priaznivých fyzikálnych, biologických a chemických vlastností
pôdy a chránili sa pozemky podľa schválených projektov pozemkových úprav.
V prípade, že vlastník alebo nájomca si tieto svoje povinnosti neplní a sú pre to dané
závažné dôvody, môže poverený obecný úrad podľa § 14 písm. b) ZPF rozhodnúť
opatrením o odstránení zistených chýb. V tomto kontexte paradoxne vyznieva
oprávnenie povereného obecného úradu, ktorý „môže“ opatrením rozhodnúť. Je nutné
uviesť, že v predmetnom prípade náleží úradu pomerne pasívna rola pri ochrane kvality
pôdy a je otázkou, čo zákonodarcu viedlo k takejto úprave. Obecný úrad obce
s rozšírenou pôsobnosťou rozhoduje o tom, že pozemok kontaminovaný škodlivými
látkami ohrozujúcimi zdravie alebo život ľudí nesmie byť využívaný k výrobe potravín
(§ 15 písm. c) ZPF). Vymedzenie najviac prípustného obsahu škodlivých látok v pôde je
stanovené v už vyššie uvedenej vyhláške č. 13/1994 Sb. Opatrenia ukladané v rámci
tohto ustanovenia musia byť dojednané s vlastníkom alebo nájomcom dotknutého
pozemku. V prípade, že vlastník alebo nájomca nezavinil chybu, voči ktorej smeruje
opatrenie, môže po jeho vykonaní zažiadať o poskytnutie príspevku na zmiernenie
ekonomických dôsledkov od Štátneho fondu životného prostredia.
Pre úplnosť je treba zmieniť aj zákony, ktoré úzko súvisia s výkonom
poľnohospodárskej činnosti a tým pádom majú vplyv aj na ochranu pôdy. Jedná sa
napríklad o zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivách, pomocných pôdnych látkach,
pomocných

rastlinných

prípravkoch

a substrátoch

a o agrochemickom

skúšaní

poľnohospodárskych pôd alebo zákon č. 326/2004 Sb., o rastlinolekárskej starostlivosti.
Slovenská úprava je, čo sa týka hospodárenia na poľnohospodárskej pôde
konkrétnejšia a stanovuje užívateľom pôdy rozsiahlejšie povinnosti. Je obsiahnutá
v rámci § 3 až § 8 SZPF. Podľa § 3 ods. 1 SZPF je vlastník alebo nájomca povinný:

129

Viz poznámka č. 120, str. 27.
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vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie
kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej
poškodením a degradáciou;



predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný
predpis neustanovuje inak;



zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných
procesov v krajinnom prostredí;



usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v
katastri.
Týmto

sú

stanovené

zásady

trvalo

udržateľného

obhospodarovania

poľnohospodárskych pozemkov, ako aj základná i mimoriadna starostlivosť o pôdu, bez
ohľadu na to, či na nej vlastník alebo nájomca hospodári. Podľa dôvodovej správy
k návrhu SZPF (parlamentná tlač č. 481)130 „dôraz je kladený na zabezpečenie
starostlivosti o pôdu pred jej degradáciou, znehodnotením, poškodením, ale aj výskytom
a šírením burín na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch“. Zákon
prostredníctvom ďalších ustanovení ukladá vlastníkom a užívateľom pôdy ďalšie
povinnosti a tým upravuje ochranu poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou (§ 4
SZPF), pred eróziou (§ 5 SZPF), pred zhutnením (§ 6 SZPF), pred rizikovými látkami
(§ 8 SZPF) a stanovuje povinnosť vykonania kontroly bilancie pôdnej organickej hmoty
(§ 7 SZPF). Zákonom je povinnosť predchádzať týmto hrozbám, resp. škodám, určená
primárne vlastníkovi alebo užívateľovi pôdy, ktorí sú povinní vykonávať napríklad
trvalú a účinnú protieróznu ochranu, agrotechnické opatrenia, ktoré prechádzajú hrozbe
zhutnenia poľnohospodárskej pôdy, kontrolu bilancie pôdnej organickej hmoty, atď.
V prípade, že povinné subjekty svoju zákonnú povinnosť neplnia nastupuje
následná možnosť, tzn. nariadenie výkonu stanovených opatrení príslušným orgánom
ochrany pôdy voči jej vlastníkovi, nájomcovi, užívateľovi alebo osobe, ktorá
poškodenie spôsobila. Odborná úroveň týchto opatrení je zastrešená prostredníctvom

130

Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 481) je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=481 [7. mája
2012].
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tzv. pôdnej služby, tzn. Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v rámci
odbornej činnosti pre oblasť ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorý vykonáva
prieskum poľnohospodárskych pôd a navrhuje opatrenia nevyhnutné k zmierneniu alebo
odstráneniu

degradácie

pôdy,

protierózne

opatrenia,

opatrenia

smerujúce

k predchádzaniu hrozby zhutnenia pôdy a zhutneniu tejto pôdy, atď. Tieto opatrenia
navrhnuté pôdnou službou sú následne uložené orgánom ochrany pôdy, tzn. podľa § 23
psím. a) SZPF obvodným pozemkovým úradom.
V § 8 SZPF zákon upravuje ochranu poľnohospodárskej pôdy pred rizikovými
látkami, ktorých limitné hodnoty sú stanovené v prílohe č. 2 tohto zákona. Je stanovená
všeobecná informačná povinnosť vzťahujúca sa na každého, „kto má podozrenie, že
môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo zistí
poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, je povinný túto skutočnosť
ohlásiť príslušnému orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy alebo pôdnej službe“.
Podľa tohto ustanovenia sa riešia aj prípady kontaminácie poľnohospodárskych
pozemkov rizikovými látkami ohrozujúcimi zdravie alebo život ľudí a zvierat. Z tohto
dôvodu sa poľnohospodárske plodiny nesmú používať na výrobu potravín, krmív a ani
sa nesmú používať v potravinovom reťazci. Jedná sa o obdobnú úpravu ako je
obsiahnutá v § 3 ods. 3 ZPF. Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred
poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie takého poškodenia spôsobeného
činnosťou prevádzok ukladá orgán štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z.z.,
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Rozdiel

oboch

porovnávaných

úprav,

čo

sa

týka

hospodárenia

na

poľnohospodárskej pôde spočíva v tom, že česká úprava nekonkretizuje a nedefinuje
jednotlivé druhy nežiaduceho konania na poľnohospodárskej pôde. Obsahuje iba
všeobecné ustanovenie, ktoré má byť uplatňované na pomerne širokú škálu možných
problémov. Slovenská úprava je omnoho detailnejšia, a čo je dôležité, tak jednotlivé
prevenčné i nápravné opatrenia sú uskutočňované na základe návrhu odborného útvaru
– pôdnej služby. Avšak najzásadnejší rozdiel je založený na možnosti orgánov ochrany
pôdy v Českej republike zvážiť možnosť nápravných opatrení v prípade zistenia
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nedostatkov pri hospodárení s pôdou. Naopak na Slovensku v prípade takéhoto zistenia,
orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy uloží uskutočnenie nápravných opatrení.

4.2.2. Ochrana pozemkov určených k plneniu funkcií lesa
Využívanie a ochrana lesných pozemkov je v právnom poriadku Českej
republiky naviazaná na právnu úpravu lesa. Oba tieto prírodné zdroje sú chránené a ich
využívanie je upravené prostredníctvom zákona o lesoch, ktorý zaviedol právny inštitút
pozemkov určených k plneniu funkcií lesa. Prostredníctvom tohto inštitútu dochádza
k ochrane kvantitatívnej rozlohy lesa. Je však nutné uviesť, že zákon sa taktiež
zameriava aj na ochranu mimoprodukčných funkcií pozemkov určených k plneniu
funkcie lesa. Táto úprava je ďalej rozvedená a konkretizovaná prostredníctvom
vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva č. 77/1996 Sb., o náležitostiach žiadostí
o odňatí alebo obmedzení a podrobnostiach o ochrane pozemkov určených k plneniu
funkcií lesa. Aj na Slovensku je problematika ochrany lesných pozemkov upravená
v zákone č. 326/2005 Z.z., o lesoch (ďalej ako SZL).
Predmetná ochrana sa vzťahuje na pozemky s lesnými porastmi a plochami, na
ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené (§ 3 ods. 1 písm. a) ZL), ako aj ďalšie
pozemky, ktoré súvisia s lesom a slúžia lesnému hospodárstvu (§ 3 ods. 1 písm. b) ZL).
Podmienkou, aby sa jednalo o pozemky plniace funkciu lesa je právna skutočnosť, že sa
nejedná o súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Podľa J. Drobníka „jde-li
o pozemek, který je součástí zemědělského půdního fondu, nelze jej za pozemek určený
k plnění funkcí lesa považovať jen proto, že došlo k jeho svévolnému nebo samovolnému
zalesnění, neboť jde stále o zemědělskou půdu“131. Druhý odsek obsahuje negatívne
vymedzenie pozemkov určených k plneniu funkcií lesa, podľa ktorého sa škôlky
a plantáže lesných drevín založené na pozemkoch, ktoré nie sú určené k plneniu funkcií
lesa, nepatria do týchto pozemkov. Orgán štátnej správy lesov môže nerozhodnúť inak.
V prípade pochybností o tom, že či sa jedná o pozemok plniaci funkcie lesa
rozhoduje orgán štátnej správy lesa, ktorým je v tomto prípade podľa § 48 ods. 1 písm.
131

Drobník J., Dvořák P., Lesný zákon, komentár, 1. vydanie, Wolters Kluwer ČR, Praha, 2010, str. 6.
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a) ZL obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou. Jedná sa o rozhodnutie deklaratórnej
povahy, ktorého cieľom je zistiť skutočný stav, ktorý však nemôže byť prostredníctvom
tohto rozhodnutia zmenený. Predmetný orgán musí zistené skutočnosti uviesť do súladu
nie len s týmto zákonom, ale taktiež s ďalšími dotknutými právnymi predpismi, ako
napríklad so stavebným zákonom alebo ZPF.
Slovenský zákon používa miesto terminologického označenia pozemky plniace
funkcie lesa jednoduchší výraz, a to lesné pozemky, ktorých definícia je stanovená v § 3
SZL. Je možné konštatovať, že obe porovnávané právne úpravy sa viac menej
stotožňujú, v tom čo považujú za lesné pozemky. Je možné badať dva rozdiely, pričom
prvý spočíva v tom, že slovenská úprava explicitne stanovuje, že lesné škôlky alebo
semenné sady sú lesnými pozemkami (§ 3 ods. 1 písm. c) SZL). Druhým rozdielom je,
že slovenský zákon vyslovene uvádza, že lesnými pozemkami sú aj pozemky, na
ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním (§ 3 ods. 1 písm. g) SZL).
Jedná sa pravdepodobne o nadbytočné ustanovenie, pretože pre to, že či sa jedná o lesný
pozemok alebo nie, je rozhodný stav uvedený v katastri nehnuteľností. V prípade
nesúladu medzi katastrálnym záznamom a skutočným stavom rozhoduje o tom, o aký
pozemok sa jedná, tak ako aj v Českej republike, orgán štátnej správy lesného
hospodárstva, tzn. obvodný lesný úrad (§ 60 ods. 1 písm. a) SZL).
Ochrana pozemkov plniacich funkcie lesa sa sústreďuje na ochranu ich rozlohy,
prípadne prípravu podmienok pre ich návrat, ako aj na starostlivosť o kvalitu kultúrnej
vrstvy. Je možné konštatovať, že lesné pozemky sú vo všeobecnosti menej ohrozené
ako poľnohospodárske pozemky, avšak v niektorých prípadoch nevhodné nakladanie
s nimi môže mať negatívny vplyv na rozsiahle oblasti lesov. Je nutné poznamenať, že
právna úprava ochrany pozemkov plniacich funkcie lesa je konštruovaná obdobným
spôsobom, ako ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu, a preto sú k ich ochrane
využívané rovnaké prostriedky.
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A. Ochrana rozlohy pozemkov plniacich funkcie lesa
Problematika ochrany rozlohy pozemkov plniacich funkcie lesa prebieha na
dvoch základných úrovniach. Prvá úroveň je tvorená zásadami pre využitie pozemkov
plniacich funkcie lesa k iným účelom, rozhodovaním o ich odňatí, prípadne obmedzení
a v poplatkoch za odňatie. Druhá úroveň je založená na opatreniach pri spracovaní
návrhov územne plánovacích dokumentácií a pri vydávaní rozhodnutí o využití lesných
pozemkov k iným účelom.
Základom ochrany pozemkov plniacich funkcie lesa sú zásady pre ich využitie
(§ 13 ods. 1 a ods. 2 ZL). V rámci nich je upravený predovšetkým zákaz využitia
pozemkov plniacich funkcie lesa k iným účelom, ak k tomu nebude orgánom štátnej
správy lesa udelená výnimka. Prostredníctvom tohto ustanovenia je naplňovaný jeden
zo základných účelov ZL, tzn. stanovenie predpokladov pre zachovanie lesa, pričom
ochrana pozemkov plniacich funkcie lesa je pre naplnenie tohto účelu základnou
podmienkou. Z uvedeného vyplýva nutnosť, aby využívanie týchto pozemkov
nepodliehalo samovôli vlastníkov, ale súhlasu zodpovedného orgánu, pričom ich
záujmy sa môžu podstatne odlišovať. O uvedenej výnimky môže byť rozhodnuté na
základe žiadosti vlastníka dotknutého pozemku, alebo vo verejnom záujme. V prípade,
že výnimka by mala byť udelená, tak je podľa § 13 ods. 2 ZL potreba:


prioritne použiť menej významnejšie pozemky z hľadiska plnenia funkcií lesa
a súčasne, aby týmto došlo k čo najmenšiemu narušovaniu funkcií lesa;



dbať, na to aby sa predišlo nevhodnému deleniu lesa s ohľadom na jeho
ochranu;



zamedziť narušovaniu siete lesných ciest, meliorácií, prehradzovaniu bystrín
a iných zariadení, ktoré slúžia k zaisťovaniu funkcií lesa;



zriaďovať pozemné komunikácie a prieseky v lese takým spôsobom, aby
nedochádzalo k zvýšenému ohrozeniu lesa, napríklad prostredníctvom vetra
alebo vodnej erózie.
Prostredníctvom posúdenia dodržania týchto zásad, by štátny orgán ochrany lesa

mal byť schopný zhodnotiť, či je uvoľnenie lesa k inému účelu prípustné, nevyhnutné
a vhodné.
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Problematika odňatia pozemkov plniacich funkcie lesa (ďalej ako odňatie), resp.
obmedzenia využívania pozemkov určených k plneniu funkcií lesa (ďalej ako
obmedzenie) je upravená v § 15 a § 16 ZL. K odňatiu alebo obmedzeniu môže dôjsť len
na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesa. Zákon za odňatie považuje úplné
uvoľnenie tohto pozemku pre iné využitie. Obmedzením využívania pozemku je stav,
kedy na predmetnom pozemku nemôže byť plnená niektorá funkcia lesa v obvyklom
rozsahu. Obe možnosti môžu byť uskutočnené na trvalo alebo len dočasne, kedy sa
pozemok uvoľňuje len na dobu uvedenú v rozhodnutí, pričom maximálna doba jej
trvania nie je stanovená zákonom, ale je ponechaná na uvážení zodpovedného orgánu.
Odňatie alebo obmedzenie pre nové stavby určené na rekreáciu na pozemkoch
plniacich funkcie lesa musí byť v súlade so schválenou územne plánovacou
dokumentáciou (§ 15 ods. 2, veta prvá ZL). Z uvedeného vyplýva, že príslušný orgán
môže rozhodnúť o odňatí alebo obmedzení iba v prípade, že táto podmienka bude
splnená, keďže zákon neupravuje žiadnu možnosť liberácie od nesplnenia tejto
podmienky. Z uvedeného dôvodu je absolútne bezpredmetná možnosť odňatia alebo
obmedzenia na území obce, ktorá nemá schválenú územne plánovaciu dokumentáciu,
v ktorej by bol uvedený dotknutý zámer. V zákone taktiež absentuje určenie toho, čo má
predstavovať stavba pre rekreáciu. Podľa J. Drobníka „od roku 1996, tedy od nabytí
účinnosti lesního zákona, je ze strany státní správy lesů zastáván názor, že stavbou pro
rekreaci je nejen rekreační chata, ale i stavby sportovní, které slouží též rekreačním
účelům“132. Z uvedeného je možné dovodiť, že za stavby pre rekreáciu je možné
považovať aj stavby, ktoré s rekreáciou súvisia, ako napríklad horské chaty. Je taktiež
stanovená možnosť umiestnenia nových stavieb v lesoch ochranných a v lesoch
zvláštneho určenia. K tomuto môže dôjsť iba v prípade, že nebude narušená funkcia, pre
ktorú boli tieto lesy vyhlásené za lesy chránené, resp. zvláštneho určenia. Zákon v § 15
ods. 3 ZL obdobne ako ZPF určuje zariadenia a stavby, ktoré je možné umiestniť na
pozemky plniace funkciu lesa bez nutnosti odňatia, pričom sa jedná o taxatívny
výpočet, ktorý nie je možné rozšíriť.
Po procesnej stránke je konanie o odňatí alebo obmedzení upravené v § 16 ZL,
ktorý sa uplatní súčasne s úpravou obsiahnutou v § 13 ods. 1 ZL. Žiadosť je podávaná
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osobou, v prospech ktorej má k odňatiu alebo obmedzeniu dôjsť. Zodpovedným
orgánom za vydanie tohto rozhodnutia je podľa § 48 ods. 1 písm. d) ZL obecný úrad
obce s rozšírenou pôsobnosťou, a to do výmery 1 ha a podľa § 48a ods. 1 písm. b) ZL
krajský úrad od výmery 1 ha a viac.
Základný rozdiel medzi úpravou odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu a odňatia pozemkov určených k plneniu funkcií lesa spočíva v tom, že podľa ZPF
nie je súhlas s odňatím samostatným správnym rozhodnutím, kým rozhodnutie o odňatí
alebo obmedzení podľa ZL ním je.
Za odňatie pozemku plniaceho funkciu lesa je žiadateľ povinný zaplatiť
poplatok, a to vo výške, ktorá je stanovená orgánom štátnej správy lesa v rozhodnutí
o výnimke (§ 13 ods. 1 ZL). Z uvedeného vyplýva, že obmedzenie týchto pozemkov nie
je spoplatnená a poplatková povinnosť sa vzťahuje len na odňatie, a to bez ohľadu na to,
že či sa jedná o odňatie dočasné alebo trvalé. Spôsob výpočtu je stanovený v prílohe
tohto zákona. Tak ako aj ZPF, obsahuje aj tento zákon taxatívny výpočet stavieb,
objektov a zariadení, pre ktoré sa poplatok za odňatie nebude predpisovať. Tento
poplatok je zo 40 % príjmom obce, v ktorej katastrálnom území sa dotknutý pozemkov
nachádza. Použitie tohto príjmu je účelovo určené na zlepšenie životného prostredia
v obci alebo pre zachovanie lesa. Ostávajúcich 60 % z poplatku za odňatie je príjmom
Štátneho fondu životného prostredia. Z uvedeného je zrejmé, že v rámci percentuálneho
rozdelenia príjmov z odňatia pozemkov plniacich funkcie lesa nedošlo k zmene, ako
tomu

bolo

v prípade

odvodov

za

odňatie

poľnohospodárskej

pôdy

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Prostredníctvom § 18 ods. 3 ZL je upravená výška penále, ktorá sa uplatní
v prípade oneskorenia zaplatenia poplatku žiadateľom. Zákon stanovuje penále vo
výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky, a to až do dňa zaplatenia vrátane tohto dňa. Na
rozdiel od ZPF neobsahuje lesný zákon rozdielne penále pre fyzické osoby a právnické
a podnikajúce fyzické osoby, ale stanovuje pre ne penále v zhodnej výške. Je nutné
uviesť, že podľa ZL sa ročne jedná o penále vo výške 36,5 %, čo je v porovnaní
s penále podľa ZPF neporovnateľne viac, pričom toto penále je účtované aj fyzickým
nepodnikajúcim osobám.
132

Viz poznámka č. 131, str. 39, bod. 3.
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Aj na Slovensku prebieha ochrana pozemkov plniacich funkcie lesa obdobným
spôsobom ako v Českej republike, a to prostredníctvom zásad ochrany lesných
pozemkov, ktorých splnenie je podmienkou pre následné odňatie alebo obmedzenie a s
tým spojené náhrady, ako aj na základe opatrení pri spracovaná návrhov územne
plánovacích dokumentácií a pri vydávaní rozhodnutí o využití lesných pozemkov
k iným účelom.
Zásady ochrany lesných pozemkov sú upravené v § 5 SZL, ktorý stanovuje, že
za istých podmienok je možné lesné pozemky využívať aj na iné účely ako na plnenie
funkcií lesov, a to na základe rozhodnutia štátneho orgánu lesného hospodárstva, ktorý
rozhoduje podľa predchádzajúceho stanoviska dotknutého orgánu štátnej správy,
ktorým je napríklad podľa § 67 ZOPK krajský úrad životného prostredia. Z uvedeného
vyplýva, že orgán lesného hospodárstva, ktorým je v tomto prípade obvodný lesný úrad,
môže o odňatí alebo obmedzení rozhodnúť až po tom, čo vydá stanovisko k predmetnej
záležitosti iný orgán štátnej správy (§ 60 ods. 1 písm. b) SZL).
K samotnému vyňatiu alebo obmedzeniu môže dôjsť len v nevyhnutných
a odôvodnených prípadoch, pričom zákon ďalej špecifikuje o aké prípady sa môže
jednať, tzn., že ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nie je možné zaistiť
inak. Z uvedeného je možné dovodiť, že ekonomický a spoločenský rozvoj má prednosť
pred ochranou lesných pozemkov určených k plneniu funkcií lesa. Je otázne, akým
spôsobom sa nemožnosť zaistiť ekonomický a spoločenských rozvoj dokazuje pri
aplikácii tohto ustanovenia zákona v praxi. Čo sa týka samotných zásad, je možné
konštatovať, že sa obe porovnávané právne úpravy od seba zásadne neodlišujú.
Tak ako aj česká úprava, aj slovenský zákon upravuje trvalé a dočasné vyňatie,
ktoré je však na rozdiel od Českej republiky časovo limitované na maximálne 20 rokov.
Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona o lesoch (parlamentná tlač 1047)133, sa na
základe § 7 ods. 2 SZL „ukladajú povinnosti žiadateľom o trvalú alebo dočasnú zmenu
vo využití lesných pozemkov, ktorí predovšetkým musia k žiadosti zabezpečiť súhlas
vlastníka alebo správcu dotknutých pozemkov, navrhnúť opatrenia na ochranu lesných
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porastov, v prípade

dočasnej

zmeny vypracovať

projekt

rekultivácie

a časový

harmonogram navrátenia lesných pozemkov do pôvodného stavu a navrhnúť realizáciu
prác mimo obdobia významného z hľadiska funkcií lesného hospodárstva“.
Za vyňatie lesného pozemku je žiadateľ povinný nahradiť tzv. stratu
mimoprodukčných funkcií lesa (ďalej ako odvod) (§ 9 ods. 1 SZL). Základná výška
odvodu za vyňatie lesného pozemku môže byť zvýšená, a to:


o 100 %, ak sa na dotknutom lesnom pozemku nachádzajú schválené zdroje
lesného reprodukčného materiálu;



o 100 %, ak predmetný pozemok bude slúžiť na vybudovanie skládky odpadov
s výnimkou odpadov vznikajúcich pri ťažbovej činnosti;



o 100 %, ak sa jedná o lesný pozemok v ochranných lesoch a o 20 %, ak sa
jedná o lesný pozemok v lesoch osobitného určenia.
Percento zvýšenia sa spočítava pri súbehu dôvodov zvýšenia základných výšok

odvodov. Výška odvodov sa ešte zvýši v prípad, že sa jedná o vyňatie v zákonom
stanovených okresoch134, a to o 50 %, keďže sa jedná o okresy, ktoré sa vyznačujú
nízkou lesnatosťou. Vo všeobecnosti platí, že cieľom úpravy zvyšovania základnej
výšky odvodov je motivácia, aby nedochádzalo, resp. dochádzalo len v čo najmenšej
miere k vyňatiu najcennejších lesných pozemkov.
Obe porovnávané úpravy obsahujú výnimky, ktoré budú oslobodené od odvodu
za vyňatie. Opätovne platí to, čo už bolo konštatované v rámci úpravy odňatia
poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, tzn., že slovenská
úprava obsahuje podstatne širší zoznam výnimiek, ktoré sú oslobodené od platenia
odvodu (§ 9 ods. 7 SZL). Jedná sa napríklad o archeologické výskumy alebo zámery
týkajúce sa zabezpečenia ochrany života, zdravia, verejného poriadku alebo iného
vládou Slovenskej republiky schváleného verejného záujmu. Je otázne, čo môže byť
považované za verejný záujem, keď ochrana života, zdravia a verejného poriadku je ako
dôvod oslobodenia stanovená samostatne. Toto ustanovenie sa stalo súčasťou lesného
zákona, až po jeho novelizácii zákonom č. 360/2007 Z.z., pričom predmetné
133

Dôvodová
správa
k parlamentnej
tlači
č.
1047
je
dostupná
na:
www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1047 [14. apríla
2012].
134
Podľa § 9 ods. 5 SZL sa jedná o okresy Dunajská Streda, Senec, Šaľa, Galanta, Komárno a Trebišov.
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ustanovenie sa dostalo do návrhu až prostredníctvom komplexného pozmeňovacieho
návrhu výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
(parlamentná tlač č. 274). Tento pozmeňovací návrh je odôvodnený nasledovne
„navrhovanou zmenou sa takéto rozšírenie dopĺňa o ďalšie prípady, pri ktorých je ich
účelom ochrana verejného záujmu – ochrana života a/alebo zdravia človeka, ochrana
verejného poriadku a ochrana prípadného iného verejného záujmu, ktorý bude takto
deklarovaný rozhodnutím najvyššieho exekutívneho orgánu – vlády SR (napr.
regionálne rozvojové aktivity podporované štátom). Zvýraznenie stavebnej činnosti
(pokiaľ je na zabezpečenie ochrany verejného záujmu potrebná) z legislatívnotechnického hľadiska kopíruje model, ktorý je ustanovený aj v ostatných (už
existujúcich) prípadoch oslobodenia od odvodu“135. Z uvedeného jasne vyplýva, že
zrejmou prioritou slovenského zákonodarcu je uprednostnenie, resp. zvýraznenie
stavebnej činnosti pred ochranou lesných pozemkov.
Výška odvodu je určená orgánom štátnej správy lesného hospodárstva
v rozhodnutí o vyňatí, pričom tak učiní na základe znaleckého posudku, ktorý je
vypracovaný znalcom v príslušnom odvetví. Tento posudok musí byť predložený
žiadateľom o vyňatie (§ 9 ods. 9 SZL). Uvedená požiadavka je pomerne rozporuplná,
keďže u predmetného orgánu, by malo byť možné očakávať vecnú znalosť tejto
problematiky a schopnosť odhadnúť hodnotu vynímaného lesného pozemku. Táto
povinnosť pomerne značne finančne zaťažuje žiadateľa o vyňatie. Česká právna úprava
túto povinnosť pre žiadateľa nestanovuje.
Rozdielna je úprava týkajúca sa možnosti vrátenia čiastky zaplatenej ako
odvod/poplatok za odňatie/vyňatie, v prípade zániku platnosti rozhodnutia z dôvodu, že
do dvoch rokov od nadobudnutia právnej moci nebolo začaté s využívaním pozemku
k účelu, na uskutočnenie ktorého bolo predmetné rozhodnutie vydané, tzn. § 16 ods. 5
písm. b) ZL a § 8 ods. 4 písm. b) SZL. Český zákon výslovne v § 17 ods. 6 ZL
stanovuje, že v tomto prípade sa zaplatené poplatky nevracajú, kým slovenský zákon v
§ 9 ods. 11 SZL explicitne určuje, že žiadateľ má nárok na vrátenie odvodu, ktorý už
135

Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 274) je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=274
[12. mája 2012].
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bol uhradený. Nárok je možné uplatniť do jedného roka odo dňa straty platnosti
rozhodnutia u orgánu, ktorý pôvodné rozhodnutie vydal.
Celý odvod aj penále týkajúce sa vyňatia lesného pozemku na Slovensku sú
príjmom štátneho rozpočtu, a teda z nich žiadnym spôsobom neprofitujú obce, ktorých
územia sa vyňatie týka. Je nutné poznamenať, že v tomto prípade Česká republika
pozitívnejším spôsobom reflektuje na skutočnosť, že rozhodnutia o vyňatí pôdy, či už
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo z pozemkov určených na plnenie funkcií
lesa, sa dotýka najmä území obcí, v ktorých katastrálnom území sa predmetné pozemky
nachádzajú, a tieto obce by mali mať z tohto dôvodu z odňatia aspoň čiastočný finančný
prospech.
Zvláštna a svojím spôsobom je možné konštatovať, že aj protichodná úprava
s ohľadom na účel tohto zákona, je obsiahnutá v § 7a SZL. Jedná sa o úpravu, ktorá sa
do lesného zákona dostala prostredníctvom novely zákona č. 540/2008 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v
príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Podľa predmetného
ustanovenia je možné využívať lesné pozemky na účely výstavby diaľnice a cesty pre
motorové vozidlá vrátane ich súčastí, a to na základe záväzného stanoviska obvodného
lesného úradu (§ 60 ods. 2 písm. n) SZL), tzn. bez nutnosti rozhodnutia o vyňatí
alebo obmedzení využívania. Uvedené stanovisko má obmedzenú platnosť, a to do
vydania rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania. Vydaním záväzného
stanoviska sa začína predmetné rozhodovanie. Z uvedeného vyplýva, že k začatiu
stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá postačuje záväzné stanovisko, k vydaniu
ktorého postačuje to, že je žiadosť úplná, tzn., že obsahuje údaje z katastra
nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy o dotknutých lesných pozemkoch,
vyznačenie zásahov na kópii katastrálnej mapy a návrh opatrení týkajúcich sa ochrany
lesných pozemkov. K urýchleniu výstavby smeruje aj opatrenie týkajúce sa lehoty na
vydanie záväzného stanoviska, keďže má byť vydané bezodkladne. Je zrejmé, že pri
výstavbe diaľnic a ciest pre motorové vozidlá dochádza k pomerne zásadným a rýchlym
zásahom do ochrany lesných pozemkov, keďže odlesnenie je takmer prvou činnosťou,
ku ktorej reálne pri začatí výstavby dochádza. Z uvedeného dôvodu je nutné
konštatovať, že cieľom tohto ustanovenia je umožnenie výstavby dopravnej siete na
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Slovensku, bez ohľadu na účel lesného zákona, čo v konečnom dôsledku potvrdzuje aj
dôvodová správa k už vyššie spomínanému návrhu zákona č. 540/2008 Z.z.
(parlamentná tlač č. 802, k časti VI, bodu 3)136, podľa ktorej „ide o opatrenie na
urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, keď na začatie ich výstavby
bude postačovať vydanie záväzného stanoviska,...“.
Pre úplnosť úpravy tejto problematiky je nutné zmieniť ešte aj zákon č.
129/1996 Z.z., o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest
pre motorové vozidlá, podľa ktorého je účastníkom konania o vyňatie lesných
pozemkov z plnenia funkcií lesov, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, iba
navrhovateľ, tzn., že účastníkom tohto konania nie je ani vlastník dotknutého pozemku
(§ 4). Zákonodarca v rámci dôvodovej správy k návrhu tohto zákona (parlamentná tlač
č. 354)137 argumentoval tým, že „prax preukázala, že vlastníci a užívatelia nemajú
záujem o konanie o odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (obdobná úprava je
obsiahnutá aj v § 3 tohto zákona, pričom sa vzťahuje na odňatie pôdy – doplnené
autorkou), resp. o vyňatie lesného pôdneho fondu k pozemkom, ktoré im majú byť
vyvlastnené, a ich neúčasť, a pasivita v konaní sťažuje rozhodovanie. Vlastníci a
užívatelia argumentujú, že im je jedno, či sa ich pozemok vyvlastní ako súčasť
poľnohospodárskeho, resp. lesného pôdneho fondu, alebo nie, keď v konaní o vyňatí
pozemku z tohto fondu nemôžu ovplyvniť vyvlastňovacie konanie. Je ťažké posúdiť, či sa
jedná o pasivitu vlastníkov alebo skôr pohodlnosť úradov, ktorým bola prostredníctvom
tohto ustanovenia podstatným spôsobom zjednodušená a urýchlená práca. Je pomerne
ťažké si predstaviť vlastníka, ktorý by nemal záujem hájiť svoje práva.
Na záver je nutné upozorniť na rozdiel v použitej terminológii, keďže český ZPF
i ZL hovorí vždy o odňatí, tak ako aj slovenský SZPF, a to na rozdiel od slovenského
lesného zákona, ktorý hovorí o vyňatí. Z akého dôvodu vznikol tento rozdiel
v slovenskej úprave nie je zrejmé, keďže oba zákona pochádzajú z blízkeho obdobia,
tzn. z roku 2004 a 2005. Ďalší terminologický rozdiel spočíva v náhradách za
136

Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 802) je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=802
[12.
mája 2012].
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odňatie/vyňatie, keďže podľa slovenského lesného zákona, SZPF a českého ZPF sa platí
odvod, kým podľa českého lesného zákona sa jedná o poplatok.
Ďalší spôsob ochrany pozemkov určených k plneniu funkcií lesa je
uskutočňovaný prostredníctvom opatrení pri spracovávaní návrhov dokumentácií a pri
vydávaní rozhodnutí (§ 14 ZL). Sú určené povinnosti pri spracovávaní územne
plánovacej dokumentácie, dokumentácie stavieb a návrhov na stanovenie dobývacieho
priestoru dbať na zachovávanie lesa a dodržovanie ZL. Dotknuté osoby sú pri plnení
týchto povinností povinné navrhovať a odôvodňovať riešenia, ktoré sú najvhodnejšie
s ohľadom

na

zachovanie

celospoločenských

záujmov.

lesa,

ochranu

Súčasne

sú

životného
povinné

prostredia

uskutočniť

a ostatných
vyhodnotenie

predpokladaných dôsledkov navrhovaného riešenia, a prípadne navrhnúť náhradné
riešenie. Podľa J. Drobníka platí, že „přesto důsledné plnění těchto povinností ze strany
zpracovatelů návrhů je v praxi spíš jen ojedinělé. Jen v malém procentu případů se lze
setkat zejména se splněním povinností navrhnout alternativní řešení“138.
V prípade, že sa jednanie podľa zvláštneho predpisu (napríklad stavebného
zákona) bude dotýkať záujmov chránených ZL, rozhodne dotknutý orgán štátnej správy
len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy lesa, ktorý ho môže podmieniť
splnením stanovených podmienok (§ 14 ods. 2 ZL). Tento súhlas je nevyhnutný
v prípade, že sa jedná aj o pozemok do vzdialenosti 50 m od okraja lesa, čiže súhlas je
nevyhnutný nie len ak sa jedná o pozemok určený k plneniu funkcie lesa, ale aj
pozemok do uvedenej vzdialenosti od okraja lesa. Jedná sa o tzv. ochranné pásmo,
ktorého cieľom je chrániť les pred dôsledkami vykonávanej činnosti. Súhlas vydávaný
pre zákonom vymenované rozhodnutia je záväzným stanoviskom podľa § 149 zákona č.
500/2004 Sb., správneho poriadku, tzn., že nie je samostatným rozhodnutím v správnom
konaní, ale je podkladom pre vydávané rozhodnutie. Súhlas je podmienkou pre vydanie
rozhodnutia podľa zvláštneho zákona, ale aj po nadobudnutí právnej moci tohto
rozhodnutia ostáva predmetný pozemok súčasťou pozemkov plniacich funkciu lesa.
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Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 354) je dostupná na:
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119

K jeho odňatiu dôjde až po vydaní rozhodnutia o odňatí podľa § 13 ods. 1 a § 16 ods. 1
ZL, ktoré je možné vydať až na základe týchto zvláštnych rozhodnutí.
Aj na Slovensku lesný zákon stanovuje povinnosti pri územnoplánovacej
činnosti, a to v § 6 SZL, ktorý ukladá spracovateľom povinnosti pri návrhoch územných
plánov, pri spracúvaní návrhov na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov a pri
návrhoch na určenie chráneného ložiskového územia. Tak ako aj v Českej republike, sú
spracovatelia aj na Slovensku povinní navrhnúť a odôvodniť riešenie, ktoré je
z hľadiska ochrany lesných pozemkov najvhodnejšie a prípadne navrhnúť alternatívy,
a to vrátane ich ekonomických dosahov. Pred schválením návrhu sú spracovatelia
povinní ho prerokovať a vyžiadať súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
Územné rozhodnutie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov, nemožno vydať bez
súhlasu vlastníka, správcu a záväzného stanoviska orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva (§ 6 ods. 3 SZL). Z tohto pravidla je stanovená výnimka vzťahujúca sa na
územné rozhodnutie o umiestnení stavby diaľnice a ciest pre motorové vozidlá vrátane
ich súčastí. Podľa tejto výnimky územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných
pozemkov a má slúžiť na výstavbu predmetných objektov, je možné vydať aj bez
súhlasu vlastníka lesného pozemku alebo jeho správcu. Jedná sa o ďalšie opatrenie na
urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.
B. Ochrana kvality lesných pozemkov
Ochrana kvality pozemkov určených na plnenie funkcií lesa je čiastočne
upravená prostredníctvom povinností pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce
stavebnú, ťažobnú a priemyslovú činnosť (§ 13 ods. 3 a 4 ZL). Pri týchto činnostiach sú
osoby povinné vykonávať práce tak, aby na pozemkoch a lesných porastoch dochádzalo
k čo najmenším škodám, a v prípade ich vzniku boli čo najskôr uskutočnené potrebné
opatrenia, ukladať odpratanú hmotu na určené miesto, priebežne vytvárať predpoklady
pre následnú rekultiváciu uvoľnených plôch a uskutočňovať rekultiváciu ako
takú, používať vhodné technické prostriedky, technológie a biologicky odstrániteľné
hydraulické kvapaliny a činiť opatrenia smerujúce k zabráneniu úniku látok
poškodzujúcich les a prírodné prostredie. Tieto povinnosti sa vzťahujú aj na
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uskutočňovanie hydrogeologického a geologického prieskumu. Pri týchto činnostiach sa
jedná o uplatňovanie zásady prevencie a reparácie. Podľa P. Petržílka „zásada prevence
spočívá v povinnosti provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech
docházelo k co nejmenším škodám. Navazující zásada reparace pak stanoví, že dojde-li
ke škodě, jsou právnické a fyzické osoby provádějící vyjmenované činnosti povinni
bezprostředně činit potřebná opatření k odstranění škod“139.
Ďalšia úprava, ktorá môže mať pozitívny vplyv na ochranu kvality lesných
pozemkov je obsiahnutá v rôznych ustanoveniach lesného zákona. Jedná sa napríklad
o úpravu podľa § 34 ods. 1 ZL, podľa ktorej musí byť približovanie, uskladňovanie
a odvoz dreva uskutočňovaný takým spôsobom, aby nedochádzalo k neprimeranému
poškodzovaniu lesa a ostatných pozemkov. Alebo povinnosť všetkých osôb
zaisťujúcich

ťažobné

práce

uskutočňovať

ich

takým

spôsobom,

aby

boli

minimalizované negatívne dopady na lesný ekosystém v danom prostredí (§ 33 ods. 5
ZL). Ďalším príkladom môže byť uskutočňovanie meliorácií a hradení bystrín, ktoré sú
biologickými a technickými opatreniami určenými na ochranu pôdy a starostlivosť
o vodohospodárske pomery (§ 35 ods. 1 ZL).
Slovenský lesný zákon neupravuje problematiku stanovenia povinností pri
výkone vybraných činností. Naopak obsahuje obdobné opatrenia týkajúce sa ochrany
lesných pozemkov pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva (§ 24 ods. 1 SZL),
uskutočňovania ťažby dreva takým spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne
dôsledky na pôdu (§ 23 ods. 3 SZL), lesnickotechnických meliorácií (§ 26 ods. 1 SZL)
a zahrádzaní bystrín v lesoch (§ 27 ods. 1 SZL).

