
Právní rámec k rekultivacím velkoplošných těžkými 

kovy zatížených oblastí a krajin po těžbě v 

Euroregionu Krušné hory s pomocí systémů o 

pěstování obnovitelných zdrojů k energetickému 

využití charakteristických pro danou oblast 

(RekultA) 

 

 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Zadání úkolu: 

•Pěstování energetických plodin (Mužák 

prorostlý, Miscantus, chrastice 

rákosovitá, tráva - Szarvasi 1) 

•Zemědělské oblasti vykazující zatížení 

těžkými kovy 

•Pěstování v Euroregionu Krušné hory 

•Různé fáze produkce (pěstování a 

sklizeň, transport a využití, 

použití/aplikace digestátu) 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Pěstování a sklizeň: 

• Zohlednění skutečných rámcových 

podmínek: 

• Vlastnosti a metody pěstování 

energetických plodin a jejich dopad 

na zemědělské plochy a na životní 

prostředí 

• Struktury vlastnictví a využívání v 

zemědělských oblastech – vysoký 

podíl pronajímatelné plochy (doba 

provozu: 12 až 20 let)  

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Pěstování a sklizeň: 

• Rozsah průzkumu: 

• Obecná právní přípustnost 

pěstování těchto energetických 

plodin 

• Existence/neexistence významných 

právních omezení u pěstování 

• Právní důsledky pěstování 

energetických plodin pro pozdější 

návrat k pěstování původních odrůd 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Pěstování a sklizeň: 

• Občansko-právní rámcové 

podmínky 

• Právo o pronájmu pozemku 

• Povolení vyžadující modifikaci v 

zemědělském využívání, § 590 odst. 2 

Občanského zákoníku? 

• Porušení povinnosti řádného spravování, § 

586 odst. 1 věta 3 Občanského zákoníku?  

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Pěstování a sklizeň: 

• Veřejno-právní rámcové 

podmínky 

• Ochrana půdy, zejména § 17 

odst. 2 BBodSchG (zachování 

struktury půdy, půdní kvality, 

rozsahu organické hmoty; 

zabránění půdní erozi; nutnost 

sanačních opatření) 

• Ochrana přírody a rostlin (zákaz 

pěstování invazivních druhů, § 

40 odst. 1 BNatSchG) 

 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Transport a využití: 

• Skutečné rámcové podmínky: 

• Fermentace pro výrobu bioplynu s 

následným spalováním/konverzí 

bioplynu resp. zpracování a napájení 

jako biometanu 

• Elektrický výkon: 75 kW a 350 kW 

• Klíčové suroviny: kejda 

• Spalování dřevní štěpky 

• Miscanthus 

• Tepelný výkon: do 100 kW, do 1 MW 

 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Transport a využití: 

• Rozsah průzkumu 

• Transport a skladování 

• Využití 

• Ukázka legislativních rámcových podmínek 

pro výstavbu a provoz bioplynových stanic 

a využití těchto energetických rostlin 

(BauGB, EEG, BiomasseV) 

• Ukázka legislativních rámcových podmínek 

pro výstavbu a provoz topných systémů pro 

využití těchto energetických rostlin  

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Použití/aplikace digestátu: 

•Skutečné rámcové podmínky: 

• Aplikace na půdách, jejichž vlastníky 

jsou provozovatelé zemědělských 

systémů a bioplynových stanic 

• Aplikace na pronajatých plochách 

• Aplikace na jiných než provozních 

plochách, včetně dopravy 

• Zohlednění možných znečištění 

zbytkových surovin těžkými kovy 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Použití/aplikace digestátu: 

• Věřejno-právní vyrovnání: 

• Zákon o recyklaci 

• Nařízení o bioodpadu 

• Právo o hnojivech 

• Zákon o hnojivech 

• Nařízení o hnojivech 

• Nařízení o hnojení 

• Nařízení o uvádění na trh a přepravě 

statkových hnojiv 

• Spolkový zákon o ochraně půdy 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Použití/aplikace digestátu: 

