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Úvodem:  

 

 

 Kolektiv právníků odboru řízení státní správy Ministerstva životního prostředí vypracoval 

jako každoročně další část příručky JUDIKATURA v právu životního prostředí, jejímž obsahem 

jsou především prameny z rozhodovací činností správních soudů v roce 2010, výjimečně je 

zařazena vybraná judikatura starší, v tomto roce publikovaná.  

 

 Pro usnadnění orientace v jednotlivých soudních rozhodnutích jsou citovány právní 

předpisy ve zjednodušené formě, zpravidla v úvodním ustanovení odůvodnění rozhodnutí soudu 

je citován právní předpis v aktuálním znění a dále je pak používaná zkratka vystihující předmět 

úpravy právní normy. Úplný přehled složkových zákonů z oblasti životního prostředí je pak 

uveden v příloze.  

 

 

 

 

   

       JUDr. Jiřina  N o v á k o v á  

          ředitelka  

       odboru řízení státní správy  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. června 2011  
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AA..  SSpprráávvnníí  řříízzeenníí  aa  ppřřeessttuuppkkoovvéé  řříízzeenníí    
 

 

619 

 

Obsahové náleţitosti závazného stanoviska 

 

K ustanovení §§ 68 odst. 3, 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

k ustanovení §§ 39, 104, 107 a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon),  ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Obsah závazného stanoviska vydaného dotčeným orgánem podle ustanovení § 149 odst. 1 

správního řádu, a to zejména v případě negativního závazného stanoviska, by měl alespoň v 

základní rovině odpovídat poţadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí podle 

ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu. 

  

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. září 2010, č.j. 10 Ca 299/2009- 4 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. srpna 2009, č.j. 7 As 43/2009-52, a ze dne 

22. 10. 2009, č.j. 9 As 21/2009-150 

(Z vlastních zdrojů) 

 

  

Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 

 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 

První ţalobní námitku týkající se závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku soud 

shledává důvodnou. Otázce náleţitostí závazného stanoviska se věnoval Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku ze dne 22. 10. 2009, čj. 9 As 21/2009-150, kde uvedl následující: 

„Podle § 149 správního řádu závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, 

který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehoţ obsah je závazný pro výrokovou část 

rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými 

orgány. Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliţe se dozvěděl, ţe probíhá řízení, v němţ má být 

vydáno závazné stanovisko. Jestliţe bylo v průběhu řízení o ţádosti vydáno závazné stanovisko, které 

znemoţňuje ţádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a ţádost zamítne. Jestliţe odvolání 

směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyţádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu 

závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání 

závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu 

prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem 

správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběţí. 

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuţ je příslušný 

nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliţe správní orgán při své 

úřední činnosti zjistí, ţe jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu 

orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí. Zrušení nebo změna závazného 

stanoviska je v případě, ţe rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, jiţ nabylo právní 

moci, důvodem obnovy řízení. Jak je z výše uvedeného patrno, smyslem a účelem předmětného 

ustanovení je naplnit zásadu rychlosti a hospodárnosti postupů (procesní ekonomie) podle § 6 správního 

řádu a minimalizovat moţnost, ţe správní orgán „marně“ povede řízení, jehoţ výsledek bude tak či onak 

předurčen obsahem závazného stanoviska. Úprava v § 149 správního řádu se však, jak Nejvyšší správní 

soud zdůraznil v rozsudku ze dne 13. 8. 2009, čj. 7 As 43/2009-52, dostupném na www.nssoud.cz, týká 

výlučně postupu „uvnitř“ správního řízení a ţádným způsobem, a to ani nepřímo, neomezuje rozsah 

soudního přezkumu závazných stanovisek. V soudním řízení správním je proto tuto právní úpravu 

nezbytné aplikovat v kontextu § 75 odst. 2, věty druhé, s. ř. s., podle kterého byl-li závazným podkladem 

přezkoumávaného rozhodnutí jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k ţalobní námitce také jeho 

zákonnost, není-li jím sám vázán a neumoţňuje-li tento zákon ţalobci napadnout takový úkon 
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samostatnou ţalobou ve správním soudnictví. Z hlediska procesního je závazné stanovisko podle § 149 

správního řádu úkonem správního orgánu prováděným podle části čtvrté téhoţ zákona.  
Při vydávání závazného stanoviska je proto třeba postupovat v souladu s § 154 správního řádu, podle 

kterého „jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se 

týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle 

těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, §37, § 40, § 62, § 

63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst.1 a 2; přiměřeně použije i 

další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná.“ S ohledem na zvláštní postavení závazného 

stanoviska, kdy jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, je podle 

Nejvyššího správního soudu zvlášť významné přiměřené pouţití ustanovení o obsahu, formě a 

náleţitostech rozhodnutí (§ 67 a 68 správního řádu), především pak § 68 odst. 3 citovaného zákona, 

podle kterého se „v odůvodnění uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 

úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o 

tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům 

rozhodnutí.“ Obsah závazného stanoviska, a to zejména v případě negativního závazného stanoviska, by 

tedy měl alespoň v základní rovině odpovídat poţadavkům kladeným na odůvodnění správního 

rozhodnutí. Jedině tak bude moţné přezkoumat ve správním soudnictví zákonnost závazného stanoviska 

jakoţto úkonu správního orgánu, který byl závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí ve smyslu 

§ 75 odst. 2 s. ř. s.“ 

 

V intencích shora uvedených úvah přistoupil Městský soud v Praze k posouzení  stanoviska magistrátu ze 

dne 12. 3. 2009 a musel se ztotoţnit s názorem ţalobce, ţe toto stanovisko nebylo vydáno v souladu se 

zákonem. V uvedeném stanovisku totiţ zcela absentuje uvedení toho, podle které právní úpravy Magistrát 

ţádost posuzoval, tj. zda se skutečně jedná o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 

4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny či zda se jedná o stanovisko k podané ţádosti o výjimku z 

hlediska jiných ustanovení tohoto zákona anebo zcela jiného právního předpisu. Tato skutečnost se nedá 

dovodit ani z textu tohoto stanoviska, kdyţ termín „významný krajinný prvek“ není v tomto stanovisku 

vůbec pouţit. Tím méně pak splňuje obsah uvedeného stanoviska další poţadavky na tento typ správního 

aktu nastíněné shora, tj. uvedení toho, z jakých podkladů při vydávání stanoviska magistrát vycházel, jak 

tyto podklady hodnotil a jakými úvahami se při hodnocení těchto podkladů, jakoţ i při výkladu pouţitých 

právních předpisů řídil. Soud pak povaţoval za vhodné zdůraznit, ţe v dané věci není sporu o tom, ţe 

stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku mělo skutečně mít formu stanoviska dle § 154 

správního řádu, a nikoli formu správního rozhodnutí, které by bylo vydáno ve správním řízení. Nic 

takového totiţ zákon nestanoví a ţalobce se ani ničeho takového nedoţadoval. Rovněţ je zapotřebí 

zdůraznit, ţe vydání stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je třeba k zásahům, 

které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohroţení či oslabení 

jeho ekologicko-stabilizační funkce. Stanovisko je proto zapotřebí vydat i v případě, kdy orgán ochrany 

přírody a krajiny sice dojde k závěru, ţe ke škodlivému zásahu do významného krajinného prvku nedojde, 

avšak tato skutečnost není zcela zřejmá jiţ na první pohled a orgán ochrany přírody a krajiny tento svůj 

závěr učiní aţ na základě svého odborného posouzení.  

 
Soud se ztotoţnil s ţalobcem rovněţ  v tom, ţe uloţená podmínka „průběţných konzultací s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny“, je zcela nekonkrétní a nekontrolovatelná. Ukládá-li správní orgán účastníku 

řízení povinnost, musí ji formulovat konkrétním způsobem a tak, aby její splnění bylo kontrolovatelné, 

popř. vynutitelné. Ukládá-li tedy ţadateli povinnost provádět „konzultace“ s dalším státním orgánem, není 

jasné, jak mají tyto konzultace vypadat, jak často mají probíhat, čeho přesně se mají týkat, zda mají být 

závazné apod. Takto formulovaná podmínka je z těchto důvodů natolik nekonkrétní, ţe je prakticky 

nevymahatelná. 

 
Soud rovněţ shledal důvodnou druhou ţalobní námitku, kdyţ konstatoval, ţe ţalobou napadené 

rozhodnutí nemá oporu ve spisovém materiále. Krajský úřad a následně ţalovaný odmítli námitky ţalobce 

s poukazem na dokumentace a podklady, které však nejsou součástí spisu, ačkoli to ţalobce namítal jiţ v 

průběhu správního řízení. Uvádí-li krajský úřad, ţe je zpracována „řada dokumentací“, které dokumentují 

stav Brněnské nádrţe a hodnotí navrhovaná opatření, a  na něţ se ţalovaný rovněţ odvolává (jako na 

„odborné podklady, které má k dispozici vodoprávní úřad“), je nutno konstatovat, ţe se jedná o tvrzení 

nepřezkoumatelné. Pokud z takových dokladů krajský úřad (a případně ţalovaný) vycházely, je nutno 

konstatovat, ţe ţalobci nebylo umoţněno se s těmito doklady seznámit, a je přitom třeba zdůraznit, ţe 

ţádné takové doklady nejsou uvedeny ani ve sběrném archu spisu, který je zaloţen ve spisovém 

materiále, a je tak sporné i to, zda vůbec takové doklady měl k dispozici ţalovaný při rozhodování o 

odvolání a zda tedy vůbec dostál své povinnosti přezkoumat prvostupňové rozhodnutí vydané krajským 

úřadem (srov. formulaci uţitou v napadeném rozhodnutí, ţe se jedná o podklady, které „má k dispozici 
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vodoprávní úřad“; tato skutečnost můţe nasvědčovat tomu, ţe ţalovaný tyto podklady k dispozici při svém 

rozhodování neměl). V tomto ohledu tedy nezbývá neţ konstatovat, ţe napadené rozhodnutí je 

nepřezkoumatelné, neboť nemá oporu ve spise. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, ţe správní orgán 

musí podle § 3 správního řádu postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němţ nejsou důvodné 

pochybnosti, a této své povinnosti se nemůţe zprostit. Nepostačují-li pro rozhodnutí o ţádosti podklady 

předloţené ţadatelem, je povinností správního orgánu, aby tyto podklady doplnil. Ve vztahu k ţadateli je 

pak třeba uvést, ţe byť vodní zákon výslovně nestanovuje náleţitosti ţádosti o výjimku, nelze z toho 

dovozovat, jak naznačuje krajský úřad, ţe by snad bylo moţno podat jen „holou“ ţádost a následně 

očekávat, ţe vodoprávní úřad si sám opatří všechny podklady pro rozhodnutí o ní. Ţadatel musí v kaţdé 

ţádosti nejen uvést, o co ţádá, ale rovněţ musí uvést alespoň v hrubých rysech i podstatné skutečnosti, 

na jejichţ základě se domnívá, ţe jeho ţádosti má být vyhověno. Podle § 52 správního řádu je pak na 

podporu těchto svých tvrzení povinen označit důkazy. Lze na druhé straně souhlasit s tím, ţe jistě není 

povinností ţadatele, aby označil a předloţil naopak důkazy, které by mohly vést k tomu, ţe jeho ţádosti 

vyhověno nebude. To ovšem nic nemění na tom, ţe takové doklady můţe opatřit správní orgán, který vede 

řízení. Bude-li to třeba k řádnému objasnění stavu věci, bude pak opatření takových podkladů povinností 

správního orgánu. Poukáţe-li tedy účastník řízení na existenci důkazu, který můţe mít pro rozhodnutí ve 

věci podstatný význam, nelze takový poukaz vypořádat pouhým konstatováním, ţe správní orgán takový 

důkaz nemá k dispozici a po ţadateli je nesmí vyţadovat, ale musí se pokusit takový důkaz sám obstarat 

anebo odůvodnit, proč účastníkem řízení navrţený důkaz není pro rozhodnutí ve věci zapotřebí. 

 

 

620 

 

Právo právnické osoby poţádat o prominutí zmeškání úkonu v souvislosti s doručováním jí 

určených zásilek 

 

K ustanovení § 21 odst. 3, § 24 odst. 2, § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

Právnická osoba můţe poţádat o prominutí zmeškání úkonu podle § 24 odst. 2 správního řádu 

z důvodu dočasné nepřítomnosti či jiného váţného důvodu na straně osob oprávněných k přijetí 

jí určených zásilek. Právnická osoba totiţ nenese objektivní odpovědnost za to, ţe bude za všech 

okolností zajištěno, aby zásilky adresované této právnické osobě, včetně těch určených do 

vlastních rukou, byly bez ohledu na její zavinění vţdy přijaty, případně včas vyzvednuty osobou 

k tomu oprávněnou. 

 

 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010, č.j. 5 As 26/2009-67 

 (Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
 Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval kasační námitkou týkající se nepřítomnosti osob oprávněných 

přebírat za stěţovatele zásilky určené do vlastních rukou. Nejvyšší správní soud v prvé řadě potvrzuje 

správnost závěru městského soudu, ţe k uloţení písemnosti podle § 23 odst. 2 správního řádu a k 

následné fikci doručení po marném uplynutí lhůty 10 dnů pro její vyzvednutí dle § 24 odst. 1 správního 

řádu můţe dojít i v případě, nebyla-li v době doručování písemnosti právnické osobě přítomna ţádná 

fyzická osoba, jeţ by mohla písemnost převzít. Na rozdíl od dříve platné právní úpravy obsaţené v zákoně 

č. 71/1967 Sb., o správním řízení, účinném do 31. 12. 2005, případně v zákoně č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, ve znění účinném do 30. 6. 2009, totiţ úprava v novém správním řádu jiţ 

nevyţaduje, aby byl adresát písemnosti v době doručování písemnosti v místě doručování přítomen. Jeho 

dočasná nepřítomnost v místě doručování z omluvitelných důvodů však mohla být dle § 24 odst. 2 

správního řádu, ve znění relevantním pro posuzovanou věc, následně důvodem pro podání ţádosti o 

prominutí zmeškání úkonu (nyní ţádosti o určení neplatnosti doručení nebo okamţiku, kdy byla 

písemnost doručena). 

Přitom nelze souhlasit s tím, ţe by právnická osoba nebyla za ţádných okolností oprávněna podat ţádost 

o prominutí zmeškání úkonu (tj. v konkrétním případě lhůty pro odvolání). Ustanovení § 21 odst. 3 

správního řádu, podle něhoţ právnická osoba nemůţe ţádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na 
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to, ţe se na adrese jejího sídla nebo sídla její organizační sloţky nezdrţuje, míří na ty případy, kdy sídlo 

právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku či jiném obdobném rejstříku má pouze formální charakter 

a fakticky se právnická osoba v tomto místě trvale nezdrţuje, nevyvíjí zde ţádnou činnost ani nepřebírá 

zásilky. Smyslem tohoto ustanovení je zabránit moţnému zneuţití práva a procesním průtahům ze strany 

právnických osob, které se dlouhodobě vyhýbají doručení písemností. Je odpovědností právnické osoby, 

aby zajistila, ţe v místě jejího zapsaného sídla budou přebírány jí určené zásilky, pokud tak neučiní, musí 

nést negativní procesní následky. Z tohoto ustanovení však nelze dovodit, ţe by právnická osoba nesla 

objektivní odpovědnost za to, ţe bude za všech okolností zajištěno, aby zásilky adresované právnické 

osobě, včetně těch určených do vlastních rukou, byly bez ohledu na její zavinění vţdy přijaty, případně 

včas vyzvednuty osobou k tomu oprávněnou. Není vyloučeno, aby i právnická osoba poţádala podle § 24 

odst. 2 správního řádu o prominutí zmeškání úkonu (nyní určení neplatnosti doručení) z důvodu dočasné 

nepřítomnosti či z jiného váţného důvodu na straně osob oprávněných k přijetí jí určených zásilek. 