Zhrnutie
Táto časť práce sa zameriava na ochranu najhodnotnejších častí pôdy, a to
ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ochranu pozemkov plniacich funkcie
lesa. O ich významnosti svedčí aj to, že im náleží samostatná právna úprava, pričom ich
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Viz poznámka č. 120, str. 34.
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ochrana je uskutočňovaná aj prostredníctvom ďalších právnych predpisov. Využívanie a
ochrana pôdy, ktorá je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pozemkov
plniacich funkcie lesa je viac menej koncipovaná na rovnakom princípe, keďže
základom ochrany sú zásady pre využitie týchto pozemkov.
Právna úprava je zameraná na ochranu kvality a rozlohy týchto prírodných
zdrojov. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že úprava tejto problematiky v Českej
republike je na pomerne dostačujúcej úrovni, aj keď parciálne nedostatky by bolo de
lege ferenda vhodné odstrániť. Naopak slovenská úprava vykazuje zjavné rozpory
s pôvodným účelom zákona. K ich prijatiu došlo v súvislosti s cieľom urýchlenia
výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá na Slovensku. Aj v Českej republike
dochádza k mnohým iniciatívam, ktorých cieľom je obmedzenie ochrany pôdy s cieľom
podpory rôznych záujmov. Pre adekvátnu existenciu tohto prírodného zdroja je dôležité,
aby tieto iniciatívy ostali len vo forme teoretickej a nepretavili sa do ustanovení zákona.
Uvedené hodnotenie porovnávaných úprav je možné potvrdiť napríklad aj
prostredníctvom stanovenia rozsahu výnimiek zákonom oslobodených od platenia
odvodu za odňatie/vyňatie pôdy, keďže na Slovensku je tento rozsah stanovený
nepomerne širším spôsobom, a to aj napriek tomu, že práve poplatok za túto činnosti je
jediným ekonomickým nástrojom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a pozemkov plniacich funkcie lesa.
K vyváženosti tohto zhrnutia je nutné uviesť, že čo sa týka hospodárenia na
poľnohospodárskom pôdnom fonde, slovenský zákon obsahuje konkrétnejšie opatrenia,
prostredníctvom ktorých ukladá vlastníkom a užívateľom pôdy povinnosti majúce vplyv
na ochranu kvality pôdy.

4.3. Využívanie a ochrana vody ako prírodného zdroja
Voda je základnou zložkou životného prostredia, bez ktorej by na Zemi nemohol
existovať život. Jej pozícia je nezastupiteľná a funkcia, ktorú plní nenahraditeľnou.
Kvantita a výskyt vody je na Zemi obmedzený. Je možné konštatovať, že v súčasnej
dobe je využívaná väčšina známych zdrojov vody, pričom spôsob a rozsah ich
využívania neustále narastá, napríklad v priemysle, poľnohospodárstve, doprave,
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energetike, pričom nie je možné predpokladať, že by v budúcnosti mohlo dôjsť
k objaveniu väčšieho množstva nových zdrojov vody. Z uvedeného vyplýva nutnosť
ochrany už objavených zdrojov vody. Taktiež kvalitatívnym vlastnostiam vody by mala
byť venovaná dostatočná pozornosť, keďže jej ohrozenie môže mať negatívne následky
pre životné prostredie ako celok. V súčasnej dobe dochádza k čoraz častejšiemu
skloňovaniu tzv. water security, tzn. dostatočnému zabezpečeniu dodávkami vody.
Podľa B. Moldana je vo všetkých štátoch venovaná nutná pozornosť kvalite vody a jej
dostatku lebo „je to záležitost velmi důležitá po stránce ekonomické – vodní
hospodářství je ve většině zemí významným hospodářským odvětvím – a v mnoha zemích
v suchých oblastech je dostatek zdrojů kvalitní sladké vody výrazně limitujícím faktorem
civilizačního rozvoje. Předpokladá se, že voda se postupně stane vůbec nejkritičtějším
přírodním zdrojem140.
Vodu je dôležité chrániť ako takú, ako aj v rámci regulácie činností na území, na
ktorom sa vyskytuje. Takéto využitie predstavuje pomerne rozsiahlu oblasť právnej
úpravy, ktorou sa táto práca z dôvodu jej rozsahu nebude zaoberať. Čo sa týka ochrany
vody ako prírodného zdroja je taktiež nevyhnutné zmieniť právnu úpravu regulujúcu jej
odbery z vodných zdrojov. Jedná sa o úpravu obsiahnutú v zákone č. 274/2001 Sb.,
o vodovodoch a kanalizáciách pre verejnú potrebu a v zákone č. 164/2001 Sb.,
o prírodných liečivých zdrojoch, zdrojoch prírodných minerálnych vôd, prírodných
liečebných kúpeľoch a kúpeľných miestach (ďalej ako KZ).
Dôležitosť využívania a ochrany vody ako prírodného zdroja taktiež vyplýva
z toho, že voda prechádza a má vplyv na ďalšie zložky životného prostredia, ako je
napríklad pôda, rastlinstvo a živočíšstvo. Vo všeobecnosti je voda jedným z prírodných
zdrojov, ktorý má tzv. cezhraničný charakter, tzn., že jeho stav môže mať vplyv na
životné prostredie za hranicami konkrétneho štátu, pričom sa jedná najmä o stav vody
vo vodných tokoch.
Z hľadiska komparácie slovenského a českého vodného práva je možné uviesť,
že obe právne úpravy sú pomerne zásadným spôsobom ovplyvnené európskym vodným
právom, ktoré poskytuje v rámci prírodných zdrojov vodám najkomplexnejšiu úpravu.
Z tohto dôvodu komparácia dvoch úprav, ktoré transponujú pre ne identické európske
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Viz poznámka č. 1, str. 229.
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predpisy stráca praktický význam. Svoju váhu z hľadiska podobnosti zohral samozrejme
aj spoločný pôvod oboch úprav. Slovenská úprava je obsiahnutá v zákone č. 364/2004
Z.z., o vodách (ďalej ako SVZ).
Základ právnej úpravy vôd je obsiahnutý v zákone o vodách, ktorý je
konkretizovaný prostredníctvom podzákonných právnych noriem. Zákon rozpoznáva
dva základné druhy vôd, a to vody povrchové, tzn. “vody přirozeně se vyskytující na
zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky,
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních” (§ 2 ods. 1
VZ) a vody podzemné, za ktoré sú považované “vody přirozeně se vyskytující pod
zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se
považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních” (§ 2
ods. 2 VZ). Slovenská úprava taktiež obsahuje rozdelenie vôd na povrchové
a podzemné (§ 3 ods. 1 SVZ). Paradoxne z titulu geografickej polohy Slovenska
vyznieva definícia povrchových vôd, za ktoré sú považované aj pobrežné vody
a brakické vody. Je pravdepodobné, že k tomuto došlo z dôvodu doslovnej
implementácie európskej legislatívy, a to bez ohľadu na reálnosť a praktické uplatnenie
tohto ustanovenia na Slovensku.
Základnou povinnosťou každého, kto užíva vodu je dbať na jej ochranu a
zabezpečovať jej hospodárne a účelné užívanie (§ 5 VZ). Jedná sa o všeobecnú
povinnosť vzťahujúcu sa na všetky osoby užívajúce vodu. Toto ustanovenie „…
podrobněji rozvádí účel zákona (§ 1 ods. 2) a zdůrazňuje nezbytnost odpovědného (a
udržitelného) užívaní vod (zejména je nutno brát v potaz zákony upravující ochranu
životního prostředí)“141. Všeobecné nakladanie s vodami sa vzťahuje taktiež na
nakladanie k výrobný účelom. V tomto prípade je užívateľ povinný vykonávať vo
výrobe účinné úpravy, ktoré budú viesť k hospodárnemu využívaniu vodných zdrojov a
budú zohľadňovať najlepšie dostupné technológie. Sú uložené aj povinnosti vzťahujúce
sa k stavbám, ich zmenám a zmenám ich užívania. Jedná sa o pomerne nekoncepčné
zaradenie týchto povinností do úpravy všeobecného používania vôd. Pravdepodobne by
táto úprava mala byť skôr súčasťou stavebných predpisov.
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Horáček Z. a kolektív, Vodný zákon č. 254/2001 Sb., v úplnom znení s komentárom, Sondy, Praha,
2011, str. 26.
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Zákon rozlišuje dva primárne spôsoby nakladania s vodami, a to všeobecné
užívanie vôd a zvláštne užívanie vôd. Na základe všeobecného užívania je každému
umožnené v stanovených prípadoch nakladať s vodami bez povolenia vodoprávneho
úradu. Napríklad je každému povolené odoberať povrchové vody pre vlastnú potrebu, a
to za podmienky, že k tomu nie je potreba technického zariadenia (§ 6 ods. 1 VZ). Pri
tomto užívaní povrchových vôd je zakázané ohrozovať akosť alebo zdravotnú
nezávadnosť vôd, narušovať prírodné prostredie, zhoršovať odtokové pomery, atď. Toto
široké oprávnenie môže byť vodoprávnym úradom obmedzené, a to prostredníctvom
rozhodnutia (ak sa bude vzťahovať na konkrétne určených adresátov) alebo
prostredníctvom opatrenia všeobecnej povahy (ak nie je okruh adresátov presne
určený). Oprávneným vodoprávnym úradom je v tomto prípade obecný úrad, ak sa
nejedná o vodný tok tvoriaci štátnu hranicu (§ 105 ods. 1 VZ). Dôvodom pre takéto
obmedzenie je verejný záujem, ako napríklad bezpečnosť osôb, nedostatok vody, atď.
Podľa § 7 VZ nie je treba povolenia alebo súhlasu vodoprávneho úradu ani k užívaniu
povrchových vôd k plavbe.
Na Slovensku je za všeobecné užívanie vôd považované na rozdiel od Českej
republiky aj také, ktoré je vykonávané prostredníctvom jednoduchých vodných
zariadení, ako sú napríklad domové studne, z ktorých sa voda čerpá ručne alebo
pramenné záchytky so stanovenou výdatnosťou prameňa (§ 18 SVZ).
Ostatné činnosti súvisiace s vodou sú považované za osobitné užívanie vôd, a
preto je k ním potreba obdŕžať povolenie, súhlas alebo vyjadrenie. Jedná sa o
administratívne nástroje slúžiace k ochrane vôd.
A. Administratívne nástroje uplatňované pri ochrane vôd
Základ ochrany vôd pri ich osobitnom užívaní tvoria povolenia k nakladaniu s
povrchovými alebo podzemnými vodami (§ 8 VZ). Nejedná sa o taxatívnym výpočet
všetkých prípadov, pre ktoré je nevyhnutné obdŕžať povolenia vodohospodárskeho
úradu, keďže napríklad podľa § 14 VZ je povolenie obligátne aj k ďalším činnostiam
majúcim vplyv na vodné pomery. Jedná sa napríklad o povolenie ukladať ťažobný
odpad do povrchových vôd alebo vykonať geologické práce v ochranných pásmach
vodných zdrojov. Z titulu ochrany vôd ako prírodných zdrojov je dôležité povolenie
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k ich odberu. Povolenie je ďalej vyžadované k stavebným povoleniam na vodné diela.
V tomto prípade má vodoprávny úrad postavenie špeciálneho stavebného úradu (§ 15
ods. 4 VZ). Na základe § 107 ods. 1 písm. u) až písm. x) VZ náleží táto právomoc
krajským úradom. Na Slovensku je osobitné užívanie upravené v § 21 a násl. SVZ.
Ďalším administratívnym nástrojom slúžiacim k ochrane vôd je súhlas
vodoprávneho úradu potrebný k stavbám, zariadeniam alebo činnostiam, ktoré môžu
mať vplyv na vodné pomery (§ 17 VZ). Súhlas je mnohokrát vydávaný ako podkladové
rozhodnutie pre konanie podľa zvláštnych zákonov, pričom je pre toto konanie záväzné.
Slovenská úprava tohto nástroja je takmer totožná s českou úpravou, pričom jediná
odlišnosť spočíva v tom, že určité súhlasy majú obmedzenú platnosť, tzn. zanikajú, ak
do jedného roka od ich vydania nie je začaté konanie podľa osobitného predpisu (§ 27
SVZ).
Posledným z administratívnych nástrojov je vyjadrenie (§ 18 VZ), ktoré však nie
je považované za rozhodnutie v správnom konaní, ako tomu je pri súhlase a povolení.
Vydáva sa k zámerom, ktoré majú potenciál ovplyvniť vodné pomery alebo niektoré
vlastnosti vôd, ako je jej množstvo alebo akosť. Slovenská úprava tohto nástroja určuje
oproti českej úprave ďalšie činnosti, k výkonu ktorých je vyjadrenie nevyhnutné, ako
napríklad pripravované technologické úpravy vo výrobnom procese alebo objeme
výroby, ak môžu mať vplyv na nakladanie s vodami (§ 28 SVZ).
B. Koncepčné nástroje ochrany vôd
Koncepčné nástroje ochrany vôd sú pomerne zásadným spôsobom ovplyvnené
európskym právom, a to predovšetkým rámcovou smernicou 2000/60/ES o vodách.
Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že sa obe porovnávané právne úpravy
nebudú pri aplikácii týchto nástrojov v zásade odlišovať.
Cieľom plánovania v oblasti vôd je vymedzenie a vzájomná harmonizácia
verejných záujmov ochrany vôd ako zložky životného prostredia, zníženie
nepriaznivých účinkov povodní a sucha a udržateľné užívania vodných zdrojov, a to
najmä pre účely zásobovania pitnou vodou. V praxi sú tieto ciele naplňované
prostredníctvom plánov povodí (medzinárodné plány povodí, národné plány, plány častí
povodí a plány povodí) a plánov pre zvládanie povodňových rizík (§ 24 a § 25 VZ).
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K dosiahnutiu cieľov obsiahnutých v týchto plánoch sú prijímané plány opatrení, ktoré
obsahujú konkrétny časový harmonogram na uskutočnenie navrhovaných opatrení, ako
aj ich finančný rámec (§ 26 VZ). V rámci plánovania v oblasti vôd sú zaradené aj ciele
týkajúce sa jej ochrany ako zložky životného prostredia (§ 23a VZ).
V slovenskej právnej úprave je tejto oblasti venovaná tretia časť zákona
o vodách, tzn. § 11 a násl. SVZ. V rámci vodného plánovania sa na Slovensku
vyhotovujú plány manažmentu povodí a Vodný plán Slovenska. V týchto dokumentoch
sú obsiahnuté programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ktoré sú
určené na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
C. Finančné nástroje
Ku kladnému pôsobeniu koncepčných a administratívnych nástrojov v rámci
ochrany vôd ďalej prispievajú nástroje ekonomické predstavované poplatkami. Je
možné ich deliť do dvoch základných kategórií, a to na poplatky za využívanie vôd ako
prírodných zdrojov a za ich znečisťovanie. Jedná sa predovšetkým o poplatky za
vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových a do vôd podzemných, poplatok za
odobrané množstvo podzemnej vody a platbu k úhrade správy vodných tokov a povodí.
Ich úprava je obsiahnutá v § 88 a násl. VZ a § 78 a násl. SVZ.
Z titulu využívania prírodných zdrojov je podstatný poplatok za odobrané
množstvo podzemnej vody. Táto poplatková povinnosť nenáleží povinnému, ktorý
odobral množstvo menšie alebo rovné 6000 m3 za kalendárny rok, resp. menšie alebo
rovné 500 m3 v každom mesiaci roku. Výška poplatku záleží na skutočne odobratom
množstve vody, a nie od toho, aké množstvo bolo administratívne povolené. Výška ceny
je stanovená v prvej prílohe VZ, z ktorej vyplýva, že za odobratie podzemnej vody pre
zásobovanie pitnou vodou je stanovená sadzba 2,- Kč/m3 a pre ostatné použitie 3,Kč/m3. Príjem z tohto poplatku je z 50 % príjmom kraja, na ktorého území sa odber
uskutočňuje a z 50 % príjmom Štátneho fondu životného prostredia. Využitie príjmu
kraja je účelovo viazané len na podporu výstavby a obnovy vodohospodárskej
infraštruktúry, pričom profitovať z tohto opatrenia by mala predovšetkým obec, na
ktorej území k odberom dochádza.
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Na Slovensku je povinný platiť tento poplatok ten, kto odoberá podzemné vody
v množstve presahujúcom 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1250 m3 za mesiac (§ 79
ods. 2 VZ). Jedná sa o podstatne väčší objem odberu oslobodeného od poplatku ako
v Českej republike. Výška poplatku je stanovená v § 6 nariadenia vlády č. 755/2004
Z.z., ktorým sa stanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti
súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, a to podľa účelu použitia vody. Napríklad
pre verejné vodovody je stanovená sadzba za odber podzemnej vody 0, 0332 €/m3.
Poplatky sú zo 100 % príjmom Environmentálneho fondu, takže z nich neprofituje obec
a ani kraj, ktorých územia sa odber týka, ako je tomu v Českej republike.
Svoj význam v rámci ochrany prírodných zdrojov pred nadmerným využívaním
náleží aj platbe k úhrade správy vodných tokov a správy povodia (§ 101 VZ). Výška
poplatku sa odvodzuje od odobraného množstva a druhu činnosti, na ktorý má byť
odobraná voda využitá. Cieľom tohto poplatku je motivácia k čo najšetrnejšiemu
využívaniu tohto prírodného zdroja. Poplatok nie je platený v prípade rovnakého
množstva odberu ako v rámci poplatku za odobrané množstvo podzemnej vody. Platí sa
za skutočne odobrané množstvo, pričom výška platby je stanovená správcom vodného
toku a vyplýva zo skutočných nákladov týkajúcich sa správy, toho ktorého toku alebo
povodia. Slovenský zákon povinnosť platenia tohto poplatku nestanovuje pre všetky
odbery do 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1250 m3 za mesiac (§ 78 ods. 3 písm. a)
SVZ), pričom výška platby je určená na základe vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 218/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia poskytovania
vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodných tokov a je taktiež ako
v Českej republike príjmom správcu povodia.
D. Ochrana vodných pomerov a ochrana vodných zdrojov
Na ochranu vody z hľadiska jej vodných pomerov a ochranu vodných zdrojov sa
zameriava piata hlava vodného zákona. Túto úpravu je možné rozdeliť na päť
kľúčových oblastí, ktorých prioritou je ochrana čistoty – kvality vody i ochrana jej
množstva – kvantity.
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Prvá časť je zameraná na ochranu samotných vodných pomerov. Tohto cieľa nie
je možné dosiahnuť bez poskytnutia ochrany územiu, na ktorom sa dotknutá voda
nachádza (§ 27 VZ). Z tohto dôvodu náleží vlastníkom pozemkov všeobecná povinnosť
zaistiť ich starostlivosť tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu vodných pomerov. Jedná
sa o ustanovenie uplatňujúce sa subsidiárne vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim
napríklad zo ZPF alebo ZL.
Územná ochrana vodných pomerov je uskutočňovaná prostredníctvom inštitútu
chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd (§ 28 VZ) a inštitútu územia chráneného
pre akumuláciu povrchových vôd (§ 28a VZ). „Institut chráněných oblastí přirozené
akumulace vod směřuje k preventivní ochraně oblastí, ve kterých dochází k přirozené
akumulaci vod, před činnostmi, které by mohly ohrozit jejich jakost či množství“142.
Práve prostredníctvom uplatnenia tohto inštitútu môže byť ovplyvnené využívanie a
ochrana iných prírodných zdrojov, keďže v týchto oblastiach je zakázané napríklad
odvodňovať poľnohospodárske pozemky, ťažiť nerasty povrchovým spôsobom, atď.
Z uvedených zákazov môže ministerstvo životného prostredia udeliť výnimku, a to po
obdŕžaní súhlasu vlády. V rámci slovenskej úpravy sa jedná o tzv. chránenú
vodohospodársku oblasť (§ 31 SVZ), pričom sa jedná o vecne zhodnú úpravu s českou
úpravou.
Inštitút územia chráneného pre akumuláciu povrchových vôd bol do právneho
poriadku Českej republiky zavedený v roku 2008, pričom jeho hlavným cieľom je
chrániť, resp. zachovať vhodné územia pre realizáciu opatrení umožňujúcich
akumuláciu povrchových vôd, a to so zámer výstavby vodných nádrží, ktoré by mali
v budúcnosti zabrániť nedostatku vody, resp. slúžiť ako ochrana pred povodňami.
Z uvedeného vyplýva zrejmá snaha o predbežnú opatrnosť v zmysle zaistenia vodných
pomerov s ohľadom na predpokladané klimatické zmeny, v rámci ktorých môže dôjsť
k striedaniu suchých období s obdobiami s výrazným zrážkovým potenciálom.
Druhá oblasť je zameraná na ochranu podzemnej vody (§ 29 VZ), a to
prostredníctvom stanovenia prednostného účelu zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou, a to z dôvodu jej akosti. Svoj význam má určite i skutočnosť najmenších
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nákladov nevyhnutných na jej úpravu. K inému účelu je možné túto vodu využiť iba
v prípade povolenia vodoprávneho úradu, a to za podmienky, že nedôjde k narušeniu
uspokojovania potrieb ohľadom pitnej vody. Predmetné ustanovenie ďalej upravuje
otázku zodpovednosti za straty, resp. zníženie možnosti odberu podzemnej vody, ktoré
nastalo ako dôsledok prevádzkovej činnosti a povinnosť vlastníka oznámiť
vodoprávnemu úradu zvýšený výskyt podzemných vôd, a to za účelom zistenia
výdatnosti podzemnej vody. Plnenie tejto povinnosti uľahčuje monitoring výskytu a
kvality podzemných vôd.
Samotná

ochrana

vodných

zdrojov

je

uskutočňovaná

prostredníctvom

ochranných pásiem týchto zdrojov (§ 30 VZ), inštitútu zraniteľných oblastí (§ 33 VZ),
inštitútu citlivých oblastí (§ 32 VZ), úpravy povrchových vôd určených ku kúpaniu (§
34 VZ/§ 8 SVZ) a rybích oblastí (§ 35 VZ/§ 10 SVZ).
Ochranné pásma vodných zdrojov predstavujú ďalší nástroj územnej ochrany
vôd, ktorý slúži k ochrane výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodných
zdrojov, ktoré sú využívané alebo využívateľné pre zásobovanie pitnou vodou.
V porovnaní s chránenými oblasťami prirodzenej akumulácie vôd sa jedná o územie
menšej plochy. Je zriaďované opatrením obecnej povahy a jeho stanovenie je vždy
verejným záujmom. Ochrana vodného zdroja je zaistená prostredníctvom tzv.
dvojpásmovej ochrany, pričom ochranné pásmo I. stupňa je zriadené v bezprostrednej
blízkosti odberného zariadenia a ochranné pásmo II. stupňa slúži skôr k ochrane
vlastností vodného zdroja a nachádza sa mimo prvého ochranného pásma. V rámci
týchto pásiem sú prostredníctvom opatrenia všeobecnej povahy stanovené činnosti,
ktoré je zakázané v nich vykonávať, a to okrem zákazu vstupu a vjazdu do ochranného
pásma I. stupňa, pre ktoré uvedený zákaz platí ex lege.
Na Slovensku je problematika ochranný pásiem vodárenských zdrojov
stanovená v § 32 SVZ. Podľa tejto úpravy môže orgán štátnej vodnej správy určiť na
zvýšenie ochrany zdroja aj ochranné pásmo III. stupňa.
Ďalším druhom územnej ochrany povrchových vôd je inštitút zraniteľných
oblastí, prostredníctvom ktorého sú chránené vody znečistené alebo ohrozené
142

Viz poznámka č. 141, str. 106.
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dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskej činnosti. Tieto oblasti sú stanovené na
základe nariadenia vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zraniteľných oblastí a o používaní
a skladovaní hnojív a statkových hnojív, striedaní plodín a uskutočňovaní protieróznych
opatrení v týchto oblastiach, ktoré obsahuje taktiež akčný program obsahujúci povinné
opatrenia. Významovo identická úprava je obsiahnutá aj na Slovensku v § 34 SVZ.
Čo sa týka osobitnej ochrany vodných útvarov v súvislosti s ochranou
prírodných zdrojov, je dôležité zmieniť inštitút citlivých oblastí. Jedná sa o „vodní
útvary s nepříznivým stavem vod v důsledku vyšší míry znečištění (zejména v důsledku
vypouštění komunálních odpadních vod) nebo vody, které vzhledem k účelu jejich využití
(zdroj pitné vody) vyžadují vyšší míru ochrany“143. Citlivé oblasti vymedzila vláda
v nariadení č. 61/2003 Sb., o ukazovateľoch a hodnotách prípustného znečistenia
povrchových vôd a odpadových vôd, náležitostiach povolení k vypúšťaniu odpadových
vôd do vôd povrchových a do kanalizácií a o citlivých oblastiach, ktoré obsahuje
ukazovatele prípustného znečistenia odpadových vôd a ich hodnoty. V rámci tejto
ochrany dochádza na rozdiel od ochrany územnej iba k ochrane vody samotnej. Vecne
zhodná úprava platí aj na Slovensku (§ 33 SVZ).
Štvrtá oblasť ochrany vôd sa sústredí na ochranu množstva povrchovej i
podzemnej vody. K ochrane množstva povrchovej vody slúži inštitút minimálneho
zostatkového prietoku (§ 36 VZ), pričom sa jedná o taký prietok, ktorý umožňuje
všeobecné nakladanie s povrchovými vodami a plnenie ekologických funkcií vodného
toku. V prípade podzemných vôd sa jedná inštitút minimálnej hladiny podzemných vôd
(§ 37 VZ). Ide o hladinu, ktorá umožňuje udržateľné užívanie vodných zdrojov, a ktorá
zaistí dosiahnutie dobrého ekologického stavu súvisiacich povrchových vôd a vylúči
poškodenie suchozemských ekosystémov. Pre oba nástroje sú stanovené konkrétne
parametre prostredníctvom povolenia vodoprávneho úradu k nakladaniu s vodami.
Slovenská úprava neobsahuje samostatnú úpravu týchto inštitútov, ale stanovuje,
že orgán štátnej vodne správy je viazaný pri povoľovaní odberu vôd na osobitné
užívanie minimálnym zostatkovým prietokom u odoberania vôd z vodného toku
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Viz poznámka č. 60, str. 289, marg. 988.
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a minimálnou hladinou podzemných vôd pri odbere z podzemnej vody (§ 21 ods. 7
SVZ).
Piatou oblasťou ochrany vodných pomerov je ochrana akosti vody (§ 38 a násl.
VZ). Jedná sa o jednu z najdôležitejších vlastností vody, ktorej ochrane sa pripisuje
veľký význam. Je možné konštatovať, že celá oblasť ochrany vôd smeruje primárne
k ochrane jej čistoty.
Vody sú chránené pred tzv. odpadovými vodami, za ktoré sú považované „vody
použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách,
zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních
prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“
(§ 38 ods. 1 VZ). Tieto vody je možné vypúšťať len na základe povolenia, pričom pri
povoľovaní tejto činnosti vodoprávny úrad vychádza z hodnôt ukazovateľov
prípustného znečistenia vôd, ktoré sú stanovené nariadením vlády č. 416/2010 Sb., o
ukazovateľoch a hodnotách prípustného znečistenia odpadových vôd a náležitostiach
povolení k vypúšťaniu odpadových vôd do vôd podzemných. Je nutné zdôrazniť, že
priame vypúšťanie odpadových vôd do vôd podzemných je zakázané a vodoprávny úrad
môže povoliť len vypúšťanie nepriame, tzn. do pôdnej vrstvy, a to iba v prípade
vypúšťania z jednotlivých stavieb pre bývanie a individuálnu rekreáciu alebo
obdobných stavieb, a to za splnenia ďalších zákonom stanovených podmienok (§ 38
ods. 7 VZ). Jedná sa o výnimočný spôsob riešenia, ktorý je nevyhnutný pre samostatne
stojacie objekty, ako napríklad horské chaty, kde z dôvodu ich umiestnenia nie je
prípustné iné riešenie likvidácie odpadových vôd. Problematika vypúšťania odpadových
vôd do povrchových a podzemných vôd je na Slovensku upravená v § 36 a § 37 SVZ.
Druhým prípadný zdrojom znečisťovania kvality vôd sú závadné látky, ktorými
sú látky, ktoré môžu ohroziť akosť vôd, pričom sa nejedná o banské vody alebo
odpadové vody (§ 39 VZ). Cieľom ochrany je, aby sa tieto závadné látky vôbec
nedostali do vôd povrchových a podzemných a nemohli tak ohroziť ich akosť. Prísnejší
režim je stanovený pre zvlášť nebezpečné závadné látky a pre prioritné látky, ktoré sú
zvláštnou kategóriou nebezpečných a zvlášť nebezpečných látok predstavujúcich
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významné riziko pre vodné prostredie a súvisiace ekosystémy. Ich zoznam je stanovený
v už vyššie zmieňovanom nariadení vlády č. 61/2003 Sb. Slovenská úprava
zaobchádzania so škodlivými látkami je obsiahnutá v § 39 SVZ.
Zákon o vodách taktiež upravuje aj problematiku havárií, tzn. mimoriadne
závažného zhoršenia alebo ohrozenia akosti vôd (§ 40 a násl. VZ/§ 41 SVZ). „Je třeba
zdůraznit, že havárií je mimořádné závažné zhoršení (ohrožení) jakosti vod, nikoliv tedy
jakékoliv zhoršení (ohrožení) jejich jakosti“144. Pôvodca havárie má povinnosť
uskutočniť bezprostredné opatrenia smerujúce k odstráneniu príčin a následkov havárie,
ohlásiť haváriu príslušným orgánom, poskytnúť potrebné údaje a spolupracovať so
správnymi orgánmi na odstránení príčin a následkov tejto udalosti.
Zákon ďalej upravuje ochranu vodných tokov (§ 43 a násl. VZ), ktoré majú
dôležitú funkciu z hľadiska životného prostredia, keďže z veľkej časti tvoria povrchové
vody. Taktiež majú svoj význam z hľadiska ekonomického, a to napríklad ako dopravné
cesty, prostriedok k výrobe energie, športové a rekreačné účely. Vodný tok je tvorený
povrchovou vodou, takže koryto nie je považované za jeho súčasť, aj keď z povahy veci
vyplýva, že ochrana vodného toku musí úzko súvisieť aj s ochranou jeho koryta.
K tomu, aby vodné toky a ich korytá splňovali svoj účel, zákon stanovuje radu
povinností vzťahujúcich sa na vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú korytá
vodných tokov, alebo ktorých pozemky s korytami susedia (§ 50 VZ/§ 50 SVZ, resp. §
51 VZ). Ďalšie povinnosti sa vzťahujú na vlastníkov stavieb a zariadení v korytách
vodných tokov alebo susediacich s nimi.
Základ ochrany vodných tokov je obsiahnutý v rámci § 46 ods. 1 VZ/ § 47 ods.
1 SVZ, ktorý stanovuje, že „je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil
koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo
nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení
plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na
místech, z nichž by mohly být splaveny do vod“. K zaisteniu potrebného stavu vodných
tokov je zákonom zriadená správa vodných tokov (§ 47 a násl. VZ/§ 48 a násl. SVZ).
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E. Vodná stráž a vodohospodár
Slovenská úprava oproti českej úprave obsahuje inštitút vodnej stráže (§ 69
SVZ). Jej úlohou je ochrana vôd, vodných tokov a vodných stavieb. Pri výkone svojej
činnosti má vodná stráž pomerne široké právomoci, ako napríklad zisťovať porušenie
povinností vyplývajúcich z ustanovení na ochranu vôd, vodných tokov a vodných
stavieb, ako aj ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za takto spáchané
priestupky. Pre úplnosť je nutné uviesť, že táto úprava bola súčasťou českého právneho
poriadku (zákon č. 130/1974 Sb., o štátnej správe vo vodnom hospodárstve), a to až do
prijatia v súčasnej dobe platného zákona o vodách. Je otázny dôvod, prečo k vypusteniu
tohto inštitútu v novej úprave došlo.
Ďalším inštitútom, ktorý nie je v českej úprave obsiahnutý je funkcia
vodohospodára, ktorú musia právnické a fyzické osoby – podnikatelia za istých
podmienok zriaďovať (§ 70 SVZ), a to v prípade, že na základe povolenia orgánu
štátnej vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúšťajú odpadové vody do povrchových
vôd alebo do podzemných vôd v množstve väčšom ako 400 m3 za deň, alebo
zaobchádzajú so škodlivými látkami alebo obzvlášť škodlivými látkami v určenom
množstve.