• Öffentlich-rechtliche Regelungen: 

• Wechselwirkungen zwischen den 

einzelnen Regelungen 

• Rechtliche Konsequenzen für 

• Ausbringung 

• Untersuchungspflichten 

• Transport 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Použití/aplikace digestátu: 

• Zivilrechtliche Regelungen: 

• Landpachtrechtliche Beschränkungen 

• Ordnungsgemäße Bewirtschaftung im 

Sinne von § 586 Abs. 1 S. 3 BGB? 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Anbau und Ernte 

• Kein Genehmigungspflicht nach § 

590 Abs. 2 BGB 

• Grund: Der Anbau ist 

landwirtschaftliche Bodennutzung und 

hat über die Pachtzeit hinaus keine 

rechtlichen oder tatsächlichen Folgen 

für die weitere  Flächennutzung. 

• Kein Verstoß gegen die Pflicht zur 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, 

§ 586 Abs. 1 S. 3 BGB 

• Ausnahme: Anbau von Energiepflanzen 

ist einzelpachtvertraglich untersagt. 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Rechtliche 

Rahmenbedingungen 

Anbau und Ernte 

• Keine besonderen 

bodenschutzrechtlichen 

Verpflichtungen 

• keine Sanierungspflichten 

• Keine Begünstigung von schädlichen 

Bodenveränderungen 

• Kein Verstoß gegen 

Naturschutzrecht 

• Grund: Die untersuchten Sorten weisen 

kein Gefährdungspotential auf, dass 

das herkömmlicher Sorten übersteigt. 

Rückstandsfreie Entfernung möglich. 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Transport und Verwertung 

• Kein besonderen Anforderungen an 

Transport im Vergleich zu 

herkömmlichen Sorten / nicht 

belasteten Flächen 

• Keine besonderen Beschränkungen 

bei der stofflichen Verwertung 

• Anlagen müssen nach den allg. 

Vorschriften genehmigungsfähig sein 

(BauGB, BImSchG) 

• Keine Verwendungsbeschränkungen 

• Förderfähigkeit nach EEG 

2012/BiomasseV 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Verwertung/Ausbringung der Gärreste 

• Keine besonderen Beschränkungen 

für diese Gärreste 

• Ausnahme: Es werden auch Bioabfälle 

i.S.d. Bioabfallverordnung mit 

vergoren. 

• Ausbringung unterliegt dem 

allgemeinen Düngerecht 

• Grund: Gärreste sind 

Wirtschaftsdünger im Sinne von § 2 

Abs. 2 DüngeV 

• Ausnahme: wenn Bioabfallverordnung 

gilt 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Verwertung/Ausbringung der Gärreste 

• Beachtung von Grenzwerten 

• Bei Ausbringung auf betriebseigenen 

Flächen nicht  erforderlich (§ 8 Abs. 5 

S. 2 DüV) 

• Bei Ausbringung auf betriebsfremden 

Flächen: 

• Einhaltung der Grenzwerte für Schwermetalle 

nach Anlage 2, Tab. 1.4 DüMV 

• Überschreitung: Handels- und 

Verwertungsverbot 

• Ausbringungsgrenzen nach § 6 Abs. 1 

BioAbfallV (20 t bzw. 30 TS/ha) 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



RekultA-Projekt: 

Legislativní 

rámcové podmínky 

Verwertung/Ausbringung der Gärreste 

• Untersuchungspflichten 

• Keine direkten Untersuchungspflichten 

• Bei Transport zu anderen Betrieben: § 1 

Abs. 2 WDüngeV – aber keine 

Beprobung auf Schwermetalle 

• Bei Geltung der Bioabfallverordnung: 

umfassende Untersuchungspflichten 

(nicht auf Arsen) und Anzeigepflichten 

• Keine Sonderregelungen für den 

Transport 

• Keine Sonderregelungen für 

Pachtflächen 

1. Zadání úkolu 

 

2. Postup a rozsah průzkumu 

 

3. Výsledky průzkumu 



Děkuji za Vaši pozornost! 