 

 

621 

 

I. Jednočinný souběh správních deliktů 

II. Uloţení úhrnného trestu ve správním trestání 

 

K ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 116 odst. 1 písm. c), § 119 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 50 odst. 1 a odst. 2, § 88 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Je-li jedním právním jednáním či opomenutím naplněna skutková podstata více správních 

deliktů (souběh), k jejichţ projednání je příslušný týţ správní orgán, postupuje tento 

správní orgán analogicky podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o přestupcích a uloţí 

sankci ve výměře nejpřísněji trestného sbíhajícího se deliktu (zásada absorpční). 

 

II. Uloţení úhrnného trestu v rámci správního trestání přichází za pouţití analogie v úvahu   

pouze v těch výjimečných případech, kdy jeden a tentýţ sprání orgán posuzuje totoţné 

jednání účastníka řízení (jeden skutek), kterým bylo spácháno více správních deliktů, tj. 

v případech jednočinného souběhu, nebo je-li týmţ správním orgánem ve společném řízení 

posuzováno více odlišných jednání (skutků) účastníka řízení, které byly zjištěny (vyšly 

najevo) zároveň, typicky při výkonu téţe kontroly.  

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2010, č.j. 9 Ca 239/2007-31 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany vod, rozhodnutím ze 

dne 14.8.2006, č.j. 48/OOV/0616650.04/06/OJE (dále téţ jen „rozhodnutí správního orgánu prvního 

stupně“), uloţila ţalobci podle ust. § 116 odst. 1 písm.c) a § 119 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) pokutu ve výši 60.000,- 

Kč za porušení § 39 odst. 1 vodního zákona, spočívající v nedovoleném nakládání se závadnými látkami, 

při kterém došlo dne 3.10.2005 v obci Hlubočky k úniku asfaltové emulze EMULTECH P z cisterny 

společnosti do toku Bystřice. Ţalobci byla současně uloţena povinnost nahradit náklady řízení paušální 

částkou ve výši 1.000,- Kč. 

Městský soud v Praze na základě podané ţaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakoţ i řízení, které 

jeho vydání předcházelo, a to v mezích ţalobcem uplatněných ţalobních bodů, přičemţ vycházel ze 

skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s.ř.s.). Ze správního 

spisu předloţeného soudu ţalovaným vyplynuly tyto skutečnosti významné pro posouzení věci: 
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Oznámením ze dne 12.5.2006 byl ţalobce vyrozuměn o zahájení správního řízení ve věci uloţení pokuty 

za správní delikt podle § 116 odst. 1 písm. c) vodního zákona za porušení ust. § 39 odst. 1 téhoţ zákona, 

spočívající v nedovoleném nakládání se závadnými látkami, při kterém došlo k úniku asfaltové emulze 

EMULTECH P do toku Bystřice. Ve vyjádření k zahájenému správnímu řízení ţalobce poukazoval na to, ţe 

za znečištění předmětného vodního toku byl jiţ postiţen, a to v řízení dle zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Tato skutečnost by měla být dle názoru ţalobce zohledněna, neboť ţádný subjekt by neměl být 

postihován duálně za jeden skutek. Podle rozhodnutí ČIŢP, oblastního inspektorátu Olomouc, oddělení 

ochrany přírody, ze dne 25.2.2006, č.j. 48/00P/0544841.07/06/OMS, se ţalobce dopustil protiprávního 

jednání tím, ţe svojí nedbalostí způsobil únik teplé asfaltové emulze (cca 3.000 litrů) do vodního toku 

Bystřice, čímţ došlo: 

a) k nedovolenému zásahu do prostředí zvláště chráněných druhů ţivočichů a tato skutečnost měla za 

následek úhyn nejméně dvou kusů kriticky ohroţeného druhu raka říčního a 420 kusů ohroţeného druhu 

vranky pruhoploutvé, coţ je činnost v rozporu s ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 

(nedovolený zásah do biotopu zvláště chráněných druhů s následkem jejich úhynu), 

b) závaţně poškodil (v úseku minimálně cca 500 m) významný krajinný prvek, vodní tok Bystřici, čímţ 

došlo k významnému negativnímu ovlivnění fyzikálních, chemických vlastnosti tohoto toku pod havárií s 

tím spojenými negativními následky na jeho ekosystém, coţ je činnost v rozporu s ust. § 4 odst. 2 zákona 

o ochraně přírody a krajiny (závaţné poškození významného krajinného prvku). 

Tímto jednáním ţalobce naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle ust. § 88 odst. 2 písm. e) 

zákona o ochraně přírody a krajiny za porušení ust. § 50 odst. 1 a 2 téhoţ zákona, jakoţ i skutkovou 

podstatu protiprávního jednání podle § 88 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny za porušení 

ust. § 4 odst. 2 téhoţ zákona, za coţ mu byla uloţena pokuta v celkové výši 85.000,- Kč. 

Rozhodnutím Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 15.5.2006, č.j. 570/970/06-Šv, bylo odvolání 

podané ţalobcem proti rozhodnutí ČIŢP ze dne 25.2.2006, č.j. 48/OOP/0544841.07/06/OMS, zamítnuto 

a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. V posuzované věci vyšel soud z následně uvedené právní úpravy: 

Podle § 116 odst. 1 písm. c/ vodního zákona, ve znění účinném do 31.7.2010, nejde-li o trestný čin, uloţí 

Česká inspekce ţivotního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu podnikající 

fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen „povinná osoba"), která znečistí povrchové nebo podzemní 

vody nebo ohrozí jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými 

látkami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do kanalizace v rozporu se zákonem. Podle § 119 odst. 

1 vodního zákona, ve znění účinném do 31.7.2010, pokuta za nedovolené nakládání se závadnými 

látkami se stanoví ve výši od 5 000 Kč do 5 000 000 Kč. Podle § 88 odst. 2 písm. b/ zákona o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění účinném do 31.5.2006, orgán ochrany přírody uloţí pokutu aţ do výše 1 000 

000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí 

protiprávního jednání tím, ţe závaţně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek. Podle § 88 odst. 2 

písm. e/ zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31.5.2006, orgán ochrany přírody uloţí 

pokutu aţ do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

která se dopustí protiprávního jednání tím, ţe usmrcuje zvláště chráněné ţivočichy přímo nebo způsobí 

jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí. Podle článku 40 odst. 5 Listiny základních práv a 

svobod nikdo nemůţe být trestně stíhán za čin, pro který jiţ byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn 

obţaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.  

 

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, ţe ţaloba je důvodná. Ţalobce právem vytýká ţalovanému 

porušení zásady ne bis in idem, podle níţ nikdo nemůţe být dvakrát potrestán pro stejný skutek. Tato 

zásada, která je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, 

dopadá rovněţ na oblast správního trestání, tedy i na ukládání sankcí za správní delikty (viz rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 16.2.2005, č.j. A 6/2003 – 44, dostupný na www.nssoud.cz). 

Ţalobcovo tvrzení, ţe mu byla uloţena duální sankce za jeden přestupek, je nesprávné. Protiprávní 

jednání, za které byl ţalobce sankcionován rozhodnutími ČIŢP ze dne 25.2.2006 a ze dne 14.8.2006, 

totiţ není přestupkem. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje 

zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní 

delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Nedovolené nakládání se 

závadnými látkami není v § 116 odst. 1 písm. c/ vodního zákona označeno za přestupek a stejně tak ani 

zákon o ochraně přírody o krajiny neoznačuje v § 88 odst. 2 písm. b/ a e/ za přestupek jednání spočívající 

v závaţném poškození nebo zničení významného krajinného prvku, usmrcování zvláště chráněných 

ţivočichů přímo nebo způsobení jejich úhynu nedovoleným zásahem do jejich prostředí. Ve všech těchto 

případek se jedná o tzv. jiné správní delikty, nikoliv o přestupky. Ţalobce se tedy dopustil protiprávního 

jednání vykazujícího znaky více správních deliktů, kterým byly poškozeny zájmy chráněné dvěma 

zvláštními právními předpisy – vodním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ţalobce spáchal 

správní delikty postiţitelné podle § 116 odst. 1 písm. c/ vodního zákona a podle § 88 odst. 2 písm. b/ a 

http://www.nssoud.cz/
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e/ zákona o ochraně přírody o krajiny totoţným nedbalostním jednáním, v důsledku kterého došlo dne 

3.10.2005 k úniku asfaltové emulze do vodního toku Bystřice. Jedná se tedy o případ jednočinného 

souběhu, kdy ţalobce jedním jednáním, tj. jedním skutkem, naplnil znaky skutkové podstaty více 

správních deliktů. Tato skutečnost ostatně není mezi stranami sporná, neboť sám ţalovaný v napadeném 

rozhodnutí (a stejně tak i ve vyjádření k ţalobě) připouští, ţe se v souzené věci jednalo o sankcionování 

dvou správních deliktů spáchaných tímtéţ jednáním, tj. o jednočinný souběh dvou správních deliktů. V 

takovém případě mělo dojít ke společnému projednání obou správních deliktů spáchaných jedním 

skutkem ve společném řízení bez ohledu na to, ţe ţalobce svým protiprávním jednáním poškodil zájmy 

chráněné různými právními předpisy vztahujícími se k jednotlivým sloţkám ţivotního prostředí. Řízení o 

uloţení pokuty za oba správní delikty spáchané totoţným jednáním ţalobce navíc od začátku probíhalo u 

stejného správního orgánu I. stupně – ČIŢP, oblastního inspektorátu Olomouc, takţe nic nebránilo tomu, 

aby dvě oddělení téhož správního orgánu při projednání věci účinně spolupracovala. Jak jiţ bylo mj. 

konstatováno v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 1995, č. j. 6 A 216/93-34 

(publikovaného pod č. 182 Soudní judikatury ve věcech správních), je-li jedním právním jednáním či 

opomenutím naplněna skutková podstata více správních deliktů (souběh), k jejichţ projednání je příslušný 

týţ správní orgán, postupuje tento správní orgán analogicky podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, a uloží sankci ve výměře nejpřísněji trestného sbíhajícího se deliktu (zásada 

absorpční), nestanoví-li zvláštní zákon jinak. V souladu s tímto závěrem měly být oba správní delikty 

spáchané ţalobcem v jednočinném souběhu, tj. jedním skutkem, projednány v jednom společném řízení a 

ţalobci měla být za oba tyto správní delikty uloţena - s vyuţitím absorpční zásady - pouze jedna sankce. 

Zásada ne bis in idem, vylučující opětovný postih za stejný skutek, by tímto postupem byla zachována. 

Soud poukázal rovněţ na závěr obsaţený v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.2.2009, č.j. 9 Ca 

389/2008 – 109, podle kterého uloţení úhrnného trestu v rámci správního trestání přichází za pouţití 

analogie v úvahu pouze v těch výjimečných případech, kdy jeden a tentýž správní orgán posuzuje totožné 

jednání účastníka řízení (jeden skutek), kterým bylo spácháno více správních deliktů, tj. v případech 

jednočinného souběhu, nebo je-li týmţ správním orgánem ve společném řízení posuzováno více odlišných 

jednání (skutků) účastníka řízení, které byly zjištěny (vyšly najevo) zároveň, typicky při výkonu téţe 

kontroly. Lze shrnout, ţe uloţení pokuty ve výši 60.000,- Kč za totéţ jednání (skutek), za které byl ţalobce 

jiţ dříve postiţen pokutou ve výši 85.000,- Kč uloţenou mu rozhodnutím ČIŢP ze dne 25.2.2006, je v 

rozporu se zásadou ne bis in idem, která platí i pro správní trestání. Napadené rozhodnutí, jímţ bylo 

uloţení této sankce ţalobci potvrzeno, je z uvedeného důvodu nezákonné.  

 

 

622 

 

 

I. Odůvodnění výše pokuty podle všech zákonem stanovených kritérií 

II. Zásada zákazu dvojího přičítání při určování výše pokuty za správní delikt 

 

K ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Z rozhodnutí musí být zřejmé, jaké skutečnosti a zjištění správní orgán podřadil pod 

jednotlivá kritéria, která zákon uvádí pro určování výše pokuty, a jakým způsobem je 

správní orgán vyhodnotil. 

 

II. Tím, ţe správní orgány přihlédly k ohroţení zdraví obyvatel, porušily zásadu dvojího 

přičítání, podle které k okolnosti, která je zákonným znakem deliktu, nelze přihlédnout 

jako k okolnosti polehčující nebo přitěţující při stanovení výše pokuty. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2010, č.j. 9 Ca 238/2007-49-53 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2009, čj. 4 As 47//2008 – 97 

(Z vlastních zdrojů) 
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Z odůvodnění: 

 
Ţalobce v podané ţalobě namítal, ţe ţalovaný porušil ust. § 68 odst. 3 správního řádu, neboť se nezabýval 

úvahami o tom, proč za jednotlivá dílčí pochybení byly ukládány pokuty právě v uvedené výši. Tvrdil, ţe 

ţalovaný přihlédl pouze k závaţnosti ohroţení zdraví obyvatel, nevysvětlil však, v čem mohlo ohroţení 

spočívat, a navíc zcela nesprávně a nedůvodně posoudil intenzitu ohroţení zdraví obyvatel, kdyţ bylo 

přihlédnuto k celkovému objemu podnikání ţalobce, a nikoliv ke zboţí, u kterého byly konkrétní 

nedostatky zjištěny. Namítal, ţe hledisko závaţného ohroţení zdraví obyvatel nenáleţí k hlediskům, k 

nímţ je správní orgán povinen přihlíţet dle § 39 odst. 2 chemického zákona, a ţe ţalovaný nezkoumal, 

zda došlo k škodlivému následku pro zdraví osob nebo ţivotního prostředí. 

K uvedené námitce ze správního spisu vyplynuly tyto pro posouzení věci podstatné skutečnosti: V 

rozhodnutí ze dne 23.3.2007, č.j.. 43/OOH/0703996.05/07/ZFJ, správní orgán I. stupně k odůvodnění 

výše pokuty uvedl, ţe bere na vědomí, ţe se ţalobce nedostatky zjištěnými kontrolou zabýval 

bezprostředně po kontrole, přesto nemůţe pominout stav ke dni kontroly, kdy bylo zjištěno, ţe jsou jimi 

uváděny do oběhu NCHLaP, u kterých je balení, označování a bezpečnostní listy v silném rozporu s 

poţadavky chemického zákona. Vzhledem k tomu, ţe ţalobce uvádí do oběhu desítky tun NCHLaP 

kontrolou dne 2.2.2007 správní orgán I. stupně zjistil u všech čtyřech kontrolovaných poloţek váţné 

nedostatky, je nutno konstatovat, ţe tímto jednání ţalobce bylo závaţným způsobem přímo ohroţeno 

zdraví a bezpečnost práce jak malospotřebitelů, tak profesionálních uţivatelů. Proto byla za uvedená 

porušení chemického zákona zvolena u jednotlivých porušení chemického zákona uvedená finanční 

sankce. V odvolání ze dne 3.4.2007 ţalobce poţádal o zmírnění tvrdosti zákona k udělené pokutě, které 

odůvodnil tím, ţe veškeré správní delikty byly okamţitě firmou odstraněny a přijata nápravná opatření 

nejen ve firmě, ale i u odběratelů. Byl proveden interní audit ve firmě a zkontrolováno splnění zjištěných 

nedostatků. Tyto nedostatky byly odstraněny do 20.2.2007. Byla smluvně zabezpečena firma k 

přepracování a kontrole veškerých náleţitostí a povinností vyplývajících z chemického zákona s cílem 

zavedení fungujícího systému ve firmě k této problematice. Byly objednány nové a odpovídající štítky ke 

všem přípravkům, v souladu s bezpečnostními listy, které byly přepracovány, revidovány a zabezpečen 

odborný překlad do českého jazyka, který odpovídá legislativě ČR. Všechny tyto činnosti byly provedeny s 

ohledem na závěry kontroly správního orgánu I. stupně a zlepšení činnosti ţalobce. Ţalobce litoval 

nedůslednosti a neznalosti povinností vyplývajících z chemického zákona a byl si vědom, ţe mohl způsobit 

u svých odběratelů problémy ve smyslu ohroţení zdraví a bezpečnosti lidí. Další činnost je jiţ odborně 

zabezpečena a je prioritní v plnění ochrany zdraví a ţivotního prostředí, se zřetelem na skladování a 

dodrţování legislativy ČR a EU v podnikatelské praxi ţalobce. O zmírnění tvrdosti zákona a sníţení udělené 

pokuty na nejniţší moţnou míru poţádal ţalobce i s ohledem na to, ţe je menší podnikatelský subjekt a 

vyměřená výše pokuty bude mít pro ţalobce závaţný ekonomický dopad. O odvolání ţalobce bylo 

rozhodnuto napadeným rozhodnutím. 