Vodohospodár

by

mal

byť

bezúhonný,

disponovať

požadovanou

kvalifikáciou a praxou.
Uvedené osoby, by mali napomôcť k zaisteniu ochrany podzemnej i povrchovej
vody.
F. Kúpeľný zákon
Samostatná právna úprava sa vzťahuje na využívanie prírodných liečivých
zdrojov a zdrojov prírodnej minerálnej vody. Aj v ich prípade, tak ako pri vlastníctve
vyhradených nerastov, dochádza k oddeleniu ich vlastníctva od vlastníctva k pozemku
(§ 4 ods. 1 KZ). Na rozdiel od právnej úpravy nerastov, však právna úprava prírodných
liečivých zdrojov a zdrojov prírodnej minerálnej vody presne stanovuje moment
prechodu tohto vlastníctva, ktorým je okamih odňatia zo zdroja osobou k tomu
oprávnenou. Do tohto okamihu tieto zdroje nie sú podľa zákona považované za predmet
vlastníckych práv. Oprávnená osoba disponuje povolením k využívaniu zdrojov, ktoré
144

Viz poznámka č. 141, str. 151.
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je vydávané príslušným ministerstvom. Podmienkou k jeho vydaniu je osvedčenie
o zdroji, ktoré obsahuje údaje o vlastnostiach a zložení zdroja a spôsob jeho využitia.
Pri vydaní povolenia k využitiu zdroja musí ministerstvo dbať, aby bolo využívané
šetrne a výťažok bol využívaný predovšetkým na liečebné a dietetické účely (§ 9 ods. 1
KZ). Jedná sa o primárne ustanovenie, ktorého cieľom je garancia sporivého využívania
prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodnej minerálnej vody. Tento cieľ je ďalej
podporený prostredníctvom ekonomického nástroja - poplatku za využívanie týchto
zdrojov v množstve stanovenom v povolení (§ 20 ods. 1 KZ), pričom jednotková cena
je stanovená prostredníctvom nariadenia vlády č. 385/2001 Sb., ktorým sa stanovuje
jednotková výška poplatku za prírodnú minerálnu vodu odoberanú zo zdroja prírodnej
minerálnej vody, a to vo výške 3,- Kč za 1 m3. K ochrane zdrojov ďalej slúži inštitút
dvojstupňovej pásmovej ochrany (§ 21 a násl. KZ).
Obdobná úprava je obsiahnutá aj na Slovensku v zákone č. 538/2005 Z.z., o
prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a
prírodných minerálnych vodách (ďalej ako SKZ). Ako už bolo skôr zmienené, prírodné
liečivé zdroje sú podľa Ústavy SR v jej vlastníctve. K prechodu vlastníctva na
Slovensku dochádza tak ako v Českej republike, a to odobratím zo zdroja osobou
oprávnenou na základe povolenia, avšak za podmienky, že za odber táto osoba zaplatila
úhradu (§ 3 SKZ). Jedná sa o pravidlo, ktoré môže byť v praxi pomerne ťažko
uskutočniteľné, aj keď z hľadiska využívania a ochrany prírodného zdroja sa jedná
o vhodný podnet. Oprávnená osoba môže so zdrojom nakladať na základe povolenia,
ku ktorého vydaniu je predpokladom uznanie prírodných liečivých vôd a uznanie
prírodných minerálnych vôd (§ 5 a násl SKZ). O tomto rozhoduje na Slovensku na
rozdiel od Českej republiky špeciálny orgán, tzn. Štátna kúpeľná komisia, ktorá udeľuje
aj povolenie využívať zdroj (§ 10 a násl. SKZ). Úhrada je platená využívateľom
ministerstvu zdravotníctva, a to za skutočne odobraté množstvo zdroja, pričom v Českej
republike je poplatok platený za množstvo stanovené v povolení (§ 25 SKZ). Výška
sadzby je stanovená prostredníctvom vyhlášky č. 27/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje
spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného
minerálneho zdroja a sadzby úhrad, pričom výška je odstupňovaná podľa účelu využitia
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odberu prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja, čo je možné považovať za
pozitívum, rovnako ako skutočnosť, že poplatok je platený za skutočne odobrané
množstvo. Taktiež v rámci územnej ochrany slovenský zákon upravuje zavedenie
ochranných pásiem (§ 26 a násl. SKZ).

Zhrnutie
Voda je jednou z fundamentálnych súčastí životného prostredia, a ako takej jej
náleží nezastupiteľná funkcia. Problematika ochrany vody ako prírodného zdroja je
nesmierne rozsiahlou právnou oblasťou, keďže sa jedná o široko využívaný zdroj, ktorý
nachádza uplatnenie v rôznych oboroch a odvetviach. Je možné konštatovať, že využitie
vody je čím ďalej tým širšie, pričom jej výskyt je obmedzený. V rámci ochrany vôd je
nevyhnutné zaistiť ochranu jej kvality ako aj množstva. K naplneniu týchto cieľov
zákon o vodách, ako aj ďalšie osobitné predpisy, obsahujú rôzne nástroje a inštitúty. Pri
ochrane vôd je však nutné dbať nie len na ich ochranu ako takú, ale dôležitá je taktiež
ochrana územia nachádzajúceho sa v okolí a regulácia výkonu činnosti uskutočňovanej
v jej blízkosti.
Oba porovnávané štáty, by pri uskutočňovaní vodnej politiky mali brať v úvahu
všetky im dostupné administratívne, koncepčné, ekonomické i sankčné nástroje
a usilovať sa o vytvorenie súčinnosti medzi ochranou vodných ekosystémov,
poľnohospodárskym využívaním pôdy a využívaním pôdy pre iné účely, využívaním
podzemných i povrchových vôd, a ďalšími prírodnými zdrojmi. Z titulu využívania
a ochrany prírodných zdrojov má svoj význam predovšetkým regulácia odberov
podzemnej i povrchovej vody, a to s cieľom zabráneniu ich nadmerného čerpania.
Kvantitatívna ochrana vôd je uskutočňovaná prostredníctvom povolení k jej odberu.
Z hľadiska ochrany vôd ako prírodného zdroja sa jedná o relevantný nástroj ochrany.
Je nutné uviesť, že komparácia v rámci ochrany tohto prírodného zdroje nie je
reálne prínosná, a to z toho dôvodu, že obe porovnávané právne úpravy využívajú
k ochrane vôd obdobné nástroje a inštitúty, ktoré vo veľkej miere vyplývajú z európskej
úpravy vodného práva. V niektorých prípadoch došlo dokonca k doslovnému prevzatiu
znenia európskeho predpisu, a to bez ohľadu na reálnosť využitia predmetných

136

ustanovení s ohľadom na geografickú polohu Slovenska. Je možné konštatovať, že
práve využívanie a ochrana vôd sú v rámci európskeho práva najkomplexnejšie
regulovaným prírodným zdrojom.
Samostatná úprava je venovaná prírodným liečivým zdrojom a zdrojom
prírodných minerálnych vôd. Zásadný rozdiel medzi oboma porovnávanými právnymi
úpravami súvisí so stanovením vlastníctva k týmto zdrojom. Slovenská úprava priamo
určuje, že sa jedná o veci v jej vlastníctve, kým česká úprava explicitne prehlasuje, že
tieto zdroje nie sú predmetom vlastníctva. De lege ferenda by bolo vhodné zvážiť
v Českej republike možnosť podmienenie prechodu vlastníckeho práva na oprávnenú
osobu až v momentom zaplatenia poplatku za odber, tak ako je tomu na Slovensku. Za
zváženie taktiež stojí myšlienka odstupňovania výšky poplatku podľa účelu využitia
odobraného zdroja.
V závere je nutné uviesť, že najdôležitejším faktorom pri ochrane a využívaní
vody ako prírodného zdroja je nesporne jedinec, ktorý môže svojim uvedomelým
chovaním významným spôsobom ovplyvniť jej stav.
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5. Obnoviteľné zdroje
Obnoviteľnými zdrojmi sú tie zdroje, ktoré majú schopnosť sa pri
spotrebovávaní čiastočne alebo úplne obnovovať, a to buď samy alebo za prispenia
človeka. Medzi takéto zdroje bezpochyby patrí rastlinstvo, živočíšstvo, les
a obnoviteľné zdroje energie. V rámci právnej úpravy týchto prírodných zdrojov je
dôležité zaistiť ich využívanie a ochranu takým spôsobom, aby nebola ohrozená ich
schopnosť sa obnovovať.

5.1. Rastlinstvo
Rastlinstvo je jednou zo životných obnoviteľných zložiek životného prostredia
a súčasne prírodným zdrojom, ktorý je schopný reprodukcie. Všetky druhy rastlín
reagujú veľmi citlivo na akúkoľvek zmenu prostredia, v ktorom žijú. Intenzívna
poľnohospodárska činnosť a priemyselný rozvoj sa negatívne odzrkadľujú na stave
rozšírenosti a početnosti rastlinstva. Človek svojou činnosťou zasahuje čoraz
razantnejším spôsobom do ich prirodzeného miesta výskytu. Ochrana týchto druhov
musí byť z tohto dôvodu nevyhnutne spätá taktiež s ochranou priestoru, resp. územia, na
ktorom sa vyskytujú. Z tohto dôvodu sa právna ochrana nemôže sústrediť len na
ochranu toho ktorého druhu, ale musí byť previazaná aj s ochranou ich prirodzených
stanovíšť.
V rámci
neopomenuteľná

využívania
jeho

rola

a

ochrany
v rámci

rastlinstva
energetiky,

ako

prírodného

zdroja

poľnohospodárstva,

je

lesného

hospodárstva, potravinárstva, textilného priemyslu a ďalších odvetví. Rastlinstvo ako
prírodný zdroj je aj nositeľom potenciálnej hodnoty, keďže neustále dochádza
k objavovaniu nových účinkov rôznych rastlinných extraktov a ich využívaniu
v rôznych odboroch, ako napríklad v medicíne. Táto oblasť využívania rastlinstva však
nebude predmetom tejto práce, ktorá bude zameraná predovšetkým na ich ordinárnu
ochranu.
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5.1.1. Všeobecná druhová ochrana rastlinstva
Všeobecná ochrana rastlín je založená na úprave minimálneho režimu, ktorého
cieľom je zachovanie všetkých druhov voľne žijúcich rastlín (§ 5 ZOPK). Všetky druhy
rastlín sú chránené pred zničením, poškodzovaním, zberom a odchytom, ktorý by mohol
mať za následok ohrozenie existencie týchto druhov, ich degeneráciu, narušenie
rozmnožovacích schopností, zániku populácie alebo zničeniu ekosystému, ktorého sú
súčasťou. Ohrozenie je nutné posudzovať podľa skutočností jednotlivých prípadov, vo
všeobecnosti je však možné konštatovať, že je neprípustné ohrozovať druh ako celok,
ako aj spôsobiť zánik individuálnej populácie. Z uvedeného vyplýva, že na základe
všeobecnej ochrany je možné s druhmi nakladať, ale len do tej miery, aby nedochádzalo
k ohrozeniu existencie týchto druhov. V prípade vzniku takéhoto nebezpečenstva má
orgán ochrany prírody a krajiny právomoc zakázať alebo obmedziť predmetnú rušivú
činnosť. Kompetentným orgánom je obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou (§ 77
ods. 1 písm. d) ZOPK). Podľa v súčasnej dobe prejednávaného návrhu (parlamentná
tlač. 573)145, by malo dôjsť k obmedzeniu tejto právomoci orgánu ochrany prírody
a krajiny. Zámerom tohto obmedzenia je pozbaviť tieto orgány možnosti zakázať výkon
rušivej činnosti.
Na Slovensku je táto problematika upravená prostredníctvom zákona č.
543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny (ďalej ako SZOPK). Podľa všeobecnej
ochrany rastlín je stanovené, že „každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť,
poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať
tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu“ (§ 4
SZOPK). Takto naformulované znenie ustanovenia vyvoláva dojem, že vykonávanie
činnosti, ktorej následkom je ohrozenie, poškodenie alebo zničenie rastlín alebo
živočíchov je a priori povolené, ale nesmie dochádzať k ich zbytočnému úhynu. Česká
úprava výslovne stanovuje, že všetky druhy rastlín a živočíchov sú chránené pred
činnosťou, ktorá na nich môže mať negatívny vplyv, kým slovenský zákon zreteľne
hovorí o postupe pri výkone činnosti. Ak táto činnosť vedie k ohrozeniu existencie
145

Parlamentná tlač č. 573 je dostupná na:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=65116 [28. júla 2012].
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druhov alebo ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku
ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom
upozornení obmedzí alebo zakáže (§ 4 ods. 2 ZOPK). Kompetentným v tomto prípade
je obvodný úrad životného prostredia (§ 68 písm. g) SZOPK). Je paradoxom, že na
činnosť, ktorá môže mať za následok ohrozenie existencie druhov, musí orgán ochrany
prírody najprv upozorniť. Pričom aj krátkodobá činnosť môže mať nesmierne negatívny
vplyv na ohrozenie druhu, takže v tomto prípade povinnosť upozornenia sa javí ako
kontraproduktívna a nadbytočná. Česká právna úprava podmienku predchádzajúceho
upozornenia neobsahuje. Je otázkou, prečo slovenský zákonodarca pri prijímaní tejto
úpravy zvolil takýto postup, ktorý môže čiastočne smerovať proti zmyslu tohto zákona
vyjadreného v § 1 ods. 1 SZOPK, podľa ktorého zákon okrem iného upravuje práva
a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom
prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať
podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných
zdrojov.
Ustanovenie § 5 ods. 3 ZOPK reguluje činnosti, pri ktorých môže dochádzať
k nadmernému úhynu rastlín. Problematickým bodom môže byť stanovenie toho, čo je
možné považovať za nadmerný úhyn, akej intenzity a rozsahu musí dosiahnuť a kto
bude túto skutočnosť posudzovať. Podľa M. Pekárka "z dalšího textu tohto odstavce je
však zřejmé, že posouzení toho, zda tato míra byla překročena, ponechává zákon
orgánům

ochrany

poľnohospodárskych,

přírody“146.
lesníckych

Medzi

tieto

činnosti

a stavebných

prác,

patrí

vykonávanie
uskutočňovanie

vodohospodárskych úprav, doprava a energetika. Fyzické a právnické osoby sú pri
týchto činnostiach povinné použiť technické a ekonomicky dostupné prostriedky. Je
otázne, čo je myslené dostupnými prostriedkami, resp. podľa čoho je prípadná
dostupnosť posudzovaná. Dostupnosť ekonomických prostriedkov môže byť rozdielna
v závislosti od povinného subjektu. Je pravdou, že v prípade nepoužitia, resp. použitia
nevhodných alebo nedostačujúcich prostriedkov, môže orgán ochrany prírody uložiť
povinnému subjektu zaistenie alebo použitie takých prostriedkov. Týmto by mala byť
146

Pekárek M. a kolektív, Zákon o ochrane prírody a krajiny a predpisy súvisiace, 1. vydanie,
Masarykova univerzita, Brno, 2000, str. 35.
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v slovenskom zákone na ochranu prírody a krajiny.
V rámci všeobecnej ochrany rastlín je upravená taktiež aj oblasť zámerného
rozširovania geograficky nepôvodných druhov rastlín a ich krížencov. Za nepôvodné
druhy sú považované druhy, ktoré nie sú súčasťou prirodzených spoločenstiev určitého
regiónu. Rozširovanie týchto druhov je povolené iba na základe povolenia orgánu
ochrany prírody, ktorým je obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou (§ 77 ods. 1
písm. e) ZOPK). Na Slovensku je možné nepôvodné druhy rozširovať za hranicami
zastavaného územia obce len so súhlasom orgánu ochrany prírody (§ 7 ods. 2 SZOPK).
Pri doslovnom výklade tohto ustanovenia je možné dovodiť, že v rámci zastaveného
územia obce, súhlas orgánu nie je potrebný a šírenie nepôvodných druhov na tomto
území nie je nijakým spôsobom obmedzené, čo môže pri niektorých druhoch spôsobiť
ťažkosti, keďže niektoré rastlinné druhy sa šíria prostredníctvom výsevu a k
prekročeniu hraníc zastavaného územia tak môže bez prekážok dôjsť.

5.1.2. Osobitná druhová ochrana rastlinstva
Všeobecná úprava osobitnej druhovej ochrany rastlín je poskytovaná vybraným
vzácnym a ohrozeným druhom na základe zákona o ochrane prírody a krajiny. Táto
ochrana je založená na princípe sprísnenia režimu nakladania s vybranými druhmi.
Rozdiel od obecnej druhovej ochrany spočíva v tom, že ochrana sa nevzťahuje len na
celý druh, ale aj na každého jedinca chráneného druhu. Zoznam, ktorý určuje o ktoré
druhy sa jedná, je stanovený vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., resp. vyhláškou
ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z. Hľadiskom pre
zaradenie do tohto zoznamu je vzácnosť, ohrozenosť alebo vedecký alebo kultúrny
význam druhu. Podľa stupňa ohrozenia je možné zvlášť chránené druhy deliť na
kriticky ohrozené, silne ohrozené a ohrozené, čo je právne významné s ohľadom na
plnenie povinností uložených k ich ochrane. Konkrétne o úprave osobitne chránených
druhoch rastlín pojednáva § 48 a násl. ZOPK a § 32 a násl. SZOPK.
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A. Špecifické ochranné podmienky osobitne chránených rastlín
Základom ochrany osobitne chránených rastlín je celková ochrana ich stanovíšť,
ako aj ich bezprostredného okolia (§ 49 ZOPK). Sú chránené ich nadzemné i podzemné
časti, a to vo všetkých vývojových štádiách. Zákonom je stanovený všeobecný zákaz
tieto rastliny zbierať, trhať, vykopávať, poškodzovať, ničiť alebo ich inak rušiť vo
vývoji. Táto ochrana sa na rastliny nevzťahuje v explicitne stanovených prípadoch, a to
napríklad, ak sú pestované v kultúrach získaných povoleným spôsobom. Bližšie
podmienky pre ochranu osobitne chránených rastlín stanovuje § 15 už vyššie
zmieňovanej vyhlášky. Táto ochrana je na Slovensku upravená obdobným spôsobom (§
34 SZOPK).
B. Preukázanie pôvodu rastlín
K uskutočňovaniu osobitnej druhovej ochrany rastlín slúži niekoľko základných
inštitútov, ako napríklad preukázanie pôvodu rastlín (§ 54 ZOPK a § 42 SZOPK).
Každý, kto akýmkoľvek spôsobom nakladá s osobitne chránenou rastlinou alebo
rastlinou chránenou podľa medzinárodných zmlúv, je povinný preukázať jej pôvod.
Principiálne sú obe právne úpravy podobné. Jeden z rozdielov je možné badať
v spôsobe stanovenia osoby povinnej preukázať pôvod chráneného živočícha alebo
rastliny. Česká úprava obsahuje pomerne obšírny výpočet činností, pri výkone ktorých
je osoba povinná tento pôvod preukázať. Slovenská právna úprava si naopak vystačuje
s pomerne jednoduchším stanovením povinného subjektu, keďže táto povinnosť sa
vzťahuje na držiteľa jedinca chráneného druhu.
C. Záchranné programy
Ďalším z inštitútom ochrany zvlášť chránených druhov rastlín je existencia
záchranných programov, ktorých právna úprava je obsiahnutá v § 52 ZOPK a § 45
SZOPK. Je stanovená povinnosť všetkým orgánom ochrany prírody zaistiť záchranné
programy, ktorých cieľom je prijať také opatrenia, ktoré budú mať za následok zníženie
stupňa ohrozenie dotknutého druhu. Dôležité je, že prostredníctvom záchranných
programov musia byť určené konkrétne opatrenia a postupy vedúce k dosiahnutiu
zníženia možnosti ohrozenia zvlášť chránených druhov, a tým k zachovaniu
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biodiverzity. Slovenská úprava navyše stanovuje účel jednotlivých zariadení ako aj
spôsob ich zriaďovania a výnimky sa ich týkajúce.
D. Udeľovanie výnimiek zo zákazov obsiahnutých v základných podmienkach
ochrany
Problematika udeľovanie výnimiek zo zákazov obsiahnutých v základných
podmienkach osobitnej ochrany druhov rastlín podľa § 50 ZOPK je možná na základe §
56 ods. 1 ZOPK. Pre uplatnenie výnimky sú stanovené dve základné podmienky, a to:
„1. existenci jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájem ochrany přírody
a 2. existenci pravomocného individuálního povolujícího rozhodnutí orgánu ochrany
přírody147. Pre úplnosť je nutné uviesť, že na udelenie výnimky neexistuje právny
nárok. Je možné ju udeliť len v prípade jedného z taxatívne stanovených dôvodov.
Jedná sa napríklad o prípady, kedy je výnimka v záujme prevencie závažných škôd,
predovšetkým na úrode, dobytku, lesoch, rybolove, vodách alebo ostatných druhoch
majetku. Predmetná výnimka je na Slovensku udeľovaná podľa § 40 SZOPK, pričom
obsahuje výpočet takmer totožných taxatívnych dôvodov pre jej udelenie.
E. Ochrana zvlášť chránených rastlín v rámci medzinárodného obchodu
V rámci úpravy ochrany zvlášť chránených druhov rastlín je nevyhnutné zmieniť
úpravu týkajúcu sa ich ochrany v rámci medzinárodného obchodu. V Českej republike
je táto oblasť regulovaná prostredníctvom zákona č. 100/2004 Sb., o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín regulovaním obchodu s nimi. Na
Slovensku je predmetná úprava obsiahnutá v rámci zákona č. 15/2005 Z.z., o ochrane
druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.
Obe právne úpravy boli prijaté v súvislosti s adaptáciou nariadenia Európskej únie (ES)
č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi. Keďže sa jedná o nariadenie, je zrejmé, že uvedené predpisy
platné na národnej úrovni nie sú transpozíciou uvedeného predpisu, ale že tento je
priamo účinný. Je nutné zmieniť, že problematika medzinárodného obchodu
147

Stejskal V., Úvod do právnej úpravy ochrany prírody a starostlivosti o biologickú rozmanitosť, Linde
Praha, a.s., Praha, 2006, str. 427.
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s ohrozenými druhmi je ďalej regulovaná taktiež prostredníctvom Dohovoru
o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
(tzv. dohovor CITES). Tento dohovor je prevzatý do európskeho práva, ale je treba
zdôrazniť, že nariadenie Rady stanovuje prísnejšie záväzky pre členské štáty EU, ako
dohovor ukladá svojim zmluvným stranám. Zákony v oboch štátoch adaptujú nariadenie
Európskej únie iba čo sa týka rozdelenia kompetencií medzi jednotlivé orgány verejnej
správy a konkretizáciu ohľadom kontroly a možných sankcií.

Zhrnutie
Právna úprava využívania a ochrany rastlín ako prírodného zdroja zasahuje do
mnohých odvetví, čo vyplýva zo širokého rozsahu možnosti ich využívania. Táto časť
práce sa zameriava na ochranu rastlín s ohľadom na ochranu biologickej rozmanitosti.
Nie je cieľom tejto práce postihnúť oblasť využívania rastlín ako prírodného zdroja
napríklad v oblasti energetiky, dopravy, textilného priemyslu alebo potravinárstva.
Základ právnej úpravy problematiky využívania a ochrany rastlín je obsiahnutý
v rámci jedného právneho predpisu, z čoho je možné usudzovať, že sa jedná o pomerne
komplexnú úpravu. Táto úprava je následne doplnená predpismi vzťahujúcimi sa
k regulácii konkrétneho aspektu ochrany, ako napríklad medzinárodného obchodu.
Je možné konštatovať, že existujú dve úrovne ochrany, a to všeobecná ochrana
rastlín, ktorá je založená na minimálnom režime ochrany poskytovanej všetkým druhom
a osobitná ochrana náležiaca vybraným druhom rastlín a vyplývajúca z princípu
sprísneného režimu nakladania s dotknutými druhmi.
S ohľadom na porovnanie českej a slovenskej právnej úpravy je nutné
konštatovať, že obe sa pri úprave uvedených inštitútov pomerne zhodujú. V rámci
všeobecnej ochrany je niekoľko rozdielov týkajúcich sa napríklad priamej možnosti
v Českej republike zakázať výkon činnosti, ktorá by mohola mať za následok ohrozenie
existencie druhov alebo ich degeneráciu, resp. narušenie ich rozmnožovacích
schopností, kým na Slovensku tento zákaz môže byť učinený orgánom ochrany prírody
a krajiny až po predchádzajúcom upozornení, čo môže mať významný negatívny vplyv
na ohrozený druh. Čo sa týka osobitnej ochrany vybraných druhov rastlín, je možné
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uviesť, že obe porovnávané právne úpravy obsahujú obdobné inštitúty smerujúce k ich
ochrane, ako napríklad preukázanie pôvodu alebo existenciu záchranných programov.
V závere je možné konštatovať, že čo sa týka tejto problematiky, nie je možné
všeobecne zhodnotiť, ktorá z právnych úprav poskytuje rastlinstvu vyššiu úroveň
ochrany. Dôležité je najmä uskutočňovanie tejto ochrany v praxi.

5.2. Les
Ďalším z obnoviteľných prírodných zdrojov je nesporne les, keďže pri jeho
správnej ochrane a hospodárení môže dochádzať k jeho spotrebovaniu a súčasne aj
k jeho čiastočnej alebo úplnej obnove. Les predstavuje nenahraditeľnú zložku životného
prostredia. Les ako prírodný zdroj plní dve základné funkcie, a to produkčnú
a mimoprodukčnú. Produkčná funkcia vyplýva z hospodárskej hodnoty lesa založenej
na drevnej hmote, ktorá má pre spoločnosť široké využitie. Vďaka udržiavaniu
biodiverzity je les zdrojom rôznych cenných látok pre výrobu biochemikálií, surovín
farmaceutického priemyslu, papieru, atď. Na základe tejto funkcie lesy poskytujú
spoločnosti statky. Mimoprodučná funkcia lesa je založená na jeho nezastupiteľnom
postavení v rámci životného prostredia. Pôsobí na klimatické a vodné pomery,
produkuje kyslík, pohlcuje prachové častice a iné škodliviny obsiahnuté v ovzduší, tlmí
hluk, chráni pôdu pred eróziou, je významným krajinným prvkom a samozrejme
vytvára prirodzené prostredie pre rôzne druhy fauny a flóry. V neposlednej rade slúži
les aj na rekreačné a turistické účely.
Je dôležité aby obe tieto funkcie lesa, ktoré a priori stoja proti sebe, mohli vedľa
seba existovať a doplňovať sa tak, aby nedochádzalo k zmenšovaniu plochy lesa ani
k ohrozovaniu skladby a kvality lesných porastov. K tomuto účelu by mala smerovať
právna úprava zákona o lesoch, ako aj ďalších právnych predpisov upravujúcich túto
oblasť.
Les je pri uskutočňovaní svojich funkcií ohrozovaný predovšetkým nezákonnou
ťažbou, devastáciou lesných porastov, znečisťovaním lesného prostredia a nevhodnou
skladbou lesa. K odstráneniu, resp. minimalizácii týchto negatívnych vplyvov smeruje
právna úprava obsiahnutá v lesnom zákone.
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Podľa § 2 písm. a) ZL sú lesom „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky
určené k plnění funkcí lesa“, ktoré sú stanovené v § 3 ods. 1 ZL148. Pričom účelom tohto
zákona je stanoviť predpoklady pre zachovanie lesa, starostlivosť o les a jeho obnovu
ako národného bohatstva, ktoré tvorí nenahraditeľnú zložku životného prostredia (§ 1
ZL). J. Drobník uvádza, že „označení lesa za národní bohatství má zdůraznit jeho
mimořádný společenský význam, překračující hranice, v nichž je les považován jen jako
předmět vlastníctví“149.
Na Slovensku je táto problematika upravená prostredníctvom zákona o lesoch. V
§ 1 ods. 2 SZL je uvedené ako jeden z účelov tohto zákona „zachovanie, zveľaďovanie a
ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na
plnenie ich nenahraditeľných funkcií“. Z uvedeného vplýva, že aj na Slovensku sú lesy
považované za zdroj prírodného bohatstva, pričom definícia lesa na Slovensku je širšia,
keďže za les sú považované aj faktory vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne
druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom (§ 2 písm. a) SZL)150. Zákon
týmto zdôrazňuje potrebu lesy zachovať a čo najviac ich zveľaďovať, pričom kladie
akcent nie len na hospodársku funkciu lesa, ale aj na environmentálnu a spoločenskú
(rekreačnú, zdravotnú, kultúrnu).
Obe porovnávané úpravy delia lesy na tri základné kategórie, a to lesy
ochranné151, lesy zvláštneho určenia152 a lesy hospodárske153 (§ 6 ZL, § 12 SZL).
148

Ustanovenie § 3 ods. 1 ZL:
(1) Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou
a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní
průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně
odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen
"lesní pozemky"),
b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné
vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a
políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu1) a jestliže s lesem souvisejí nebo
slouží lesnímu hospodářství (dále jen "jiné pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů
nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.
149
Viz poznámka č. 131, str. 1.
150
Ustanovenie § 2 písm. a) SZL: Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia,
rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom.
151
Ustanovenie § 7 ZL: (1) Do kategorie lesů ochranných se zařazují
a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže,
nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.),
b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných
hřebenech,
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Takáto kategorizácia vytvára podmienky pre to, aby v rámci jednotlivých kategórií boli
podporované dôležité funkcie lesa, pre tu ktorú kategóriu. Právnu úpravu lesa je možné
rozdeliť na štyri základné skupiny, a to:


ochrana pozemkov určených k plneniu funkcií lesa (viz časť tejto práce
venovanej problematike ochrany pôdy);



ochrana lesa pri hospodárení v lesoch;



ochrana lesa pred škodlivými činiteľmi;



ochrana lesa pri všeobecnom užívaní lesa.
Právna úprava ochrany lesa požíva k regulácii využívania a ochrany lesa

prevažne administratívnoprávne nástroje, ktoré sú doplňované nástrojmi koncepčnými
v oblasti lesného plánovania a nástrojmi ekonomickými napríklad vo forme poplatkov
za odňatie lesných pozemkov (viz vyššie). Posledným uplatňovaným nástrojom je
deliktuálna zodpovednosť za priestupky a iné správne delikty.

c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
152
Ustanovenie § 8 ZL: (1) Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se
a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,
b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
c) na území národních parků a národních přírodních rezervací.
(2) Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a
ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je
nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy
a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních
památkách,
b) lázeňské,
c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
f) potřebné pro zachování biologické různorodosti,
g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.
153
Ustanovenie § 9 ZL: Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných
nebo lesů zvláštního určení.
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5.2.1. Ochrana lesa pri všeobecnom užívaní lesa
Právna úprava ochrany lesa pri jeho všeobecnom užívaní je obsiahnutá v § 19 a
§ 20 ZL a § 30 a § 31 SZL.
A. Právo vstupovať do lesa
Základným právom pri všeobecnom užívaní lesa je právo na vstup, podľa
ktorého „každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní
potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest“ (§ 19 ods. 1 ZL). Jedná sa
o uzákonenie tzv. užívanie lesa verejnosťou. Podľa J. Drobníka sa jedná „o právo, které
má charakter veřejnoprávního omezení vlastnického práva a lze jej považovať i za
věcné břemeno ze zákona“154. Jedná sa o právo, ktoré je uplatňované voči vlastníkom
všetkých lesov. Okrem lesov určených na obranu štátu (§ 30 ods. 3 ZL) a lesov
v národných parkov a iných chránených územiach. Zákon stanovuje, že každý má právo
vstupovať do lesa. Z uvedeného vyplýva, že toto právo sa bude vzťahovať len na peší
vstup do lesa, a nie na vjazd, napríklad na bicykli, na koni, na lyžiach, ako je niekedy
mylne interpretované.
Ďalším z dôležitých bodov tejto problematiky je úprava zodpovednosti osoby
vstupujúcej do lesa. Je explicitne stanovené, že táto osoba tak jedná na vlastnú
zodpovednosť, z čoho vyplýva, že vlastník lesa nebude ručiť za prípadné škody, ktoré
jej vzniknú na zdraví alebo majetku. Samozrejme aj z tohto existuje výnimka, ktorá
nastane v prípade, že škoda osoby vstupujúcej do lesa vznikla v súvislosti s priamym
porušením alebo nesplnením povinnosti vlastníka lesa. Aby sa predchádzalo vzniku
škody, je osoba vstupujúca do lesa povinná dbať na pokyny vlastníka lesa, jeho
nájomcu alebo ich zamestnancov, ako aj pokynov lesnej stráže.
Čo sa týka zberu lesných plodov, ten je obmedzený len na vlastnú potrebu. Je
otázne, čo je myslené vlastnou potrebou. Jedná sa o spotrebu pre jednu osobu alebo pre
celú rodinu? Nie je zrejmé, čo je týmto obmedzením myslené. Taktiež nie je zjavné, že
či za lesné plody sú považované aj huby, čo by mohlo spôsobiť problémy v zásobovaní
trhu hubami, keďže dostupnými by sa stali len druhy, ktoré je možné pestovať v umelo
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vytvorenom prostredí. Je však nutné zmieniť, že lesný zákon neobsahuje ustanovenie,
podľa ktorého by bolo možné porušenie niektorej z vyššie uvedených povinností
sankcionovať. V úvahu prichádza aplikácia § 46 týkajúceho sa priestupkov proti
poriadku v štátnej správe zákona č. 200/1990 Sb., o priestupkoch.
Na Slovensku je problematika využívania lesa verejnosťou upravená
prostredníctvom § 30 SZL, ktorý v prvom odseku stanovuje, že „každý má právo
vstupovať na lesné pozemky“. Z uvedeného je zrejmé, že slovenská úprava neobsahuje
obmedzenie týkajúce sa zberu lesných plodov alebo raždia. Podľa informácií
dostupných na internetových stránkach ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky155 je zber bez obmedzenia, teda pre vlastnú spotrebu i predaj možný pre lesné
plody iba v lesoch, ktoré nie sú v režime ochrany156. Dôvodom uvedeného obmedzenia
je zabezpečenie cieľov ochrany chránených území.
Pri vstupe na lesný pozemok na Slovensku je osoba povinná nie len rešpektovať
pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva, ale taktiež je povinná chrániť a nenarušovať lesné prostredie
a rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, alebo obhospodarovateľa. V Českej
republike má osoba vstupujúca do lesa povinnosť les nepoškodzovať a nenarušovať, na
Slovensku sa jedná o povinnosť nenarušovať a chrániť. Je možné dovodiť, že česká
úprava je založená na pasívnej povinnosti, čiže nezasahovať do stavu, ktorý v lese je,
kým slovenská úprava stanovuje aktívnu povinnosť les chrániť. Je však otázne, akým
iným spôsobom môže osoba vstupujúca do lesa túto povinnosť splniť, ako tým, že
nebude les poškodzovať a narušovať.
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Viz poznámka č. 131, str. 52.
Informácia je dostupná na: www.minzp.sk/informacie/tlacovy-servis/tlacove-spravy/zber-lesnychplodov-narodnych-parkoch-je-obmedzeny.html [14. apríla 2012].
156
„Z deviatich národných parkov, ktoré sú na území Slovenska, v šiestich je zakázaný akýkoľvek zber
lesných plodov. Iba v prípade troch národných parkov je zber možný, ale za presne uvedených
podmienok – len pre vlastnú spotrebu a na priamy konzum. Ide o NP Slovenský raj, Veľká Fatra a
Slovenský kras. Vyhradené miesta pre zber sú uvedené v návštevných poriadkoch národných parkov“.
155

