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Praha dne 9. ledna 2020
Č. j.: MZP/2020/400/6

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 12. 12. 2019, č.j. 16848/209/S, jímž se na mě v návaznosti na 

naše osobní setkání obracíte s žádostí o metodickou pomoc či vysvětlení administrativních 

procesů spojených s akcemi ve prospěch zadržení vody v krajině a bojem proti suchu 

u dotačních projektů, a to především se zaměřením na otázky odnímání zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu. Pro ilustraci dle Vašeho názoru neúměrné, zdlouhavé, nesmyslné 

a drahé administrativy popisujete proces odbahnění starého rybníka a výsadby extenzivního 

ovocného sadu. Zdůrazňujete, že usilujete o obecnější řešení – kvalitnější metodické vedení 

příslušných úřadů a důkladnější provázanost a přiměřenost požadavků při tvorbě legislativy.

Obávám se, že nemohu poskytnout obecný metodický návod, neboť jakkoli precizně zpracovaná 

metodika se nemůže odchýlit od požadavků právních předpisů a nemůže postihnout celou škálu 

případů, jež jsou v praxi ve spojení s dotačními projekty řešeny. Nelze ani impulzivně, pouze na 

základě jednotlivých konkrétních případů, přistupovat ke změnám legislativy. Nutnost 

obezřetného přístupu lze demonstrovat i na Vámi popsaném příkladu změny trvalého travního 

porostu na extenzivní ovocný sad. V některých případech se může skutečně zvýšit ekologická 

hodnota lokality, avšak v jiných ne, neboť i trvalý travní porost (louka či pastvina) má nesporný 

ekologický význam. Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že veškeré změny legislativy musí 

být promyšlené, musí být založeny na řádné analýze aplikace práva a zváženy musí být veškeré 

dopady takových změn. Legitimní snaha o zjednodušení administrativních procesů k realizaci 

projektů nemůže vést k oslabení ochrany veřejných zájmů. 

Vážený pane předsedo, ujišťuji Vás, že k přezkoumání přiměřenosti požadavků právních 

předpisů průběžně dochází. Ministerstvo životního prostředí pravidelně ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu uskutečňuje tzv. Ekoaudit. Obecným cílem Ekoauditu je 

prověřování české legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a snižování nadbytečné 

administrativní i finanční zátěže podnikatelů, posuzovány jsou podněty vzešlé z podnikatelské 

sféry. Materiál „Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České 

republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ je každé dva roky 
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předkládán vládě. S obdobným cílem, tj. odstranění zbytečné administrativní zátěže, byla na 

Ministerstvu zemědělství zřízena Antibyrokratická komise, jejíhož jednání se pravidelně 

účastním.

Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje, že některé povolovací procesy jsou pro žadatele 

o povolení administrativně velmi náročné. Cestu ke zjednodušení postavení žadatele však 

spatřuji spíše v koncentraci procesů, nikoli v upuštění od požadavků, jež jsou právními předpisy 

nastaveny k ochraně veřejných zájmů. V oblasti ochrany přírody a krajiny tak ministerstvo 

zpracovalo návrh tzv. jednotného environmentálního povolení, které by nahradilo správní akty 

vydávané podle relevantních právních předpisů. Tento svůj návrh ministerstvo prosazuje v rámci 

procesu rekodifikace stavebního práva a je připraveno jej dopracovat i bez vazby na nový 

stavební zákon. Věřím, že návrh ministerstva nalezne podporu i u ostatních aktérů legislativního 

procesu.

S pozdravem

Vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
předseda výboru
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senát PČR
Valdštejnské nám. 17/4
118 01  Praha 1

Ing. Vladimír Mana, LL.M.
podepsáno elektronicky
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