 

Soud shledal tuto námitku oprávněnou. Ve smyslu ust. § 68 odst. 3 správního řádu musí být z odůvodnění 

kaţdého správního rozhodnutí zřejmý vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů a 

právními závěry správního orgánu, z nichţ rozhodnutí vychází. Tyto náleţitosti pak musí splňovat i ta část 

rozhodnutí, v níţ se správní orgán zabývá výší uloţené pokuty. Při úvahách o výši pokuty podle 

chemického zákona správní orgány vychází z ust. § 39 odst. 2, jenţ taxativně vymezuje kritérium, k 

němuţ je správní orgán povinen přihlédnout, jedná se o kritérium závaţnosti správního deliktu. Toto 

kritérium je v navazující větě uvedeného ustanovení dále rozvinuto, kdyţ jsou demonstrativním způsobem 

stanovena jeho hlediska, a to způsob spáchání správního deliktu, jeho škodlivý následek pro zdraví nebo 

ţivotní prostředí a okolnosti, za nichţ byl spáchán. Tedy správní orgán při určení výše pokuty podle ust. § 

39 odst. 2 chemického zákona je oprávněn a povinen hodnotit toliko kritérium závaţnosti správního 

deliktu, v rámci něhoţ je povinen posoudit způsob spáchání správního deliktu, škodlivý následek 

správního deliktu pro zdraví nebo ţivotní prostředí a okolnosti za nichţ byl správní delikt spáchán. K jiným 

kritériím můţe správní orgán přihlédnout jen při splnění podmínky podřaditelnosti těchto kritérií pod 

kritérium závaţnost správního deliktu. Při určování výměry pokuty postupuje správní orgán podle 

vlastního uváţení. Správní uváţení podléhá soudnímu přezkumu potud, ţe soud zkoumá, zda správní 

orgán při správním uváţení nepřekročil meze stanovené mu zákonem. Nejen pro účely soudního 

přezkumu je tak nezbytné, aby z rozhodnutí správního orgánu, jímţ byla uloţena pokuta za správní delikt, 

bylo zřejmé, ţe se správní orgán při určování výše pokuty zabýval všemi kritérii stanovenými zákonem. 

Navíc musí být z rozhodnutí zřejmé, jaké skutečnosti a zjištění správní orgán podřadil pod jednotlivá 

kritéria, z čeho tyto skutečnosti a zjištění vyplývají a jakým způsobem je správní orgán vyhodnotil. Je-li 

jediným rozhodnutím správního orgánu ukládáno více pokut za různé správní delikty, je nutné, aby výše 

pokuty u jednotlivých správních deliktů byla samostatně odůvodněna. V daném případě se správní orgán 

I. stupně zabýval uloţenými pokutami v souhrnu, kdyţ přihlédl k tomu, ţe ţalobce uvádí do oběhu desítky 

tun NCHLaP, kontrolou ze dne 2.2.2007 byly zjištěny váţné nedostatky u čtyřech kontrolovaných poloţek, 
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čímţ bylo závaţným způsobem ohroţeno zdraví lidí. Dále zohlednil rychlé odstranění zjištěných 

nedostatků. Ţalovaný se ve svém rozhodnutí ztotoţnil s postupem správního orgánu I. stupně, dále pak 

poukázal na skutečnost, ţe se jedná o NCHLaP, ţe ţalobce jako první distributor způsobil závaţné 

ohroţení zdraví obyvatel a ţe při uvedení desítek tun NCHLaP došlo k ohroţení velkého mnoţství obyvatel. 

Tato úvaha správních orgánů je nedostatečná. Předně z rozhodnutí správního orgánu I. stupně a 

ţalovaného není zřejmé, jakou úvahou správní orgány dopěly k závěru o výši jednotlivých uloţených pokut. 

Především však tím, ţe správní orgány přihlédly k ohroţení zdraví obyvatel, porušily zásadu zákazu dvojího 

přičítání, podle které k okolnosti, která je zákonným znakem deliktu, nelze přihlédnout jako k okolnosti 

polehčující nebo přitěţující při ukládání sankce (viz např. rozsudek NSS ze dne 30.1.200009, č.j.: 4 As 

47/2008-97 (www.nssoud.cz), nebo rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2007, čj. 29 Ca 

211/2006-34, uveřejněný ve sbírce NSS 1728/2008). Správní delikty uvedené v ust. § 38a odst. 5 písm. 

c), e) a f) chemického zákona jsou tzv. ohroţovacími správními delikty, tedy jejich podstat spočívá v tom, 

ţe dojde-li k uvedenému jednání, je ohroţeno zdraví obyvatel nebo ţivotní prostředí. Ohroţení zdraví 

obyvatel nebo ţivotního prostředí je tak nezbytným předpokladem spáchání správního deliktu a nelze k 

němu přihlíţet při stanovení výše pokuty. Intenzita ohroţení zdraví obyvatel byla ţalovaným navíc 

nesprávně posouzena, neboť ten jí vztahoval k celkovému objemu podnikání ţalobce, kdyţ pro posouzení 

věci byl relevantní toliko objem zboţí, u něhoţ byly nedostatky zjištěny. Rozhodnutí správního orgánu I. 

stupně pak zcela postrádá v rámci určení výše pokuty posouzení jednotlivých kritérii závaţnosti správního 

deliktu, vymezených v ust. § 39 odst. 2 chemického zákona, a tato pochybení správního orgánu I. stupně 

neodstranil ani ţalovaný. Napadené rozhodnutí tak nesplňuje náleţitosti ust. § 68 odst. 3 správního řádu 

a je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť z něho není zřejmé, jak se ţalovaný vypořádal 

s kritérii vymezenými v ust. § 39 odst. 2 chemického zákona. 

 

 

 

623 

 

Pořádková pokuta za odmítnutí podání vysvětlení   

 

K ustanovení § 60 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

 

Nelze pokutovat osobu, která odmítne podat správním orgánům vysvětlení v případě, kdy je 

zřejmé, ţe by tím, byť i jen teoreticky, mohla přispět k svému postihu za přestupek, coţ by 

odporovalo čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Litiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Ústavy 

České republiky. 

 

  

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. července 2010, č.j. 2 Ca 22/2008-30-35 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, č.j. I. ÚS 1849/08 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ze správního spisu bylo zjištěno, ţe přípisem ze dne 30.1. 2008 byla předvolána ţalobkyně k podání 

vysvětlení na den 15.2. 2008 ve věci vysvětlení okolností zasolení zeminy chloridem sodným na lesním 

pozemku v k.ú. Vrané nad Vltavou, parcela č. 219/22. Na předvolání reagovala ţalobkyně podáním ze 

dne 7.2. 2008, kterým namítala, ţe svým jednáním se měla dopustit přestupku, je dán důvod proto, aby 

vysvětlení ve věci odmítla poskytnout. Správní spis dále obsahuje zápis z inspekčního šetření dne 

15.2.2008 o stavu lesního pozemku, přiléhajícího k pozemku, jehoţ je ţalobkyně spoluvlastnicí, neboť 

odmítla poskytnout vysvětlení v této věci. Dále pak oznámení o zahájení přestupkového řízení Českou 

inspekcí ţivotního prostředí vůči ţalobkyni ze dne 12.3. 2008 z důvodu dopuštění se přestupku dle ust. § 

34 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb. Následné rozhodnutí ze dne 19.5. 2008, kterým Česká 

inspekce ţivotního prostředí uloţila pořádkovou pokutu ţalobkyni ve výši 3.500,- Kč dle ust. § 60 odst. 2 

zákona č. 200/1990 Sb. z důvodu nedostavení se k podání vysvětlení dne 15.2. 2008. Proti rozhodnutí 

prvoinstančního správního orgánu pak ţalobkyně podala odvolání, o kterém rozhodoval odvolací správní 
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orgán Ministerstvo ţivotního prostředí dne 5.9. 2008, č.j. 500/1256/501 11/08, který odvolání 

ţalobkyně proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu České inspekce ţivotního prostředí ze dne 

19.5. 2008 zamítl a toto rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí ţalovaného Ministerstva ţivotního prostředí 

pak ţalobkyně podala ţalobu. 

 

Uloţením pořádkové pokuty dle ust. § 60 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. z důvodu nedostavení se k 

podání vysvětlení se zabýval Ústavní soud, který nálezem, č.j. I. ÚS1849/08 ze dne 18.2. 2010 zaujal 

právní názor, ţe správní řízení nemůţe být v demokratickém správním státě ovládáno zásadou 

„součinnosti správních orgánů s účastníky řízení“ (kontaktování účastníků řízení ze strany správního řízení 

pak nelze vyloučit, jeho odmítnutí však nelze sankcionovat), neboť ţádnou spolupráci v obecném slova 

smyslu nelze vynucovat ukládáním pokut. Svobodný jednotlivec jako součást občanské společnosti 

nemůţe být v právním státě partnerem správního orgánu, vykonávajícího vrchnostenská oprávnění, a 

proto nelze pokutovat osobu, která odmítne podat správním orgánům vysvětlení v případě, kdy je zřejmé, 

ţe by tím, byť i jen teoreticky, mohla přispět k svému postihu za přestupek, coţ by pak odporovalo článku 

2 odst. 2. a čl. 4 odst. 1. Listiny základních práv a svobod a článku 1 odst. 1. Ústavy České republiky. Z 

nálezu Ústavního soudu č.j. I. ÚS 1849/08 ze dne 18.2. 2010 tedy vyplývá, ţe ţádnou spolupráci 

ţalobkyně se správním orgánem nelze vnucovat ukládáním sankcí a ţe součinnost správního orgánu s 

účastníky řízení nelze sankcionovat, a proto téţ nelze pokutovat osobu, která odmítne podat správnímu 

orgánu vysvětlení v případě, kdy je zřejmé, ţe by tím byť i jen teoreticky mohla přispět ke svému postihu 

za přestupek, rozhodl soud podle ust.§ 78 odst. 1 a 4 s.ř.s. tak,  jak je obsaţeno ve výrokové části tohoto 

rozsudku, a zrušil rozhodnutí ţalovaného ze dne 5.9. 2008, č.j. 500/1256/501, 11/08, kterým bylo 

potvrzeno rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu České inspekce ţivotního prostředí ze dne 19.5. 

2008, ve věci uloţení pořádkové pokuty ve výši 3.500,- Kč za nedostavení se ţalobkyně bez váţných 

důvodů k podání vysvětlení dne 15.2. 2008, neboť rozhodnutí ţalovaného je v rozporu s nálezem 

Ústavního soudu, č.j. I.ÚS 1849/08 ze dne 18.2. 2010, kterým je soud vázán a který jednoznačně ve svém 

nálezu zaujal právní názor, ţe odmítnutí součinnosti s právními orgány nelze sankcionovat a ţádnou 

spolupráci v obecném slova smyslu nelze vynucovat ukládáním pokut, neboť by to bylo v rozporu s 

článkem 2 odst. 2. a článkem 4 odst. 1. Listiny základních práv a svobod a článkem 1 odst. 1. Ústavy 

České republiky. Proto nelze pokutovat osobu, která odmítne podání vysvětlení správnímu orgánu v 

případě, kdy je zřejmé, ţe by tím, byť i jen teoreticky mohla přispět ke svému postihu za přestupek. 

 

 

 

624 

 

Obligatorní ústní projednání přestupků  

 

K ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a k ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Správní orgán I. stupně je povinen ústní jednání ve věci přestupku vţdy nařizovat. Toto 

jednání musí být nařízeno řádným způsobem, tj. účastník řízení musí být k tomuto jednání 

řádně obeslán tak, aby měl moţnost se k jednotlivým zjištěním vyjádřit. 

 

  

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. července 2010, č.j. 2 Ca 23/2008-38-45 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. října 2009, č.j. 1 As 66/2009-70 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobkyně se domáhala zrušení rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 22.9.2008, č.j. 

500/1254/501, 11/08, kterým bylo rozhodnuto o jejím odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního 

správního orgánu, České inspekci ţivotního prostředí, ze dne 21.5. 2008, č.j. 

ČIŢP/41/OOV/PR01/0805112.003/08/PKZ tak, ţe toto rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu 

bylo změněno tím způsobem, ţe ţalobkyni byla uloţena pokuta ve výši 25.000,- Kč za přestupek dle § 34 
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odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, kterého se měla dopustit tím, ţe způsobila ohroţení podzemní a 

povrchové vody chloridem sodným v důsledku protizákonné manipulace s touto závadnou látkou; co do 

zbytku pak bylo rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu potvrzeno, neboť rozhodnutí ţalovaného 

povaţovala za nezákonné. Ţalobkyně namítala, ţe jednak odvolávací správní orgán rozhodl o jiném 

skutku, neţ o kterém rozhodl správní orgán I. stupně, a svým rozhodnutím změnil skutek, který byl 

povaţován za přestupek a za který jí byla uloţena pokuta. Odvolacím správním orgánem bylo rozhodnuto, 

ţe v průběhu jednoho roku před právní mocí rozhodnutí pouţívala chlorid sodný na úpravu vody 

venkovního bazénu v koncentraci cca 0,4 %. Zároveň neučinila dle § 39 odst. 1 vodního zákona 

přiměřená opatření aby nevnikl do povrchových vod nebo podzemních vod a neohrozil ţivotní prostředí. 
Dále namítala, ţe správní orgán ji řádným způsobem nepoučil o jejích právech dle § 73 zákona č. 

200/1990 Sb. (zákon o přestupcích). Nebyla jí dána moţnost, aby se k jednotlivým důkazům, které 

správní orgán shromáţdil, mohla vyjádřit a zároveň ve věci přestupku nebylo nařízeno ústní jednání, takţe 

řízení před správním orgánem bylo zatíţeno takovou vadou, ke které měl odvolací správní orgán 

přihlédnout. Dále namítala, ţe v rozhodnutí odvolacího správního orgánu chybí popis skutku s označením 

místa a času jeho spáchání, rozhodnutí tak spočívá na nesprávném a neúplném zjištění skutkového 

stavu. K zjištění správního orgánu I. stupně pak nepostačí pro závěr, ţe došlo k ohroţení podzemních a 

povrchových vod chloridem sodným v důsledku protizákonné manipulace s touto látkou a ţe toto ohroţení 

měla ţalobkyně zavinit. 

Ze správního spisu bylo zjištěno, ţe na základě zápisu o inspekčním šetření České inspekce ţivotního 

prostředí dne 15. 2. 2008 a následného výsledku laboratorního zkoumání z odebraného vzorku vody 

laboratoří ALS Laboratory Group ze dne 28. 2. 2008 protokolem o zkoušení č. 3414/1/2008, dle kterého 

bylo zjištěno, ţe výše rozpouštěných analgetických solí odpovídající 0,4 % roztoku kuchyňské soli z 

odebraného vzorku, zahájil správní orgán I. stupně Česká inspekce ţivotního prostředí 12. 3. 2008 řízení o 

přestupku dle § 34 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., kterého se měla ţalobkyně jako spoluvlastnice 

bazénu dopustit tím, ţe způsobila znečištění povrchové vody chloridem sodným z důsledku závadné 

manipulace s vodou obsahující chlorid sodný v koncentraci 0,5 %, čímţ porušila ustanovení § 39 odst. 1 

vodního zákona. V oznámení o zahájení správního řízení byla ţalobkyně seznámena s jednotlivými 

doklady, které si správní orgán opatřil, a byla jí dána moţnost, aby na tyto doklady mohla reagovat. 