149

B. Obmedzenie vstupu do lesa
V niektorých prípadoch môže orgán štátnej správy lesa z vlastnej iniciatívy
alebo na návrh vlastníka lesa rozhodnúť o dočasnom obmedzení alebo vylúčení vstupu
do lesa, a to na obdobie troch mesiacov, pričom táto lehota môže byť predĺžená najviac
o tri ďalšie mesiace (§ 19 ods. 3 ZL). Orgánom štátnej správy ochrany lesa je v tomto
prípade obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou v prípade, že les neprekračuje jej
správny obvod (§ 48 ods. 1 písm. e) ZL), v opačnom prípade týmto orgánom bude
krajský úrad (§ 48a ods. 1 písm. c) ZL). K takému to obmedzeniu môže dôjsť v záujme
ochrany lesa alebo ochrany zdravia a bezpečnosti občanov. Uvedené obmedzenie môže
byť stanovené aj nariadením obce s rozšírenou pôsobnosťou (§ 11 ods. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obciach), a to v záujme čo najrýchlejšieho obmedzenia alebo zákazu
vstupu, keďže k aplikácii tohto opatrenia dochádza najčastejšie napríklad v prípade
nebezpečenstva požiaru, námrazy alebo pri veternej kalamite.
Čo sa týka úpravy možnosti obmedzenia alebo zakázania vstupu verejnosti do
lesa na Slovensku (§ 30 ods. 4 SZL), takéto rozhodnutie môže byť vydané na základe
žiadosti vlastníka lesa, jeho obhospodarovateľa alebo správcu, ako aj z vlastnej
iniciatívy orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Tým je pre tento prípad obvodný
lesný úrad (§ 60 ods. 1 písm. f) SZL), avšak ak dochádza k presahu územnej pôsobnosti
obvodného lesného úradu je týmto orgánom krajský lesný úrad (§59 ods. 2 písm. g)
SZL), resp. ministerstvo, ak dochádza k presahu územnej pôsobnosti krajského lesného
úradu (§ 58 ods. 1 písm. f) SZL). Z uvedeného vyplýva, že slovenská úprava vymedzuje
rozsiahlejší počet subjektov, ktorým je umožnené o takýto zákaz alebo obmedzenie
požiadať, čo je pomerne praktickejšie, a to vzhľadom k účelu, za akým býva toto
rozhodnutie prijímané.
Dôvodom k prijatiu rozhodnutia o obmedzení alebo zakázaní vstupu do lesa
môže

byť

ochrana

práv

a oprávnených

záujmov

vlastníka,

správcu

alebo

obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem, ktorým nesporne môže
byť, tak ako aj v Českej republike, ochrana zdravia a bezpečnosti občanov. Dôvod pre
prijatie uvedeného rozhodnutia je na Slovensku vymedzený širším spôsobom, keďže
verejným záujmom je možné vecne odôvodniť viac skutočností, ako ochranou zdravia
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a bezpečnosti občanov. Z dôvodovej správy k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač
č. 1047)157 vyplýva, že rozhodnutie „možno ho vydať najmä z dôvodu ochrany lesov
v prípade zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, zvýšeného nebezpečenstva
ohrozenia života alebo zdravia občanov v prípade kalamít, ako aj v období významnom
z hľadiska funkcií lesov (ťažba v lesoch, zalesňovanie, rozmnožovanie živočíchov
a pod.)“158. Čo sa týka oprávnených záujmov uvedených subjektov, je otázne, že či
prílišné uplatňovanie tohto dôvodu na obmedzenie alebo zákaz vstupu do lesa, by
nemohlo byť považované za smerovanie k popretiu všeobecného práva na vstup na
lesné pozemky, keďže na Slovensku nie je toto rozhodnutie vydávané s časovým
obmedzením, ako je tomu v Českej republike. SZL uvádza, že je to na dobu nevyhnutne
potrebnú. Je zrejmé, že uváženie bude na príslušnom lesnou úrade oprávnenom
predmetné rozhodnutie vydať.
C. Zákaz niektorých činností v lesoch
Problematika zákazov niektorých činností v lesoch je obsiahnutá v § 20 ZL.
Jedná sa napríklad o zákaz rušiť pokoj a ticho, zbierať lesné plody spôsobom, ktorý
poškodzuje les, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, atď.159. V niektorých prípadoch
sa jedná o tzv. absolútne zákazy, ktoré sa vzťahujú aj na vlastníka lesa, jeho nájomcu
alebo ďalšiu osobu, ktorá užíva les na základe iného právneho základu, ako napríklad
157

Viz poznámka č. 133.
Zvláštna časť dôvodovej správy k parlamentnej tlači č. 1047, k § 30 návrhu lesného zákona, str. 16,
viz poznámka č. 133.
159
Ustanovenie § 20 ods. 1 ZL:
V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
158
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správca konkurznej podstaty alebo správca dedičstva (§ 20 ods. 1 písm. l) až písm. o)
ZL). Tieto zákazy sa týkajú činností, ktoré môžu mať zásadný negatívny vplyv a môžu
bezprostredne ohrozovať samotnú existenciu lesa, jeho stav alebo prirodzenú obnovu, a
preto sa vzťahujú aj na tento širší okruh osôb.
Z niektorých zákazov môže vlastník povoliť výnimku (§ 20 písm. a) až písm. k)
ZL). Neexistuje na ňu právny nárok a závisí iba na dohode medzi vlastníkom lesa
a žiadajúcou osobou.
Je taktiež zakázané rozrábať alebo udržovať otvorené ohne do vzdialenosti 50
metrov od lesa (§ 20 ods. 2 ZL). Tento zákaz neplatí, ak je táto činnosť vykonávaná pri
hospodárení v lese, a to napríklad pálením raždia alebo kôry po ukončení ťažby dreva.
Z tohto zákazu nemôže byť ani udelená výnimka vlastníkom lesa (§ 20 ods. 4 ZL). Je
dôležité, že tento zákaz sa nevzťahuje len na územie lesa, ale taktiež na územie do 50
metrov od jeho okraja, čo bráni tomu, aby sa oheň, ktorý by mohol vzniknúť v jeho
blízkosti následne rozšíril aj na les. Táto úprava môže byť pomerne zásadná pre chatové
osady, ktoré sa nachádzajú v blízkosti lesa. Z tohto dôvodu je dôležité spresniť, čo je
podľa zákona považované za otvorený oheň. Podľa J. Drobníka „za oheň jsou
považovány plameny vzniklé v důsledku oxidace hořlavého materiálu. Otevřeným
ohňem pak oheň, kde není zabráněno styku plamenů s okolním prostředím – kdy tedy
může dojít k rozšíření ohně na okolní prostředí“160. Z uvedeného vyplýva, že nie je
dôležité, či sa jedná o oheň otvorený počas celej doby napríklad v ohnisku alebo iba na
určitý čas, napríklad pri prikladaní do grilu s poklopom. Jednoznačným cieľom tohto
opatrenia je zabránenie lesným požiarom, ktoré môžu napáchať na lesnom poraste
a lesných pozemkoch nevyčísliteľné škody.
V rámci úpravy tejto problematiky je ďalej nutné zmieniť zákaz oplotenia lesa (§
32 ods. 7 ZL). Tento zákaz sa vzťahuje na oplotenie z dôvodov vlastníckych alebo za
účelom obmedzenia všeobecného užívania lesa. Z tohto explicitného zákazu je
stanovený taxatívny výpočet prípadov, na ktoré sa tento zákaz nebude vzťahovať. Jedná
sa o lesné škôlky, oplotenie zriadené na ochranu lesných porastov pred zverou
a oplotenie obor alebo farmových chovov zvere. Toto ustanovenie priamo súvisí so
zákazom stavať oplotenie podľa § 20 ods. 1 písm. b) ZL, pričom z tohto zákazu môže
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udeliť vlastník lesa výnimku. K tomu, aby nedochádzalo k problémom s aplikáciou
týchto dvoch ustanovení, musia byť vnímané a uplatňované vo vzájomnej súvislosti,
a to v zmysle, že vlastník môže udeliť výnimku podľa § 20 ods. 4 ZL zo zákazu
uvedeného v § 20 ods. 1 písm. b) ZL len na oploteniu za už vyššie uvedeným účelom.
Upravená je taktiež regulácia podmienok pre organizované alebo hromadné
športové akcie v lese (§ 20 ods. 5 ZL). Tieto aktivity je v lese možné konať len na
základe oznámenia orgánu štátnej správy lesa, ktorým je krajský úrad (§ 48a ods. 1
písm. d) ZL). Oznámenie musí byť usporiadateľom predložené minimálne 30 dní pred
konaním akcie, pričom musí obsahovať stanovené náležitosti, ako napríklad miesto
a termín konania akcie, predpokladaný počet účastníkov, spôsob zaistenia akcie
a samozrejme súhlas vlastníka lesa. Krajský úrad môže do 15 dní od doručenia
oznámenia uložiť usporiadateľovi splnenie doplňujúcich podmienok. Pri organizovaní
športovej akcie naďalej platí zákaz jazdy a státia motorových vozidiel a jazdy na
bicykli, na koni a na lyžiach alebo saniach mimo lesné cesty a vyznačené trasy.
Samozrejme výnimku z tohto zákazu môže povoliť samotný vlastník lesa. Prirodzene
však udelenie tejto výnimky nie je možné považovať za ekvivalent povolenia ku
konaniu športovej akcie v lese, keďže táto činnosť je upravená už vyššie uvedeným
špeciálnym ustanovením.
Na Slovensku je problematika zákazu niektorých činnosti na lesných pozemkoch
upravená v § 31 SZL161, pričom výpočet je takmer totožný s českým zoznamom

160

Viz poznámka č. 131, str. 59.
Ustanovenie § 31 ods. 1 SZL:
Na lesných pozemkoch je zakázané:
a) vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú
pôdu alebo hrabanku,
b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených
miest,
c) stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo
vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,
e) vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f) vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub
stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
g) rušiť ticho a pokoj,
h) zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
i) manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
161
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zakázaných činností, ale aj napriek tomu je možné nájsť niekoľko čiastočných
rozdielov:


čo sa týka jazdy alebo státia motorových vozidiel na lesných pozemkov, česká úprava
stanovuje všeobecný zákaz jazdiť alebo stáť v lese s motorovými vozidlami. Podľa
slovenskej úpravy (§ 30 ods. 1 písm. d) SZL) tento zákaz platí len mimo vyznačených
miest, tzn. na stanovené miesta sa tento obecný zákaz nevzťahuje a vjazd a státie
motorových vozidiel je tým pádom povolené. Slovenský zákon ďalej špecifikuje, že
zákaz sa vzťahuje taktiež na skútre, motorové trojkolky alebo štvorkolky. Naopak, ale
oproti českej úprave slovenská úprava neobsahuje zákaz jazdy v lese na lyžiach alebo
saniach mimo lesné cesty a vyznačené trasy;



v § 31 ods. 1 písm. h) SZL je upravený zákaz nadmerného množstva zberu semien,
výberu semenáčikov alebo sadeníc lesných drevín. Obdobný zákaz je stanovený aj
v českej úprave (§ 20 ods. 1 písm. e) ZL), avšak zo znenia zákona vyznieva ako
absolútny, ak pominieme možnosť udelenia výnimky vlastníkom. Podľa slovenskej
úpravy k zberu semien môže dôjsť aj bez povolenia, ale zber nesmie dosiahnuť
nadmerného množstva, pričom zákon nedefinuje, čo je za takéto množstvo považované;



v rámci všeobecného zákazu niektorých činností v lese, slovenský zákon v § 31 ods. 1
písm. i) SZL upravuje zákaz manipulácie s látkami nebezpečnými pre prírodné
prostredie. Z uvedeného nie je zrejmé o aké látky sa jedná, ale je možné dovodiť, že
pôjde napríklad o chemické látky, ktoré by mohli negatívne zasiahnuť lesný porast
a lesné pozemky a spôsobiť na nich škodu;



na Slovensku je v § 31 ods. 1 písm. l) SZL stanovený zákaz „fajčiť alebo odhadzovať
horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“.
Z uvedenej formulácie vyplýva, že tento zákaz neplatí v prípade, že nehrozí
nebezpečenstvo požiaru. Je otázne, že či každá osoba vstupujúca do lesa dokáže sama
j) ťažiť stromy alebo kry, získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru,
k) zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,
l) fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru,
m) narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s
osobitnými predpismi,
n) pásť hospodárske zvieratá,
o) voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné
domáce zvieratá,
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posúdiť, v rámci akých podmienok je hrozba nebezpečenstva vzniku požiaru reálna
a zákaz platí. Vhodnejšia je česká úprava, ktorá stanovuje tento zákaz bez ohľadu na
konkrétne podmienky (§ 20 ods. 1 písm. k) ZL);


slovenská úprava navyše stanovuje zákaz voľného púšťania psov a iných domácich
zvierat v lese. Tento zákaz sa nevzťahuje na psy poľovnícke a služobné pri výkone
povinností (§ 31 ods. 1 písm. o) SZL).
Tak ako aj český lesný zákon, aj slovenský lesný zákon upravuje výnimky,
v rámci ktorých sa zákazy uvedené v § 31 ods. 1 ZL nebudú vzťahovať na
obhospodarovateľa pri zaisťovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných lesných
produktov a pri činnostiach určených na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku
(§ 31 ods. 3 SZL). Jedná sa o zákazy uvedené v tomto ustanovení pod písm. a) až písm.
j) SZL.
Ďalším významným rozdielom medzi oboma porovnávanými právnymi
úpravami je možnosť udelenia výnimky zo zákazov niektorých činností uvedených v §
31 SZL, resp. § 20 ZL. Ako je už vyššie uvedené, výnimku zo zákazov uvedených v §
20 ods. 1 písm. a) až písm. l) ZL môže podľa českej úpravy udeliť vlastník lesa.
V prípade, že by povolením výnimky zo zákazu vlastníkom lesa došlo k zásahu do práv
iných vlastníkov lesa, môže rozhodnúť o predmetnej výnimke orgán štátnej správy lesa,
a to na základe návrhu dotknutého vlastníka lesa. Je však otázne, že či vlastník lesa
bude schopný a ochotný objektívne posúdiť, že či ním udelená výnimka nemôže mať
negatívny vplyv nie len na iného vlastníka lesa ale aj na celkovú ochranu lesa.
Slovenský lesný zákon je v tomto prípade opatrnejší, keď možnosť výnimky zo zákazov
uvedených § 31 ods. 1 písm. a) až písm. h), písm. j) a písm. n) umožňuje udeliť, a to
prostredníctvom rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Je vydávané
na základe písomného súhlasu vlastníka alebo správcu lesa (§ 31 ods. 6 SZL).
Z uvedeného je zrejmé, že získanie výnimky zo zákazu niektorých činností je na
Slovensku možno problematickejšie a zdĺhavejšie, ale na druhú stranu je ochrana lesa,
resp. lesných pozemkov vďaka tomu efektívnejšia, ako aj bráni prípadným konfliktom
medzi jednotlivými vlastníkmi alebo obhospodarovateľmi lesa. Je možno vhodné
v Českej republike de lege ferenda uvážiť, či by nebolo adekvátnejšie koncipovať
p) vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.
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udeľovanie výnimiek obdobne ako na Slovensku. Následne by možno nedochádzalo
k skutočnostiam, ktoré uvádza J. Drobník, tzn., že pri udeľovaní výnimiek zo zákazom
niektorých činností „v praxi dochází k tomu, že vlastník lesa uděluje výjimku v písomné
formě a za úplatu“162.

5.2.2. Ochrana lesa pri hospodárení v lesoch
Základnou požiadavkou na hospodárenie v lesoch je zachovanie lesa, a to tak,
aby les naplňoval aj naďalej všetky svoje funkcie, tzn. nie len produkčnú, ale aj funkciu
vyplývajúcu

z jeho

postavenia

ako

zložky

životného

prostredia

–

funkciu

mimoprodukčnú. Problematika hospodárenia v lesoch je v rámci lesného zákona
upravená prostredníctvom niekoľkých nástrojov.
A. Koncepčné nástroje
Koncepčné nástroje sú predstavované oblastnými plánmi rozvoja lesa, lesnými
hospodárskymi plánmi a lesnými hospodárskymi osnovami, ktoré sa líšia rozlohou
územia, ktoré postihujú, ako aj osobou povinnou uhradiť ich spracovanie. Jedná sa
o nástroj, ktorého základným cieľom je regulácia vlastníka pri hospodárení v lese, a to
v záujme zaistenia výkonu mimoprodukčnej funkcie lesa.
Podľa § 23 LS je oblastný plán rozvoja lesa metodickým nástrojom štátnej
lesníckej politiky, ktorý odporúča zásady hospodárenia v lesoch. Spracovanie týchto
plánov zadáva a následne schvaľuje ministerstvo pôdohospodárstva. Tieto plány
obsahujú súhrnné údaje o stave lesa, o potrebách plnenia funkcií lesa podľa prehľadu
verejných záujmov a doporučení o spôsoboch hospodárenia v ekosystémovom pojatí.
Účelne vynaložené náklady na spracovanie oblastných plánov budú uhradené štátom.
Podrobnosti o spracovaní týchto plánov sú upravené prostredníctvom vyhlášky
príslušného ministerstva č. 83/1996 Sb., o spracovaní oblastných plánov rozvoja lesov
a o vymedzení hospodárskych súborov.
Ďalším koncepčným nástrojom sú lesné hospodárske plány (§ 24 ZL). Spravidla
sú spracovávané pre potreby a na náklady vlastníka lesa, a to na obdobie 10 rokov.
162

Viz poznámka č. 131, str. 59.
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Obsahujú dva druhy ustanovení a to záväzné, tzn. stanovenie maximálnej celkovej
výšky ťažby a minimálneho podielu melioračných a spevňujúcich drevín pri obnove
porastu a nezáväzné – odporúčajúce. Lesný hospodársky plán „zachycuje současný stav
lesů, určuje cíle a úkoly hospodaření v lesích, zejména z hlediska pěstování a ochrany
lesů, těžeb dřeva a ostatních funkcí lesů“163. Povinnosť zabezpečiť vypracovanie
lesných hospodárskych plánov majú všetky právnické osoby, ktoré hospodária so
štátnym lesom, a všetky ďalšie osoby, ktoré vlastnia viac ako 50 ha lesa. Pre osoby,
ktoré vlastnia menej ako je táto výmera, je hospodárenie podľa plánu dobrovoľné.
Maximálna výmera pre jeden hospodársky plán je 20 000 ha. Detailnejšia úprava
týkajúca sa povinností výsadby melioračných a spevňujúcich drevín je obsiahnutá vo
vyhláške ministerstva poľnohospodárstva č. 80/1996 Sb., o pravidlách poskytovania
podpory na výsadbu minimálneho podielu melioračných a spevňujúcich drevín
a o poskytovaní náhrad zvýšených nákladov.
Posledným z koncepčných nástrojov sú lesné hospodárske osnovy (§ 25 ZL),
ktoré sa spracovávajú pre lesy o výmere menšej ako 50 ha, a pre ktoré nie je spracovaný
hospodársky plán lesa. Ich spracovanie zadáva orgán štátnej správy lesov, ktorým je
obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou (§ 48 ods. 2 písm. d) ZL). Zadanie
vypracovania osnovy podlieha právnej úprave obsiahnutej v zákone č. 137/2006 Sb.,
o verejných zákazkách. Pre vlastníka lesa sa stávajú záväznými na základe ich
protokolárneho prevzatia. Odlišné postavenie má podľa tohto ustanovenia vlastník lesa
do 3 ha a vlastník nad 3 ha. Zákon výslovne stanovuje, že vlastník lesa dostane osnovu
týkajúcu sa jeho lesa bezplatne, keďže jej vypracovanie je hradené štátom (§ 26 ods. 2
ZL). Podľa J. Drobníka je toto ustanovenie „projevem zájmu, aby vlastníci lesa
hospodařili podle vyhotovených lesních hospodářských osnov, které jsou povinně
vyhotovovány z veřejných prostředků, ale nesjou vlastníkům vnucovány. Lesní
hospodářské osnovy jsou zpracovávány s ohledem na zásady trvale udržitelného
hospodření v lese a jako takové zajišťují, v případě jejich protokolárního převzetí, jeho
řádné obhospodařování ze strany vlastníka lesa. Z uvedeného důvodu je vydání osnovy
vlastníku lesa orgánem státní správy lesů bezplatné“164. Úprava tejto problematiky je
163
164

Viz poznámka č. 131, str. 79.
Viz poznámka č. 131, str. 86.
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ďalej konkretizovaná na základe vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva č. 84/1996
Sb., o lesnom hospodárskom plánovaní.
Na

Slovensku

je

problematika

koncepčných

nástrojov

zastúpená

prostredníctvom programov starostlivosti o les, ktorých úprava je obsiahnutá v § 40 až
43 SZL. Je explicitne stanovený dôvod pre ich vypracovávania, a to „program
starostlivosti o lesy je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na
trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“. Z formulácie definície tohto programu
vyplýva, že jeho základným cieľom je zaistenie trvalo udržateľného hospodárenia
v lesoch, tzn., že sa nejedná o nástroj, ktorého cieľom by bola bezvýhradne exploatácia.
Náklady na jeho vypracovanie platí vyhotovateľovi štát, avšak niektoré jeho súčasti je
obhospodarovateľ lesa povinný uhradiť príslušnému orgánu štátnej správy – krajskému
lesnému úradu (§ 59 ods. 2 písm. i) SZL). Program starostlivosti sa vyhotovuje
spravidla na obdobie 10 rokov. Je nutné zmieniť, že až do novelizácie SZL
prostredníctvom zákona č. 117/2010 Z.z., zákon používal pre tieto programy termín
lesné hospodárske plány, tak ako v Českej republike. Na základe tejto novelizácie sa
programom starostlivosti o lesy priznal status a postavenie dokumentácie ochrany
prírody podľa § 54 ods. 4 písm. d) SZOPK, a to prostredníctvom pozmeňovacieho
návrhu výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ktorý bol
gestorským výborom pri prejednávaní návrhu Národnou radou (parlamentná tlač č.
1384)165.
B. Administratívnoprávne nástroje
Ďalším druhom nástroja, ktorý môže slúžiť k využívaniu lesa ako prírodného
zdroja a súčasne zaistiť jeho obnoviteľnosť sú administratívnoprávne nástroje,
prostredníctvom ktorých sú stanovené povinnosti osobám hospodáriacim v lesoch. Patrí
medzi ne napríklad povinnosť vlastníka lesa obnovovať lesné porasty vhodnými
drevinami a vychovávať ich včas a sústavne tak, aby sa ich stav zlepšoval a zvyšovala
ich odolnosť (§ 31 ods. 1 ZL). Okrem toho sú osoby pri hospodárení v lese povinné
165

Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 1384) je dostupná na:
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dodržovať pravidlá stanovené v § 33 ZL týkajúce sa napríklad výkonu náhodnej ťažby
(ods. 1) alebo zákazu mýtnej ťažby v lesných porastoch mladších 80 rokov (ods. 4).
Ďalej sú stanovené prísnejšie podmienky pre hospodárenie v ochranných lesoch
a lesoch zvláštneho určenia (§ 36 ZL). Hospodárenie v týchto lesoch musí byť
uskutočňované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu ich hlavnej funkcie. Zvláštne
opatrenia sú stanovené prostredníctvom lesného hospodárskeho plánu, osnovy alebo
v rozhodnutí orgánu štátnej správy lesa, a to na návrh vlastníka lesa alebo na základe
vlastného podnetu. Medzi ďalšie povinnosti vlastníka lesa patrí vedenie lesnej
hospodárskej evidencie o plnení záväzných ustanovení plánu a o evidencii o vykonanej
obnove lesa (§ 44 ods. 1 ZL).
Obdobné povinnosti sú stanovené aj podľa slovenskej právnej úpravy, ako
napríklad výchova a obnova lesa (§ 20 a § 21 SZL) alebo povinnosť vedenia evidencie
o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a
opatreniach vykonaných v lesoch, najmä o vykonanej ťažbe a pestovaní lesa (§ 44 ods.
1 SZL).
Rozdiel v oboch porovnávaných úpravách z tohto hľadiska je možné badať
v subjekte, ktorému sú predmetné povinnosti stanovené. Česká právna úprava stanovuje
povinnosti vlastníkovi lesa, kým slovenská úprava stanovuje tieto povinnosti
obhospodarovateľovi lesa, ktorým je podľa § 2 písm. p) SZL právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. Slovenská úprava je asi
praktickejšia, a to predovšetkým s ohľadom na to, že sa vzťahuje na každú osobu ktorá
hospodári na lesnom pozemku, a to bez ohľadu na to, či je jeho vlastníkom, nájomcom,
alebo je k nemu v inom právnom vzťahu. Je možné domnievať sa, že podľa českej
právnej úpravy vlastník zmluvne prevedie plnenie tejto povinnosť na osobu
hospodáriacu v lese, ale aj napriek tomu, je možné predpokladať, že za plnenie
povinností vyplývajúcich z lesného zákona bude zrejme vždy, voči tomuto zákonu,
zodpovedný vlastník lesa.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=1384
[30. marca 2012].
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5.2.3. Ochrana lesa pred škodlivými činiteľmi
Zákon o lesoch vymedzuje terminológiu týkajúcu sa škodlivých činiteľov v § 2
písm. e), f) a g), keď pod ochranou lesa chápe činnosti smerujúce k obmedzeniu
vplyvov škodlivých činiteľov, ochranné opatrenia proti škodlivým činiteľom
a zmierňovanie následkov ich činnosti. Škodlivými činiteľmi môžu byť škodlivé
organizmy (pôvodcovia chorôb lesných porastov a rastlinný alebo živočíšny škodcovia
lesných porastov), nepriaznivé poveternostné vplyvy, imisie a fyzikálne alebo chemické
faktory, ktoré majú za následok poškodenie lesa. Z dôvodu predchádzania a zabránenia
pôsobenia škodlivých činiteľov v lese je pre vlastníka lesa stanovených niekoľko
povinností (§ 32 ZL). Jedná sa o povinnosť zaisťovať prevenciu, a to napríklad
prostredníctvom zisťovania a evidencie výskytu a rozsahu škodlivých činiteľov,
bránenia ich vývoja, šírenia a premnoženia a uskutočňovania preventívnych opatrení
proti vzniku lesných požiarov (§ 32 ods. 1 ZL). Predmetná úprava reflektuje na
pomerne rýchlu schopnosť reprodukcie niektorých škodlivých činiteľov (napríklad
hmyzu). Prevenčná povinnosť vlastníka umožňuje rýchly zákrok a tým aj minimalizáciu
možných škôd v lese.
Ďalšia povinnosť vlastníka je odlišnej povahy, ako vyššie uvedená prevenčná
povinnosť. Vlastník je povinný pri vzniku mimoriadnych okolností a nepredvídateľných
škôd uskutočniť bezodkladné opatrenia k ich odstráneniu a zmierneniu ich následkov.
Za takéto okolnosti je možné považovať snehovú kalamitu, veternú kalamitu,
premnoženie škodcov alebo nebezpečenstvo vzniku požiaru v období sucha. V týchto
prípadoch môže orgán štátnej správy nariadiť uskutočnenie opatrení, a to:


zastavenie iných ťažieb ako ťažieb náhodných a spracovanie náhodných ťažieb
v stanovenom rozsahu a termíne;



vykonanie ochranného zásahu smerujúceho k zastaveniu šírenia alebo k hubeniu
škodlivých organizmov;



zničenie napadnutých semien a sadeníc;



zrejmé označovanie a evidovanie vyťaženého dreva;



obmedzenie nakladania s drevom, semenami alebo sadenicami lesných drevín.
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Jedná sa o taxatívny výpočet opatrení, ktoré môžu byť nariadené orgánom
štátnej správy. V tomto prípade sa jedná o obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou,
ak nedochádza k presahu jej správneho obvodu (§ 48 ods. 1 písm. i) ZL), krajský úrad,
ak dochádza k presahu správneho obvodu obce s rozšírenou pôsobnosťou a súčasne
nedochádza k presahu územnej pôsobnosti kraja (§ 48a ods. 1 písm. m) ZL)
a ministerstvo, ak dochádza k presahu obvodu územia kraja (§ 49 ods. 2 písm. a) ZL).
Čo sa týka praktického uplatňovania tohto ustanovenia, J. Drobník uvádza, že
„uplatňování uvedených opatření nečiní v praxi problémy a ze strany orgánů státní
správy lesů jsou využívána v priměřeném rozsahu“166.
Medzi ďalšie povinnosti vlastníkov patrí povinnosť dbať na to, aby lesné porasty
neboli neprimerane poškodzované zverou. Táto povinnosť sa však nevzťahuje len na
vlastníkov, ale aj na užívateľov loveckých revírov a orgány štátnej správy. Práve orgány
štátnej správy môžu v prípade nesplnenia tejto povinnosti uložiť opatrenie podľa § 51
ods. 1 ZL týkajúce sa odstránenia zistených nedostatkov.
Paradoxne vyznieva povinnosť vlastníka chrániť les pred znečisťujúcimi
látkami, ktoré vznikajú alebo unikajú pri hospodárskej činnosti (32 ods. 8 ZL). Vlastník
je povinný používať výhradne biologicky odbúrateľný olej k mazaniu reťazí
motorových píl a biologicky odbúrateľné hydraulické kvapaliny a pri ochrane lesných
porastov musí prednostne využívať účinné technológie šetriace životné prostredie.
Zákon a ani vyhláška, ktorá konkretizuje opatrenia k ochrane lesa, tzn. vyhláška
ministerstva poľnohospodárstva č. 101/1996 Sb., ktorou sa stanovia podrobnosti
o opatreniach k ochrane lesa a vzor služobného odznaku a vzor preukazu lesnej stráže,
nestanovujú žiadne kritéria alebo parametre určené na posúdenie, či olej a kvapalina
splňujú predpísané podmienky. Z uvedeného vyplýva, že len ťažko bude možné
kontrolovať a prípadne sankcionovať plnenie povinností vlastníka podľa tohto
ustanovenia. Obdobný problém sa taktiež dotýka stanovenia kritérií pre účinné
technológie, ktoré šetria životné prostredie.
Na Slovensku je problematika škodlivých činiteľov definovaná v § 2 písm. n)
SZL, ktorý za škodlivý činiteľ považuje činiteľ, „ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti
166

Viz poznámka č. 131, str. 114
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lesa, jeho ekologickej stability, poškodiť alebo zničiť les alebo jeho časti“. Zákon
obsahuje demonštratívny výpočet škodlivých činiteľov, a to:


abiotické (napr. vietor, povodeň, námraza, sucho, mráz), tzn. jedná sa o prírodné
javy;



biotické (napr. listožravý a podkôrny hmyz, baktérie, vírusy, niektoré stavovce),
tzn. jedná sa o živé organizmy;



antropogénne (napr. imisie, priame ničenie porastov alebo stromov človekom,
nevhodné formy hospodárenia), tzn. jedná sa o negatívne pôsobenie ľudskej
činnosti.
Obe porovnávané úpravy v podstate definujú škodlivé činitele v rovnakom

rozsahu, aj keď k tomu zvolili odlišný spôsob a terminológiu, pričom je prípustné
konštatovať, že v oboch porovnávaných úpravách sú za škodlivé činitele považované
rovnaké javy. Je možné uviesť, že škodlivými organizmami sú biotické činitele, imisie
sú antropogénnymi činiteľmi a fyzikálne a chemické faktory sú abiotické činitele.
Hranice medzi jednotlivými skupinami škodlivých činiteľov nie sú vždy ostré, resp.
často sa vzájomne prelínajú, ako napríklad imisie, ktoré sú abiotickým antropogénnym
škodlivým činiteľom.
Taktiež aj povinnosti stanovené obhospodarovateľovi lesa na Slovensku sú
obdobné, ako tie, ktoré sú stanovené vlastníkovi lesa v Českej republike. Rozdiel
spočíva v rozsahu prevenčnej povinnosti a povinnosti vykonávať ochranné a obranné
opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi, v rámci ktorých má
obhospodarovateľ na Slovensku povinnosti stanovené pre vlastníka lesa podľa ZL
a ďalej povinnosť prednostne odstraňovať z lesného porastu choré a poškodené stromy,
ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej početnosti biotických škodlivých činiteľov. Uvedená
povinnosť neplatí na území lesa s piatych ochranným stupňom (§ 28 ods. 1 písm. d)
SZL).
Opäť aj v rámci úpravy tejto problematiky je nutné zmieniť rozdiel v subjekte,
ktorému sú tieto povinnosti uložené. V Českej republike zákon explicitne hovorí
o vlastníkovi lesa, kým slovenská úprava používa termín obhospodarovateľ, ktorým
môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá hospodári na lesných
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pozemkoch (§ 2 písm. p) SZL), takže tieto povinnosti sa viažu na výkon činnosti
hospodárenia na lesných pozemkoch a nie na právny vzťah vlastníctva k lesu.
Problematika ochrany lesa pred pôsobením škodlivých činiteľov je podstatným
problémom na Slovensku aj v Českej republike. V súčasnej dobe sa jedná predovšetkým
o pôsobenie škodlivých organizmov – biotického činiteľa. Konkrétne je možné
konštatovať, že prinajmenšom spoločensky najdiskutovanejším problémom je nadmerný
výskyt lykožrúta smrekového, a to najmä v Národnom parku TANAP a Národnom
parku Šumava. Na Slovensku je tzv. lykožrútova kalamita následkom veternej kalamity
z roku 2004, ktorá postila najmä územie TANAPu. Vyplýva to z tabuľky, ktorá mapuje
vývoj náhodných ťažieb zapríčinených lykožrútom smrekovým od roku 1992167,
z ktorej je badateľný prudký nárast práve od predmetného roku. Podľa tzv. zelenej
správy, tzn. správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2010168, sú
najrozšírenejšími druhmi lykožrút smrekový a lykožrút lesklý, ktorými je poškodených
97,7 % zo všetkej drevnej hmoty poškodenej podkôrnym hmyzom. Z tejto správy ďalej
vyplýva, že čo sa týka abiotických činiteľov, tak v roku 2010 sa jednalo najmä o vietor,
sneh, sucho a úpal. Z celkového množstva drevnej hmoty poškodenej antropogénnymi
škodlivými činiteľmi pripadá najväčší podiel na imisie a krádeže dreva. Čo sa týka
Českej republiky, podľa správy o stave lesa a lesného hospodárstva v roku 2010169, boli
hlavnými škodlivými faktormi v rámci abiotických vplyvov polomy, jarné prísušky,
letné víchrice a mokrý sneh. V rámci biotických vplyvov sa jednalo najmä o podkôrny
hmyz.
Na záver je nutné uviesť, že problematika boja so škodlivými činiteľmi je
nesmierne zložitá. V mnohých prípadoch však neprebieha len na úrovni vedeckej a
odbornej, ale premieta sa aj na úroveň politickú. Dochádza k mnohým rozporom
ohľadne možností a vhodnosti zásahu do chránených častí lesa, resp. v spôsobe ťažby.
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Tabuľka mapujúca vývoj náhodných ťažieb zapríčinených lykožrútom smrekovým od roku 1992 je
dostupná na:
www.forestportal.sk/forestportal/lesne_hospodarstvo/los/bioticke_cinitele/bioticke_cinitele.html
[14.
apríla 2012].
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Zelená správa je dostupná na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=123&id=5250 [14. apríla 2012].
169
Správa
o stave
lesa
a lesného
hospodárstva
v roku
2010
je
dostupná
na:
http://eagri.cz/public/web/file/138583/Zprava_o_stavu_lesa_2010.pdf [14. apríla 2012].
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Tento rozpor je v súčasnosti zrejmý napríklad v rámci Národného parku Šumava
a stanovenia, resp. dodržovania tzv. nezásahových zón.