Zároveň jednání ve věci bylo nařízeno den 7.4. 2008, coţ ţalobkyně převzala dne 14.3. 2008. Ve 

správním spise však neexistuje ţádný doklad o tom, ţe jednání, které by se před s právním orgánem I. 

stupně dne 7.4 2008 mělo konat, se skutečně konalo. Správní spis obsahuje pouze protokol o kontrolním 

zjištění, které bylo provedeno dne 10.4. 2008 v místě bydliště ţalobkyně a sice za přítomnosti pouze 

jejího manţela, který je spoluvlastníkem nemovitosti. I kdyţ jednání proběhlo s manţelem ţalobkyně, 

jednání nebyla ţalobkyně přítomna a není ani doklad o tom, ţe by s termínem tohoto jednání, tj. 10. 4. 

2008 byla seznámena a k tomuto jednání obeslána. Manţel ţalobkyně, který se jednání účastnil, a pak 

nepředloţil plnou moc ţalobkyně k jejímu zastupování a tato plná moc nebyla ani správním orgánem od 

něho poţadována. Na základě jednání 10.4. 2008, kterého se ţalobkyně nezúčastnila, a ke kterému 

nebyla ani obeslána, vydal správní orgán I. stupně rozhodnutí dne 21.5. 2008, č.j. 

ČIŢP/41/OOV/PR01/0805112.003/08/PKZ, kterým ţalobkyni uloţil pokutu ve výši 25.000,- Kč za 

přestupek, kterého se měla dopustit dle ustanov. § 34 odst. 1 písm. c) ze zákona o přestupcích tím, ţe 

způsobila znečištění povrchové vody chloridem sodným v důsledku závadné manipulace s vodou 

obsahující chlorid sodný v koncentraci 0,4 %. Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně České inspekce 

ţivotního prostředí podala ţalobkyně odvolání, o kterém rozhodoval odvolací správní orgán, a to 

Ministerstvo ţivotního prostředí rozhodnutím ze dne 22.9. 2008, č.j. 500/1254/501 11/08, které 

ţalobkyně napadla ţalobou.  
Je především nutno konstatovat, ţe jiţ jedna z námitek vznesených ţalobkyní byla ta, ţe jednání před 

přestupkovým orgánem I. stupně neproběhlo řádným způsobem, neboť nebylo nařízeno jednání ve věci, 

ke kterému by byla obeslána a kterého by se osobně zúčastnila a tím bylo porušeno ustanovení o řízení 

před správním orgánem, jehoţ následkem je zrušení napadnutého rozhodnutí dle ust. § 76 odst. 1 písm.c) 

s.ř.s. V tomto směru je nutno odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně, a to zejména na 

rozhodnutí č.j. 1AS 66/2009, ve kterém odkázal na svůj právní názor, který zaujal jiţ v rozhodnutí č.j. 4AS 

4/2007, dle kterého z ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. vyplývá, ţe o přestupku koná správní 

orgán v I. stupni ústní jednání vţdy a kaţdé jednání o přestupku v I. stupni je třeba nařizovat. Zároveň 

odkázal na své rozhodnutí č.j. 7 AS 28/2009, dle kterého zákon o přestupcích koncipuje řízení o 

přestupku v I. stupni jako řízení s ústním jednáním za přítomnosti obviněného z přestupku, neboť tím je 

sledována a garantována právní jistota spolehlivého zjištění skutkového stavu věci, prokázání viny či 

neviny, jakoţ i právo na spravedlivý proces. V dané věci je tedy nutno konstatovat, jak vyplývá ze 

správního spisu, ţe po zahájení správního řízení ve věci přestupku bylo ústní jednání nařízeno na den 7.4. 

2008, ke kterému byla ţalobkyně obeslána, kdyţ obsílku převzala dne 19.3. 2008. Jak vyplývá ze 

správního spisu, ústní jednání dne 7. 4. 2008 před orgánem I. stupně Českou inspekcí ţivotního prostředí 

se nekonalo neboť správní spis o jednání dne 7. 4. 2008 neobsahuje ţádné zmínky. Naproti tomu správní 
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spis obsahuje pouze protokol o kontrolním zjištění dne 10.4. 2008 v místě bydliště ţalobkyně a jejího 

manţela, kterého se ţalobkyně nezúčastnila, a ve spise není zaloţen ţádný doklad o tom, ţe by ţalobkyně 

k tomuto jednání dne 10. 4. 2008 byla obeslána. Navíc řízení tohoto dne se zúčastnil pouze její manţel, 

aniţ by správnímu orgánu předloţil plnou moc k zastupování udělenou mu jeho manţelkou,  a aniţ by od 

manţela ţalobkyně tato plná moc udělená mu ţalobkyní byla správním orgánem vyţadována. Na základě 

tohoto jednání pak správní orgán I. stupně vydal rozhodnutí ze dne 21. 5. 2008, kterým uloţil ţalobkyni 

pokutu ve výši 25.000,- Kč za přestupek, kterého se měla dopustit tím, ţe způsobila znečištění 

podpovrchové vody chloridem sodným v důsledku závadné manipulace s vodou obsahující chlorid sodný v 

koncentraci 0 ,4 %. 

Lze tedy uzavřít, ţe řízení před s právním orgánem I. stupně bylo řízení o přestupku dle § 34 odst. 1 písm. 

c) ze zákona č. 200/1990 Sb. Na toto řízení se pak vztahují obecná ustanovení o řízení o přestupku, tedy 

ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., z kterého vyplývá, ţe o přestupku koná správní orgán I. 

stupně ústní jednání vţdy a kaţdé jednání o přestupku v I. stupni je třeba nařizovat. Tomu odpovídá i 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 4AS 4/2007, které odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu č.j. 1 AS 66/2009. Jestliţe tedy z obsahu ust. 74 odst. 1 zákon.č. 200/1990 Sb. vyplývá, 

ţe je správní orgán I. stupně povinen ústní jednání ve věci přestupku vţdy nařizovat, znamená to zároveň i 

to, ţe toto jednání musí být nařízeno řádným způsobem, tj. ţe účastník k tomuto jednání musí být řádně 

obeslán tak, aby měl moţnost se k jednotlivým zjištěním vyjádřit. Z věci však vyplývá, ţe poté, co správní 

orgán I. stupně zahájil řízení ve věci přestupku, kterého se měla dopustit ţalobkyně, a zároveň nařídil 

ústní jednání na den 7. 4. 2008, tohoto dne se však ţádné řízení před správním orgánem I. stupně 

nekonalo. Ústní jednání se konalo aţ dne 10. 4. 2008 a v soudním spise neexistuje ţádný doklad o tom, 

ţe by ţalobkyně k tomuto jednání byla obeslána. Jednání 10. 4. 2008 se ţalobkyně nezúčastnila, 

zúčastnil se pouze její manţel, který však nepředloţil plnou moc k zastupování v řízení od své manţelky, a 

ani tato plná moc od ní nebyla správním orgánem vyţadována. Lze tedy uzavřít, ţe ţalobkyně nebyla 

řádným způsobem k jednání před správním orgánem I. stupně obeslána, tohoto jednání se nezúčastnila a 

nebyla ani při jednání před správním orgánem I. stupně zastoupena svým manţelem, neboť tento při 

jednání před orgánem I. stupně nepředloţil plnou moc, která by mu byla ţalobkyní udělena. Správní orgán 

I. stupně v řízení postupoval způsobem, ţe ústní jednání o přestupku vůči ţalobkyni nebylo nařízeno. Tímto 

způsobem porušil základní právo ţalobkyně účastnit se jednání, tedy právo na spravedlivý proces, a 

projednání věci za její přítomnosti tak, aby se mohla vyjádřit ke všem provedeným důkazům, popř. důkazy 

navrhovat. Správní orgán I. stupně tedy postupoval v rozporu s ust. § 74 odst. 1 zákon.č. 200/1990 Sb., 

čímţ se dopustil podstatného porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, jak vyplývá jiţ z 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně, a to rozhodnutí č.j. 1 AS 66/2009 ze 7. října 2009, které 

odkazuje na rozhodnutí č.j. 4 AS 4/2007, č.j. 7 AS 28/2009. Z tohoto důvodu jiţ soud neshledal důvod 

zabývat se ostatními námitkami ţalobkyně směřující proti napadnutému rozhodnutí ţalovaného 

Ministerstva ţivotního prostředí, neboť jiţ tato důvodná námitka ţalobkyně způsobuje nezákonnost 

napadnutého rozhodnutí, a na základě této námitky, která byla oprávněnou, je soud povinen napadnuté 

rozhodnutí zrušit dle ust. § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. pro podstatné porušení ustanovení o řízení před 

správním orgánem. Soud proto s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně č.j. 1 AS 

66/2009, s odkazem na rozhodnutí č.j.4 AS 4/2007 a č.j. 7 AS 28/2009 a s ohledem na skutečnost, ţe 

ústní jednání, které musí být ve věci přestupku dle § 74 odst. 1 ze zákona č. 200/1990 Sb. vţdy být 

nařízeno, rozhodl dle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. tak, jak je obsaţeno ve výrokové části tohoto rozsudku a 

zrušil napadnuté rozhodnutí ţalovaného Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 22.9. 2008, č.j. 

500/1254/501 11/08  pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem. 

 

 

 

 

625 

 

 

Důkaz svědeckou výpovědí policisty oproti úřednímu záznamu Policie ČR 

 

K ustanovení § 55 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 42 odst. 1, § 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Úřední záznam Policie ČR o tom, ţe byl spáchán přestupek (správní delikt) a kdo je z jeho 

spáchání podezřelý, poskytuje správnímu orgánu pouze předběţnou informaci; nelze jej 

však povaţovat za důkazní prostředek. K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním 

záznamu slouţí svědecký výslech osoby, která úřední záznam pořídila. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2010, č.j. 4 Ca 6/2007-26, z rozsudku 

Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, 1 As 96/2008 – 115, z nálezu Ústavního soudu                 

č. 38/2004, sp. zn. II. ÚS 788/02 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

      
Ţalobce se včas podanou ţalobou domáhal u Městského soudu v Praze přezkoumání shora uvedeného 

rozhodnutí ţalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí České inspekce 

ţivotního prostředí, oblastního inspektorátu Praha, č.j. 41/OOV/0625245.05/06/PKZ ze dne 

21.12.2006. Tímto rozhodnutím byla ţalobci jako fyzické osobě podnikající dle ţivnostenského zákona 

uloţena pokuta ve výši 115.000,- Kč podle ust. § 116 odst. 1 písm. c) a ust. § 119 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, za nedovolené 

nakládání se závadnými látkami, kterého se ţalobce měl dopustit tím, ţe v rozporu s ust. § 39 odst. 1 

vodního zákona opakovaně a přes zákaz Policie ČR provozoval v červenci 2006 na vodní ploše vodního 

díla Slapy svoje plavidlo „LUNER 15Y MARINE“, ze kterého unikaly ropné látky. Uniklými ropnými látkami 

došlo ke znečištění povrchových vod vodního díla Slapy. Nedovolené nakládání se závadnými látkami 

zjistila Policie České republiky, poříční odd. Slapy, při kontrole dne 24. 7. 2006 a 28. 7. 2006. Ţalobci 

byla zároveň uloţena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč podle ust. § 79 odst. 2 a 5 

správního řádu a souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 

 
Ze správního spisu i z odůvodnění napadeného rozhodnutí soud zjistil, ţe ţalobci byla rozhodnutím České 

inspekce ţivotního prostředí ze dne 21. 12. 2006 č.j. 41/OOV/0625245.05/06/PKZ uloţena pokuta ve 

výši 115.000,- Kč podle ust. § 116 odst. 1písm. c) a ust. § 119 vodního zákona za nedovolené nakládání 

se závadnými látkami, kterého se měl ţalobce dopustit tím, ţe v rozporu s ust. § 39 odst. 1 vodního 

zákona opakovaně a přes zákaz Policie ČR provozoval v červenci 2006 na vodní ploše vodního díla Slapy 

svoje plavidlo „LUNER 15Y MARINE“, ze kterého unikaly ropné látky a způsobily tak znečištění 

povrchových vod vodního díla Slapy. 

Správní řízení bylo zahájeno na základě dvou úředních záznamů Policie ČR z 24. 7. 2006 a 28. 7. 2006. Z 

úředního záznamu Policie ČR, poříční oddělení Slapy, ze dne 24. 7 .2006, vyplývá, ţe při kontrole 

provedené v 15.40 hodin u plavidla LUNER 15Y MARINE na 95.5 ř. km vodní nádrţe Slapy, vedeného 

ţalobcem, byl zjištěn únik oleje z tohoto plavidla na vodní hladinu. V době kontroly se vytvořila kolem 

plavidla olejová skvrna velikosti asi 1 m². Ţalobce byl Policií ČR vyzván k odstranění plavidla z vodní 

hladiny a k jeho nepouţívání do doby odstranění závady. Při kontrole dne 28. 7. 2006 v 15.00 bylo 

policejní hlídkou zjištěno, ţe ţalobce vedl v úseku ř. km 96,5 vodní nádrţe Slapy plavidlo LUNER 15Y 

MARINE. Toto  plavidlo za sebou zanechávalo mastnou skvrnu a kontrolou bylo zjištěno, ţe ze závěsného 

motoru plavidla uniká olej, který tvoří na vodní hladině mastné skvrny. 

Z protokolu o projednání přestupku sepsaného dne 6. 9. 2006 Českou inspekcí ţivotního prostředí bylo 

zjištěno, ţe příslušníci Policie ČR do tohoto protokolu uvedli, ţe dne 24. 7. 2006 vyjeli na základě 

anonymního upozornění, ţe v prostoru pláţe VZ Měřín kotví a prodává zmrzlinu pan P. se svojí lodí. V době 

jejich příjezdu jiţ pan P. na pláţi nebyl.  Zastavili ho po 15 minutách na hladině VD Slapy. Při kontrole 

plavidla bylo zjištěno, ţe z motoru plavidla pana P. uniká olej. Pan P. na místě uvedl, ţe o této skutečností 

ví a ţe znečištění hladiny je z jeho plavidla a ţe bude uplatňovat záruční opravu motoru svého plavidla. 

Přes zákaz další plavby se spalovacím motorem pan P. výzvy neuposlechl a pokračoval v plavbě pomocí 

motoru. Dne 28. 7. 2006 provedli následnou kontrolu příslušníci Policie ČR, kteří do protokolu uvedli, ţe 

při kontrole zjistili, ţe dochází opět k úniku oleje z motoru. Za lodí se tvořily mastné skvrny. Na místě bylo 

sepsáno oznámení o přestupku, které pan P. odmítl podepsat s tím, ţe mu to poradil jeho právník. 

Zároveň se odmítl vyjádřit ke zjištěným skutečnostem, ač mu byla tato moţnost nabídnuta. V uvedeném 

protokolu sepsaném dne 6. 9. 2006 je i vyjádření zástupce Státní plavební správy, který uvedl, ţe provedl 

jednou kontrolu předmětného plavidla, přičemţ druhou osobou byl příslušník Policie ČR. Připluli k plavidlu 

stojícímu na vodě, neboť se domnívali, ţe potřebuje pomoc. Pan P. informoval o tom, ţe předchozí den byl 

kontrolován hlídkou Policie ČR a obviněn z úniku oleje z motoru plavidla. Na jeho ţádost se na stojící 

motor podíval a konstatoval, ţe v tomto okamţiku olej z motoru neuniká, a toto i panu P. potvrdil; 
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technickou kontrolu motoru neprováděl. Z úředního záznamu vyplývá, ţe kontrola byla provedena 29. 7. 

2006. 

Součástí správního spisu je i kopie dopisu Stání plavební správy, pobočka v Praze, ze dne 20. 9. 2006 

adresovaného ţalobci, týkající se ţádosti ţalobce i prošetření postupu pracovníků Státní plavební správy. 

Z tohoto dopisu vyplývá, ţe ţalobcovo plavidlo bylo Stání plavební správou kontrolováno dne 26. 7. a 29. 

7. 2006 a při těchto kontrolách bylo zjištěno, ţe na daném místě z motoru plavidla viditelně neuniká olej 

a nebyly zjištěny ani jiné zjevné technické závady. Nebylo proto třeba, aby pracovníci Státní plavební 

správy přistoupili k podrobnější prohlídce plavidla. 

Obsahem správního spisu je znalecký posudek o technickém stavu motoru motorového člunu značka a 

typ MARINE 15Y, objednaný ţalobcem, týkající se lodě výr. číslo a rok výroby CZ-MAR 15Y761506/2006, 

ze dne 15. 9. 2006. Posudek byl vyţádán ke zjištění moţnosti úniku pohonných hmot do vody. Posudek 

podal znalec jmenovaný Městským soudem v Praze dne 31. 5. 1982 pod č.j. Spr. 795/82 pro základní 

obor ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, a pro obor strojírenství všeobecné se zvláštní 

specializací autoopravárenství. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 6690/320/06 znaleckého 

deníku. Znalecký posudek obsahuje výrobní číslo motoru a rok výroby OP 385139/2005. Zkouška lodi 

byla provedena 12. 9. 2006 na Slapské přehradě a trvala asi dvě hodiny. Prohlídkou motoru nebyl zjištěn 

ţádný únik benzinu ani oleje. Potrubí mazací soustavy bylo těsné a neporušené. Na motoru nebylo 

zjištěno ţádných stop po jeho demontáţi nebo opravách (veškeré matice byly neomačkané a původní, je 

odkázáno na foto). Rovněţ na pohonném ústrojí nebyl zjištěn ţádný únik. Motor je proti úniku pohonných 

hmot do pohonného ústrojí a vody zabezpečen – je umístěn ve vaničce vytvořené krytem a je utěsněn 

těsněním (odkázáno na fotodokumentaci). V případě poruchy potrubí mazání, nebo benzínu, pohonné 

hmoty zůstanou ve vaničce a nemohou se dostat do vody. Prohlídkou bylo zjištěno, ţe motor je zánovní a 

málo pouţívaný, cca dva měsíce. Asi půl hodiny po provozní zkoušce byla vodní hladina kolem lodě beze 

stop znečištění. 

Oznámením ze dne 26. 10. 2006 bylo zahájeno správní řízení ve věci uloţení pokuty za správní delikt 

podle § 116 odst. 1 písm. c) vodního zákona za nedovolené nakládání se závadnými látkami, kterého se 

měl ţalobce dopustit tím, ţe opakovaně provozoval plavidlo LUNER 15Y MARINE, z jehoţ motoru unikal 

olej na hladinu vody VD Slapy. 

Rozhodnutím České inspekce ţivotního prostředí ze dne 21. 12. 2006 pod č.j. 

41/OOV/0625245.05/06/PKZ byla ţalobci uloţena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 vodního zákona 

pokuta ve výši 115.000,- Kč včetně povinnosti uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Pokuta byla 

uloţena za nedovolené nakládání se závadnými látkami, kterého se měl ţalobce dopustit opakovaně tím, 

ţe přes zákaz Policie ČR provozoval plavidlo LUNER 15Y MARINE v červenci 2006 na vodní ploše vodního 

díla Slapy, z kterého unikaly ropné látky. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí je zřejmé, ţe podkladem pro 

rozhodnutí o uloţení pokuty byly úřední záznamy a oznámení o přestupku ze dne 24. 7. 2006 a 28. 7. 

2006. Ke znaleckému posudku bylo zaujato stanovisko, ţe byl proveden soudním znalcem aţ asi 6 týdnů 

po zjištění úniku ropných látek a ve znaleckém posudku není vyloučen únik ropných látek z plavidla v 

době kontrol prováděných Policií ČR. K přítomnosti pracovníka státní plavební správy na lodi ţalobce, jak 

bylo odloţeno i fotodokumentací, vyplývá pouze, ţe tento pracovník na lodi byl přítomen. Z odůvodnění 

rozhodnutí správního orgánu I. stupně je tedy zřejmé, ţe podkladem pro posouzení spáchaného přestupku 

jsou pouze úřední záznamy Policie ČR. 

Z podané ţaloby je zřejmé, ţe ţalobce namítal nedostatečně provedené dokazování a nedostatek důkazů 

pro prokázání nedovoleného nakládání se závadnými látkami. Soud ţalobci v této námitce dal za pravdu, 

neboť úřední záznamy, které vzaly správní orgány za podklad rozhodnutí, jsou nedostačující pro prokázání 

odpovědnosti ţalobce. Skutečnosti, které byly uvedeny v úředních záznamech a v oznámení o přestupku, 

nebyly potvrzeny svědeckými výpověďmi zasahujících policistů. Policisté byli pouze přítomni při 

projednávání přestupku dne 6. 9. 2006, kdy do protokolu podali pouze vyjádření Policie ČR, poříční  

oddělení Slapy, aniţ by byli poučeni jako svědci podle § 55 zákona č. 500/2004 Sb. Tvrzení zasahujících 

policistů uvedená do protokolu i do úředního záznamu jsou zpochybňována ţalobcem v průběhu 

správního řízení jeho tvrzením i znaleckým posudkem a kontrolou provedenou Státní plavební správou, ve 

dnech 26. 7. 2006 a 29. 7. 2006. Soud proto došek k závěru, ţe se správní orgány obou stupňů 

dostatečně s uvedenými důkazy nevypořádaly. Soud s ohledem na zjištěné skutečnosti povaţuje 

provedené dokazování za nedostačující pro prokázání odpovědnosti ţalobce za spáchání nedovoleného 

nakládání se závadnými látkami ve smyslu ust. § 39 odst. 1 vodního zákona. 

Úřední záznam o tom, ţe byl spáchán přestupek a kdo je z jeho spáchání podezřelý, poskytuje správnímu 

orgánu pouze předběţnou informaci o věci; nelze jej však povaţovat za důkazní prostředek. K dokazování 

průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouţí mimo jiné svědecký výslech osoby, která úřední 

záznam pořídila, nikoli tento záznam sám. 

Soud toto stanovisko zaujal s přihlédnutím k rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 96/2008-115 

ze dne 22. 1. 2009   ( www.nssoud.cz ), který byl publikován ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu pod č. Sbírky NSS 1856/2009, a nálezu Ústavního soudu č. 38/2004 Sb. sp. zn. II. ÚS 788/02. 
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B. Soudní řízení správní  
  

8800  

 

I. Přezkoumání stanoviska EIA ve správním soudnictví 

II. Vztah navazujících správních řízení k vydanému stanovisku EIA 

 

K ustanovení § 12 odst. 2 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

k ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 

k čl. 8 směrnice Rady ze dne 27. 6. 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na ţivotní prostředí (85/337/EHS) 

 

 

I. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí není samostatně 

přezkoumatelné ve správním soudnictví. Toto stanovisko lze přezkoumávat aţ v rámci 

konečného rozhodnutí, jehoţ je stanovisko podkladem. 

II. Závěry formulované ve stanovisku EIA mají být podkladem v kaţdém navazujícím 

správním řízení probíhajícím podle zvláštních (tzv. sloţkových) zákonů. Orgán ochrany 

přírody je tedy povinen brát v úvahu obsah vydaného stanoviska EIA, případně 

odůvodnit, proč se od daného stanoviska ve svém rozhodnutí odklonil. 

 

 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. ledna 2010, č.j. 1 As 91/2009-83 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2007, č.j. 1 As 39/2006-55, a ze dne 29. 8. 

2007, č.j. 1 As 13/2007-63 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Rozhodnutím ze dne 26. 3. 2007, č. j. 530/81 R/07-Abt/UL, zamítl ţalovaný odvolání ţalobců a) a b) proti 

rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří, ze 

dne 25. 9. 2006, č. j. 00170/CS/SR/-XII-8/06/Pe, jímţ byl podle ustanovení § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále téţ „zákon o 

ochraně přírody a krajiny“), udělen souhlas s povolením stavby dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - 

Řehlovice. K námitce odvolatelů, ţe do rozhodnutí orgánu ochrany přírody měly být převzaty podmínky 

stanoviska EIA ze dne 15. 11. 1996 s odvoláním na ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále téţ „zákon č. 100/2001 Sb.“), ţalovaný uvedl, ţe podle přechodných ustanovení zákona č. 

100/2001 Sb. se posouzení zahájená před účinností tohoto zákona dokončí podle zákona č. 244/1992 

Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí (dále téţ „zákon č. 244/1992 Sb.“), proto se na stanoviska 

vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb. nevztahuje ustanovení § 10 ani ţádné jiné ustanovení zákona č. 

100/1992 Sb. Nedůvodnou shledal ţalovaný rovněţ námitku odvolatelů, ţe prvoinstanční orgán měl 

výslovně odmítnout navrhované pouţití nepůvodních dřevin ve středovém pruhu dálnice. Vládou povolená 

výjimka ze dne 24. 11. 2004 podle ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazu podle § 

26 odst. 1 písm. d) citovaného zákona, tj. ze zákazu povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování 

geograficky nepůvodních druhů dřevin ve středovém pruhu dálnice, neznamenala změnu podmínek 

uvedených v rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 13. 7. 2000, jímţ byla udělena výjimka 

podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. f) téhoţ zákona, tj. ze 

zákazu stavět nové dálnice. Výjimka ze dne 24. 11. 2004 pouze doplnila podmínky výjimky udělené 

Ministerstvem ţivotního prostředí dne 13. 7. 2000 a bude věcí příslušného stavebního úřadu, aby 

podmínky legálně vydané výjimky zahrnul do stavebního povolení. 
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Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stíţnosti nejprve hodnotil, zda jsou splněny podmínky řízení, 

přičemţ dospěl k závěru, ţe kasační stíţnost má poţadované náleţitosti, byla podána včas a osobami 

oprávněnými a není důvod kasační stíţnosti odmítnout pro nepřípustnost. Důvodnost kasační stíţnosti 

posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda 

napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimţ je povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. 

ř. s.). 

Kasační stíţnost je důvodná. 
Stěţovatelé označili jako důvody podané kasační stíţnosti důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. 

s. V obsahu kasační stíţnosti pak blíţe specifikovali pouze důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tj. 

nesprávné posouzení právní otázky soudem. Vzhledem k tomu, ţe důvody podle § 103 odst. 1 písm. b) a 

d) s. ř. s. zůstaly pouze v obecné rovině a nebyly blíţe konkretizovány, Nejvyšší správní soud se jimi 

nemohl zabývat. 

Dříve neţ Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení kasačních námitek, zabýval se právní povahou aktu 

orgánu ochrany přírody vydaného podle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. S 

přihlédnutím k době, kdy bylo vydáno rozhodnutí orgánu ochrany přírody, aplikoval Nejvyšší správní soud 

při dalších úvahách ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 

31. 12. 2006. Z ustanovení § 12 odst. 2 citovaného zákona plyne, ţe k umisťování a povolování staveb, 

jakoţ i jiným činnostem, které by mohly sníţit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu 

ochrany přírody. Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona nelze na území národních parků a chráněných 

krajinných oblastí bez souhlasu orgánu ochrany přírody vydat rozhodnutí o umístění, povolení či změně v 

uţívání stavby, povolení k nakládání s vodami a k vodohospodářským dílům, povolení k některým 

činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona. 

Z judikatury zdejšího soudu lze dovodit, ţe jak souhlas se zásahem do krajinného rázu (§ 12), tak souhlas 

s umísťováním, resp. povolováním staveb v chráněné krajinné oblasti (§ 44) jsou rozhodnutími 

vydávanými ve správním řízení (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 6 A 97/2001 

- 39, dostupné na www.nssoud.cz). Rozhodnutí o udělení souhlasu podle § 12 a § 44 zákona o ochraně 

přírody a krajiny podléhají samostatnému přezkumu ve správním soudnictví, neboť se jimi zasahuje do 

právní sféry jednotlivce. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, ţe napadené rozhodnutí je jedním z 

řetězících se správních rozhodnutí, na něhoţ navazují rozhodnutí další (např. stavební povolení). 

Podmínkou je, ţe rozhodnutí musí být závazné pro výrokovou část navazujících správních rozhodnutí (srov. 

usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005 - 86, 

publikovaného pod č. 1764/2009 Sb. NSS, dostupného na www.nssoud.cz). 

Výše citované závěry Nejvyššího správního soudu plně dopadají na souhlasy podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny vydané do 31. 12. 2005, tj. do pozbytí účinnosti zákona č. 71/1967 Sb. V posuzovaném 

případě bylo řízení o udělení souhlasu podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny pro povolení 

stavby dálnice D8, úseku Lovosice - Řehlovice, zahájeno ţádostí doručenou Správě chráněné krajinné 

oblasti České středohoří dne 27. 12. 2004. Řízení o této ţádosti probíhalo podle zákona č. 71/1967 Sb. 

(starého správního řádu), neboť i po nabytí účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (nového správního řádu), tj. 

po 1. 1. 2006, v souladu s temporálním ustanovením § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., se řízení, 

která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, měla dokončit podle dosavadních 

předpisů. V předmětném řízení o udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu a souhlasu s 

povolením stavby postupovaly orgány ochrany přírody podle zákona č. 71/1967 Sb., proto jsou shora 

uvedené závěry usnesení rozšířeného senátu č. j. 8 As 47/2005 - 86 plně aplikovatelné na posuzovaný 

případ. 

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, ţe napadené rozhodnutí je rozhodnutím podle § 65 s. ř. s., jeţ můţe 

být přezkoumáno ve správním soudnictví. Následně se zabýval první stíţní námitkou, tj. námitkou 

nesprávného posouzení tvrzeného rozporu výjimek udělených podle § 43 zákona o ochraně přírody a 

krajiny ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. f) a písm. d) citovaného zákona. 

Předmětem řízení podle § 43 je udělení výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 

29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny v případech, kdy veřejný 

zájem výrazně převaţuje nad zájmem ochrany přírody. Podstatou uvedeného řízení je při rozhodování o 

udělení výjimky z kaţdého dílčího zákazu zhodnotit, zda v daném případě veřejný zájem převládá nad 

zájmem ochrany přírody či nikoliv. Udělení výjimky ze zákazu podle určitého ustanovení automaticky 

nepředurčuje, ţe v řízení o udělení výjimky z jiného zákazu bude také pozdější výjimka udělena. S 

ohledem na odlišný předmět kaţdého řízení o udělení výjimky musí příslušný orgán uváţit, převaţují-li 

hodnoty daným zákazem chráněné nad veřejným zájmem, případně je-li tomu naopak. 

Nejvyšší správní soud se přiklonil k názoru městského soudu, ţe výjimka ze zákazu § 26 odst. 1 písm. d) 

zákona o ochraně přírody a krajiny udělená vládou dne 24. 11. 2004 pouze doplnila jiţ dříve udělenou 

výjimku ze zákazu § 26 odst. 1 písm. f) zákona, přičemţ tato později udělená výjimka neměla nahradit 

výjimku dříve udělenou. Výjimka ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona udělená ministerstvem 13. 

7. 2000 povolila stavbu dálnice v chráněné krajinné oblasti, a současně zakázala ostatní činnosti, které 
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jsou v chráněné krajinné oblasti podle § 26 zákona o ochraně přírody a krajiny zakázány; dále stanovila 

pro případnou stavbu dálnice další podmínky. Po vydání územního rozhodnutí, které převzalo podmínky 

dříve udělené výjimky, poţádal investor rovněţ o vydání výjimky ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. d) 

zákona. Pravomoc orgánu rozhodujícího o výjimce podle § 43 v rozhodné době přešla na vládu, na které 

bylo posoudit, zda v daném případě veřejný zájem na udělení výjimky ze zákazu povolovat nebo 

uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin převaţuje nad zájmem ochrany 

přírody. Vláda výjimku ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona udělila. Investor tedy měl k dispozici 

dvě rovnocenné výjimky podle § 43 zákona, které vedle sebe obstojí a bylo na orgánu ochrany přírody, 

aby v napadeném rozhodnutí zhodnotil dopad záměru investora na krajinný ráz, případně na povolení 

stavby ve zvlášť chráněném území s ohledem na obsah udělených výjimek. Správa chráněné oblasti výše 

uvedené zhodnotila a vydala souhlas podle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

S namítanými rozpory mezi podmínkami zahrnutými v územním rozhodnutí a ve výjimce ze dne 24. 11. 