Zhrnutie
Problematika využívania a ochrany lesa ako prírodného zdroja je založená na
jeho obnoviteľnosti. Náležitou ochranou a hospodárením môže dochádzať súčasne
k jeho spotrebovávaniu, ako i k jeho úplnej alebo čiastočnej obnove. Jedná sa
o prírodný zdroj, ktorého postavenie je dôležité nie len z hľadiska ochrany životného
prostredia, tzn. plnenia mimoprodukčných funkcií, ale taktiež z hľadiska plnenia
produkčných funkcií, a to ako prostriedku, ktorý má široké a významné priemyselné
a energetické využitie. Cieľom právnej úpravy využívania a ochrany lesa je tieto dve
funkcie skĺbiť takým spôsobom, aby mohli vzájomne vedľa seba koexistovať.
S naplňovaním mimoprodukčnej funkcie lesa úzko súvisí problematika jeho
všeobecného užívania, ktorej základ je v oboch porovnávaných úpravách tvorený
právom voľného vstupu. Uskutočňovaním tohto práva dochádza k obmedzovaniu
výkonu vlastníckych práv vlastníkov lesov, ktorí sú však nútení toto zákonné
obmedzenie strpieť. Výkon tohto všeobecného práva môže byť v špecifických
prípadoch na určitú dobu obmedzený. Medzi oboma porovnávanými úpravami existujú
rozdiely, pričom niektoré sú irelevantné, kým iné sú relatívne podstatnejšej povahy.
Pri výkone hospodárskej činnosti dochádza k uplatňovaniu produkčnej funkcie
lesa. K regulácii tejto činnosti sú zo strany štátu, ktorý týmto chráni svoje národné
bohatstvo, využívané koncepčné dokumenty prijímané od úrovne celoštátnej až po
oblastnú. Na Slovensku je z tohto dôvodu prijímaný jediný dokument, a to program
starostlivosti o les. Ďalším prostriedkov slúžiacim k ochrane lesa pri hospodárení sú tzv.
administratívnoprávne nástroje, prostredníctvom ktorých sú stanovené povinnosti
osobám hospodáriacim v lesoch. Je možné konštatovať, že tieto povinnosti sa v rámci
oboch porovnávaných úprav viac menej zhodujú.
Súčasťou tejto problematiky je taktiež ochrana lesa pred škodlivými činiteľmi,
pričom obe porovnávané právne úpravy túto oblasť postihujú obdobným spôsobom. Je
nutné zmieniť, že predmetná úprava je v súčasnej dobe pomerne zásadným spôsobom
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diskutovaná, a to nie len v rámci odborných kruhov, ale aj verejnosťou. Jej aktuálnosť je
následkom tzv. lykožrútovej kalamity, ktorá zasiahla územia chránené najvyšším
stupňom územnej ochrany.
Pre úplnosť je nutné uviesť, že s oblasťou využívania a ochrany lesa úzko súvisí
ochrana pozemkov plniacich funkcie lesa, o ktorej bolo pojednávané v rámci časti
zameranej na využívanie a ochranu pôdy.

5.3. Živočíšstvo
Živočíšstvo je ďalším z prírodných zdrojov, ktoré je schopné reprodukcie. Je
nutné uviesť, že sa jedná o prírodný zdroj, ktorý citlivo reaguje na zmenu prostredia,
v ktorom sa vyskytuje. Z tohto dôvodu musí byť jeho využívanie a ochrana späté taktiež
s ochranou prostredia, na ktorom sa vyskytuje. Z tohto dôvodu sa právna ochrana
nemôže sústrediť len na ochranu toho ktorého druhu, ale musí byť previazaná so
samotnou ochranou ich prirodzeného výskytu.
Človek svojou činnosťou zasahuje čoraz výraznejším spôsobom do prirodzeného
prostredia živočíchov, a to predovšetkým výstavbou líniových stavieb, hospodárením
v lesoch, poľnohospodárskou činnosťou, dopravou, atď. Živočíšstvo ako prírodný zdroj
je taktiež predmetom právnej úpravy ochrany hospodárskych zvierat, ochrany zvierat
v záujmových chovoch, atď. Úprava živočíšstva z tohto hľadiska nebude predmetom
tejto práce, ktorá je zameraná predovšetkým na ochranu živočíšstva z hľadiska ochrany
biologickej rozmanitosti.
Právna úprava ochrany živočíchov v zmysle obnoviteľných prírodných zdrojov
obsiahnutá vo viacerých normách, ktoré je možné rozdeliť do týchto základných skupín:


všeobecná druhová ochrana živočíchov;



osobitná druhová ochrana živočíchov;



ochrana živočíchov v rámci poľovníctva a rybárstva.
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5.3.1. Všeobecná druhová ochrana
Právna úprava všeobecnej druhovej ochrany živočíchov je založená na
minimálnom režime ochrany poskytovanej všetkým druhom (5 ZOPK). Všeobecná
druhová ochrana živočíchov je založená na totožnej báze ako všeobecná druhová
ochrana rastlín (viz vyššie), a preto jej v rámci tejto časti nebude venovaná zvláštna
pozornosť.
Od roku 2008 je v rámci všeobecnej ochrany živočíchov upravená aj prevádzku
záchranných staníc (§ 5 ods. 8 až ods. 10 ZOPK). Je stanovená všeobecná povinnosť
pre každého, kto sa ujal živočícha neschopného prežiť vo voľnej prírode v dôsledku
zranenia, nemoci alebo inej okolnosti, zaistiť jeho nevyhnutné ošetrenie alebo ho predať
prevádzkovateľovi záchrannej stanice.
Na Slovensku je táto problematika upravená prostredníctvom zariadení na
záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov (§ 45 SZOPK). Funkciu
záchranných staníc vykonávajú chovné stanice, ktoré slúžia napríklad na umiestnenie
zvieraťa počas nevyhnutnej doby, ktorá je potrebná na ošetrenia chorých, poranených
alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v
prírodnom prostredí. Doba umiestnenia v chovnej stanici by nemala presiahnuť tri
mesiace. V prípade nutnosti umiestnenia na dobu dlhšiu sú zriadené rehabilitačné
stanice, ktoré sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo
poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prirodzeného
prostredia.
Ďalej slovenská úprava do všeobecnej ochrany živočíchov zahrnuje taktiež
ochranu vtáctva pred elektrickým nadzemným vedením (§ 4 ods. 2 SZOPK). Vecne
obdobná úprava je obsiahnutá v § 5a ods. 6 ZOPK, pričom obe porovnávané úpravy sa
odlišujú v niekoľkých zásadných bodoch:


§ 5a ods. 5 ZOPK: „Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení
vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně
zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem“;
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§ 4 ods. 2 SZOPK: „Každý kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné
elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni
usmrcovaniu vtákov“.
V rámci oboch úprav je badať niekoľko rozdielov. Prvý rozdiel sa týka

rekonštrukcie elektrického vedenia. Podľa českej právnej úpravy existuje nutnosť
opatriť vedenie vysokého napätia ochrannými prostriedkami vždy, keď dochádza k jeho
rekonštrukcii, kým na Slovensku je tato povinnosť uplatní len v prípade, že sa jedná
o plánovanú rekonštrukciu. Je otázne, že či neplánovaná oprava vedenia bude podľa
českej úpravy považovaná za rekonštrukciu, a teda sa na ňu bude vzťahovať povinnosť
opatriť toto vedenie ochrannými prostriedkami. Ďalším rozdielom je, že v Českej
republike sa povinnosť opatrenia ochrannými prostriedkami vzťahuje podľa znenia
zákona iba na vedenie vysokého napätia, kým na Slovensku je tato povinnosť stanovená
pre celú sieť nadzemného elektrického vedenia, takže slovenská úprava je rozsiahlejšia
a pokrýva kompletnú sieť. Tento rozdiel je dôležitý predovšetkým v tom, že u vedení
vysokého napätia (400 kV a 220 kV) nedochádza k usmrcovaniu vtáctva v takej miere,
ako u tzv. distribučného vedenia (110 kV a 22 kV), čo je spôsobené najmä
konštrukčným rozdielom, resp. vzdialenosťou jednotlivých drôtov. De lege ferenda by
bolo v Českej republike vhodné stanoviť povinnosť opatriť ochrannými prostriedkami
bezvýnimočne všetky nadzemné elektrické vedenia.
Táto úprava je rozšírená aj na telekomunikačné zariadenia, keďže orgán ochrany
prírody môže, v prípade, že na týchto zariadeniach a na elektrických vedeniach
dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu vtáctva rozhodnúť, aby správca vykonal
technické opatrenia zabraňujúce tejto skutočnosti (§ 4 ods. 5 SZOPK).

5.1.2. Osobitná druhová ochrana živočíchov
Všeobecná druhová ochrana živočíchov je poskytovaná vybraným vzácnym
a ohrozeným druhom na základe zákona o ochrane prírody a krajiny. Niektoré časti tejto
právnej úpravy sa zhodujú s osobitnou druhovou ochranou rastlinstva (viz vyššie).
Jedná sa o inštitút preukázania pôvodu, záchranných programov, úpravu udeľovania
výnimiek zo zákazov obsiahnutých v základných podmienkach ochrany a ochranu v
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rámci medzinárodného obchodu. Z tohto dôvodu nebude uvedeným inštitútom v rámci
tejto časti venovaná väčšia pozornosť a naopak pozornosť bude zameraná na špecifické
skutočnosti vzťahujúce sa len na živočíchov.
A. Špecifické ochranné podmienky osobitne chránených živočíchov
Základom ochrany osobitne chránených živočíchov je celková ochrana ich
prirodzených a umelých sídel, ako aj ich biotopov (§ 50 ZOPK). Chránené sú
vo všetkých vývojových štádiách a niektoré aj po uhynutí. Zákonom je stanovený
všeobecný zákaz škodlivo zasahovať do ich prirodzeného vývoja a to predovšetkým ich
chytať, chovať v zajatí, rušiť, zraňovať alebo usmrcovať. Nie je dovolené zbierať, ničiť,
poškodzovať alebo premiestňovať ich vývojové štádia alebo nimi užívané sídla. Ďalej je
zakázané ich držať, chovať, dopravovať, predávať, vymieňať, ponúkať so zámerom
predaja alebo výmeny. Táto ochrana sa na živočíchov nevzťahuje v prípadoch, „kdy je
zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v
důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů
hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého
provozu“. K zásahu je nevyhnutné stanovisko orgánu ochrany prírody, pokiaľ sa
nejedná o naliehavý zásah s ohľadom na verejné zdravie, verejnú bezpečnosť alebo
bezpečnosť leteckej prevádzky. Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na druhy silno
a kriticky ohrozené.
Bližšie podmienky pre ochranu osobitne chránených živočíchov stanovuje § 16
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Táto ochrana je na Slovensku upravená obdobným spôsobom
(§ 35 SZOPK).
B. Náhrada škôd spôsobených vybranými druhmi osobitne chránených živočíchov
Ďalšou právnou úpravou, ktorá by mala viesť k ochrane vybraných chránených
druhov živočíchov je úprava zaoberajúca sa nahradzovaním škôd spôsobených
vybranými zvlášť chránenými živočíchmi. Je obsiahnutá v českom zákone č. 115/2000
Sb., o poskytovaní náhrad škôd spôsobených vybranými zvlášť chránenými živočíchmi,
ktorý je doplnený a konkretizovaný vyhláškou č. 360/2000 Sb., o stanovení spôsobu
výpočtu výšky náhrady škody spôsobenej vybranými zvlášť chránenými živočíchmi na
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vymedzených domestifikovaných zvieratách, psoch slúžiacich k ich stráženiu, rybách,
včelstvách, včelárskych zariadeniach, nepozbieraných poľných plodinách a na lesných
porastoch.
Slovenská úprava tejto problematiky je stanovená prostredníctvom § 97 až § 102
SZOPK, pričom jednotlivé druhy, ktorých sa táto úprava týka, sú stanovené vyhláškou
ministerstva životného prostredia č. 1/2008 Z.z. Jedná sa o základný rozdiel oboch
porovnávaných právnych úprav. Kým v Českej republike je zoznam druhov, na ktoré sa
bude zákon vzťahovať obsiahnutý v samotnom zákone, na Slovensku je tento výpočet
stanovený iba prostredníctvom vyhlášky, tzn. právnym predpisom nižšej právnej sily.
Slovenský výpočet živočíchov je obšírnejší, keďže zahrňuje taktiež náhradu škody
spôsobenú aj zubrom hôrnym a volavkou popolavou. Paradoxom pri porovnaní oboch
zoznamov je fakt, že u viacerých chránených druhov živočíchov došlo k rozdielom
v názve druhu, aj keď latinské pomenovanie je rovnaké. Napríklad podľa zákona č.
115/2000 Sb. je vybraným živočíchom bobr evropský (Castor fiber L.) a podľa
slovenskej vyhlášky sa jedná o bobra vodného (Castor fiber L.), a pritom z latinského
názvoslovia je možné dovodiť, že sa jedná o rovnaký druh živočícha.
Zvláštnosťou slovenskej úpravy je taktiež to, že náhrada škody spôsobená rysom
ostrovidom bude poskytnutá iba za škodu spôsobenú na vybraných domestifikovaných
zvieratách, čiže napríklad nie na psoch určených na stráženie týchto zvierat. Česká
právna úprava je v tomto bez výnimky a náhrada je poskytovaná za škodu spôsobenú na
všetkých objektoch vymenovaných v § 4 predmetného zákona.
Ďalší rozdiel spočíva v rozsahu náhrady škody na živote fyzickej osoby, tzn. § 7
zákona č. 115/2000 Sb. a § 99 SZOPK. Obe právne úpravy obsahujú náhradu
liečebných nákladov a nákladov na pohreb. Rozdiel spočíva vo výške náhrady
jednorazového odškodnenia pozostalým osobám, voči ktorým mal poškodený
vyživovaciu povinnosť. Podľa českej úpravy je táto čiastka stanovená fixne, tzn.
50 000,- Kč pre osobu neplnoletú a 25 000,- Kč pre ostatné osoby. Slovenský
zákonodarca sa rozhodol pre odlišný spôsob stanovenia výšky náhrady, a to
prostredníctvom inštitútu minimálnej mzdy. Tridsaťnásobok minimálnej mzdy náleží
maloletej osobe a dvadsaťnásobok ostatným pozostalým. Hodnota minimálne mzdy na
Slovensku je každoročne stanovená nariadením vlády. Na rok 2012 sa jedná o
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nariadenie č. 343/2011 Z.z.170, ktoré výšku minimálnej mzdy stanovuje na 327,20 €.
Z uvedeného vyplýva, že náhrada za škodu na živote je na Slovensku niekoľkonásobne
vyššia. Čo sa týka rozsahu náhrady škody poskytovanej za škodu spôsobenú na zdraví
alebo majetku, sa obe právne úpravy v zásade neodlišujú.

5.3.3. Ochrana živočíšstva v rámci poľovníctva a rybárstva
A. Ochrana zvere v rámci poľovníctva
Ochrana živočíchov v rámci poľovníctva je v Českej republike upravená
prostredníctvom zákona č. 449/2001 Sb., o poľovníctve, ktorý vykonáva vyhláška č.
244/2002 Sb. a vyhláškou č. 245/2002 Sb., o dobe lovu jednotlivých druhov zvere.
Pod pojmem poľovníctvo zákon subsumuje súbor činností vykonávaných
v prírode vo vzťahu k voľne žijúcej zveri ako súčasti ekosystému. Poľovníctvom je aj
spolková činnosť smerujúca k udržaniu a rozvíjaniu poľovníckych tradícií a zvykov ako
súčasti českého národného kultúrneho dedičstva (§ 2 písm. a) zákona o poľovníctve).
Paradoxne vyznieva to, že poľovníctvo by malo predstavovať národné kultúrne
dedičstvo, keďže ako uvádza V. Stejskal sa jedná o „v podstatě zájmovou činnost
soukromých osob“171. Zver je považovaná za „obnovitelné přírodní bohatství
představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v písmenech c) a
d)“172 (§ 2 písm. b) zákona o poľovníctve). Z uvedeného vyplýva, že samotný zákon
považuje zver za prírodné bohatstvo.
170

Nariadenie vlády č. 343/2011 Z.z. je dostupné na:
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx/Modules/Content/Default.aspx?CatID=42&NewsID=2464 [6.
marca 2012].
171
Viz poznámka č. 147, str. 442.
172
Ustanovenie § 2 písm. c) a d) zákona č. 449/2001 Sb., o poľovníctve:
c) druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly
vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,3) nebo druhy zvěře, které jsou zvláště
chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů4) a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka
podle těchto předpisů:
- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces alces), medvěd
hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk euroasijský (Canis lupus), vydra říční (Lutra lutra),
- ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus frugilegus),
holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně
lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký
(Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký
(Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus
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Zákon o poľovníctve obsahuje napríklad úpravu regulácie stavu zvere, lovenie
zvere, dovolené spôsoby lovu, zníženie stavu zvere, výnimočné držanie zvere v zajatí,
dovoz a vývoz živej zvere, vypúšťanie živočíchov, ktorý zatiaľ nežijú na území Českej
republiky, náhradu škody spôsobenej zverou a pri poľovníctve, kontrolu ulovenej zvere,
atď.
K obmedzeniam smerujúcich k zachovaniu druhov zvere (§ 4 poľovníckeho
zákona) patrí napríklad možnosť orgánu štátnej správy poľovníctva obmedziť
v niektorých poľovných revíroch obvyklý spôsob ich poľovníckeho využívania,
stanoviť jeho podmienky alebo vydať pokyny pre poľovnícke hospodárenie, a to
z dôvodu všeobecného záujmu. Striktnejšiu formu opatrení smerujúcich k zachovaniu
druhov zvere od obmedzení majú zákazy určené k zachovaniu druhov zvere (§ 5
predmetného zákona). Jedná sa napríklad o zákaz vypúšťať do poľovných revírov
jedincov druhov zvierat, ktoré sú držané vo farmových chovoch alebo ich mláďatá
alebo zavádzať do týchto revírov ďalšie druhy zvery bez prechádzajúceho súhlasu
orgánu štátnej správy poľovníctva, a to po vyjadrení orgánu štátnej ochrany prírody.
Ochranou poľovníctva je ochrana zvere pred nepriaznivými vplyvmi prostredia,
pred nákazlivými nemocami, pred škodlivými zásahmi ľudí a pred voľne pobiehajúcimi
zvieratami; ochrana životných podmienok zvere, zaistenie pokoja v poľovnom revíry
a ochrana poľovníckych zariadení (§ 8 písm. a) zákona o poľovníctve). Je stanovená
všeobecná povinnosť platná pre každého počínať si tak, aby nedochádzalo
aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký
(Falco cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol stěhovavý
(Falco peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), volavka popelavá
(Ardea cinerea), výr velký (Bubo bubo),
d) druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem:
- savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus elaphus), jelenec běloocasý (Odocoileus
virginianus), jezevec lesní (Meles meles), kamzík horský (Rupicapra rupicapra), koza bezoárová (Capra
aegagrus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina),
liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis musimon), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), prase divoké
(Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec
obecný (Capreolus capreolus), tchoř tmavý (Mustela putorius), tchoř stepní (Mustela eversmannii) a zajíc
polní (Lepus europaeus),
- ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), husa běločelá (Anser albifrons), husa polní
(Anser fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas platyrhynchos), krocan divoký (Meleagris
gallopavo), lyska černá (Fulica atra), orebice horská (Alectoris graeca), perlička obecná (Numida
meleagris), polák chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina), straka obecná (Pica pica),
špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrána obecná (Corvus corone),

171

k zbytočnému ohrozovaniu a zraňovaniu zvere alebo k poškodzovaniu jej životných
podmienok.

Následne

sú

určené

zákazy

a obmedzenia

smerujúce

k ochrane

poľovníctva, ako napríklad zákaz plašiť zver, rušiť zver pri hniezdení, atď. (viz § 9 až §
11 zákona o poľovníctve).
Na Slovensku je táto problematika upravená prostredníctvom zákona č.
274/2009 Z.z., o poľovníctve, ktorý za poľovníctvo považuje súhrn činností zameraných
na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne
žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov. Je súčasťou
kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia (§ 2 písm. l slovenského
zákona o poľovníctve). Z uvedeného je zrejmé, že slovenská úprava nepovažuje tuto
činnosť za národnú kultúrnu tradíciu, ako je tomu v Českej republiky. Dôraz je kladený,
aby táto činnosť bola vykonávaná racionálne a udržateľne. Zverou je „populácia voľne
žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1.“ (§ 2 písm. z) slovenského zákona
o poľovníctve).
Obmedzenia smerujúce k zachovaniu druhov zvere na Slovensku sú upravené
obdobne ako v českej úprave, a to vo forme opatrení na zachovanie genofondu zveri (20
a § 21 slovenského zákona o poľovníctve).
Ochrana poľovníctva na Slovensku je stanovená v podstate totožným spôsobom
ako v Českej republike. Na Slovensku je navyše stanovené, že sa ňou rozumie aj
ochrana zveri pred nedostatkom prirodzenej potravy (§ 24 a násl. slovenského zákona
o poľovníctve). Zabezpečenie ochrany poľovníctva je povinnosťou každého užívateľa
poľovného revíru. Slovenská úprava, tak ako aj česká, obsahuje súbor zákazov,
obmedzení a povinností smerujúcich k ochrane výkonu tejto činnosti.
B. Ochrana a lov rýb
Právna úprava ochrany a lovu rýb je stanovená zákonom č. 99/2004 Sb.,
o rybnikárstve, výkone rybárskeho práva, rybárskej stráži, ochrane morských
rybolovných zdrojov (zákon o rybárstve), ktorého vykonávacím predpisom je vyhláška
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č. 197/2004 Sb. S problematikou ochrany a lovu rýb úzko súvisí aj úprava obsiahnutá
v ZOPK a VZ.
Ochrana sa vzťahuje na ryby a na všetky vodné organizmy, tzn. nie len na vodné
živočíchy, ale aj na vodné rastliny, ktoré sú zdrojom potravy pre ryby alebo sú
prirodzenou súčasťou vodného prostredia (§ 2 písm. h) zákona o rybárstve). Podľa J.
Poupěta však „bohužel zde chybí dostatečná a jednoznační právní provázanost na
nutnou ochranu bentosu anebo planktónu, které jsou masově loveny podnikateli
v akvaristice“173.
K ochrane rýb ako obnoviteľného prírodného zdroja dochádza napríklad
prostredníctvom stanovenia zakázaných spôsobov lovu, určenia času, kedy je ryby
zakázané loviť alebo prostredníctvom inštitútu chránenej rybej oblasti, v rámci ktorej je
obmedzený alebo vylúčený výkon rybárskeho práva. Účelom tohto obmedzenia je
vytvorenie podmienok pre chov a ochranu rýb, resp. pestovanie alebo reprodukciu
vodných organizmov (§ 2 písm. k) zákona o rybárstve).
Chránená rybia oblasť je inštitútom zameraným na ochranu rýb, vytvorenie
podmienok pre ich chov alebo chov iných organizmov, a to prostredníctvom
obmedzenia alebo zakázania výkonu rybárskeho práva (§ 5 zákona o rybárstve). Je
vyhlasovaná prostredníctvom rozhodnutia príslušného rybárskeho orgánu, a to po
konzultácii s užívateľom rybárskeho revíru. V rozhodnutí sú určené organizmy, na ktoré
sa predmetná ochrana vzťahuje. Príslušným orgánom je ministerstvo poľnohospodárstva
(§ 22 ods. 3 písm. c) predmetného zákona).
Dotknutá úprava je na Slovensku obsiahnutá v zákona č. 139/2002 Z.z.,
o rybárstve, ktorý v § 1 ods. 1 stanovuje, že „tento zákon upravuje podmienky ochrany,
chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo
prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a
k ohrozeniu genofondu rýb“. Z uvedeného vyplýva hranica pre chov a lov rýb, ako aj
iných vodných organizmov, keďže cieľom tohto zákona je upraviť tieto činnosti tak,
aby nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov alebo k ohrozeniu genofondu rýb.
173

Poupě J., Právo v rybárskej praxi, 1. vydanie, Nakladateľstvo Orac, Praha, 2004, str. 6.
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Inštitút chránenej rybárskej oblasti je na Slovensku stanovený obdobným
spôsobom s malými rozdielmi oproti českej úprave (§ 7 slovenského zákona
o rybárstve). Orgánom príslušným k vyhláseniu chránenej rybárskej oblasti je
ministerstvo poľnohospodárstva, a to na základe ichtyologického prieskumu a po
prerokovaní s užívateľom rybárskeho revíru. Česká úprava neobsahuje povinnosť
uskutočnenia tohto prieskumu. V chránenej rybárskej oblasti na Slovensku je zakázané
loviť ryby akýmkoľvek spôsobom (§ 7 ods. 3 zákona o rybárstve). Jedná sa o absolútny
zákaz lovu, čo spôsobuje pomerne zásadný rozdiel od českej právnej úpravy, kde tento
zákaz nie je absolútny, ale môže sa vzťahovať len na konkrétne druhy rýb alebo
vodných organizmov. Ďalej je v chránenej rybárskej oblasti explicitne stanovený zákaz
výkonu ťažby riečnych materiálov a rušenia neresu rýb, vývoja plôdika a násady alebo
zimovania rýb. Na základe rozhodnutia príslušného ministerstva môže dôjsť k zrušeniu
tejto oblasti, a to v prípade verejného záujmu a opäť na základe ichtyologického
prieskumu. Je otázne, akým spôsobom by bol verejný záujem preukazovaný,
predovšetkým ak zrušenie zákazu rybolovu svedčí predovšetkým k prospechu jeho
užívateľovi. K zrušeniu by malo teda dôjsť iba v prípade, že predmetná ochrana nie je
pre ochranu genofondu naďalej potrebná.

Zhrnutie
Problematiku využívania a ochrany živočíšstva je možné vnímať s rôznych
pohľadov. Jedným z nich je ochrana živočíšstva z hľadiska zachovania biologickej
rozmanitosti. Jedná sa o pohľad, ktorý je dôležitý z titulu tejto práce. Základ právnej
úpravy ochrany živočíšstva je obsiahnutý, tak ako to bolo v prípade rastlinstva v zákone
o ochrane prírody a krajiny. Táto úprava je doplnená a konkretizovaná prostredníctvom
predpisov upravujúcich výkon špecifických činností týkajúcich sa ochrany živočíšstva,
ako je poľovníctvo alebo rybárstvo.
Všeobecná

i osobitná

druhová

ochrana

živočíšstva

zdieľa

v oboch

porovnávaných právnych úpravách mnoho identických inštitútov, ako je napríklad
preukazovanie pôvodu alebo úprava medzinárodného obchodu s voľne žijúcimi
živočíchmi. Isté odlišnosti medzi oboma úpravami je možné identifikovať v rámci
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problematiky náhrady škôd spôsobených vybranými zvlášť chránenými živočíchmi,
alebo úpravy ochrany vtáctva pred elektrickým vedením, ktorú slovenský zákon
o ochrane prírody a krajiny radí do všeobecnej druhovej ochrany.
Ochrana zvere v rámci poľovníctva je založená na idei, že sa jedná obnoviteľné
prírodné bohatstvo. K jej ochrane zákon upravuje rôzne inštitúty, ako napríklad ochranu
poľovníctva, nedovolené spôsoby lovu, zákazy a obmedzenia smerujúce k zachovaniu
druhov zvere, atď. Paradoxne v rámci tejto právnej úpravy vyznieva myšlienka, že
poľovníctvo je českým národným kultúrnym bohatstvom. Klasickým inštitútom
k zachovaniu rýb ako obnoviteľného zdroja je chránená rybia oblasť, v rámci ktorej je
vylúčený alebo obmedzený výkon rybárskeho práva. Tento inštitút je obsiahnutý
v oboch porovnávaných právnych úpravách, pričom tieto vykazujú čiastočné rozdiely
s pomerne významným následkom.
Ako už bolo skôr zmienené, právna úprava využívania a ochrany živočíchov je
veľmi rôznorodá a rozsiahla. Táto časť bola zameraná na určité inštitúty ochrany týchto
prírodných zdrojov a ich porovnaniu s úpravou na Slovensku. V závere je možné
konštatovať, že čo sa týka tejto problematiky, nie je možné všeobecne zhodnotiť, ktorá
z právnych úprav poskytuje týmto prírodným zdrojom vyššiu mieru ochrany. Zásadným
pre uskutočňovanie tejto ochrany je jej praktická aplikácia.

5.4. Obnoviteľné zdroje energie
Zaistenie

dostatočných

zdrojov

energie

je

v súčasnej

dobe

jednou

z najdiskutovanejších tém, keďže sa jedná o strategickú a kľúčovú oblasť každého štátu.
Problémom na jednej strane je využívanie neobnoviteľných zdrojov k výrobe energie,
ku ktorej dochádza v takej miere, že ohrozuje samotnú existenciu a možnosť využívania
týchto prírodných zdrojov pre budúce generácie. Na druhej strane dochádza
k problémom aj v rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorých používanie
a podpora by mala byť pre súčasnú spoločnosť prioritou. Problémy sú spôsobené
finančnou náročnosťou rozvoja inovácií a výskumu, ako aj podpory ich rozšírenia.
K tomu, aby bolo využívanie obnoviteľných zdrojov efektívne je nutné ich
využívať v mieste ich prirodzeného výskytu. Jedná sa napríklad o výrobu energie
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z vodných elektrární v blízkosti vodných tokov alebo veternej energie na náveterných
miestach. Z tohto základného princípu sa vymyká výroba energie z biomasy, kedy
v niektorých prípadoch dochádza k zámernému pestovaniu poľnohospodárskych
produktov a ich následnej prepravy na miesto spracovania. Predmetnú myšlienku
uvádza aj P. Musil, ktorý tvrdí, že „obnovitelné zdroje energie mají své limity. Těmi
jsou zejména geografické a klimatické podmínky. Například oblasti kolem polárního
kruhu budou jen stěží využiteľné pro získavání slunečnní energie, na druhou stranu
horské hřebeny a přímořské oblasti jsou poměrně dobré lokality pro provoz větrných
elektráren“174.
V Českej republike je problematika podpory obnoviteľných zdrojov obsiahnutá
v rámci zákona č. 180/2005 Sb., o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie (ďalej ako zákon o OZE). Nutné je taktiež zmieniť právnu úpravu obsiahnutú
v zákone č. 406/2000 Sb., o hospodárení s energiou (ďalej ako ZHE), keďže jedným zo
základných cieľov tohto zákona je určiť opatrenia, ktorých zámerom je zvyšovanie
hospodárnosti užitia energie a stanoviť povinnosti osôb pri nakladaní s nimi (§ 1 písm.
a) ZHE). Týmto spôsobom by malo dôjsť k šetrnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov
a tým aj k ochrane životného prostredia. Za obnoviteľné zdroje sú považované
„obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie
slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu,
energie biomasy,energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie
bioplynu“ (§ 2 ods. 1 písm. b) ZHE).
Na Slovensku je problematika obnoviteľných zdrojov upravená prostredníctvom
zákona č. 309/2009 Z.z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby (ďalej ako SOZE) a zákona č. 656/2004 Z.z., o energetike (ďalej
ako SZE).
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Musil P., Globálny energetický problém a hospodárska politika so zameraním na obnoviteľné zdroje,
1. vydanie, C.H. Beck, Praha, 2009, str. 59.
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5.4.1. Koncepčné nástroje podpory využívania obnoviteľných zdrojov
energie
Každá z oboch porovnávaných úprav obsahuje svoje koncepčné nástroje,
ktorých čiastočným alebo úplným cieľom je podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov
energie.
Základným koncepčným dokumentom

zaoberajúcim sa

energetickým

hospodárstvom Českej republiky je štátna energetická koncepcia prijímaná na obdobie
30 rokov, pričom pri jej tvorbe sú do úvahy branné potreby hospodárskeho
a spoločenského rozvoja, a to vrátane ochrany životného prostredia (§ 3 ZHE).
Koncepcia je schvaľovaná vládou, z čoho vyplýva jej dôležitosť a zásadnosť.
V súčasnej dobe platná štátna energetická koncepcia bola schválená vládou Českej
republiky dňa 10. marca 2004, pričom aktuálna verzia návrhu pochádza z marca roku
2010, tzv. aktualizácia Štátnej energetickej koncepcie175. Druhý cieľ tejto koncepcie
týkajúci sa zaistenia efektívnej výšky a štruktúry spotreby prvotných energetických
zdrojov, obsahuje taktiež záväzok podpory výroby elektriny a tepelnej energie
z obnoviteľných zdrojov. Podľa tejto koncepcie je cieľom dosiahnuť v Českej republike
v roku 2020 až 13 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe
energie, pričom je nutné uviesť, že tento cieľ odpovedá záväzku Českej republiky
vyplývajúceho z prílohy I už skôr uvedenej smernice č. 2009/28/ES. V roku 2030 by
Česká republika mala dosiahnuť až 17 % podielu výroby energie z obnoviteľných
zdrojov na celkovej konečnej spotrebe a v roku 2050 by mal tento podiel predstavovať
23 %. Splnenie týchto cieľov je však podmienené dosiahnutím ekonomickej
konkurencieschopnosti obnoviteľných zdrojov energie v porovnaní s ostatnými druhmi
energie, a to pri zachovaní stability prenosovej sústavy.
Na tento koncepčný dokument nadväzuje územná energetická koncepcia,
ktorá vychádza z cieľov a princípov uvedených v štátnej energetickej koncepcii (§ 4
ZHE). Koncepcia je prijímaná na úrovni jednotlivých krajov, štatutárnych miest
a hlavného mesta Prahy. Jej cieľ je a priori totožný s cieľmi štátnej energetickej
175

Štátna energetická koncepcia je dostupná na: www.mpo.cz/dokument5903.html [30. marca 2012].
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koncepcie, tzn. vytvoriť podmienky pre hospodárne nakladanie s energiami, a to
v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja, vrátane šetrného
nakladania s prírodnými zdrojmi a ochranou životného prostredia. Zákon stanovuje, že
územná energetická koncepcia je záväzným podkladom pre územné plánovania. Jej
súčasťou je taktiež hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných a druhotných energetických
zdrojov. Koncepcia sa spracováva na obdobie 20 rokov, čo je možná troška paradoxom,
keďže má vychádzať zo štátnej energetickej koncepcie, ktorá sa však schvaľuje na
dlhšie obdobie, tzn. 30 rokov. Z uvedeného vplýva, že ďalšie územné energetické
koncepcie budú spracovávane skôr, ako bude schválená nová štátna energetická
koncepcia. Je možné dovodiť, že k tomuto nesúladu došlo v rámci novelizácie zákona
o hospodárení s energiou, keďže pôvodne aj štátna energetická koncepcia bola
prijímaná na obdobie 20 rokov, a až novelou č. 177/2006 Sb., bola dĺžka jej platnosti
predĺžená.
Tretím a je možné povedať, že z hľadiska využívania obnoviteľných zdrojov
energie aj najzásadnejším dokumentom je štátny program na podporu úspor energie
a využitie obnoviteľných zdrojov energie (§ 5 ZHE)176. Cieľom tohto programu je
stanoviť ciele pre oblasť energetickej účinnosti, znižovanie energetickej náročnosti
a využitie obnoviteľných a druhotných zdrojov. K dosiahnutiu týchto cieľov by malo
dôjsť v súlade so štátnou energetickou koncepciou a zásadami trvale udržateľného
rozvoja, podľa § 6 ZŽP. Tento program je taktiež schvaľovaný vládou, a to na obdobie
jedného roka. Zámerom tohto programu je poskytovať dotácie na projekty, ktorých
cieľom sú napríklad opatrenia smerujúce k rozvoji využívania obnoviteľných zdrojov
energie alebo určené na vedu, výskum a osvetu v oblasti využívania týchto zdrojov, atď.
Na Slovensku je základným koncepčným dokumentom týkajúcim sa
obnoviteľných zdrojov energie energetická politika177, ktorá je vypracovaná v zmysle
SZE. Vláda ju schválila dňa 11. januára 2006 svojím uznesením č. 29. Je vypracovaná
na obdobie 25 rokov, pričom ministerstvo hospodárstva SR má povinnosť energetickú
176

Štátny program na podporu úspor energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie je dostupný na:
http://www.mpo.cz/dokument92709.html [30. marca 2012].
177
Energetická politika Slovenskej republiky je dostupná na: http://www.economy.gov.sk/energetickapolitika-sr-5925/127610s [30. marca 2012].
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politiku aktualizovať minimálne každý piaty rok, a to s prihliadnutím na zmeny
faktorov, ktoré na energetickú politiku majú priamy alebo nepriamy vplyv. Energetická
politika má niekoľko cieľov, a to vrátane toho, že je východiskom pre ďalšie
smerovanie rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie. Jednou z jej priorít je
zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom
vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu.
Konkretizácia zámerov a cieľov pre vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie je
obsiahnutá v prílohe č. 3 energetickej politiky. Táto príloha stanovuje ciele pre výrobu
elektriny aj tepla z jednotlivých obnoviteľných zdrojov dostupných na území Slovenska,
tzn. vodnej energie, biomasy, veternej energie, geotermálnej a slnečnej energie.
Ďalším z koncepčných materiálov platných na Slovensku týkajúcich sa
obnoviteľných zdrojov energie je Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov
energie v Slovenskej republike178, ktorá bola prijatá vládou dňa 25. apríla 2007
uznesením č. 383/2007. Stratégia analyzuje bariéry rozvoja obnoviteľných zdrojov
energie, pričom ich kategorizuje do štyroch základných skupín, a to trhovej,
technologickej, informačnej a legislatívnej. Mnoho z týchto bariér bolo odstránených
prostredníctvom prijatia SOZE v roku 2009.
Oba spomenuté slovenské koncepčné nástroje sú pomerne staršieho dáta
a neodrážajú plne skutočnosť, ktorá nastala prijatím už vyššie uvedeného zákona SOZE.
Zo samotnej dôvodovej správy k návrhu zákona SOZE (parlamentná tlač č. 988)179
vyplýva, že tento návrh bol vypracovaný na základe už spomínaného uznesenia vlády č.
383/2007 k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR.
Tretím koncepčným nástrojom, ktorého nespornou výhodou je predovšetkým
jeho aktuálnosť, je Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý bol
schválený vládou dňa 6. októbra 2010 uznesením č. 677/2010180. Jedná sa o dokument,
ktorý určuje národné ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie
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Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR je dostupná na:
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=8456 [30. marca 2012].
179
Dôvodová správa k návrhu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2753 [30. marca 2012].
180
Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov je dostupný na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=18675 [30. marca 2012].
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spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020. Tieto
ciele sú stanovené podľa záväzku Slovenska, ktorý vyplýva z už vyššie uvedenej
prílohy I smernice č. 2009/28/ES. V roku 2020 by na Slovensku malo byť dosiahnuté 14
% podielu vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. Jedná sa o percentuálne vyšší
záväzok ako má Česká republika, a to aj v prípade porovnania s pôvodnými hodnotami
z roku 2005, kedy bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej
konečnej energetickej spotrebe v Českej republike 6,1 % a na Slovensku 6,7 %.
Z uvedeného vyplýva, že záväzok Slovenska je o 0,4 % vyšší ako záväzok Českej
republiky.
Slovensko prijalo zákon na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie
pomerne neskoro, a to až v roku 2009 po tzv. plynovej kríze. V rámci Národného
akčného plánu je konštatované, že „plynová kríza začiatkom roka 2009 bola
bezprecedentnou situáciou, kedy boli dodávky ruského plynu cez Ukrajinu pre
Slovensko na niekoľko dní úplne zastavené. Počas tohto obdobia krízy sa z dôvodu
vysokého stupňa závislosti tepelného sektora na zemnom plyne ukázala zraniteľnosť
bezpečnosti zásobovania teplom. Vzhľadom na zásoby jednotlivých energetických
zdrojov na území SR možno konštatovať, že úlohu pri znížení celkovej závislosti od
dovozu zemného plynu môžu zohrávať len obnoviteľné zdroje energie a v rámci nich
najmä biomasa“. Zjavne až plynová kríza prinútila vládu Slovenskej republiky posúdiť
svoju energetickú závislosťou a možnosti oprostiť sa od nej. Jedným z ponúkaných
riešení je práve podpora a rozvoj obnoviteľných zdrojov, ku ktorej smeruje SOZE, ako
aj prijatý národný akčný plán.

5.4.2. Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Kľúčovým účelom zákona o OZE je podpora využívania obnoviteľných
zdrojov energie, zaisťovania trvalého zvyšovania podielu týchto zdrojov na spotrebe
primárnych energetických zdrojov, ako aj prispenie k šetrnému využívaniu prírodných
zdrojov a k trvale udržateľnému rozvoju spoločnosti (§ 1 ods. 2 zákona o OZE).
Dôležitosť obnoviteľných zdrojov je podstatná aj z dôvodu znižovania energetickej
závislosti štátu na zahraničí, ako uvádza M. Kloz „obnovitelné zdroje jsou dlouhodobě
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jediné nevyčerpatelné zdroje energie. Jsou ze své povahy decentralizované a snižují
závislost státu na dovozech paliv či energie“181. Pre úplnosť je nutné zmieniť, že zákon
o OZE neobsahuje úpravu podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie pre
výrobu tepla. V pôvodnom vládnom návrhu zákona (parlamentná tlač č. 529)182 táto
úprava bola obsiahnutá, avšak v priebehu jednania v Poslaneckej snemovni došlo
k vyškrtnutiu tejto úpravy zo zákona.
Definícia obnoviteľných zdrojov je duplicitne obsiahnutá aj v § 2 ods. 1
zákona o OZE

183

. Jedná sa o totožnú definíciu, ako je obsiahnutá v ZHE. Z dotknutej

definície je možno dovodiť, že nezahrnuje energiu vyrobenú z energetických zdrojov
závislých na obmedzených zdrojoch, tzn. fosílnych a jadrových zdrojoch energie.
Význam predmetnej definície je dôležitý aj preto, lebo energia vyrobená zo všetkých
vymenovaných zdrojov energie bude započítaná do splnenia stanovených cieľov.
Ďalšou podstatnou definíciou je elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov,
tzn. elektrina vyrobená v zariadeniach, ktoré sa využívajú iba na obnoviteľné zdroje
a taktiež časť elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v zariadeniach, ktoré
využívajú i neobnoviteľné zdroje energie (§ 2 ods. 2 písm. b) zákona o OZE). Podľa
tejto definície je možné využiť zariadenie, ktoré slúži na spaľovanie neobnoviteľných
zdrojov taktiež na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, napríklad spaľovaním
biomasy. V tomto prípade, však je za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov
možno považovať len elektrinu, ktorá preukázateľne vznikla z týchto zdrojov. V tomto
prípade je výrobca povinný zaistiť meranie vyrobenej elektriny alebo výpočet
vyrobeného množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov (§ 4 ods. 11 zákona o OZE).
Otázne môže byť započítanie výroby elektriny z prečerpávacích vodných
elektrární do cieľov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov. Jedná sa o zdroj energie
z vody, tzn. obnoviteľný zdroj, avšak elektrina, ktorá je používaná na prečerpanie vody
181

Kloz M. a kolektív, Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, právny predpis s komentárom, 1.
vydanie, Linde Praha, Praha, 2007, str. 46.
182
Dôvodová správa k návrhu zákona o OZE (parlamentná tlač č. 529) je dostupná na:
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=529&ct1=0 [30. marca 2012].
183
Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o OZE: Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní
zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody,
energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a
energie bioplynu.
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do hornej – akumulačnej nádrže nepochádza z obnoviteľného zdroja, ale pochádza zo
zdrojov, ktoré vyrábajú elektrinu nepretržite, tzn. z prebytkov elektrickej energie v sieti.
Je možné predpokladať, že takto vyrobená elektrina nebude nepovažovaná za elektrinu
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie, pretože by to bolo proti zmyslu zákonom
stanovených cieľov.
Na Slovensku je definícia obnoviteľných zdrojov obsiahnutá v § 2 ods. 1
písm. a) SOZE, tzn. „obnoviteľným zdrojom energie je nefosílny zdroj energie, ktorého
energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a
ide o tieto zdroje: vodná energia, slnečná energia, veterná energia, geotermálna
energia, biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, bioplyn, skládkový plyn,
plyn z čističiek odpadových vôd, biometán, aerotermálna energia a hydrotermálna
energia“.

Tento

zoznam

sa

od

českého

odlišuje

zaradením

aerotermálnej

a hydrotermálnej energie za obnoviteľné zdroje energie, pričom v § 1 ods. 1 písm. h),
resp. písm. i) sú stanovené aj ich definície, tzn. aerotermálnou energiou je energia
uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší a hydrotermálnou energiou je energia
uložená vo forme tepla v povrchových vodách. Čo sa týka definície elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov, SOZE obsahuje takmer totožnú definíciu, ako český zákon o
OZE. Jediná rozdiel spočíva v tom, že SOZE explicitne stanovuje, že elektrina vyrobená
v prečerpávacej vodnej elektrárni sa nepovažuje za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných
zdrojov, čím sú vylúčené akékoľvek pochybnosti o tejto skutočnosti.
Na podporu rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie v Českej
republike sú stanovené dve základné formy, a to tzv. zelené bonusy184 a výkupná cena
za elektrinu (§ 4 ods. 3 zákona o OZE). Podpora sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú
z obnoviteľných zdrojov na území Českej republiky a dovedenú do elektrizačnej
sústavy Českej republiky (§ 3 ods. 1 zákona o OZE). Z uvedeného vyplýva, že podpora
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Definícia zeleného bonusu podľa 2 ods. 2 písm. d) zákona o OZE: zeleným bonusem finanční částka
navyšující tržní cenu elektřiny a hrazená provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové
soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, zohledňující snížené poškozování životního prostředí
využitím obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu
dodávané elektřiny.
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nebude poskytovaná za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov českými subjektmi
v zahraničí. Isté výnimky sa vzťahujú na veterné elektrárne umiestnené na rozlohe
väčšej ako 1 km2 a o celkovom výkone nad 20 MWe a na biomasu, pre ktorú je výška
podpory závislá na druhu a spôsobe využitia, pričom základným kritériom je ochrana
životného prostredia. „To znamená, že vhodné jsou pouze ty druhy biomasy, jejichž
energetické využití je šetrné k životnímu prostředí a ty způsoby výroby elektřiny
z biomasy, které nepoškozují životní prostředí vůbec nebo co nejméně“185. Podpora je
stanovená s ohľadom na druh obnoviteľného zdroja použitý k výrobe elektriny
a veľkosť inštalovaného výkonu výrobne (§ 3 ods. 2 zákona o OZE). Výška podpory
pre biomasu taktiež závisí od jej parametrov, ktorými sú napríklad výhrev biomasy a
ekonomicky oprávnené náklady na jej produkciu (kvantitatívne parametre), pričom
doplnkovým parametrom môže byť prínos spôsobu využitia daného druhu biomasy pre
výrobu elektriny udržateľným spôsobom, tzn. kvalitatívny parameter. Podľa týchto
parametrov je biomasa rozdelená do troch základných skupín. Na základe zaradenia do
nich je stanovená výška podpory, ktorá sa bude líšiť podľa toho, či sa jedná o elektrinu
vyrobenú z účelne pestovaných plodín alebo zo spaľovania napríklad pilín. Konkrétna
úprava týkajúca podpory využívania biomasy pri výrobe elektriny z obnoviteľných
zdrojov je obsiahnutá vo vyhláške ministerstva životného prostredia č. 482/2005 Sb.,
o stanovení druhov, spôsobov využitia a parametrov biomasy pri podpore výroby
elektriny z biomasy.
Uskutočnenie zmeny vo výbere systému podpory medzi minimálnou
výkupnou cenou a zelenými bonusmi je možná najskôr rok po tom, čo si výrobca jednu
možnosť vybral (§ 4 ods. 3 zákona o OZE). Zmena výberu je účinná vždy k 1. januáru
nasledujúceho kalendárneho roku. Systém podpory založenej na fixných výkupných
cenách je založený na povinnosti prevádzkovateľa distribučnej alebo prenosovej sústavy
odkúpiť elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov za stanovenú cenu. Takto
nastavený systém je výhodný pre výrobcu elektriny, keďže má na základe zákona
zaistený odbyt vyrobeného množstva za pevne stanovenú cenu, pričom je zaručená
prostá doba návratnosti do 15 rokov. Výnimku zo všeobecnej možnosti voľby systému
poskytovania podpory predstavuje kombinovaná výroba elektriny z obnoviteľných aj
185

Viz poznámka č. 181, str. 59.

183

neobnoviteľných zdrojov, v rámci ktorej existuje len možnosť podpory prostredníctvom
zelených bonusov.
Rozdiel medzi režimom fixných výkupných cien a zelených bonusov spočíva
najmä v obchodnom riziku. „Je třeba si uvědomit, že v režimu výkupních cen má
provozovatel „jistý“ celý příjem, kdežto v případě zelených bonusů je „jistá“ pouze
čásť celkových příjmů definovaná výší zelených bonusů.186“
Výšku podpory stanovuje rozhodnutím Energetický regulačný úrad (§ 6 ods. 1
zákona o OZE). V súčasnej dobe je platné cenové rozhodnutie č. 7/2011, ktorým sa
stanovuje podpora pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej
výroby elektriny a tepla a druhotných energetických zdrojov187. Podľa tretieho odseku
tohto ustanovenia vychádza úrad pri určovaní výkupných cien a zelených bonusov
z odlišných nákladov na zaopatrenie, pripojenie a prevádzku jednotlivých druhov
zariadení. Výška výkupnej ceny môže byť úradom pre nové zdroje zmenená, avšak
medziročne môže dôjsť maximálne k poklesu o 5 %. To neplatí pre stanovenie
výkupných cien pre tie druhy obnoviteľných zdrojov, kde je návratnosť investície
kratšia ako 11 rokov (§ 6 ods. 5 zákona o OZE). Pre už existujúce výrobne je zaručené
zvyšovanie výkupných cien v závislosti od inflácie.
Za ďalšiu formu podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov energie je možné
považovať povinnosť prevádzkovateľa distribučnej alebo prenosovej sústavy voči
výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorému náleží právo prednostného
pripojenie k týmto sústavám, a to v prípade, že o to zažiada a splňuje stanovené
podmienky (§ 4 ods. 1 zákona o OZE). Prevádzkovateľ distribučnej siete sa v prípade
preukázateľného nedostatku kapacity zariadenia pre distribúciu alebo pri ohrození
spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy môže výkonu tejto povinnosti oprostiť.
Dôkazné bremeno je v tomto prípade na strane prevádzkovateľa distribučnej siete,
pričom „nedostatek kapacity zařízení pro distribuci bude prokazován porovnáním
konkrétní fyzické kapacity dané části vedení se souhrnnou kapacitou jednotlivých
186

Kolektív autorov, Obnoviteľné zdroje energie a možnosti ich uplatnenia v Českej republike, ČEZ,
Praha, 2007, str.169.
187
Cenové rozhodnutie Energetického regulačného úradu č. 7/2011, ktorým sa stanovuje podpora pre
výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, kombinované výroby elektriny a tepla a druhotných
energetických zdrojov je dostupné na: www.eru.cz/user_data/files/cenova rozhodnuti/CR
elektro/2011/ER CR 7_2011OZEKVETDZ.pdf [1.apríla 2012].
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přípojek všech výroben, k nimž lze v dané části vedení dokladovat platné smlouvy
o připojení“188. Podľa dikcie zákona však táto možnosť nenáleží prevádzkovateľom
prenosových sústav, voči ktorým právo priority pripojenia výrobcu elektriny
z obnoviteľných zdrojov je bezvýnimočné. Ohrozenie spoľahlivosti prevádzky
distribučnej siete je brané v zmysle úpravy obsiahnutej v § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmienkach podnikania a o výkone štátnej správy v energetických odvetviach (tzv.
energetický zákon, ďalej ako EZ).
Podpora poskytovaná obnoviteľným zdrojom energie na Slovensku je
upravená prostredníctvom § 3 ods. 1 a ods. 2 SOZE a zabezpečuje sa:
a) prednostným pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej
distribučnej sústavy, prístupom do sústavy, prenosom elektriny, distribúciou
elektriny a dodávkou elektriny;
b) odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej
je zariadenie výrobcu elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej
distribučnej sústavy za cenu elektriny na straty;
c) doplatkom;
d) prevzatím

zodpovednosti

za

odchýlku

prevádzkovateľom

regionálnej

distribučnej sústavy.
Je nutné zmieniť, že niektoré druhy podpory poskytovanej na Slovensku sa
zhodujú s podporou poskytovanou v Českej republike. Na Slovensku je výška a druh
podpory stanovená podľa veľkosti inštalovaného výkonu a druhu obnoviteľného zdroja
využívaného k výrobe elektriny. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je právo
prednostného pripojenia, keďže táto podpora sa vzťahuje na všetkých výrobcov, a to
bez ohľadu na ich výkon.
Je možné konštatovať, že systém nastavenia podpôr obnoviteľných zdrojov
energie na Slovensku je nastavený komplikovaným a neprehľadným spôsobom
obsahujúcim množstvo výnimiek, podmienok a obmedzení (viz poznámka č. 189)189.
188

Viz poznámka č. 181, str. 70.
Ustanovenia § 3 ods. 3 až ods. 10 SOZE týkajúce sa systému poskytovania podpôr:
(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich
výkon.
189
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(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny
a) s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW,
b) s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou
kombinovanou výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 %.
(4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na
a) všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým
inštalovaným výkonom do 10 MW vrátane,
b) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú
výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW vrátane,
c) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu
elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 10 MW k
celkovému inštalovanému výkonu,
d) celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s
celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,
e) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu
elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 15 MW,
pričom pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
f) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom
nad 10 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
g) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú kombinovanou výrobou s celkovým
inštalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 %
a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
h) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s
celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší
ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla.
(5) Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým
inštalovaným výkonom menej ako 1 MW. Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú
energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100
kW.
(6) Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15
rokov od roku uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie9)
technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu
technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na
obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia
výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW. Podpora
podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným
výkonom do 1 MW po celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny.
(7) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy
alebo spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny, sa na účely výpočtu podľa odseku 4 písm. a) až
g) započíta množstvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou určené
podľa § 19 ods. 1 písm. a), ak biomasa spĺňa požiadavky a parametre kvality a biokvapalina spĺňa kritériá
trvalej udržateľnosti. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije pre spaľovanie komunálnych odpadov s
maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.
(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1
písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej
konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v
katastri nehnuteľnosti.
(9) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou
fermentáciou a ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, sa
cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(10) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, má
výrobca elektriny právo na uplatnenie doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu. Výška doplatku sa
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Práva a povinnosti prevádzkovateľov sústav na Slovensku sú upravené v § 5
SOZE, podľa ktorého je prevádzkovateľ sústavy povinný, ako už bolo vyššie uvedené,
prednostne pripojiť zariadenie spĺňajúce technické a obchodné podmienky, a to tak, aby
bola zachovaná spoľahlivosť a stabilita sústavy. V prípade, že sústava nespĺňa tieto
podmienky, najmä technickú spôsobilosť, je prevádzkovateľ povinný rozšíriť sústavu,
pričom náklady znáša on, ako aj výrobca. Základný rozdiel v oboch porovnávaných
úpravách spočíva v tom, že v Českej republike sa povinnosti prioritného pripojenia
môže prevádzkovateľ distribučnej siete oprostiť, a to v prípade, že by mohlo dôjsť
k narušeniu spoľahlivej prevádzky tejto siete, naopak na Slovensku zákon stanovuje
prevádzkovateľovi povinnosť túto sieť rozšíriť, aby tak umožnil pripojenie výrobcu
elektriny z obnoviteľného zdroja. Podmienkou je, že sa musí jednať o tzv. ekonomicky
výhodné rozšírenie sústavy. Otázkou je, kto bude kompetentný k posúdeniu tejto
ekonomickej vhodnosti.
Ekonomická podpora obnoviteľných zdrojov na Slovensku je založená na
pevných výkupných cenách za elektrinu vyrobenú z týchto zdrojov (§ 6 SOZE).
Kompetentným orgánom v oblasti výpočtu pevných výkupných cien je Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví, ktorý tak učinil prostredníctvom svojho výnosu č. 2/2008
zo dňa 28. júla 2008190. Ceny sú pevne stanovené na obdobie 15 rokov od spustenia
zariadenia na výrobu z obnoviteľných zdrojov do prevádzky, resp. od konca
modernizácie, pričom pokles ceny môže až na výnimky medziročne narásť maximálne
o 10 % (v Českej republike je to 5 %). Poskytnutá podpora môže byť skrátená
v prípade, že pri výstavbe zariadenia bola poskytnutá podpora z programov
financovaných

z prostriedkov

štátneho

rozpočtu.

V tomto

prípade

dochádza

k znižovaniu výkupnej ceny elektriny podľa uvedeného pomeru:


v rozsahu do 30 % vrátane celkových obstarávacích nákladov o 4 %;



v rozsahu do 40 % vrátane celkových obstarávacích nákladov o 8 %;



v rozsahu do 50 % vrátane celkových obstarávacích nákladov o 12 %;



v rozsahu viac ako 50 % celkových obstarávacích nákladov o 16 %.

vypočíta z ceny elektriny zvýšenej o 15 % k cene elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) pre výrobcu
bioplynu v zariadení s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW.
190
Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je dostupný na:
http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vynos_02-2008kz_07-2011.pdf [30. marca 2012].
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Čo sa týka celkového obrazu o slovenskom zákone o obnoviteľných zdrojoch
energie, je nutné poznamenať, že obsahuje veľa výnimiek, resp. rozdielnych podmienok
pre poskytnutie podpory zariadeniam vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov
energie. Rôzne výnimky ho činia pomerne neprehľadným, komplikovaným a mnohokrát
aj kontraproduktívnym, keďže splnenie stanovených kritérií môže byť pre zariadenia
problematické a niekedy aj neefektívne. Obdobný názor vyjadril aj M. Hlôška, keď
vyjadril svoje výhrady voči tomuto zákonu slovami „keby ma niekto požiadal, aby som
napísal zákon, ktorý zalepí oči Bruselu a zároveň zabezpečí, že sa na Slovensku
obnoviteľná energetika nebude rozvíjať, napíšem presne takýto text“191.

5.4.3. Tendencie v obmedzovaní podpory obnoviteľných zdrojov energie
Táto časť práce sa zameria na jednotlivé zásadné novelizácie oboch
porovnávaných zákonov o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré aj napriek ich krátkej
histórii boli niekoľkokrát zásadne zmenené, pričom nie všetky zmeny priniesli pozitívny
vplyv na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Prvý krát bol zákon o OZE novelizovaný prostredníctvom zákona č. 137/2010
Sb. (parlamentná tlač č. 968)192. Cieľom tejto novelizácii bolo stanovenie možnosti
Energetického regulačného úradu upraviť výkupné ceny pre tie druhy obnoviteľných
zdrojov, kde je návratnosť investície kratšia ako 11 rokov (§ 6 ods. 5 zákona o OZE),
a to s účinnosťou od 1. januára 2011. V skutočnosti bola táto úprava prijatá v súvislosti
s nutnosťou

regulácie

fotovoltaik,

keďže

v rámci

Českej

republiky

nastal

nekontrolovateľný rozvoj týchto zdrojov. Z dôvodovej správy k tomuto návrhu zákona
táto skutočnosť priamo vyplýva, keďže uvádza, že „s ohledem na nekontrolovatelný
rozvoj fotovoltaiky je proto nutné dosáhnout určitých změn v samotném systému
podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je nutné si uvědomit, že nepřiměřený
rozvoj fotovoltaiky ve svém důsledku znamená plýtvání prostředků konečných

191

Názor p. Mateja Hlôška je dostupný na: http://www.e-filip.sk/default.aspx?contentID=5309 [30. marca
2012].
192
Parlamentná tlač č. 968 je dostupná na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=968 [22. mája
2012].
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zákazníků, které by mohly být investovány do podpory rozvoje mnohem efektivnějších
obnovitelných zdrojů“.
Ďalšiu zásadnú zmenu priniesla novela zákona o OZE č. 402/2010 Sb.
(parlamentná tlač č. 145)193, ktorej snahou bola opätovná regulácia fotovoltaických
elektrární. Jedná sa o úpravu, ktorá nebola predmetom vládneho návrhu zákona, ale jeho
súčasťou sa stala až prostredníctvom komplexného pozmeňovacieho návrhu
hospodárskeho výboru. Pre úplnosť je treba uviesť, že už aj dôvodová správa vlády
k tomuto návrhu zákona obsahuje postoj obdobný tomu, ktorý následne presadil
hospodársky výbor prostredníctvom svojho pozmeňovacieho návrhu. Dôvodová správa
uvádza, že „enormní rozvoj nyní nejdražšího zdroje vyrábějícího elektřinu z
obnovitelných zdrojů - fotovoltaických elektráren - se sebou přirozeně nese velký objem
prostředků potřebných na vyplacení podpory výrobcům“. „Současný stav (myslené pred
prijatím predmetného návrhu zákona, doplnené autorkou) podporuje výstavbu zdrojů,
které mají výrazně negativní finanční efekt a negativní dopad na stabilitu elektrizační
soustavy a nehospodárně zvyšují náklady na její provoz. Současný stav také enormně
zatěžuje

energeticky

intenzivní

průmyslové

spotřebitele,

výrazně

ohrožuje

konkurenceschopnost českého průmyslu a může způsobit závažné poruchy ve fungování
ekonomiky státu s negativními dopady na státní rozpočet. Podľa dôvodovej správy je
zrejmá nevyhnutnosť prijatia tejto novely zákona o OZE. Táto zmena do zákona
zaviedla možnosť financovania podpory ako aj povinnosť odvodov z elektriny zo
slnečného žiarenia pre jej výrobcov. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy a
regionálnych distribučných sústav majú právo na úhradu viac nákladov spojených
s podporou elektriny z obnoviteľných zdrojov (§ 6a ods. 1 zákona o OZE). Vláda
prostredníctvom nariadenia každoročne stanoví limit prostriedkov štátneho rozpočtu pre
poskytnutie dotácie na vykrytie úhrad týchto viacnákladov, a to do 31. októbra
kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárny rok, pre ktorý je limit stanovovaný.
Pre rok 2012 je tento limit stanovený prostredníctvom nariadenia č. 316/2011 Sb.,
o stanovení limitu prostriedkov štátneho rozpočtu pre poskytnutie dotácie na úhradu

193

Dôvodová správa k tomuto návrhu zákona (parlamentná tlač č. 145) je dostupná na:
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=145&CT1=0 [1. apríla 2012].
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viacnákladov spojených s podporou elektriny z obnoviteľných zdrojov pre rok 2012194
a jeho výška je 11 700 000 000,- Kč. V prípade, že čiastka vyčlenená v štátnom
rozpočte nepostačuje, Energetický regulačný úrad zahrnie ostávajúce viac náklady do
ceny za prenos alebo distribúciu elektriny.
Ďalším nóvom zavedeným novelou č. 402/2010 Sb., je odvod za elektrinu zo
slnečného žiarenia, ktorá bola vyrobená v období od 1. januára 2011 do 31. decembra
2013 v zariadeniach, ktoré boli uvedené do prevádzky od 1. januára 2009 do 31.
decembra 2010 (§ 7a zákona o OZE). Z uvedeného vyplýva, že na obdobie od 1. januára
2011 do 31. decembra 2013 vznikli dve kategórie zariadení, tzn. tie, ktoré odvod platiť
musia, a tie na ktoré sa táto zákonná povinnosť nevzťahuje. Sadzba odvodu je 26 %
z výkupnej ceny alebo 28 % zo zeleného bonusu (§ 7e zákona o OZE). Od odvodu je
oslobodená elektrina vyrobená zo slnečného žiarenia vo výrobni elektriny
s inštalovaným výkonom výrobne do 30 kW, ktorá je umiestnená na strešnej konštrukcii
alebo obvodovej stene jednej budovy spojenej so zemou pevným základom (§ 7d
zákona o OZE).
Táto nová úprava zavádza nerovnosť medzi jednotlivými výrobcami elektriny zo
slnečnej energie. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý bola táto novela predmetom
skúmania ÚS, a to na základe návrhu skupiny senátorov Parlamentu Českej republiky,
ktorého predmetom bolo okrem iného taktiež zrušenie úpravy týkajúcej sa financovania
podpory a odvodov. ÚS vo svojom náleze Pl. ÚS 17/11195 v bode 86 konštatoval, že
„volba zákonných opatření směřujících k omezení státní podpory výroby energie ze
slunečního záření je za podmínek zachování garancí v rukou zákonodárce. Princip
právní jistoty totiž nelze ztotožnit s požadavkem na absolutní neměnnost právní úpravy,
ta podléhá mimo jiné sociálně ekonomickým změnám a nárokům kladeným na stabilitu
státního rozpočtu“. Avšak je nutné zmieniť, že ÚS „považuje za samozřejmé a určující
pro nalézání práva, že vždy je nezbytné vycházet z individuálních rozměrů každého
194

Nariadenie vlády č. 316/2011 Sb., o stanovení limitu prostriedkov štátneho rozpočtu pre poskytnutie
dotácie na úhradu viacnákladov spojených s podporou elektriny z obnoviteľných zdrojov pre rok 2012 je
dostupné na: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-25-rijna-2011-ostanoveni-limitu-prostredku-statniho-rozpoctu-pro-poskytnuti-dotace-na-uhradu-vicenakladu-spojenychs-podporou-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-pro-rok-2012-18542.html [16. mája 2012].
195
Nález ÚS pl. ÚS 17/11 je dostupný na: http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6734 [16. mája
2012].
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jednotlivého případu, které jsou založeny na zjištěných skutkových okolnostech. ...
Zjevně nelze vyloučit, že v individuálních případech, dolehne některé z napadených
ustanovení na výrobce jako likvidační („rdousící efekt“) či zasahující samotnou
majetkovou podstatu výrobce v rozporu s čl. 11 Listiny – tedy protiústavně“. V tomto
prípade ÚS dodal, že nemôže vylúčiť svoj možný individuálny zásah v prípade, že
napadnutá právna úprava by mala tzv. rdousící efekt. V závere je možné konštatovať, že
na základe nálezu ÚS ostáva aj naďalej táto kontroverzná právna úprava v platnosti. Je
otázne, akým spôsobom sa zachovajú dotknutý výrobcovia elektriny, na ktorých táto
úprava negatívne dolieha.
Posledná zo zásadných zmien týkajúca sa zákona o OZE bola prijatá
prostredníctvom novely zákona č. 330/2010 Sb. (parlamentná tlač č. 97)196, ktorá
zaviedla ďalšie obmedzenia týkajúce sa elektriny vyrobenej využitím energie zo
slnečného žiarenia. Od prijatia tejto novely sa podpora vzťahuje len na elektrinu
vyrobenú vo výrobni elektriny s inštalovaným výkonom do 30 kWp, pričom výrobňa
musí byť umiestnená na strešnej konštrukcii alebo obvodovej stene jednej z budov,
ktorá je spojená so zemou pevným základom. V prípade, že by výrobňa bola umiestnená
na strešnej konštrukcii alebo obvodovej stene viacerých budov, je možné predpokladať,
že by neboli splnené podmienky pre poskytnutie podpory, keďže zákon výslovne hovorí
o jednej budove. Jedná sa o opatrenie, ktorého cieľom má byť poskytovanie podpory iba
malým výrobcom elektriny zo slnečného žiarenia.
Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, Česká republika musela po prijatí zákona
o OZE v roku 2005 pristúpiť k zásadným zmenám nastaveného systému podpôr rozvoja
výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Je možné konštatovať, že zmeny sa vo
väčšine prípadov týkali výhradne podpôr výroby elektriny zo slnečného žiarenia.
Otázkou je prvotný dôvod nastavania podpôr tak, ako boli prijaté v pôvodnom znení
zákona o OZE, ktorý žiadnym spôsobom neobmedzoval podporu pre výrobu elektriny
prostredníctvom fotovoltaiky, čo malo za následok expanziu tohto spôsobu výroby
elektriny v Českej republike. Uvedená skutočnosť je potvrdená aj výskumom
Technologickej univerzity Varšava (Warsaw University of Technology), ktorý sa týka
196

Parlamentná tlač č. 97 je dostupná na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=97 [22. mája
2012].
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postavenia fotovoltaiky v nových členských štátoch Európskej únie (Status of
Photovoltaics in the European Union 2009 – New member states)197. Podľa tohto
dokumentu došlo v Českej republike k enormnému nárastu inštalovaného výkonu
fotovoltaik i počtu vydaných licencií, a to v roku 2008 a predovšetkým v roku 2009.
Podľa tejto štúdie bolo do 31. januára 2009 v Českej republike udelených 5999 povolení
o celkom výkone 462,86 MWp. Pre porovnanie na Slovensku bol inštalovaný výkon v
tomto období len 0, 21 MWp. Je však nutné uviesť, že uvedené údaje obsahujú dáta ku
koncu roku 2009, tzn. roku, kedy bol na Slovensku prijatý prvý zákon podporujúci
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a tzv. solárny boom nastal neskôr, a to v roku
2010 a 2011. V tomto období sa podľa informácií z ministerstva hospodárstva198 zvýšil
inštalovaný výkon na Slovensku až na 480 MWp. Z uvedeného dôvodu aj na Slovensku
došlo k dvom legislatívnym zmenám, ktoré mali za následok zmenu úpravy
poskytovania podpory výrobe elektriny zo slnečnej energie.
Na Slovensku bola prvá novela SOZE prijatá prostredníctvom zákona č.
558/2010 Z.z. (parlamentná tlač č. 145)199. Cieľom opatrení prijatých na základe tejto
novely je regulácia výstavby nestabilných zdrojov, tzn. výroby elektriny so slnečnej
energie, ktorá môže spôsobiť vážne problémy v zabezpečení spoľahlivosti a bezpečnosti
elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Medzi tieto opatrenia patrilo napríklad
zníženie hranice inštalovaného výkonu zo 4 MW na 1 MW pre preberanie
zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom distribučnej spoločnosti (§ 3 ods. 5
SOZE) alebo úprava týkajúca sa limitácie fotovoltaik v § 3 ods. 8 SOZE.
Druhá – pomerne rozsiahlejšia zmena SOZE bola uskutočnená prostredníctvom
zákona č. 136/2011 Z.z. (parlamentná tlač č. 214)200. Cieľom tejto novelizácie bolo
stanovenie spôsobu a podmienok podpory biometánu, keďže „zariadenia na výrobu
197

Práca týkajúca sa postavenia fotovoltaiky v nových členských štátoch Európskej únie je dostupná na:
www.czrea.org/files/pdf_en/studie/PV-NMS-2009.pdf [1. apríla 2012].
198
Uvedená informácia pochádza z tlačovej správy ministerstva hospodárstva zo dňa 8. júla 2011, bližšie
viz: www.economy.gov.sk/aktuality-ukoncenie-solarneho-boomu/10s136638c [1. apríla 2012].
199
Parlamentná tlač č. 145 je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=5&ID=145
[15.
mája 2012].
200
Parlamentná tlač č. 214 je dostupná na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=214
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bioplynu, z ktorých sa vyrába biometán môžu vzhľadom na ich decentralizovaný
charakter a regionálnu štruktúru investícií významne prispieť k trvalo udržateľnému
rozvoju vo vidieckych oblastiach a ponúknuť poľnohospodárom nové možnosti
príjmov“.
Takže je možné konštatovať, že na Slovensku došlo od prijatia SOZE
k obmedzeniu podpory poskytovanej výrobcom elektriny zo solárnych zdrojov, kým
naopak bola rozšírená podpora produkcie biometánu, ako ďalšieho obnoviteľného
zdroja.