2004 Správa chráněné oblasti správně odkázala stěţovatele na řízení o vydání stavebního povolení, neboť 

pro vydání souhlasu podle § 12 a § 44 zákona nebyl výše tvrzený rozpor relevantní. 

Námitky směřující do nepřezkoumatelnosti, resp. nicotnosti rozhodnutí vlády o udělené výjimce byly 

stěţovateli uplatněny poprvé v kasační stíţnosti, Nejvyšší správní soud proto musel zkoumat, zda jsou 

námitkami přípustnými. Podle ustanovení § 104 odst. 4 s. ř. s. není kasační stíţnost přípustná, opírá-li se 

jen o jiné důvody, neţ které jsou uvedeny v § 103, nebo o důvody, které stěţovatel neuplatnil v řízení před 

soudem, jehoţ rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl. 

Stěţovatelé vznesli nově v kasační stíţnosti námitku nepřezkoumatelnosti, resp. nicotnosti rozhodnutí 

vlády o výjimce ze dne 24. 11. 2004; v ţalobním řízení však ani jeden ze ţalobců z citovaného rozhodnutí 

předmět soudního přezkumu nečinil. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, ţe namítaná 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí vlády o výjimce je nepřípustným důvodem kasační stíţnosti (§ 104 odst. 

4 s. ř. s.), neboť tato otázka měla být primárně uplatněna v řízení před městským soudem. V řízení o 

kasační stíţnosti nemohou být činěny předmětem přezkumu jiné otázky, neţ které byly zkoumány v řízení 

před krajským (resp. městským) soudem. Pokud ţalobci napadli ţalobou pouze rozhodnutí podle § 12 a § 

44 zákona o ochraně přírody a krajiny a teprve v řízení o kasační stíţnosti vnesli do řízení nový prvek 

směřující na přezkum rozhodnutí vlády podle § 43 zákona, nepřípustně rozšířili předmět řízení o nové 

rozhodnutí, které nebylo napadeno v řízení před městským soudem. Stěţovatelé se de facto snaţí o 

přeměnu ţaloby proti rozhodnutí podle § 12 a § 44 zákona na ţalobu společnou (proti dvěma 

rozhodnutím), coţ však není moţné činit v řízení o kasační stíţnosti. Bylo-li úmyslem stěţovatelů ţádat 

přezkum rovněţ rozhodnutí vlády o výjimce podle § 43 zákona o ochraně přírody krajiny, měli svá tvrzení 

uplatnit poprvé v řízení před městským soudem. 
Druhý okruh stíţních námitek směřoval do nesprávného posouzení ţalobní námitky o nezohlednění 

stanoviska EIA jako povinného podkladu k vydání napadeného rozhodnutí. 

Zákon č. 244/1992 Sb. v ustanovení § 1 stanoví, ţe upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, 

jejich změn a změn v jejich uţívání (dále jen "stavby"), činností, technologií, rozvojových koncepcí a 

programů (dále jen „koncepce") a výrobků na ţivotní prostředí a určuje orgány státní správy příslušné k 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Ustanovení § 3 téhoţ zákona pak uvádí, ţe posuzování zahrnuje 

zejména a) zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo 

technologie na 1. klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, 

způsob vyuţívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů, obyvatelstvo, 2. 

vyuţívání přírodních zdrojů, 3. kulturní památky, 4. ţivotní prostředí v obcích a městech, b) porovnání 

navrţených variant řešení, pokud je jejich zpracování stanoveno (§ 6 odst. 2), a výběr nejvhodnější 

varianty, c) navrţení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníţí předpokládané nepříznivé vlivy, 

popřípadě zvýší pozitivní vlivy stavby, činnosti nebo technologie, d) hodnocení důsledků případného 

neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. 

Z odborné literatury vyplývá, ţe „[i]nstitut posuzování vlivů na životní prostředí (EIA – Environmental 

Impact Assesment) je jedním z klíčových nástrojů tzv. horizontální ochrany životního prostředí, což 

znamená, že se vztahuje k ochraně životního prostředí jako celku, nikoli výlučně k některé z jeho složek“ 

(srov. Dvořák, L. Zákon o posuzování vlivů s komentářem.Praha: Arch, 2005. s. 7). Zásadním poţadavkem 

posouzení vlivů na ţivotní prostředí je, ţe samotné „posouzení“ provádí rozhodující orgán na základě 

předloţeného stanoviska EIA, které je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí. Stanovisko EIA 

navazuje na oznámení záměru připravovaného investorem, jenţ popisuje závaţné dopady záměru na 

ţivotní prostředí a navrhuje opatření, která by mohla zmírnit negativní dopady připravovaného záměru. 

Stanovisko EIA však obsahuje také informace poskytnuté k uvedenému záměru dotčenými orgány, 

občanskými sdruţeními, veřejností a někdy rovněţ subjektem rozhodujícím v povolovacím řízení. Je 

důleţité mít na paměti, ţe posouzení vlivů na ţivotní prostředí neprovádí investor; konečné „posouzení“ 

provede orgán rozhodující v následném povolovacím řízení na základě obsahu stanoviska EIA (srov. 

Stookes, P. A practical approach to environmental law. New York: Oxford University Press, 2009, s. 650). 



 28 

Judikatura Nejvyššího správního soudu dovodila, ţe „[s]tanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není 

samostatně přezkoumatelné ve správním soudnictví. V souladu s čl. 9 Aarhuské úmluvy a čl. 10a 

směrnice 85/337/EHS lze toto stanovisko přezkoumávat až v rámci konečného rozhodnutí, jehož je 

stanovisko podkladem“ (srov. Rozsudek ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006 - 55, nebo obdobně 

rozsudek ze dne 29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007 - 63, oba rozsudky dostupné na www.nssoud.cz). 

Spornou otázkou v dané věci je posouzení, zda stanovisko EIA má být v souladu s názorem městského 

soudu vyuţito a zohledněno pouze pro rozhodování ve stavebním řízení (v rozhodnutí o umístění stavby, ve 

stavebním povolení), nebo zda závěry formulované v tomto stanovisku mají být podkladem v kaţdém 

navazujícím správním řízení probíhajícím podle zvláštních (tzv. sloţkových) zákonů. 

Nejvyšší správní soud je toho názoru, ţe stanovisko EIA musí být v posuzovaném případě závazným 

podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny a 

má být zohledněno v napadeném rozhodnutí v rozsahu, v jakém se vztahuje k posuzovanému předmětu 

řízení, tj. v rozsahu posouzení vlivů dálnice D8, úsek Lovosice – Řehlovice, na krajinný ráz a na zvláště 

chráněné území. Rozhodnutí podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny bylo v řešeném 

případě vydáno podle zákona č. 71/1967 Sb. s ohledem na předmět řízení (ochrana krajinného rázu, 

ochrana zvláště chráněného území), bylo tedy rozhodnutím konečným, závazným pro navazující 

rozhodnutí (v tomto případě stavební povolení). Navazující rozhodnutí muselo předchozí rozhodnutí plně 

respektovat; jeho závěry buďto převzalo nebo na text předchozího rozhodnutí přímo odkázalo. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, ţe obsah stanoviska EIA v části hodnotící dopad zamýšlené stavby do krajinného 

rázu a v části zabývající se hodnocením vlivů stavby na zvláště chráněné území, měl být zahrnut a 

zohledněn v napadeném rozhodnutí. Jiné řešení nelze připustit, neboť v rozhodné době bylo napadené 

rozhodnutí pro daný předmět řízení rozhodnutím konečným. Ponechání zohlednění stanoviska EIA aţ na 

rozhodování stavebního úřadu o stavebním povolení by znemoţnilo pouţití informací obsaţených ve 

stanovisku EIA o vlivu stavby na krajinný ráz, příp. na zvláště chráněné území, neboť stavební úřad nebyl 

oprávněn zahrnout závěry stanoviska EIA ohledně výše uvedeného předmětu řízení do svého rozhodnutí 

(stavebního povolení). V uvedených otázkách byl stavební úřad povinen plně vycházet z rozhodnutí orgánu 

ochrany přírody, stanoviskem EIA se zabýval pouze v rozsahu jím projednávaného předmětu řízení.  

K otázce závaznosti stanoviska EIA zdejší soud uvádí, ţe posouzení vlivů na ţivotní prostředí bylo 

provedeno podle zákona č. 244/1992 Sb., ovšem napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 26. 3. 2007, tj. 

po nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., který provádí směrnici 85/337/EHS ze dne 27. 6. 1985, o 

posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na ţivotní prostředí. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, by měl být od 1. 5. 2004 vykládán v 

souladu s právem Evropské unie. Stanovisko EIA, i kdyţ bylo vydáno podle zákona č. 244/1992 Sb., by 

proto mělo být závazným podkladem (podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.) pro rozhodnutí správního 

orgánu. 

Podle článku 8 uvedené směrnice platí, ţe výsledky jednání a informace shromáţděné podle článků 5, 6 

a 7 (kam spadají rovněţ stanoviska dotčených orgánů k posouzení vlivů) musí být brány v úvahu v 

povolovacím řízení. 

Totéţ vyplývá rovněţ se smyslu a účelu ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., které stanoví, ţe 

správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů (dále jen 

„rozhodnutí"), zveřejní ţádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vţdy alespoň na internetu. Při svém 

rozhodování bere vţdy v úvahu obsah stanoviska. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření 

nutná k provedení záměru v ţádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních 

právních předpisů. V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Při svém 

rozhodování bere správní úřad vţdy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní 

poţadavky týkající se ochrany ţivotního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě 

uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vţdy obsahovat 

odůvodnění. 

Citované ustanovení je spíše procesním ustanovením, které zakotvuje povinnost rozhodujícího správního 

orgánu brát v úvahu obsah stanoviska EIA, případně řádně odůvodnit, proč se od daného stanoviska ve 

svém rozhodnutí odklonil. Ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb. rovněţ stanoví, ţe stanovisko EIA je 

povinným podkladem pro všechna správní řízení a ţe konkrétní poţadavky týkající se ochrany ţivotního 

prostředí mají být zahrnuty do rozhodnutí správního úřadu. Není určující, je-li takové ustanovení obsaţeno 

v zákoně o posuzování vlivů na ţivotní prostředí; pokud by uvedené procesní ustanovení bylo obsaţeno 

např. ve správním řádu, v zákoně o ochraně přírody a krajiny či jiných sloţkových zákonech, dosáhl by 

zákonodárce stejného výsledku. 

Podle přechodného ustanovení § 24 zákona č. 100/2001 Sb. (jehoţ znění od nabytí účinnosti zákona 

nedostálo změn) oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné 

způsobilosti pro posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání 
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posudku, se povaţuje za drţitele autorizace podle § 19 (odstavec 1). Posouzení zahájená před účinností 

tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů (odstavec 2). 

Přechodná ustanovení se tak dotýkají pouze dvou otázek, kterými jsou autorizace ke zpracování 

dokumentace a posudku podle § 19 zákona a dokončení posouzení zahájených před účinností zákona. 

Při interpretaci ustanovení § 24 odst. 2 zákona („dokončení posouzení“) je nezbytné rozlišit dva případy: 

prvním je posouzení procesu vytváření stanoviska EIA, druhým je otázka pouţití jiţ vypracovaného 

stanoviska. Ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. se nepochybně aplikuje tehdy, nebyl-li 

proces posouzení vlivů zahájeného podle zákona č. 244/1992 Sb. dokončen před nabytím účinnosti 

zákona č. 100/2001 Sb. V posuzovaném případě však bylo stanovisko vydáno v roce 1996, tj. před 

nabytím účinnosti zákona č. 100/2001 Sb. Naopak na pouţití nebo závaznost jiţ vypracovaného 

stanoviska EIA je nezbytné pohlíţet optikou eurokonformního výkladu a interpretovat zákon č. 100/2001 

Sb. v souladu s cíli a záměry této právní úpravy. 

Podle § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je účelem posuzování vlivů na ţivotní prostředí získat objektivní 

odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů a přispět 

tak k udrţitelnému rozvoji společnosti. Pojmem „posuzování“ podle § 24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. 

je pak s ohledem na § 1 téhoţ zákona nutné rozumět proces posuzování vlivů od jeho zahájení do vydání 

stanoviska EIA. Zohlednění nebo pouţití vypracovaného stanoviska v navazujících správních řízeních je 

otázkou, jeţ nespadá do rozsahu ustanovení § 24 zákona č. 100/2001 Sb. Argumentem a contrario lze 

dovodit, ţe neupravují-li přechodná ustanovení otázku závaznosti stanoviska EIA, musí být v následných 

správních řízeních zahájených po nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb. se stanoviskem EIA nakládáno 

v souladu s § 10 odst. 4 téhoţ zákona, bez ohledu na to, zda bylo stanovisko vydáno podle zákona č. 

244/1992 Sb. nebo podle zákona č. 100/2001 Sb. Takový závěr je navíc plně v souladu s poţadavky 

kladenými na tuzemskou legislativu právem Evropské unie. 

V této otázce lze zmínit rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 9. 8. 1994 ve věci C-396/92 Bund 

Naturschutz in Bayern e.V. a Richard Stahnsdorf a další proti Freistaat Bayern, Stadt Vilsbiburg a 

Landkreis Landshut [1994] Sbírka rozhodnutí s. I-03717, který se zabýval otázkou přechodných 

ustanovení dané směrnice. Evropský soudní dvůr v citovaném rozsudku potvrdil, ţe „článek 12(1) 

směrnice 85/337 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí musí 

být interpretován tak, že členský stát, který transponoval uvedenou směrnici do národního práva po 3. 7. 

1988, tedy po stanoveném datu pro její transpozici, není oprávněn se formulací přechodných ustanovení 

zřeknout závazků vyžadovaných směrnicí pro proces posuzování vlivů ohledně projektů, u nichž byl proces 

posuzování vlivů zahájen před nabytím účinnosti národního právního předpisu provádějícího směrnici, 

ovšem až po datu 3. 7. 1998“ (pozn. neoficiální překlad). S ohledem na uvedený rozsudek se jako jediný 

moţný jeví výše uvedený výklad, neboť po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 nelze 

připustit, aby přechodná ustanovení národního zákona (§ 24 zákona č. 100/2001 Sb.) zbavovala členský 

stát závazků vyplývajících z citované směrnice, tj. i z povinnosti zohlednit stanovisko EIA ve všech 

následných správních řízeních. 

Nejvyšší správní soud k otázce závaznosti stanoviska EIA v předmětném řízení shledal důvodnými 

námitky stěţovatelů, ţe podmínky stanoviska týkající se uvedeného předmětu řízení měl orgán ochrany 

přírody zohlednit v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve svém rozhodnutí o 

udělení souhlasu podle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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A. Ochrana vod  
 

125 

 

Odpovědnost za nedovolené vypouštění odpadních vod 

 

K ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Subjektem deliktu je ten, kdo vypustil nebo nechal vypustit odpadní vody, určující je tak 

faktický stav, nikoliv právní. Vlastnické právo zdroje původu úniku odpadních vod (např. 

ČOV) není určující pro vznik deliktní odpovědnosti, určující je, kdo je „původcem“ úniku 

odpadních vod ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona. Původcem tak 

můţe být odlišný subjekt neţ vlastník ČOV, a to ten, jehoţ vztah ke škodlivému následku je 

těsnější (např. nájemce, provozovatel zdroje). Odpovědnost provozovatele nebo nájemce 

vylučuje odpovědnost vlastníka. 

 

 

(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2010, č.j. 7 Ca 245/2007- 37-3) 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se domáhá zrušení rozhodnutí ţalovaného ze dne 29. 3. 2007, č.j. 500/2195/501 11/06, a dále 

rozhodnutí ze dne 9.6.2007, č.j. 500/2159/501 11/06, kterými bylo zamítnuto odvolání proti správnímu 

rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí (dále jen ČIŢP) ze dne 20. 10. 2006, č.j. 

41/OOV/0613089.19/06/PPR, a ze dne 25. 10. 2006 rozhodnutí č.j. 41/OOV/0626263.08/06/PPR, 

kterými byla ţalobci uloţena pokuta za spáchání správního deliktu dle § 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 

254/2001 Sb. (dále jen vodní zákon nebo zákon) za porušení povinnosti dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona. 

Dle rozhodnutí ČIŢP se měl ţalobce dne 24. 8. 2005 a 31.7.2006 dopustit neoprávněného vypouštění 

odpadních vod v rozporu s § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona tím, ţe vypouštěl odpadní vody bez 

povolení vodoprávního úřadu u čistírny odpadních vod v Černolících (dále jen ČOV), za coţ mu byla dle § 

118 odst. 1 vodního zákona uloţena pokuta ve výši 90.000,- Kč. a 160.000,- Kč. Rozhodnutím ţalovaného 

ze dne 29. 3. 2007, č.j. 500/2195/501 11/06, a ze dne 29. 6. 2007, č.j. 500/2159/501 11/06, bylo 

odvolání ţalobce zamítnuto. Dle odůvodnění rozhodnutí byl ţalobce investorem i původním vlastníkem 

ČOV, jehoţ záměrem bylo převést ČOV do vlastnictví vlastníků domů. Ţalobce předloţil listiny, které 

pokazují, ţe část vlastníků domů připouští spoluvlastnictví ČOV a část nikoli. Ţalovaný konstatoval, ţe není 

oprávněn učinit úsudek o vlastnickém právu k ČOV, jestliţe ţalobce podal ţalobu na určení vlastnického 

práva, avšak ţalobce takto neučinil proti všem vlastníkům, např. manţelé H.  Výkladem bodu 6.1.2. 

dodatku č. 1 smlouvy s manţeli H. o úhradě podílu vynaloţených nákladů ţalovaný dovodil, ţe H. nejsou 

spoluvlastníky ČOV, jím je ţalobce, neboť dodatek nestanoví převzetí podílu ČOV dnem podpisu dodatku. 

Jelikoţ byl ţalobce spoluvlastník, dopustil se správního deliktu, čímţ není dotčena moţná spoluúčast 

dalších subjektů. Pokutu ţalovaný povaţuje za přiměřenou i pro případ, ţe byl dodatečně byly prokázány 

další povinné subjekty. 

Ţalobce má za to, ţe se nemohl dopustit uvedených deliktů, protoţe v době, kdy došlo k jejich spáchání, 

jiţ nebyl spoluvlastníkem ČOV. Ţalovaný nesprávně posoudil skutkový stav, ignoroval, kdo je vlastníkem 

ČOV, kdo je faktickým producentem odpadních vod, opominul existenci soudních řízení o určení 

vlastnického práva k ČOI. Dle ţalobce měli být účastníky správního řízení osoby vykonávající vlastnická 

práva k ČOV.      

Rozhodnutím referátu ţivotního prostředí Okresního úřadu Praha západ ze dne 28. 1. 1999, č.j. vod 

235/3290/R/98/Liš/Bí, bylo ţalobci vydáno povolení k výstavbě vodního díla, předmětné ČOV. Tentýţ 

správní orgán rozhodnutím č.j. Vod. 235-964/99-Ze ze dne 13.5. 1999 povolil k prozatímní zkušební 

provoz AT stanici a úpravnu vody do 31. 5. 2000. Rozhodnutím Městského úřadu Černošice ze dne 23. 2. 

2005, č. j. Vod.235-1648/04/R-And, byl povolen zkušební provoz ČOV, povolení bylo vydáno ţalobci a 

dalším vlastníkům rodinných domů napojených do kanalizace příslušné ČOV. Povolení bylo zrušeno 

rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 13. 6. 2005, č.j. 5932- 59501/05/OŢP-V-Še, 
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pro nezpůsobilost ČOV k provozu a také proto, ţe povolení bylo vydáno kromě ţadatele i dalším 

subjektům, aniţ by o povolení ţádaly a byly účastníky řízení. Výzvou Městského úřadu Černošice ze dne 

15. 6. 20005 byl ţalobce a vlastníci domů vyzváni k zastavení provozu ČOV pro nepravomocnost povolení 

zkušebního provozu. Ve správním řízení o uloţení pokuty ţalobce namítal, ţe je sice investorem ČOV, 

avšak od 31. 7. 2006 jiţ není spoluvlastníkem ČOV, pokud se snaţil řešit vzniklou situaci, neznamená to, 

ţe je odpovědný za daný stav. 

Dle § 8 odst. 1, písm. c) vodního zákona je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Dle § 116 odst. 1 písm. b) 

vodního zákona nejde-li o trestný čin, uloţí Česká inspekce ţivotního prostředí nebo obecní úřad obce s 

rozšířenou působností pokutu podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen "povinná osoba"), 

která vypustí odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace v 

rozporu s tímto zákonem (dále jen "nedovolené vypouštění vod"). 

Dodrţování podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod je jednou z 

povinností, kterou vodní zákon tomu, kdo vypouští odpadní vody, určuje. Pokud tak nepostupuje, porušuje 

povinnosti stanovené vodním zákonem a vypouští odpadní vodu v rozporu s vodním zákonem, a proto jej 

lze postihnout podle § 116 odst. 1 písm. b) zákona. Ve smyslu vodního zákona je "vypouštěním 

odpadních vod" jejich odtok mimo zařízení, kde vznikly, popřípadě mimo zařízení, v němţ měly být 

přechodně uloţeny do doby zajištění jejich zneškodnění původcem. Označení užité v § 24 písm. b) zákona 

o státní správě ve vodním hospodářství ("fyzická osoba, která při podnikatelské činnosti, vypustí odpadní 

vody...") neodvozuje subjekt povinností a jeho odpovědnost za jejich neplnění od právního poměru k 

nemovitosti (vlastník, uživatel), ale od jeho činnosti. Veřejnoprávní odpovědnosti za správní delikt se proto 

ten, kdo se deliktu dopustil při podnikatelské činnosti, nemůže zbavit poukazem na to, že podle 

soukromoprávního smluvního ujednání podniká v pronajaté nemovitosti (Vrchní soud v Praze ze dne 16. 

12. 1994, čj. 7 A 14/93-20, SJS č. 634/2000). Není vyloučeno, aby určitý škodlivý následek (zde 

znečištění vodního toku) byl způsoben konáním či opomenutím více právnických osob (a to případně i v 

souběhu s přestupkem fyzické osoby). V takovém případě správní orgány zkoumají odpovědnost každé 

z právnických osob ve vztahu k jí porušené právní povinnosti samostatně (a těmto právnickým osobám 

jsou pak sankce udělovány rovněž samostatně) (NSS čj. 1 As 51/2008-72). 

Z ust. § 116 odst. 1 písm. b) zákona o vodách plyne objektivní odpovědnost podnikající osoby za 

technický stav zařízení slouţící k vypouštění odpadních vod, jde o odpovědnost za škodlivý následek, tedy 

nedovolené vypouštění odpadních vod. Této odpovědnosti se povinná osoba nemůţe zprostit z důvodu 

nefunkčnosti nebo poruchy na tomto zařízení, čemuţ také odpovídá povinnost zabezpečit, aby se do 

zařízení nedostaly jiné odpadní vody neţ ty, které jsou do zařízení svedeny z provozovny povinné osoby. 

Obligatorním znakem objektivní stránky deliktu dle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona je jak jednání 

ve formě konání, tak opomenutí, jeţ zaloţilo unik odpadních vod mimo určený prostor, např. v porušení 

zákonné povinnosti vlastníka udrţovat stavbu jímky v dobrém stavebním stavu. Subjektem deliktu je ten, 

kdo vypustil nebo nechal vypustit odpadní vody, určující je tak faktický stav, nikoli právní. Vlastnické právo 

zdroje původu úniku odpadních vod (v této věci ČOV) dle soudu není určující pro vznik deliktní 

odpovědnosti, určující je, kdo je „původcem“ úniku odpadních vod ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 

písm. b) zákona. Dle § 42 odst. 1 zákona se za původce závadného stavu povaţuje ten, kdo závadný stav 

způsobil, tedy kdo způsobil únik odpadních vod ať jiţ svou činností nebo naopak nečinností. Původcem je 

obvykle vlastník zdroje (v této věci ČOV). To neplatí pouze tehdy, jestliţe je v konkrétním případě přítomen 

jiný subjekt, jehoţ vztah ke škodlivému následku je těsnější (např. nájemce, provozovatel zdroje). 

Odpovědnost provozovatele, nájemce vylučuje odpovědnost vlastníka. 

 
Jelikoţ správní orgán se soustředil pouze na vlastnické právo k ČOV, jeho úvahy nezahrnují zjištění 

provozovatele ČOV. Z vyúčtování nákladů na likvidaci splašků vyplývá, ţe v roce 2004 byl provozovatelem 

ČOV ţalobce. K deliktnímu jednání však mělo dojít v roce 2005 a 2006, správní spis tak neobsahuje 

ţádné podklady, ze kterých by bylo zřejmé, kdo v danou dobu ČOV provozoval nebo provozovat měl. 

Vzhledem k výše uvedenému ţalovaný neúplně zjistil skutkový stav potřebný k prokázání deliktní 

odpovědnosti pachatele – tehdy ţalobce. Ţaloba sice obsahuje ţalobní bod - nesprávné zjištění 

skutkového stavu, avšak takto vychází pouze ze sporování vlastnického práva ČOV. Pokud však ţalobce 

popírá svou deliktní odpovědnost v rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí, tedy v rozsahu 

vlastnického práva, a soud dovodí, ţe správní orgán vycházel z nesprávných hledisek určujících deliktní 

odpovědnost, potom je soud povinen v souladu s § 75 odst. 2 s.ř.s. přihlédnout k tomu, zda lze vůbec ze 

zákona dovodit vznik uloţené povinnosti s přihlédnutím k okolnostem konkrétní věci. Naopak soud není 

oprávněn namísto správního orgánu doplnit dokazování a znovu rozhodnout, jestliţe by tímto fakticky 

popřel nejen důvody napadeného rozhodnutí, ale i celého správního řízení, neboť by takto zcela nahradil 

správní řízení a tím účastníkovi odepřel právo na spravedlivý proces ve smyslu řešení rozhodné 

skutečnosti ve správním řízení. 
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Na základě výše uvedeného soud obě rozhodnutí ţalovaného dle § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s. zrušil, neboť 

zjištěný skutkový stav vyţaduje zásadní doplnění. Ţalovaný bude povinen zjistit, kdo v rozhodné době 

fakticky provozoval ČOV, zejména dotazem na vlastníky domů, kteří hradili poplatky za likvidaci splašků. 

Teprve pokud zde nebude ţádný subjekt, který by provozoval ČOV, bude dána odpovědnost vlastníků ČOV. 

Správní řízení o deliktu (přestupku) vlastníků domů můţe být vedeno samostatně, zejména pokud deliktní 

odpovědnost dle § 116 odst. 1 písm. b) zákona vylučuje odpovědnost nepodnikající fyzické osoby. Avšak 

pokud ţalobce namítá, ţe bylo jednáno pouze s ním ve smyslu jeho výlučné odpovědnosti, potom je 

správní orgán povinen se s tímto vypořádat a uvést, zda bylo vedeno řízení i s ostatními spoluvlastníky a 

zda jim byly uloţeny pokuty. Přičemţ správní spis obsahuje odvolání vlastníků proti zahájení řízení o 

přestupku dle zák. č.  200/1991 Sb., z čehoţ plyne, ţe bylo zahájeno řízení také proti vlastníkům domů. 

Takovýto poţadavek plyne ze zásady dobré správy, kdy správní úřad není oprávněn vest řízení o deliktu 

pouze výběrově, tedy jen proti některému z jemu známých pachatelů. Probíhající soudní řízení o určení 

vlastnického práva nebrání správnímu úřadu v rámci předběţné otázky vyřešit vlastnickou strukturu ČOV, 

je na něm, aby posoudil, zda účelu řízení odpovídá přerušení řízení či nikoli. Pokud však ţalovaný dovodil 

spoluvlastnické právo ţalobce z dodatku ke smlouvě s manţely H, opomenul, ţe dodatek byl součástí 

pouze spisu č.j. 41/OOV/0626263.08/06/PPR, proto nemohl být podkladem pro rozhodnutí č.j. 

500/2195/501 11/06, čímţ je dána vada toho rozhodnutí také ve smyslu § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s., kdy 

skutkový stav, který vzal ţalovaný za základ rozhodnutí, nemá oporu ve spise. 
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I. Vodoprávní dozor ve vztahu ke státní kontrole 

II. Rozsah dokazování při zjišťování zůstatkovém průtoku 

 

K ustanovení § 51 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a bod 3, § 114, § 116 odst. 1 písm. d), bod 4, § 122 písm. d) 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

k ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

I.   Z právních předpisů nevyplývá, ţe by obligatorním podkladem pro zahájení řízení o 

pokutě bylo ukončení státní kontroly a v návaznosti na tom výsledky této kontroly. Státní 

kontrola proto nemusela být před zahájením sankčního řízení provedena. 

II.  Správní orgán nemůţe dle názoru soudu jednoznačně tvrdit, kolik vody v korytě pod 

jezem skutečně protékalo, kdyţ jej neměřil. Správní orgán nemůţe pouze odkázat na 

zjištění učiněná v rámci místního šetření, ale bylo nepochybně jeho povinností v řízení o 

vyvození sankční odpovědnosti postupovat v souladu se zásadou materiální pravdy a 

skutečnosti pochybné či účastníkem řízení zpochybňované objasnit a najisto postavit. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2010, č.j. 6  Ca 101/2007-31 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se podanou ţalobou domáhal zrušení rozhodnutí ţalovaného, kterým bylo částečně změněno 

rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, Oblastní ho inspektorátu Havlíčkův Brod ( dále jen ČIŢP) 

č.j. 46/OOV/0605782.11/06/HPZ, ze dne 23. 11. 2006, jímţ byla ţalobci uloţena pokuta ve výši 

20.000,- Kč, a to dle § 116 odst. 1 písm. d) bod 4 a § 122 písm. d) vodního zákona. 

Ministerstvo ţivotního prostředí v napadeném rozhodnutí částečně změnilo rozhodnutí ČIŢP, oblastní 

inspektorát Havlíčkův Brod, č.j. 46/OOV/0605782.11/06/HZP ze dne 23. 11. 2006 tak, ţe se ţalobci 

uloţilo„ 1. Dle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 4 a § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona pokutu ve 
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výši 20.000,- Kč za nakládání s povrchovými vodami bez povolení vodoprávního úřadu, kterého se 

dopustil tím, ţe 25. 1. 2006 nedodrţel minimální průtok ve výši 0,23 m3/s v korytě řeky Sázavy, pod 

jezem, který je umístěn pod vtokem do náhonu malé vodní elektrárny. Minimální průtok ve výši 0,23 m³/s 

byl stanoven rozhodnutím bývalého ONV ve Ţďáře nad Sázavou vydaného pod č.j. Vod. 2355/80 Ha ze 

dne 23. 9. 1980. Všechna povrchová voda z vodního toku Sázavy tak byla pouţita k výrobě elektrické 

energie na malé vodní elektrárně, kterou provozoval a dále provozuje ţalobce jako podnikající fyzická 

osoba. Tím došlo k překročení rozsahu stávajícího povolení k nakládání s povrchovými vodami a 

k porušení povinnosti stanovené ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona. Ve zbývající 

části se rozhodnutí ČIŢP potvrzuje. 

Městský soud v Praze přezkoumal podle ustanovení § 75 zákona č.150/2002 Sb., soudního řádu 

správního, ve znění pozdějších předpisů, napadené rozhodnutí v mezích ţalobou uplatněných námitek. Při 

přezkoumání napadeného rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 

rozhodování správního orgánu a dospěl přitom k závěru, ţe ţaloba byla podána částečně důvodně. 
Ţalobce v ţalobě namítal, ţe správní orgán provedl v této věci kontrolu, a to aniţ by jakkoli ke kontrole 

přizval ţalobce, jako účastníka řízení. Porušil tak ustanovení § 51 odst. 2 správního řádu. Důkazy, které 

má k dispozici, byly získány nezákonným způsobem, kdyţ správní orgán provedl kontrolu a nepostupoval 

podle zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, a nepostupoval ani v souladu s ustanovením § 114 

zákona o vodách, kdyţ ţalobce nebyl kontrole přítomen, a proto takto provedené důkazy nelze ve 

správním řízení dle § 51 odst. 1 správního řádu pouţít. 