5.4.4. Zákon o podporovaných zdrojoch energie
Návrh zákona o podporovaných zdrojoch energie (ďalej ako PZE) bol
predložený Poslaneckej snemovni vládou Českej republiky dňa 23. mája 2011. Návrh
zákona bol sprevádzaný mnohými diskusiami a pomerne zdĺhavým prejednávaním,
keďže vo finálnej podobe bol schválený až dňa 9. mája 2012, tzn. takmer rok po jeho
predložení. K návrhu sa negatívne vyjadril aj prezident republiky, ktorý na základe
svojho rozhodnutia201 vrátil tento návrh k opätovnému prejedaniu na pôdu Poslaneckej
snemovni. Podľa § 62 PZE nadobudne tento zákon účinnosť odo dňa 1. januára 2013,
s výnimkou ustanovení vymenovaných pod písm. a), ktoré nadobudnú účinnosť dňom
vyhlásenia zákona v zbierke zákonov a pod písm. b), ktoré sa stanú účinnými od 1.
januára 2015. Ustanovenia vymenované v § 62 písm. a) PZE nadobudnú účinnosť skôr
z dôvodu nutnosti zaistenia plynulého prechodu na nový systém podpôr. V zbierke
zákonov bol tento zákon vyhlásený pod č. 165/2012 Sb.
Tento zákon prináša do v súčasnej dobe platnej úpravy niekoľko zásadných
zmien, pričom časť úpravy ponecháva v znení pôvodnom. Bližšie k niekoľkým
dôležitým bodom:


národný alokačný plán: povinnosť vypracovávať tento plán vyplýva
z ustanovení už skôr spomínanej smernice č. 2009/28/ES. Na základe § 3 PZE

[15. mája 2012].
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bude náležať povinnosť jeho vypracovania ministerstvu priemyslu a obchodu,
pričom následne ho bude aj vyhodnocovať, a to minimálne raz za dva roky.
Tento plán, ako aj každá jeho aktualizácia bude schvaľovaná vládou Českej
republiky;


doba podpory výrobne elektriny z obnoviteľných zdrojov: podľa § 7 ods. 3 PZE,
by mala byť táto podpora poskytovaná po celú dobu životnosti zariadenia,
pričom táto bude stanovená podzákonným právnym predpisom v znení účinnom
ku dňu uvedenia výrobne do prevádzky. V súčasnej dobe je táto úprava
obsiahnutá vo vyhláške Energetického regulačného úradu č. 475/2005 Sb.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore využívania
obnoviteľných zdrojov, pričom predpokladaná dĺžka životnosti výrobne je 20
rokov. Z uvedeného vyplýva, že podpora by mala byť poskytovaná na dobu
dlhšiu ako je to podľa zákona o OZE, tzn. 15 rokov (§ 16 ods. 1 písm. b);



možnosť voľby medzi výkupnou cenou a zeleným bonusom: má prislúchať iba
prevádzkovateľom výrobní, ktorých výkon nepresiahne 100 kW vrátane. Ak
bude mať elektráreň uvedená do prevádzky po 1. januári 2013 výkon vyšší ako
100kW, bude mu môcť byť poskytovaná iba podpora vo forme zelených
bonusov (§ 8 ods. 2 PZE);



zelené bonusy: majú byť poskytované v režime ročných zelených bonusov (pre
výrobne s elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným výkonom
do 100 kW - § 9 ods. 4 písm. a) PZE) alebo hodinových zelených bonusov (pre
výrobne s výkonom nad 100 kW - § 9 ods. 4 písm. b) PZE). Zelené bonusy budú
výrobcom vyplácané operátorom trhu s elektrinou. V prípade, že výrobca
nepredá operátorovi trhu namerané alebo vypočítané hodnoty vyrobenej
elektriny, nárok na úhradu zeleného bonusu výrobcovi vôbec nevznikne. Tento
nárok nevznikne ani v prípade, keď výrobca neumožní operátorovi alebo ním
poverenej osobe prístup k zariadeniu, ktoré meria množstvo elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov;

201

Odôvodnenie prezidenta republiky k vráteniu zákona o podporovaných zdrojoch energie Poslaneckej
snemovni je dostupné na: http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/rozhodnuti-prezidenta/vracene-zakonyparlamentu/17.shtml [19. mája 2012].
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výkupné ceny: tieto ceny by mali byť podľa PZE platené tzv. povinne
vykupujúcimi, tzn. kupujúcimi, ktorí musia elektrinu z podporovaných zdrojov
zo zákona odobrať (§ 10 PZE). O ich výbere bude informovať ministerstvo,
pričom do doby než o nich bude rozhodnuté, nimi bude dodávateľ poslednej
inštancie. Výška výkupných cien bude aj naďalej stanovovaná Energetickým
regulačným úradom, pričom bude každoročne zvyšovaná minimálne o 2 % (§ 12
ods. 1 písm. a) PZE);



povinnosť odvodu za elektrinu zo slnečného žiarenia: ostáva úprava takmer
totožná s úpravou platnou v súčasnej dobe, keďže do 31. decembra 2012 bude
tento odvod platený na základe zákona o OZE a od tejto doby do 31. decembra
2013 bude odvádzaný na základe nového PZE (§ 16 až § 24 PZE);



podpora biometánu: má byť poskytovaná vo forme zelených bonusov, pričom
PZE nestanovuje hornú hranicu podpory. Podpora pre biometán bola jedným
z dôvodov nesúhlasu prezidenta s týmto zákonom a dôvodom pre jeho vrátenie
Poslaneckej snemovni202.
Jedná sa o novú komplexnú úpravu týkajúcu sa podporovaných zdrojov

energie. Úprava, ktorá je v tomto zákone obsiahnutá je podstatne širšia, ako v súčasnom
zákone o OZE. Je ťažké odhadnúť, aký dopad bude mať tento zákon na zainteresované
subjekty, a to od štátu až po konečného spotrebiteľa. K možnosti hodnotenia tohto
zákona nenapomáha ani absencia sekundárnej legislatívy, na ktorú je pomerne často
zákonom odkazované.
Prijatie tohto zákona je odôvodňované nutnosťou „nastavení a úpravy
dlouhodobě stabilních a udržitelných podmínek podpory výroby energie z OZE pro
investory s co nejmenšími dopady na konečné spotřebitele energie“ (parlamentná tlač č.
369)203. Paradoxne na tieto ciele, resp. na účel zákona vyjadrený v § 1 ods. PZE,
následne pôsobia informácie Energetického regulačného úradu, ktorý dňa 17. mája
2012, tzn. len 8 dní po schválení zákona Poslaneckou snemovňou (9. mája 2012)
uviedol, že „Úřad se proto obrátil na gestora zákona, ministra průmyslu a obchodu,
202

Viz poznámka č. 201 ohľadom odôvodnenia prezidenta republiky k vráteniu zákona o podporovaných
zdrojoch energie Poslaneckej snemovni.
203
Parlamentná tlač č. 369 je dostupná na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=369 [19. mája
2012].
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aby připravil jeho novelu, která by umožňovala ERÚ zastavit podporu nově
instalovaných zdrojů od roku 2014 a rovněž zabránila rozšiřování spektra
podporovaných zdrojů energie o další“204. Z uvedeného je zrejmé, že len ťažko je
možné očakávať, že predmetný zákon bude stabilnou právnou úpravou, keďže ešte pred
nadobudnutím jeho účinnosti je už navrhovaná jeho možná novelizácia.

Zhrnutie
Problematika obnoviteľných zdrojov energie je v súčasnej dobe aktuálnou
a často diskutovanou oblasťou. Túto problematiku je nutné vnímať z dvoch uhlov
pohľadu platných pre obe porovnávané právne úpravy. Za prvé, obe krajiny sa zaviazali
k podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov v rámci legislatívy Európskej únie. Jedná sa
o záväzok, ktorý má podobu fixného cieľa s presne stanoveným časovým horizontom.
Pri porovnaní záväzných cieľov pre Českú republiku a Slovensko je možné konštatovať,
že slovenský záväzok do roku 2020 je o 0,4 % vyšší než ten, ktorý náleží Českej
republike, a to pri zohľadnení podielov obnoviteľných zdrojov energie v roku 2005. Na
strane druhej, dochádza v oboch krajinách k postupnému obmedzovaniu tejto podpory,
a to z dôvodu údajne nadmerného vzostupu rozvoja niektorých druhov obnoviteľných
zdrojov. Je nutné si uvedomiť, že obnoviteľné zdroje energie by mohli v oboch
krajinách predstavovať alternatívu k tradičným zdrojom energie, a to najmä s ohľadom
na energetickú nezávislosť.
K tomu, aby bola výroba energie z obnoviteľných zdrojov efektívna je
nevyhnutné ju využívať v mieste prirodzeného výskytu. Preprava môže mať za
následok negovanie kladného účinku obnoviteľných zdrojov energie.
K podpore výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov obsahujú obe
porovnávané právne úpravy rôzne druhy nástrojov a opatrení, pričom niektoré vykazujú
obdobné znaky, ako napríklad prednostné právo pripojenia zariadenia k sieti. Naopak
v niektorých opatreniach sú obe právne úpravy odlišné, ako je napríklad podpora
204

Tlačová správa Energetického regulačného úradu je dostupná na:
http://eru.cz/user_data/files/tiskove%20zpravy/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1vapoze.pdf [19. mája
2012].
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formou doplatkov na Slovensku a zelené bonusy a výkupné ceny v Českej republike.
Obe právne úpravy prekonali mnohé zmeny s cieľom obmedzenia využívania
a zvýšenia regulácie týchto zdrojov. Uvedené sa týka predovšetkým podpory
poskytovanej zariadeniam vyrábajúcim elektrinu zo solárnych zdrojov.
Zmenu v rámci problematiky obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike
by mal priniesť nový zákon vstupujúci do účinnosti dňa 1. januára 2013. V súčasnej
dobe je pomerne zložité hodnotiť túto právnu úpravu, keďže účinnosť jednotlivých
opatrení bude závisieť až od ich aplikácie v praxi. Hodnotenie neuľahčuje ani absencia
vykonávacieho podzákonného predpisu, na ktorý tento zákon odkazuje.

197

6. Francúzska republika
Základ využívania a ochrany prírodných zdrojov je vo Francúzku upravený
v rámci ústavného poriadku, ktorého súčasťou je Charta životného prostredia (Charte de
l'environnement de 2004)205, ktorá proklamuje základné princípy týkajúce sa ochrany
životného a ich uplatňovanie. Prehlasuje, že zdroje a rovnováha v prírode sú
podmienkou vzniku ľudstva, a že jeho budúcnosť a samotná existencia sú neoddeliteľné
od prírodného prostredia. Podľa preambuly má nadmerné využívanie prírodných
zdrojov a určité spôsoby spotreby a výroby vplyv na biodiverzitu, rozvoj jednotlivca a
pokrok ľudskej spoločnosti. Následne sú v rámci charty obsiahnuté základné princípy
ochrany životného prostredia, z ktorých sa niektoré taktiež dotýkajú využívania a
ochrany prírodných zdrojov, ako napríklad, že každý má povinnosť podieľať sa na
zachovaní a zlepšovaní životného prostredia.
Celkovo je problematika využívania a ochrany prírodných zdrojov na zákonnej
úrovni vo Francúzsku obsiahnutá v zákonníku o životnom prostredí (Code de
l'environnement, ďalej ako CE)206, banskom zákonníku (Code minier, ďalej ako CM)207
a lesnom zákonníku (Code forestier, ďalej ako CF)208. V čl. L110-1 ods. 1 CE sú
obsiahnuté základné princípy ochrany životného prostredia. Za spoločné dedičstvo
národa sú považované prírodné zdroje a biotopy, miesta a krajina, kvalita ovzdušia,
živočíšne a rastlinné druhy, biodiverzita a biologická rovnováha. Cieľom celej úpravy je
zaistenie trvale udržateľného rozvoja. K dosiahnutiu tohto cieľa je stanovených päť
základných cieľov, medzi ktoré náleží i zachovanie biologickej rozmanitosti, prostredia
a zdrojov.

205

Charta životného prostredia je dostupná na:
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004 [30. júla
2012].
206
Zákonník o životnom prostredí je dostupný na:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=2012080
8 [30. júla 2012].
207
Banský zákonník je dostupný na:
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&dateTexte=2012080
8 [30. júla 2012].
208
Lesný zákonník je dostupný na:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=2012081
0 [30. júla 2012].
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Zmenu v rámci využívania a ochrany prírodných zdrojov priniesla vo
Francúzsku tzv. Grenelle de l'environnement. Jedná sa o akčný program, v rámci
ktorého došlo k prijatiu dvoch zásadných právnych predpisov, ktoré zasahujú do
viacerých oblastí ochrany životného prostredia. Jedná sa o zákon Grenelle 1 (Loi
Grenelle 1) z roku 2009 a zákon Grenelle 2 (Loi Grenelle 2) z roku 2010209. Oba právne
predpisy obsahujú opatrenia v rámci oblasti stavebníctva, energetiky, dopravy,
biodiverzity, poľnohospodárstva, lesa a mora, zdravia a životného prostredia, odpadov,
verejnej správy a vzdelávania.
Právna úprava vlastníctva je vo Francúzsku obsiahnutá v občianskom zákonníku
(Code civile, ďalej ako CC)210, ktorý statky (biens) delí na hnuteľné a nehnuteľné,
pričom nehnuteľnými sú s ohľadom na ich povahu, určenia, alebo predmet, na ktorý sa
vzťahujú (čl. 517 CC). Vlastníctvo je právo užívať a nakladať s vecami
najneobmedzenejším spôsobom, za predpokladu, že sa nejedná o použitie zakázané
zákonmi alebo nariadeniami (čl. 544 CC)211.
Čo sa týka prírodných zdrojov, je dôležité určenie, že rastliny, resp. úroda ešte
nepozbieraná a spojená koreňmi je považovaná zo zákona za statok nehnuteľný, a až ich
oddelením sa stávajú statkom hnuteľným (čl. 520 CC). Rovnaké pravidlo je aplikované
aj na kroviny a lesy, ktoré sa stávajú hnuteľným statkom, podľa toho, ako dochádza
k ich stínaniu. Z uvedeného vyplýva, že vlastníctvo k rastlinám a lesom je totožné
s vlastníctvom pozemkov, na ktorom sa nachádzajú. Zvieratá a predmety vlastníka
pozemku, ktoré sú na ňom ním umiestnené s účelom využívania pozemku, sú
považované za nehnuteľné z titulu ich určenia. Jedná sa napríklad o chované zvieratá,
úle, slamu a hnojivo, atď.
Vo Francúzsku existuje základné pravidlo týkajúce sa vlastníctva k pôde, podľa
ktorého vlastníctvo pôdy zahrňuje všetko nad a pod ňou (čl. 552 CC). Prezumpcia
vlastníctva

podložia

v prospech

vlastníka

209

pozemku

môže

byť

popretá

len

Zákony sú dostupné na: http://www.legrenelle-environnement.fr/-Lois-.html [30. júla 2012].
Občiansky zákonník je dostupný na:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=2012081
0 [30. júla 2012].
211
Čl. 544 CC „La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements“.
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prostredníctvom dôkazov o opaku vyplývajúcich z právneho nároku alebo vydržania212.
Vlastník je oprávnený uskutočňovať na povrchu výsadbu a stavebnú činnosť, ktorú
považuje za vhodnú. Pod povrchom môže vykonávať všetky stavby a výkopy, ktoré
považuje za primerané a využívať všetky výťažky, a to s výnimkou úpravy vyplývajúcej
z predpisov banského práva. Z uvedeného vyplýva, že všetky stavby, výsadba a diela
nachádzajúce sa na pozemku alebo v jeho vnútri sú považované za vlastníctvo vlastníka
pozemku, a to až do momentu, kedy je preukázaný opak.
Zákon ďalej explicitne rieši problematiku naplavenín, pričom určuje, že
naplavenina slúži k prospechu vlastníka brehu. Čo sa týka vlastníctva holubov, králikov
a rýb migrujúcich cez cudzí holubník, oboru pre králiky alebo vodu, tieto budú náležať
majiteľovi týchto objektov, pokiaľ neboli získané podvodom alebo klamom (čl. 564
CC).
Čo sa týka nakladania s vodou, CC explicitne stanovuje právo každého majiteľa
nakladať s dažďovou vodou padajúcou na jeho pozemok (čl. 641 CC). Rovnaké
pravidlo platí pre zdroje vody vyvierajúce na pozemku. Osoba, ktorá má na svojom
pozemku zdroj vody môže vodu za istých zákonom stanovených podmienok používať
podľa svojej vôle a potreby (čl. 642 CC). Odlišná úprava sa vzťahuje na statky, ktoré
nemôžu byť v súkromnom vlastníctve, a preto sú vo vlastníctve štátu, samosprávy alebo
verejnoprávnej právnickej osobe (čl. L. 2111-1 všeobecného zákona o vlastníctve
verejných osôb, Code général de la propriété des personnes publiques)213. Jedná sa o
tzv. verejné statky (domaine public), medzi ktoré patria rieky a jazerá náležiace do
vlastníctva štátu (čl. L2111-8 predmetného zákona). Hranice týchto riek sú určené
podľa výšky tečúcej vody, v rámci plného koryta pred preliatím.
A. Nerastné bohatstvo
Základ právnej úpravy nerastného bohatstva je obsiahnutý v banskom
zákonníku, ktorý komplexne pokrýva celú oblasť banského práva. Jedná sa o novú

212

Code Civil, EDITION 2005, 104e édition, DALLOZ, Paríž, 2005, str. 598, komentár k čl. 552 CC.
Zákon je dostupný na:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BA3FAA67C6B54CB3435F884393D2B4
69.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006361185&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=2
0120810&categorieLien=id [31. júla 2012].
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právnu úpravu, ktorá sa na rozdiel od pôvodnej vzťahuje na bane aj lomy. Zákon v čl.
L100-2 CM obsahuje rozdelenie nerastov a fosílií, pričom určuje látky, ktoré budú
podliehať právnemu režimu vzťahujúcemu sa na bane (substance de mine) alebo na
lomy (substance de carrière). Úprava vzťahujúca sa na bane sa bude aplikovať na
všetky nerasty a fosílie taxatívne vymenované v čl. L111-1 CM, a to bez ohľadu na to,
či sa nachádzajú na povrchu alebo pod ním. V prípade významného hospodárskeho
využitia látky, ktorá podlieha režimu lomov, môže byť táto za istých podmienok
pripojená k zoznamu látok, na ktoré sa vyťahuje prísnejší režim baní.
Prieskum baní214, môže byť uskutočňovaný vlastníkom povrchu alebo s jeho
súhlasom učineným u príslušného správneho orgánu. Bez súhlasu vlastníka povrchu je
možné prieskum vykonať na základe povolenia príslušného správneho orgánu po tom,
čo majiteľ bol požiadaný, aby predložil svoje pripomienky a za podmienok stanovených
vyhláškou. Nutnosťou je, aby bol prieskum uskutočnený držiteľom výhradného
povolenia na prieskum (čl. L121-1 CM). Toto povolenie poskytuje svojmu držiteľovi
výhradné právo vykonávať všetky prieskumné práce v určenej oblasti a voľne nakladať
s vyťaženým materiálnom získaným v rámci prieskumu a testovania (čl. L122-1 CM).
Podmienkou

k obdŕžaniu

povolenia

je

preukázanie

technických

možností

a dostatočných finančných zdrojov potrebných k riadnemu uskutočneniu prieskumu,
pričom spôsob tohto dokazovania je upravený prostredníctvom dekrétu o banských
tituloch a tituloch týkajúcich sa podzemného skladovania (Décret n°2006-648 du 2 juin
2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)215. Výhradné
povolenie sa udeľuje na základe výberového konania, a to pre počiatočné obdobie
nepresahujúce päť rokov.
Podľa čl. L131-1 CM môžu byť bane využívané na základe koncesie alebo
štátom, a to s výnimkou prípadov, kedy príslušný orgán za istých podmienok povolí
osobe využívajúcej lom ťažbu látok spadajúcich pod právny režim baní (čl. L131-2
CM). Z uvedeného vyplýva, že aj štát sám môže priamo ťažiť nerastné bohatstvo. Je

214

Francúzska úprava používa termín recherche, ktorý je možné používať v zmysle prieskumu i
vyhľadávania.
215
Dekrét je dostupný na:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053805 [30. júla 2012].
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výslovne stanovené, že ťažba je považovaná za obchodnoprávny akt (act de commerce),
tzn., že sa na neho vyťahuje úprava obchodného práva. Získanie koncesie je
podmienené technickými možnosťami a finančnými zdrojmi, ktoré sú detailne upravené
v už vyššie spomínanom dekréte (čl. L132-1 CM). Koncesia je udeľovaná na základe
výberového konania, okrem prípadu, kedy o ňu zažiada výhradný držiteľ povolenia na
prieskum, a to v priebehu jeho platnosti. V tomto prípade môže byť koncesia udelená
držiteľovi len na priestor stanovený v povolení a na látku v ňom určenú. Koncesia je
udeľovaná prostredníctvom dekrétu Štátnej rady (Conseil d'Etat), a to po uskutočnení
verejného šetrenia. Koncesia môže byť pridelená súčasne viacerým žiadateľom. Čl.
L132-8 a násl. CM stanovuje účinky koncesie. Inštitút koncesie napríklad zakladá
nehnuteľné právo odlíšené od vlastníctva k povrchu, a to aj v prípade, že držiteľ
koncesie a vlastník je totožnou osobou. Toto právo nie je možné zaťažiť hypotékou.
Rozsah a doba trvania koncesie je určená aktom koncesie (acte de consession), pričom
počiatočné funkčné obdobie nesmie prekročiť päťdesiat rokov. Zákon upravuje aj
postup, ktorý sa uplatní v prípade ukončenia koncesie (čl. L132-13 CM). Výška
povinného poplatku je stanovená prostredníctvom aktu koncesie a náleží držiteľovi
vlastníckych práv k povrchu (L132-15 CM).
Samostatná časť právnej úpravy banského práva je venovaná právam
a povinnostiam vplývajúcich z banskej činnosti. Podľa všeobecného ustanovenia náležia
spory týkajúce sa odškodnenia v súvislosti s prieskumom a s ťažbou do kompetencie
správneho súdnictva. Zákon upravuje štyri základné kategórie práv a povinností
v súvislosti s banskou činnosťou:


práva a povinnosti osôb vykonávajúcich prieskum a ťažbu vzájomne medzi
sebou. Jedná sa o všeobecnú povinnosť týchto osôb poskytnúť v prípade vzniku
havárie v susednej bani pomoc, a to ako materiálnu, tak aj vo forme fyzickej
výpomoci (čl. L152-1 CM);



práva a povinnosti osôb vykonávajúcich prieskum a ťažbu voči tretím osobám.
Základom tejto úpravy je nemožnosť uskutočniť prieskum alebo ťažbu bez
súhlasu vlastníka plochy (čl. L153-1 CM). Banská organizácia je oprávnená vo
vnútri banského priestoru, a v istých prípadoch aj mimo neho (ak je to vo
verejnom záujme) zabrať pozemky potrebné pre prevádzku bane a jej zariadení,
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a to na základe povolenia príslušného správneho orgánu (čl. L153-3 CM).
Prostredníctvom tohto povolenia nemôžu byť dotknuté pozemky priliehajúce
k obydliam alebo pozemky, ktoré sú oplotené. Jeho vydanie ja podmienené
vyjadrením vlastníka a prípadne osoby, ktorá ťaží na povrchu dotknutého
pozemku. K záberu pozemku môže dôjsť až po zaplatení odškodnenia alebo po
poskytnutí zálohy za túto platbu. V prípade, že osoba oprávnená zaberie
pozemok na dobu dlhšiu ako je jeden rok alebo po výkone plánovaných prací je
predmetný pozemok nemožné využívať riadnym spôsobom, môže vlastník
pozemku požadovať, aby došlo k nadobudnutiu pozemku oprávnenou osobou
(čl. L153-8 CM). Taktiež vlastník pozemku, ktorého sa týkajú vecné bremená
založené uvedeným povolením, môže vyžadovať odkúpenie alebo vyvlastnenie
pozemku, a to ak predmetné obmedzenie bráni jeho bežnému používaniu. Na
rozhodnutí vlastníka závisí, že či sa uvedená skutočnosť bude dotýkať celého
pozemku alebo len jeho časti (čl. L153-10 CM). Vlastníkom a ďalším
dotknutým osobám, na ktorých pozemku bolo zriadené vecné bremeno, náleží
nárok na odškodnenie za utrpenú škodu;


práva a povinnosti vlastníkov povrchu. Vlastníci pozemkov dotknutých ťažbou
sa môžu združovať v asociácii slúžiacej k spoločnému vymáhaniu škôd.
Stanovená je povinnosť predajcu pozemku nachádzajúceho sa nad vyťaženou
baňou písomne informovať kupca o tejto skutočnosti. Dôležitá je práve písomná
forma tohto informovania, a to v zmysle zaistenia právnej istoty kupujúceho.
Predávajúci je taktiež povinný podľa svojich znalostí informovať kupujúceho o
nebezpečenstve alebo nevýhodách vyplývajúcich na pozemok v súvislosti s
ťažbou. V prípade, že tieto informácie neboli kupujúcemu poskytnuté, má tento
právo odstúpiť od kúpy alebo žiadať vrátenie časti ceny. Taktiež môže kupujúci
po predávajúcom na jeho náklady požadovať odstránenie nebezpečenstva alebo
nevýhod, ktoré bránia riadnemu využívaniu pozemku, a to v prípade, že náklady
na uskutočnenie týchto opatrení nie sú neprimerané vzhľadom na cenu predaja
(čl. L154-2 CM);



práva a povinnosti v prípade škody. Osoby vykonávajúce prieskum a ťažbu sú
povinné pred začatím prác pod obydliami zaplatiť zálohu na poskytnutie
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odškodnenia v prípade vzniku škody. Zákon upravuje taktiež vznik škody
banskou činnosťou na prevádzke inej bane a možnosti jej náhrady. Osoba
vykonávajúca ťažobnú činnosti je zodpovedná za všetky škody spôsobené
svojou činnosťou. Oprostiť sa jej môže len dokázaním, že škoda vznikla cudzím
zavinením. Zodpovednosť nie je obmedzená len na dobývací priestor alebo dobu
trvania oprávnenia. V prípade straty alebo zlyhania zodpovednosti tejto osoby
zastáva štát pozíciu ručiteľa za škodu vzniknutú v súvislosti s dobývaním (čl.
L155-3 CM). Náhrada za majetkové škody, ktoré vznikli v súvislosti s banskou
činnosťou, zahŕňa taktiež obnovu poškodenej nehnuteľnosti. V prípade, že
rozsah poškodenia nehnuteľnosti neumožňuje opraviť škody za normálnych
podmienok, kompenzácia vlastníka spočíva v náhrade, ktorá mu umožní
nadobudnúť vlastníctvo k nehnuteľnosti rovnakých parametrov (čl. L155-6
CM).
Právna úprava banských prác je obsiahnutá v rámci čl. L161-1 a násl. CM.
Prieskumné práce a ťažba musia dodržiavať obmedzenia a povinnosti nevyhnutné pre
zachovanie bezpečnosti a verejného zdravia, odolnosti verejných a súkromných budov,
uchovanie dopravných komunikácií, baní a ďalších baní, základných vlastností
okolitého prostredia a všeobecnejšie na ochranu prírodných oblastí a krajiny, fauny a
flóry, biologickej rovnováhy prírodných zdrojov, ochrany záujmov archeológie a
poľnohospodárskych lokalít a miest dotknutých prácou a zariadeniami slúžiacimi na
ťažbu. Podľa toho, akú mieru nebezpečenstva, resp. nevýhody predstavujú banské práce
pre uvedené hodnoty, sú delená na tie, ku ktorých výkonu je potrebné povolenie
(travaux soumis à autorisation), a tie, ku ktorým postačuje správne oznámenie
(déclaration administrative). V prípade, že prieskum alebo ťažba predstavujú vážne
nebezpečenstvo a nevýhody pre uvedené záujmy je nevyhnutné k výkonu banskej
činnosti povolenie príslušného správneho orgánu. Toto povolenie je vydané po
konzultácii s dotknutými obcami, uskutočnení verejného šetrenia a dopadovej štúdie.
Oznámenie postačuje na banské práce, ktoré predstavujú menšiu mieru nebezpečenstva
a nevýhod pre predmetné hodnoty. Predkladá sa banskej polícii.
Zvláštne v rámci banského zákonníka pôsobí úprava týkajúca sa trestných činov,
ktoré je možné spáchať v súvislosti s prieskumom alebo ťažbou (čl. L512-1 a násl. CM).
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Napríklad trest odňatie slobody až na dva roky a peňažný trest do výšky 30 000 € hrozí
tomu, kto ťažil alebo disponoval s látkou podliehajúcou koncesii bez toho, aby k tomu
mal potrebné oprávnenie alebo povolenie. Kvalifikovanou skutkovou podstatou tohto
trestného činu je, ak uvedené konanie bude mať nepriaznivý vplyv na životné
prostredie, ako napríklad škodu na rastlinstve, živočíšstve, vode, lese, atď. V tomto
prípade hrozí páchateľovi trestného činu trest odňatie slobody až na päť rokov a
peňažný trest až do výšky 75 000 € a v prípade organizovanej skupiny až 150 000 € (čl.
L512-2 CM).
Samostatná úprava je stanovená pre právny režim lomov (čl. L311-1 CM),
ktorých základ je obsiahnutý aj v rámci zákonníka o životnom prostredí ( čl. L512-1 a
násl. a čl. L515-1 a násl. CE). Pre úplnosť je nutné uviesť, že francúzska právna úprava
paralelne obsahuje taktiež ustanovenia ohľadom prieskumu a ťažby na mori a
geotermálnych ložísk.
B. Pôda a voda
Problematika nakladania s pôdou je vo Francúzsku upravená prostredníctvom
zákona o pôde a morskom rybolove (Code rural et de la pêche maritime, ďalej ako
CR)216. Podľa všeobecných ustanovení musí využívanie a ochrana poľnohospodárskej
a lesnej pôdy brať v úvahu jej ekonomické, sociálne a environmentálne funkcie (čl.
L111-1 CR). Zákon stanovuje základné ciele v oblasti usporiadania územia, v rámci
ktorých by mala politika rozvoja byť založená napríklad na podpore udržateľného
potenciálu a lokálnych vlastností poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Voda je vo Francúzsku považovaná za spoločné dedičstvo národa (čl. L211-1
CE). Vo všeobecnom záujme je jej ochrana, zhodnotenie a rozvoj užívateľných zdrojov,
a to v rámci udržania prírodnej rovnováhy. Použitie vody náleží všetkým a každý
človek, má právo na prístup k pitnej vode a na hygienu. Ochrana sa zameriava na
ochranu kvality aj kvantity vodných zdrojov. Základom je vyvážené a udržateľné
hospodárenie s vodnými zdrojmi, ktorého cieľom je zaistenie ochrany vôd a boj proti
znečisteniu, obnova kvality podzemných vôd a ich regenerácia, ochrana vodných
216

Zákonník o pôde a morskom rybolove je dostupný na:
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zdrojov, zhodnotenie vody ako ekonomického zdroja, predovšetkým pri výrobe
elektriny z obnoviteľných zdrojov a podpora efektívneho, úsporného a udržateľného
využívania vodných zdrojov. Všeobecné pravidlá pre zachovanie kvality a distribúciu
povrchových vôd, podzemných vôd a mora v rámci teritoriálnych vôd sú stanovené
prostredníctvom dekrétu, ktorý určí presné podmienky a opatrenia nevyhnutné na
obnovu a zachovanie kvality vôd, a to podľa spôsobu ich využitia a výskytu. Vo
všeobecnosti je možné konštatovať, že francúzska úprava obsahuje inštitúty totožné
s českou a slovenskou úpravou, čo vyplýva z transpozície jednotnej európskej úpravy.
C. Fauna a Flóra
Do oblasti využívania a ochrany prírodných zdrojov zásadným spôsobom
zasiahli už skôr uvedené zákony týkajúce sa Grenelle de l'environnement. Základ
právnej úpravy je obsiahnutý v čl. L411-1 a násl. CE. Uvedené ustanovenie oprávňuje v
prípade špeciálneho vedeckého záujmu alebo požiadavku na zachovanie prírodného
bohatstva zachovať geologicky zaujímavé lokality, biotopy, druhy voľne žijúcich
zvierat a rastlín a ich stanovištia. Sú stanovené všeobecné zákazy, ako je napríklad
zákaz ničenia, odstraňovania vajec alebo hniezd, usmrcovania, úmyselného rušenia,
odchytu týchto živočíchov, atď. Taktiež sú stanovené zákazy týkajúce sa rastlín, ako
napríklad zákaz rezania, trhania, zberu, odstraňovania, atď. Detaily týkajúce sa
prevedenia týchto zákazov do praxe sú konkretizované prostredníctvom dekrétu, ktorý
stanoví zoznam druhov, trvanie a podmienky, územie, atď., na ktorom bude predmetná
úprava aplikovateľná. Zo všeobecných zákazov je možné povoliť výnimku, a to
v prípade, že neexistuje žiadne iné uspokojivé riešenie a výnimka nemá za následok
ohrozenie existencie druhu, a to napríklad v prípade záujmu na ochrane divokej fauny
alebo flóry alebo zachovaní prírodných stanovíšť. Taktiež je zakázaná introdukcia
nepôvodných druhov zvierat a rastlín (čl. L411-3 CE).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=2012080
9 [30. júla 2012].
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D. Lesy
Oblasť lesov je vo Francúzsku upravená prostredníctvom samostatného lesného
zákonníka, ktorým sa vzťahuje na všetky lesy217, a to bez ohľadu na to, kto je ich
vlastníkom. Ne lesy a stromy sa vzťahuje národná ochrana, a to bez toho, aby boli
dotknuté práva a ich využívanie (hromadné alebo jednotlivcami). Ich zhodnocovanie,
ochrana a zalesňovanie je považované za všeobecný záujem (čl. L112-1 CF). Každý
vlastník lesa je oprávnený v medziach zákonných ustanovení vykonávať všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva, a tým prispievať k udržateľnej správe, biologickej rovnováhe
a uspokojovaniu potrieb lesa. K dosiahnutiu týchto cieľov uskutočňuje zalesňovanie,
usporiadanie a údržbu lesa v súlade s rozumným hospodárením. Zákon rozdeľuje lesy
na tie, ktoré podliehajú lesnému režimu (régime forestier) a tie, na ktoré sa vzťahovať
nebude. Pod lesný režim náležia lesy vo vlastníctve štátu, samosprávy, právnických
osôb nimi zriaďovaných, verejne prospešných spoločností, atď. (čl. L211-1 CF). Pod
tento režim nenáležia lesy v súkromnom vlastníctve (čl. L311-1 CF).
E. Obnoviteľné zdroje energie
Základ právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie je vo Francúzsku
obsiahnutý v zákonníku o energii (Code de l'énergie, ďalej ako CG)218. Stanovuje
základné ciele energetickej politiky, ktorá garantuje strategickú nezávislosť národa a jej
prioritou je zaistenie konkurencieschopnosti. Zameriava sa na bezpečnosť dodávok,
udržanie konkurencieschopných cien energie, ochranu ľudského zdravia a životného
prostredia a na zabezpečenie sociálnej a územnej súdržnosť tým, že zaistí prístup k
energii všetkým. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa štát a územné samosprávne
celky majú zamerať napríklad na diverzifikáciu zdrojov, zníženie závislosti na fosílnych
palivách a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie (Čl.
L100-2 CG). Francúzsko sa v rámci európskeho záväzku zaviazalo k dosiahnutiu

217

Francúzsky lesný zákonník používa termíny bois a forêts, pričom je možné dovodiť, že zásadný rozsiel
spočíva v ich rozlohe.
218
Zákonník o energii je dostupný na:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8496673F4821B1B3AFECE45BE808EF1B.tpdj
o05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023985174&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=201
20810 [30. júla 2012].
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minimálne 23 % spotreby energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 (čl. 2 zákona
Grenelle 1).
Podľa francúzskej úpravy medzi obnoviteľné zdroje energie náleží veterná,
slnečná, geotermálna, aerotermálna, hydrotermálna, morská energia a energia z
biomasy, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd a bioplyn (čl. L211-2
CG). K najvýznamnejším spôsobom podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov
patrí stanovenie výkupných cien obnoviteľnej energie (tarifs d’achat incitatifs de
l’énergie renouvelable), s ktorou úzko súvisí povinnosť výkupu elektriny vyrobenej
z týchto zdrojov (obligation d'achat). Táto povinnosť je stanovená prostredníctvom čl.
10 zákona o modernizácii a rozvoji verejných služieb (loi n°2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service public)219. Je určená
k prospechu zariadení, ktoré opätovne zhodnocujú komunálny odpadu, zariadení,
ktorých cieľom je zásobovanie siete teplom a zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné
zdroje energie, alebo ktoré využívajú efektívne technológie v oblasti energetickej
účinnosti, ako je kogenerácia. Povinnosť odkúpenia energie sa za istých podmienok
vzťahuje na Electricité de France i na ďalších zákonom stanovených distribútorov
elektriny. Výška výkupnej ceny je stanovená pre každý druh obnoviteľného zdroja
energie samostatne, a to prostredníctvom vyhlášky ministra hospodárstva a energetiky.
Ďalším z prostriedkov podpory je tzv. certifikát pôvodu (garantie d'origine),
prostredníctvom ktorého je zákazníkovi poskytovaná informácia o podiele alebo
množstve energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú spotrebúva.
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Zákon je dostupný na:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8496673F4821B1B3AFECE45BE808EF1B.tpdj
o05v_2?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=&dateTexte=20120810 [30. júla 2012].
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Záver
Problematika využívania a ochrany prírodných zdrojov je dlhodobým
predmetom záujmu celej spoločnosti. O uvedenej skutočnosti svedčí aj fakt, že aj v
dávnej minulosti dochádzalo k mnohých konfliktom práve s ohľadom na ich
využívanie. Človek nie je schopný svojej existencie bez toho, aby využíval prírodné
zdroje. Napríklad predstava života na zemi bez vody je absolútne bezpredmetná.
Uvedená skutočnosť sa netyká len človeka ako živej bytosti, ale všetkých živých
organizmov na Zemi.
Ochrana prírodných zdrojov je pomerne komplikovanou oblasťou, keďže
prírodné zdroje majú pre človeka obrovský význam. Predstavujú hmotný statok
zaisťujúci jeho potreby, a to vrátane jeho základných životných potrieb. Primárny
význam prírodných zdrojov je založený práve na ich využívaní vedúcom k
uspokojovaniu ľudských potrieb, a z tohto dôvodu, by ich ochrana mala byť zameraná
predovšetkým proti ich neuváženému čerpaniu. Pre úplnosť je však nutné uviesť, že
väčšina prírodných zdrojov je súčasne zložkou životného prostredia, a teda je ich
ochrana zaisťovaná aj z tohto pohľadu.
Uspokojovanie ľudských potrieb je primárnou funkciou prírodných zdrojov.
Týmto dochádza k pretavovaniu ich hospodárskej hodnoty v následný ekonomický
prospech. Väčšine prírodných zdrojov náleží jedna primárna vlastnosť, a to príslušnosť
ku konkrétnemu teritóriu. Je možné uviesť, že tieto prírodné zdroje disponujú svojimi
hranicami, ktoré sú totožné s hranicami štátu, na ktorého území sa vyskytujú. Spadajú
pod suverenitu štátu, ktorý jediný má primárne právo k ich využívaniu. Opačný
charakter majú prírodné zdroje, ktoré nenáležia konkrétnemu štátu a môžu byť
využívané voľne. Vlastníctvo k prírodným zdrojom znamená pre jeho vlastníka značnú
ekonomickú hodnotu, ako aj možnosť regulovať uspokojovanie potrieb iných ľudí. Z
tohto dôvodu je na štáte, pod ktorého suverenitu prírodné zdroje spadajú, aby zvolil takú
právnu úpravu, ktorá zaistí všetkým možnosť ich využívania. K dosiahnutiu tohto cieľa
volili česká i slovenská právna úprava možnosť vyhradenia si vlastníctva k niektorým
strategickým prírodným zdrojom, ako je napríklad nerastné bohatstvo alebo prírodné
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liečivé zdroje. Na Slovensku uvedené platí taktiež pre vodu. Iným spôsobom regulácie
je zákonné určenie, že niektorý prírodný zdroj nemôže byť predmetom vlastníctva, ako
je tomu pri povrchovej a podzemnej vode v Českej republike. Jedná sa o tzv.
nevlastniteľné prírodné zdroje.
Narastajúci význam využívania prírodných zdrojov je jedným z fenoménom
súčasnej spoločnosti. Je možné konštatovať, že tento fenomén má dve podoby. Prvá
podoba vyplýva z čoraz rozsiahlejšieho využívania známych prírodných zdrojov, s
cieľom zaistenia uspokojovania ľudských potrieb. Spoločnosť čím ďalej tým viac
využíva prírodné zdroje ako je nerastné bohatstvo, voda, lesy, pôda. Využívané
množstvo prírodných zdrojov taktiež priamo narastá so zvyšujúcim sa počtom populácie
a jej požiadavkami. Prírodné zdroje v pomerne väčšom množstve výskytu uspokojovali
v minulosti značne menšiu populáciu, ako je tomu v dnešnej dobe. Je nevyhnutné si
uvedomiť mieru, do akej je možné prírodné zdroje využívať bez toho, aby bola
ohrozená samotná existencia života na Zemi. Druhá podoba je založená na náraste
možností využívania prírodných zdrojov v rôznych odvetviach hospodárstva.
Spoločnosť bez prestania objavuje ďalšie možnosti ako prírodné zdroje využívať.
Príkladom môžu byť vzácne kovy a ich uplatnenie v priemysle, využívanie rastlín vo
farmácii alebo vodných zdrojov v energetike.
Úlohou štátu však nie je len stanoviť podmienky pre využívanie prírodných
zdrojov, ale aj pre ich ochranu, a to z dôvodu, že ekonomický prínos nepredstavuje
jedinú funkciu, ktorú prírodné zdroje naplňujú. Estetická hodnota môže v niektorých
prípadoch prevážiť nad hodnotou hospodárskou. V tomto prípade je aktuálnou otázkou
zamedzenie hospodárskeho využívania dotknutého zdroja a zaistenie jeho potrebnej
ochrany. Vo všeobecnosti je nevyhnutné nájdenie vhodnej miery medzi samotným
využívaním a ochranou prírodných zdrojov, a to s ohľadom na ich možnú potenciálnu
hodnotu.
Vlastníctvo a prístup k prírodným zdrojom predstavuje dopad aj v politickom
význame. Uvedenej skutočnosti napomáha aj fakt, že prírodné zdroje sú na Zemi
nerovnomerne rozmiestnené. Práve prírodné zdroje podliehajúce suverenite štátu bývajú
často zdrojom možných konfliktov. Záleží len na rozhodnutí štátu, akým spôsobom a
kým budú tieto zdroje využívané. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že európske
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krajiny nedisponujú rozsiahlymi prírodnými zdrojmi, čo má za následok ich závislosť
na krajinách, v ktorých sa tieto zdroje nachádzajú. V tomto prípade sa jedná
predovšetkým o prístup k nerastnému bohatstvu, ako sú ropa, zemný plyn, urán, drahé
kovy, atď. V poslednej dobe sa však nejedná len o nerastné bohatstvo, ktoré vykazuje
konfliktný potenciál, ale čím ďalej tým viac sa jedná napríklad aj o vodné zdroje alebo
lesy a hospodárenie s nimi.
K udržateľnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov by prospelo, ak by človek
využíval prírodné zdroje, ktoré má k dispozícii v mieste svojej existencie, resp. sa
prispôsobil tomu, čo mu poskytuje okolité prostredie. Ako už bolo vyššie uvedené,
prírodné zdroje nie sú na Zemi rovnomerne rozložené. Uvedené platí aj pre ich
rozmiestnenie v rámci jednotlivých štátov. Každý región, každá oblasť má svoje
špecifiká, a preto by sa mali prispôsobiť tomu, aké prírodné zdroje sú dostupné na jeho
území, a to bez ohľadu na hranice štátov, ktoré reprezentujú geopolitické celky bez
ohľadu na výskyt prírodných zdrojov. Hranice štátov môžu byť z hľadiska prírodných
zdrojov považované za umelé útvary, ktoré sú zbytočnou prekážkou pri ich vhodnom
využívaní. V rámci tohto ponímania je dôležitá spolupráca jednotlivých regiónov a
území. K tejto spolupráci v Českej republike a na Slovensku, ako aj okolitých štátoch,
by mohlo pozitívnym spôsobom prispieť členstvo v Európskej únii, ktorá z istého
hľadiska prispieva k odstraňovaniu hraníc a nadviazaniu bližšej spolupráce
prihraničných regiónov. S uvedeným úzko súvisí myšlienka využívania alternatívnych
prírodných zdrojov, tzn. využívania zdrojov dostupných na konkrétnom mieste
namiesto zdrojov, ktoré je nutné premiestňovať. V praxi sa jedná napríklad o využívanie
alternatívnych zdrojov energie miesto fosílnych všade tam, kde to výskyt prírodných
zdrojov umožňuje, tzn. vetra na náveterných stranách, vody v blízkosti vodných tokov.
Ďalším problémom, ktorý súvisí s využívaním a ochranou prírodných zdrojov je
to, že človek má pri ich využívaní tendenciu hromadiť, robiť si zásoby, využívať viac,
ako v nevyhnutnej miere potrebuje. K udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov by
nesporne prospelo, ak by sa človek vrátil k spotrebovávaniu toho, čo potrebuje pre
uspokojovanie svojich životných potrieb a nevytváral prebytočné zásoby. Rozdiel
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medzi človekom a ostatnými živými organizmami spočíva v možnosti ich prispôsobenia
sa zmenám. Rastlinstvo sa vyskytuje len na miestach, ktoré splňujú základné
podmienky pre jeho existenciu a zvieratá migrujú podľa aktuálnej situácie. Tieto
organizmy sú schopné prispôsobiť sa, resp. sa premiestňovať za lepšími podmienkami,
kým človeku táto vlastnosť chýba. V minulosti ani jemu nebola táto vlastnosť cudzia,
keďže sa usadzoval na miestach, ktoré mu zaručovali uspokojovanie jeho základných
potrieb, v opačnom prípade sa presídľoval. V súčasnej dobe však došlo k odklonu od
tejto základnej myšlienky a človek sa stal schopným prírodné zdroje potrebné k
uspokojovaniu svojich potrieb prepravovať, a to aj na veľké vzdialenosti. Dokázal
prispôsobiť využívanie prírodných zdrojov svojej potrebe a nie svoju potrebu prírodným
zdrojom.
V oboch porovnávaných právnych úpravách, tzn. českej a slovenskej, je
využívanie a ochrana prírodných zdrojov zaisťovaná prostredníctvom práva verejného,
a to rámcovo na najvyššej úrovni právom ústavným a následne potom konkrétne
prostredníctvom práva životného prostredia, trestného, priestupkového práva a za
pomoci územného plánovania. Ústavné právo zakotvuje práva týkajúce sa životného
prostredia, ako napríklad právo na priaznivé životné prostredie a predovšetkým určuje
ako spoločnú hodnotu záujem na jeho ochrane a ochrane prírodných zdrojov.
Bokom pri problematike využívania a ochrany prírodných zdrojov neostáva ani
oblasť súkromného práva, a to predovšetkým občianskoprávna úprava vlastníctva. V
rámci tejto oblasti dochádza v rámci oboch porovnávaných právnych úprav k stretom
medzi dvoma ústavne chránenými záujmami, a to záujmom na ochrane nerušeného
výkonu vlastníckeho práva a záujmom na ochrane a využívaní prírodných zdrojov. Pre
výkon oboch týchto činností je nevyhnutné nájdenie adekvátnej miery, ktorá by
umožňovala ich vzájomnú koexistenciu. Nie je možné stanoviť absolútnu prioritu
niektorému z nich. Je nutné, aby pri využívaní prírodných zdrojov bolo brané v úvahu
súkromné vlastníctvo, ale na druhej strane vlastníctvo by nemalo brániť v ochrane a
využívaní prírodných zdrojov.
Dôraz v tejto práci je kladený na využívanie a ochranu nerastného bohatstva.
Obe porovnávané právne úpravy sú založené na spoločnom základe. Z tohto dôvodu
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vykazujú mnohé spoločné nedostatky, ktoré sú čiastočne spôsobené aj ich častou
novelizáciou, ktorá má za cieľ uspôsobiť predmetné normy z roku 1988 súčasnému
spoločenskému vývoju. V rámci tejto problematiky je obsiahnutých niekoľko
doporučení de lege ferenda týkajúcich sa predovšetkým problematiky účasti a možnosti
zahajovania rôznych konaní zo strany dotknutých subjektov, ako sú napríklad vlastníci
pozemkov alebo obce. Táto problematika úzko súvisí s ochranou vlastníctva a
využívaním prírodných zdrojov. V tomto prípade, aj keď nie úplne, by mohla podnet na
zmenu českej úpravy poskytnúť slovenská úprava banského práva. Ako ďalší
nedostatok oboch porovnávaných právnych úprav je možné vytknúť absenciu inštitútov
zaisťujúcich

ochranu

nerastného

bohatstva,

ktorá

musí

byť

uskutočňovaná

prostredníctvom zložkových a horizontálnych predpisov, keďže úprava banského práva
je sústredená predovšetkým na jeho využívanie. Pri komplexnom posúdení celej úpravy
banského práva v Českej republike a aj na Slovensku je možné zhodnotiť, že ako
najvhodnejšie riešenie sa javí prijatie nového banského zákona, ktorý by uvedeným
smerom komplexne riešil problémy týkajúce sa banského práva. Reálnosť tohto návrhu
je však s ohľadom na súčasné politické smerovanie takmer nulová.
Čo sa týka ochrany najhodnotnejších častí pôdy, tzn. poľnohospodárskeho
pôdneho fondu a ochranu pozemkov plniacich funkcie lesa, je možné konštatovať, že
úprava v Českej republike je na pomerne adekvátnej úrovni, aj keď čiastočné
nedostatky by bolo vhodné de lege ferenda odstrániť. Naopak táto úprava neustále čelí
návrhom rôznych záujmových skupín, ktorých cieľom je zmena základných opatrení
slúžiacich k ochrane pôdy. Je však nutné uviesť, že česká úprava by si v tomto prípade
nemala brať príklad zo zákonnej úpravy na Slovensku, ktorá je v mnohých prípadoch v
zjavnom rozpore s pôvodným účelom zákona, ktorý ustupuje predovšetkým záujmom v
súvislosti urýchlením výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Čiastočný podnet
slovenskou úpravou je prípustný v oblasti hospodárenia na poľnohospodárskom
pôdnom fonde.
Voda predstavuje jeden z prírodných zdrojov, ktorý čiastočne nedisponuje
svojimi hranicami. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý je táto problematika v pomerne v
rozsiahlej miere upravená prostredníctvo európskeho práva. Je možné konštatovať, že
vody sú najkomplexnejšie upraveným prírodným zdrojom z hľadiska európskeho práva.
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Z tohto dôvodu nie je komparácia českej a slovenskej právnej úpravy reálne prínosná.
Ochrana vôd je sústredná na dva základné aspekty, a to na ochranu ich akosti a
množstva. Je nutné zmieniť, že voda patrí medzi prírodné zdroje, kde zodpovednosť
jednotlivca predstavuje dôležitú rolu.
Na problematiku využívania a ochrany rastlín a živočíchov je nahliadané z
pohľadu zachovania ich biologickej rozmanitosti, ktorá je uskutočňovaná v oboch
porovnávaných právnych úpravách na dvoch úrovniach ochrany, a to všeobecnej
ochrane založenej na minimálnom režime ochrany poskytovanej všetkým druhom a
osobitnej ochrane náležiacej vybraným druhom rastlín a živočíchov, ktorá vyplýva z
princípu sprísneného režimu nakladania s dotknutými druhmi. Obe porovnávané právne
úpravy zdieľajú totožné inštitúty a nástroje ochrany, pričom ich vecný obsah a následky
sú v niektorých prípadoch čiastočne odlišné.
Oblasť využívania a ochrany lesa je úzko previazaná s problematikou ochrany
pozemkov plniacich funkcie lesa. Právna úprava v oboch porovnávaných štátoch má
snahu nájsť kompromis na základe obdobného spôsobu, ktorý by umožnil vzájomné
koexistovanie produkčnej i mimoprodukčnej funkcie lesa. Súčasťou tejto problematiky
je taktiež ochrana lesa pred škodlivými činiteľmi, pričom obe porovnávané právne
úpravy túto oblasť postihujú analogicky. Jedná sa o oblasť, ktorá je v súčasnej dobe na
Slovensku i v Českej republike so záujmom diskutovaná širokým spektrom ľudí, a to
nie len v rámci odborných kruhov, ale aj na úrovni celospoločenskej, politickú scénu
nevynímajúc.
Využívanie a ochrana obnoviteľných zdrojov energie je poznačená existenciou
platného záväzku oboch štátov voči Európskej únii na strane jednej a na strane druhej
záujmom na znižovaní finančných nákladov súvisiacich s ich podporou. Obe
porovnávané úpravy sú mnohokrát novelizované, pričom zámerom zmien je
predovšetkým regulácia opatrení smerujúcich k podpore obnoviteľných zdrojov energie.
S cieľom vnesenia aspoň čiastočnej právnej istoty do tejto oblasti bol v Českej republike
prijatý nový zákon upravujúci túto problematiku, pričom až po jeho aplikácii v praxi
bude možné zhodnotiť jeho reálny účinok.
V rámci porovnania oboch právnych úprav prírodných zdrojov je možné vo
všeobecnosti konštatovať, že obe úpravy obsahujú inštitúty smerujúce k ich využívaniu
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aj ochrane. V súčasnej dobe sú komplikácie v tejto oblasti v oboch štátoch spôsobované
predovšetkým uprednostnením využívania prírodných zdrojov pred ich ochranou. Tento
smer je viditeľný predovšetkým s ohľadom na legislatívny vývoj v poslednom období.
V rámci oboch právnych úprav je možné nájsť len veľmi obmedzené množstvo
legislatívnych návrhov smerujúcich k ochrane prírodných zdrojov. Naopak výrazná
väčšina návrhov smeruje k dosiahnutiu opačného cieľa, tzn. k podpore ich využívania.
Jedná sa predovšetkým o oblasť využívania nerastného bohatstva, pôdy, lesov, atď.
Uvedená skutočnosť sa prejavuje napríklad prostredníctvom obmedzovania právomoci
kompetentných orgánov, zvyšovania počtu výnimiek, na ktoré sa nebude predmetná
ochrana

prírodného

zdroja

vzťahovať,

nedostatočne

stanovenej

problematiky

účastenstva v rámci predmetných konaní, atď. S ohľadom na vyššie uvedené, je
nevyhnuté si uvedomiť dosah týchto opatrení na existenciu života na Zemi, a to
predovšetkým v súvislosti s potenciálnym využívaním prírodných zdrojov budúcimi
generáciami.
Politiky oboch štátov v oblasti využívania prírodných zdrojov by mali byť
založené na princípe trvalo udržateľného rozvoja. Jedná sa predovšetkým o šetrnosť a
uvážlivosti vo využívaní prírodných zdrojov, a to najmä tých neobnoviteľných. Je
možné uviesť, že aj napriek vyššie uvedeným výhradám obe právne úpravy túto
podmienku spĺňajú. Je však otázkou, že či pri uplatňovaní súčasných predstáv
týkajúcich sa využívania prírodných zdrojov nedôjde v tomto k negatívnemu obratu,
ktorého následkom bude popretie tohto všeobecného princípu práva životného
prostredia.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že právna regulácia je na jednej strane dôležitá, ale
na strane druhej je dôležité uplatňovanie tejto regulácie v praxi. Je otázne, že či
zvýšenie regulácie ochrany prírodných zdrojov by mohlo mať pozitívny následok alebo
tento následok by skôr mohla priniesť tak potrebná zmena v chovaní človeka, ku
ktorého uspokojovaniu ľudských potrieb primárne prírodné zdroje slúžia.
Záverom je možné konštatovať, že prírodné zdroje predstavujú hodnoty, na
ktorých ochrane by mala mať záujem celá spoločnosť, lebo sú nevyhnutné nie len k
rozvoju spoločnosti ale vôbec k jej existencii. Človek sa svojím chovaním snaží
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prírodné zdroje ovládnuť, prispôsobiť si, podrobiť vo svoj prospech a úžitok, a to bez
ohľadu na ich rozmiestnenie. Mnohokrát neberie ohľad na reálne možnosti ich
využívania, dlhodobú obnoviteľnosť alebo vplyv na iné zložky životného prostredia.
Pre efektívne využívanie prírodných zdrojov je nevyhnutné nájdenie rovnováhy
využívania a ochrany. Len pri vzájomnej koexistencii týchto dvoch činiteľov je možné
zaistiť ich udržateľné využívanie.
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Summary
This thesis focuses on legislation governing the use and protection of natural
resources. Natural resources are those parts of living and inanimate nature which are or
can be used by humanity to satisfy its needs. The use of natural resources is crucial for
the possibility of life on Earth. The need for their adequate protection is becoming
increasingly apparent as resources are used. In each chapter this thesis undertakes a
comparison of Czech and Slovak legislation which governs the use and protection of
natural resources. It also includes a short excursion into French legal regulations
relevant to this area of law.
Natural resources can be primarily divided into renewable and the non
renewable resources. Renewables have the capability of partial or complete regeneration
while being gradually consumed either with or without human assistance. Non
renewables are extinguished thorough consumption. Their use should be regulated by
the principle of sustainable development of society which preserves for present and
future generations the possibility of meeting basic needs and, at the same time, such use
should not reduce the diversity of nature and ought to preserve the natural functions of
ecosystems.
This thesis is divided into five main chapters. The first chapter contains a
general introduction of the role of natural resources in the society. The next chapter is
focused on the regulation of the use and protection of natural resources through
legislation, including international, EU law and national law. The third chapter deals
with non renewables with an accent on the use and protection of mineral resources. Part
of the third chapter is also focused on the use and protection of soil and water. The
fourth chapter discusses renewables and specifically deals with the use and protection of
flora, forests, fauna and renewable sources of energy. The final chapter contains a short
excursion into the field of legal regulation of France.
The use and protection of natural resources also has significance beyond national
borders, so it is necessary to regulate the matter through instruments of international law
and EU law. Presently, EU law has significant impact on national legislation regulating
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the use and protection of natural resources in the Czech Republic and in the Slovak
Republic. It is especially concerned with resources having so-called cross-border
impact. International and EU law leave aside the regulation of natural resources which
are situated in a specific territory of a state, such as soil or mineral resources.
The basic framework for the use and protection of natural resources is
determined by the constitutional order which lays down basic rights and duties
generally associated with environmental protection. The Czech Constitution also
provides that the state shall concern itself with the prudent use of its natural resources
and protection of its natural wealth. The constitutional framework for the use and
protection of natural resources is supplemented by rules of environmental law, in
ordinary legislation. This issue also overlaps into criminal, administrative and civil law.
The most problematic area for the use and protection of natural resources is
where collision between two fundamental rights protected by the Constitution, the right
to property and the right to a favorable environment, occurs. This is an extremely
complicated issue which also affects the ordinary life of citizens. It is necessary to find
the appropriate scope and balance of these two often conflicting rights which will not
unreasonably restrict the property right holder and, at the same time will not threaten the
environment.
The most important attention in the third chapter, devoted to non renewables, is
given to mineral resources and mining. Mineral mining is a long term process that is
usually initiated by research and discovery of mineral deposits. The next phase of this
process is represented by actual mineral mining activities. These are authorized through
the issuance of various licenses to mining corporations permitting deposit location
assessment or mining operations. Furthermore, this thesis analyzes individual protection
measures with regard to the environment that are applied throughout the entire process.
The thesis provides an outlook on future mining law development which is likely to
provide for an even higher level of environmental protection.
The next section of the third chapter is devoted to the use and protection of soil,
especially its most important uses, that is to say, agricultural resources and land
designated for the fulfillment of forest functions. The protection of soil is especially
important in terms of its quantity, which is limited, i.e. the quantity of soil increases
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only in the long term. In terms of soil use as a natural resource, the quality of soil
cannot be ignored either, especially of that kind of soil which is threatened by
operations performed on it, such as agricultural or construction activities.
The final part of the third chapter dedicated to non renewable natural resources
is focused on the use and protection of water. With respect to water as a natural
resource, it is essential to protect surface water and groundwater and to stipulate
conditions for economic utilisation of water resources whilst preserving and improving
the quality of surface water and groundwater. It is important for legislation to focus not
only the protection of water resources but also on regulating activities related to their
use and on regulating the utilization of water sources in carrying out these activities.
The fourth chapter, focused on renewables, is divided into four main parts. Each
of these parts is dedicated to one specific renewable source. The first one is devoted to
the use and protection of flora in terms of protecting biodiversity. The thesis describes
how the protection of fauna is also based on a similar principle. The use and protection
of forests is closely linked to soil issues. Within the framework of forest management, it
is necessary to take into consideration not only the economic function of forestry
resources, but also the non-productive function of forests, the importance of which is
increasing. The final part of the fifth chapter discusses renewable energy sources and
their growing importance to modern society. They are resource that can significantly
contribute to the sustainable use of other non renewable energy sources, although this
area has recently been subjected to quite turbulent changes.
The final chapter of this thesis is focused on the use and protection of natural
resources in France. The intention is to give essential information regarding French
legislation with no intention of giving a detailed comment.
The issue of the use of and protection of natural resources is a extensive area that
is regulated by many laws. However, it can be concluded that increased regulation is
likely not to bring expected results, unless every individual takes responsibility for
contributing to a more protective approach and to a more rational use of natural
resources.
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Abstrakt
Táto dizertačná práca je zameraná právnu úpravu využívania a ochrany
prírodných zdrojov. Prírodné zdroje sú tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek
využíva alebo môže využívať k uspokojovaniu svojich potrieb. Využívanie prírodných
zdrojov je kľúčové pre možnosť existencie života na Zemi. V súvislosti s ich
využívaním je čoraz aktuálnejšou otázkou aj oblasť ich ochrany. Táto práca sa zaoberá
v rámci každej kapitoly porovnaním českej a slovenskej právnej úpravy využívania a
ochrany prírodných zdrojov. Obsahuje aj krátky exkurz týkajúci sa francúzskej úpravy
tejto problematiky.
Prírodné zdroje sú primárne rozdeľované na obnoviteľné a neobnoviteľné.
Obnoviteľné prírodné zdroje majú schopnosť sa pri postupnom spotrebovávaní
čiastočne alebo úplne obnovovať, a to samy alebo za prispenia človeka. Neobnoviteľné
prírodné zdroje spotrebovávaním zanikajú. Ich využívanie by malo byť založené na
princípe trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, ktorý zachováva pre súčasné aj
budúce generácie možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom
neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.
Táto práca je rozdelená na päť základných kapitol. Prvá kapitola je venovaná
všeobecnému úvodu ohľadom postavenia prírodných zdrojov v spoločnosti.
Nasledujúca kapitola je zameraná na právnu úpravu využívania a ochrany prírodných
zdrojov vrátane medzinárodného, európskeho a národného práva. Tretia kapitola sa
zaoberá neobnoviteľnými prírodnými zdrojmi, pričom dôraz je kladený na využívanie a
ochranu nerastného bohatstva. Časť tejto kapitoly bude taktiež zameraná na využívanie
a ochranu pôdy a vôd. Na obnoviteľné prírodné zdroje je zameraná štvrtá kapitola, ktorá
konkrétne pojednáva o využívaní a ochrane rastlinstva, lesov, živočíšstva a
obnoviteľných zdrojoch energie. Záverečná časť je venovaná krátkemu exkurzu do
oblasti prírodných zdrojov vo Francúzsku.
Využívanie a ochrana prírodných zdrojov má vplyv aj za hranicami jednotlivých
štátov, a preto je nevyhnutné ich chrániť aj prostredníctvom medzinárodného práva,
resp. práva európskeho. V súčasnej dobe má európske právo významný vplyv na
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podobu právnej úpravy využívania a ochrany prírodných zdrojov v Českej republike a v
Slovenskej republike. Jedná sa predovšetkým o zdroje, ktoré majú tzv. cezhraničný
vplyv. Naopak medzinárodné a európske právo až na výnimky ponechávajú stranou
prírodné zdroje, ktoré sú viazané na územie konkrétneho štátu, ako je napríklad pôda
alebo nerastné bohatstvo.
Základný rámec využívania a ochrany prírodných zdrojov je určený ústavným
poriadkom, ktorý stanovuje základné práva a povinnosti celkovo súvisiace s ochranou
životného prostredia. Ústava stanovuje taktiež, že štát je povinný dbať na šetrné
využívanie prírodných zdrojov a ochranu prírodného bohatstva. Ústavný rámec
využívania a ochrany prírodných zdrojov je doplnený predpismi práva životného
prostredia. Do tejto problematiky zasahujú taktiež predpisy trestného, správneho i
občianskeho práva.
Najproblematickejšiu oblasť využívania a ochrany prírodných zdrojov
predstavuje stret medzi dvoma základnými právami chránenými ústavou, a to
vlastníctvom a právom na priaznivé životné prostredie. Jedná sa o extrémne
komplikovanú oblasť, ktorá taktiež zasahuje do bežného života občanov. Je nevyhnutné
nájsť vhodnú mieru medzi výkonom týchto dvoch práv, ktorá nebude neprimerane
obmedzovať vlastníka a súčasne ani ohrozovať životné prostredie.
V rámci kapitoly venovanej neobnoviteľným prírodným zdrojom je najväčšia
pozornosť venovaná nerastnému bohatstvu a jeho dobývaniu. Dobývanie nerastného
bohatstva je dlhodobým procesom, ktorý býva spravidla začatý vyhľadaním a
prieskumom ložiska nerastu. Ďalšiu fázu tohto procesu tvorí samotné dobývanie
nerastu, ku ktorému banská organizácia potrebuje rozdielne povolenia, ako napríklad
určenie dobývacieho priestoru alebo povolenie banskej činnosti. Táto práca popisuje
jednotlivé ochranné nástroje vo vzťahu k životnému prostrediu, ktoré sú uplatňované v
priebehu celého procesu. Táto práca sa taktiež zaoberá aj pohľadom na možný budúci
vývoj banského práva vo vzťahu k zaisteniu vyššej ochrany životného prostredia.
Ďalšia časť tejto kapitoly je venovaná využívaniu a ochrane pôdy, resp. jej
najhodnotnejšej časti, ktorú tvorí poľnohospodársky pôdny fond a pozemky určené k
plneniu funkcií lesa. Pôdu je dôležité chrániť predovšetkým z hľadiska jej množstva,
ktoré je obmedzené, resp. k jeho zvyšovaniu dochádza len v rámci dlhodobého

234

horizontu. Z hľadiska využívania pôdy ako prírodného zdroja však nesmie byť
opomínaná ani ochrana kvality pôdy, ktorú ohrozujú činnosti na nej vykonávané, ako
napríklad poľnohospodárstvo alebo stavebná činnosť.
Záverečná časť tejto kapitoly je zameraná na využívanie a ochranu vôd. S
ohľadom na vodu ako prírodný zdroj je nevyhnutné chrániť povrchové a podzemné
vody a stanoviť podmienky pre hospodárne využívanie vodných zdrojov a pre zlepšenie
akosti povrchových a podzemných vôd. Dôležité je sústrediť sa nie len na ochranu
vodných zdrojov, ale taktiež na činnosti súvisiace s ich využívaním a regulovať
využívanie vodných zdrojov pri výkone týchto činností.
Kapitola zameraná na obnoviteľné zdroje je rozdelená na štyri základné časti, z
ktorých každá je venovaná jednému z obnoviteľných zdrojov. Prvá časť je venovaná
využívaniu a ochrane rastlinstva z hľadiska ochrany biodiverzity. Na podobnej podstate
je založená aj ochrana živočíšstva. Využívanie a ochrana lesa je úzko spätá s
problematikou pôdy. V rámci využívania lesa je nevyhnutné brať ohľad nie len na jeho
hospodársku funkciu, ale aj funkciu mimoprodukčnú, ktorej význam čoraz viac narastá.
Záverečná časť tejto kapitoly je zameraná na obnoviteľné zdroje energie a ich rastúcemi
význam pre súčasnú spoločnosť. Jedná sa o zdroj, ktorý môže významne prispieť k
udržateľnému využívaniu neobnoviteľných zdrojov energie, aj keď v súčasnej dobe
dochádza v rámci tejto oblasti k pomerne turbulentným zmenám.
Záverečná kapitola tejto práce je zameraná na právnu úpravu využívania a
ochrany prírodných zdrojov vo Francúzsku. Zámerom je podať základné informácie
týkajúce sa tejto právnej úpravy bez úmyslu podať podrobný komentár.
Problematika využívania a ochrany prírodných zdrojov je pomerne rozsiahlou
oblasťou, ktorá je regulovaná množstvom právnych predpisov. Je však možné
konštatovať, že ani zvýšená regulácia neprinesie v tejto oblasti očakávané výsledky, ak
sám človek nebude mať záujem prispieť k šetrnejšiemu a rozumnejšiemu využívaniu
prírodných zdrojov.
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