K této námitce soud uvádí, ţe není důvodná. Je třeba rozlišovat, kdy je prováděna skutečná kontrola a kdy 

je prováděno šetření odborného orgánu, v daném případě ČIŢP, který je k tomu zmocněn, jehoţ 

výsledkem je popis skutkového stavu věci, jako tomu bylo v projednávaném případě. Při tomto posouzení 

vychází soud i z judikatury Nejvyššího správního soudu, konkrétně např. z rozsudku 7 As 19/2006-103 ze 

dne 10.5.2007, kde byl vysloven názor, ţe ne za všech okolností, kdy ČIŢP vyvine jakoukoliv aktivitu v 

rámci plnění povinností uloţených jí právními předpisy, by musela vţdy postupovat pouze a jen podle 

zákona o státní kontrole. Tuto povinnost nelze ani dovodit z textu právních předpisů. Ze zákona o inspekci 

ani z jiného právního předpisu nevyplývá, ţe by obligatorním podkladem pro zahájení řízení o pokutě bylo 

ukončení státní kontroly a v návaznosti na tom výsledky této kontroly. Státní kontrola proto nemusela být 

před zahájením sankčního řízení provedena. Mnohdy je moţné faktické okolnosti zjistit teprve aţ na místě 

samém. Podstatou takového místního šetření není právně kvalifikovat zjištěný skutkový stav. V daném 

případě místní šetření nebylo zaměřeno na posouzení toho, zda došlo či nedošlo k porušení příslušných 

právních předpisů, ale cílem tohoto místního šetření bylo zaznamenat situaci, která fakticky existovala na 

místě a v daném čase. S výsledkem tohoto šetření pak byl ţalobce seznámen, byl také seznámen s tím, 

jaké úkony a důkazy správní orgán v rámci místního šetření provedl a měl moţnost na ně adekvátně 

reagovat, coţ také ţalobce učinil. Námitka ţalobce, ţe nebyl kontrole přítomen a proto takto provedené 

důkazy nelze ve správním řízení dle § 51 odst. 1 správního řádu pouţít, tak vzhledem k výše uvedenému  

není důvodná. 

Dále se soud zabýval otázkou, zda bylo napadené rozhodnutí o uloţení pokuty vydáno na základě 

zjištěného skutkového stavu věci, který nevzbuzuje důvodné pochybnosti, a zda bylo vydáno v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona o vodách z hlediska uplatněných ţalobních námitek. 

Pokuta byla ţalobci uloţena dle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 4 a § 122 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 254/2001 Sb. za nakládání s povrchovými vodami bez povolení vodoprávního úřadu, kterého se 

dopustil tím, ţe dne 25. 1. 2006 nedodrţel minimální průtok ve výši 0,23 m3/s v korytě řeky Sázavy, pod 

jezem, který je umístěn pod vtokem do náhonu malé vodní elektrárny. Minimální průtok ve výši 0,23 m3/s 

byl stanoven rozhodnutím bývalého ONV ve Ţďáře nad Sázavou vydaného pod č.j. Vod. 2355/80 Ha ze 

dne 23. 9. 1980. Všechna povrchová voda z vodního toku Sázavy tak byla pouţita k výrobě elektrické 

energie na malé vodní elektrárně, kterou provozoval a dále provozuje ţalobce, jako podnikající fyzická 

osoba. Tím došlo k překročení rozsahu stávajícího povolení k nakládání s povrchovými vodami a k 

porušení povinnosti stanovené ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona. 

Ustanovení § 8 v odst. 1 písm. a) stanoví, ţe povolení k nakládání s povrchovými vodami ( dále jen „ 

povolení k nakládání s vodami „) je třeba, jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání 

s nimi, a pod bodem 3, k vyuţívání jejich energetického potencionálu. 

Ustanovení § 116 odst. 1, písm. d) bod 4 vodního zákona stanoví, ţe nejde-li o trestný čin, uloţí Česká 

inspekce ţivotního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu podnikající fyzické 

osobě nebo právnické osobě (dále jen „povinná osoba"), která poruší další povinnosti tím, ţe nakládá s 

povrchovými nebo podzemními vodami bez povolení vodoprávního úřadu v případech, kdy je takového 

povolení třeba podle ustanovení § 8, nejde-li o nedovolený odběr vody podle § 117. 

Ustanovení § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona stanoví pokuty za protiprávní jednání podle §116 

odst.1 písm. d) bodů 1,2,3,4,5,9,13,14,16,17,21,28,29,31,39,40,45,48,51, 56,66,67,68, 69,74 nebo 76 

ve výši od 20 000 Kč do 1 000 000 Kč. 
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Ustanovení § 36 vodního zákona stanoví minimální zůstatkový průtok, který je specifikován v odstavci 1 

tohoto ustanovení, kdy minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě 

umoţňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. V odst. 2 tohoto 

ustanovení je uvedeno, ţe minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad při udělení povolení k 

nakládání s vodami, které můţe mít za následek sníţení průtoku vodního toku. Vodoprávní úřad přitom 

vychází z plánů oblastí povodí, z metodického pokynu vydaného Ministerstvem ţivotního prostředí a 

přihlédne ke zjištěnému stavu povrchových a podzemních vod, zejména k výsledkům vodní bilance v 

daném povodí. 

K námitce ţalobce, ţe v rozhodnutí ONV Ţďár nad Sázavou vydaného pod č.j. Vod. 2355/80 Ha ze dne 23. 

9. 1980 minimální průtok ve výši 0,23 m3/s stanoven není, soud uvádí, ţe tato není důvodná. Podkladem 

pro rozhodnutí č.j. Vod. 2355/80 Ha ze dne 23. 9. 1980, kterým bylo ţalobci povoleno nakládání s 

vodami, spočívající ve vyuţití povrchové vody k energetickému vyuţití a stavba zařízení umoţňující 

nakládání s povrchovými vodami, byla technická dokumentace, kde je jednoznačně stanoveno, ţe 

minimální průtok pod jezem v řece Sázavě bude zachován v mnoţství 0,23 m³/s. K námitce ţalobce, ţe 

rozhodnutí sice obsahuje podmínky udělení tohoto povolení, mezi nimiţ však stanovení minimálního 

zůstatkového průtoku není, a tento je obsaţen pouze v původní projektové dokumentaci, kde je pouze 

zmínka o zachování minimálního průtoku pod jezem v řece Sázavě v mnoţství 0,23 m³/s, coţ je dle 

názoru ţalobce však nezávazné a nevymahatelné, kdyţ toto není součástí vlastního výroku rozhodnutí, 

soud dospěl k závěru, ţe tato námitka není důvodná. Jak je zřejmé z předloţeného správního spisu, 

správní orgán povolil stavbu a následný provoz malé vodní elektrárny za předpokladu splnění výše 

uvedené povinnosti, to je zachování minimálního průtoku pod jezem v řece Sázavě, který bude zachován v 

mnoţství 0,23 m³/s. Na str. 3 citovaného rozhodnutí je uvedeno, ţe povolení se uděluje za předpokladu 

splnění podmínek. Podmínka č. 1 pak stanoví, ţe stavba bude provedena dle předloţené projektové 

dokumentace. Správní orgán tak povolil stavbu a následný provoz malé vodní elektrárny za předpokladu 

splnění uvedené povinnosti. Je třeba zdůraznit, ţe stanovené podmínky jsou součástí výroku rozhodnutí. 

Nesplnění povinnosti ţalobcem bylo důvodem pro zahájení správního řízení. Jak správní orgán prvního 

stupně, tak ţalovaný dospěl k závěru, ţe k protiprávnímu jednání ze strany ţalobce došlo tím, ţe 

nedodrţel tento minimální průtok ve výši 0,23 m3/ v korytě řeky Sázavy pod jezem, kdyţ překročil rámec 

svého platného povolení. Soud však přisvědčil námitce ţalobce, ţe se ţalovaný nikterak nezabýval jeho 

námitkou uvedenou v odvolání a sice, jak prvostupňový správní úřad dospěl k závěru, jaké mnoţství vody 

protékalo vodním tokem Sázavy, kdyţ toto neměřil. Jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, 

ţalovaný k této námitce uvedl, ţe štěrbinami v tělese jezu protékalo velmi nepatrné, neměřitelné 

mnoţství vody. Správní orgán tedy nemůţe dle názoru soudu jednoznačně tvrdit, kolik vody v korytě pod 

jezem skutečně protékalo, kdyţ jej neměřil. Z obecného popisu z místního šetření ani z přiloţených 

fotografií nelze vůbec odhadnout, jaký sloupec vody byl pod ledem dne 25. 1. 2006.  Ve spise rovněţ není 

ţádný doklad o tom, ţe by si správní orgán ověřoval u Českého hydrometeorologického ústavu, jaké 

mnoţství vody v daný okamţik řekou protékalo. Nelze tedy v projednávané věci učinit jednoznačný závěr o 

tom, zda byl či nebyl zachován minimální průtok pod jezem v řece Sázavě v stanoveném mnoţství 0,23 

m³/s. Nebyl tak jednoznačně zjištěn stav věci, o němţ nejsou důvodné pochybnosti. Tvrzení, ţe ţalobce 

nakládal s povrchovými vodami bez povolení vodoprávního úřadu, kdyţ nedodrţel minimální průtok pod 

jezem v řece Sázavě v povoleném mnoţství 0,23 m³/s., pak nemá oporu ani v provedeném dokazování. 

Ţalovaný nemohl v daném případě pouze odkázat na zjištění učiněná v rámci místního šetření , ale bylo 

jeho povinností v řízení o vyvození sankční odpovědnosti postupovat v souladu se zásadou materiální 

pravdy a skutečnosti pochybné či účastníkem řízení zpochybňované objasnit a najisto postavit. Při 

rozhodování o vyvození sankční odpovědnosti vůči odpovědnému subjektu se správní orgán nemůţe 

spokojit bez dalšího pouze s výsledky místního šetření, tedy s tím, ţe průtok vody jezem byl v 

inkriminované době neměřitelný a ţe štěrbinami v tělese jezu protékalo velmi nepatrné, neměřitelné 

mnoţství vody. Bylo naopak jeho povinností, pokud nebylo moţné vzhledem ke klimatickým podmínkám 

provést měření, provést jiné dokazování ve věci, které by ověřitelným způsobem objasnilo, ţe průtok v 

korytě řeky pod jezem v povolené hodnotě zachován nebyl. Výsledky místního šetření mohou být 

podkladem pro zahájení řízení o uloţení pokuty vůči odpovědnému subjektu a jedním z důkazů, kterými je 

prokazováno protiprávní jednání odpovědného subjektu, avšak samy o sobě v daném případě nenahrazují 

dokazování v rámci následně vedeného správního řízení o uloţení sankce. Ze správního spisu není patrné, 

jakým prokazatelným způsobem bylo ověřeno, ţe nebyl zachován minimální průtok pod jezem v 
povoleném mnoţství. Lze tedy uzavřít, ţe správní orgán nepostupoval tak, aby byl zjištěn stav , o němţ 

nejsou důvodné pochybnosti. Za této situace není tedy závěr ţalovaného, ţe podmínky stanovené 

zákonem byly pro uloţení pokuty naplněny, řádně odůvodněn a nemá oporu v obsahu správního spisu. 
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B. Ochrana ovzduší 

  
5555  

 

Nezbytný rozsah dokazování pro kategorizaci zdroje 

 

K ustanovení § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

k ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Pro kategorizaci stacionárního zdroje znečišťování ovzduší jako středního zdroje musí být 

jednoznačně prokázáno, ţe je v provozovně prováděna činnost předpokládaná příslušnými 

ustanoveními právních předpisů. Nestačí pouze popis umístěných zařízení, ale je nezbytné 

uvést takové údaje, ze kterých by vyplývalo, ţe k tvrzené činnosti skutečně dochází. 

 

  

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2010, č.j. 6 Ca 223/2008-60 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce podal u Městského soudu v Praze ţalobu proti rozhodnutí ţalovaného ze dne 22. 5. 2008 čj: 

276/550/08-Mor, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce ţivotního 

prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci Králové, ze dne 21. 1. 2008 sp. zn.: 

ČIŢP/45/OOO/SR01/0722631, č.j. ČIŢP/45/OOO/SR01/0722631.003/08/KPV, a kterým bylo toto 

rozhodnutí o zařazení předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší do kategorie střední zdroj 

znečišťování ovzduší potvrzeno. 

Podle § 4 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o ochraně ovzduší), stacionární zdroj znečišťování ovzduší (dále jen „stacionární zdroj") je mimo jiné 

zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo můţe znečišťovat 

ovzduší. Podle § 4 odst. 4 písm.c) zákona č. 86/2002 Sb. se stacionární zdroje dělí podle míry svého vlivu 

na kvalitu ovzduší na 4 kategorie. Podle § 4 odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb. prováděcí právní předpis 

stanoví způsob zařazování stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií. Oním prováděcím právním 

předpisem je nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve kterém je v příloze 1 pod bodem 3.3 

uvedeno, ţe zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, 

výroba biţuterie, aj.) je střední zdroj znečišťování. 

V daném případě ţalovaný vycházel z toho, ţe v kontrolované provozovně je umístěno technologické 

zařízení, které slouţí nebo můţe slouţit ke zpracování a zušlechťování skla, které je zde buď malováno 

ručně nebo je k jeho zdobení pouţíván sítotisk či obtisky s následným vypalováním. V protokolu o kontrole 

provedené dne 15. 8. 2007 v předmětné provozovně je uvedeno, ţe je zde provozováno zušlechťování 

skla sítotiskem, popřípadě sítotiskem s obtisky, které se následně vypaluje ve dvou různých komorových 

pecích. Z protokolu dále vyplývá, ţe v provozovně jsou umístěny dva sítotiskové stroje a ţe se zde nachází 

pracoviště pro ruční malování skla. Toto pracoviště však není nijak blíţe popsáno, nebyla ani pořízena 

fotodokumentace. Rovněţ tak z protokolu nelze dovodit, ţe sítotiskové stroje jsou vyuţívány právě na 

zušlechťování skla. V protokolu je sice uvedeno, ţe v jedné z pecí, která v době kontroly vychládala, byly 

umístěny půllitry, ale tyto nejsou nijak blíţe popsány. Nelze tedy nepřihlédnout k tvrzení ţalobce, ţe není 

prokázáno, ţe se jednalo o skleněné půllitry, které byly zušlechťovány v dané provozovně způsobem 

předpokládaným shora uvedeným nařízením vlády. Vzhledem k tomu, ţe tyto okolnosti jsou rozhodné pro 

zařazení předmětného stacionárního zdroje do kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší, nepostačuje 

dle názoru soudu pouhé konstatování, ţe v provozovně jsou umístěna určitá technologická zařízení, která 

znečišťují či mohou znečišťovat ovzduší. To, ţe se v daném případě jedná o stacionární zdroj znečišťování 

ovzduší není ostatně mezi účastníky sporné. Sporným je to, zda se jedná o malý či střední zdroj 
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znečišťování. Pro zařazení jako střední zdroj znečišťování by muselo být jednoznačně prokázáno, ţe v 

předmětné provozovně je prováděna činnost předpokládaná v bodě 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 

615/2006 Sb. 

Takové podklady však dle názoru soudu ve spise zaloţeny nejsou. Ani z obsahu protokolu o kontrole ani 

ze zmiňovaného odborného posudku nelze mít za prokázané, ţe v předmětné provozovně je provozováno 

zušlechťování skla. V protokolu jsou popsána pouze umístěná zařízení, neobsahuje však ţádné údaje, ze 

kterých by vyplývalo, ţe k tvrzené činnosti dochází. Není-li prokázáno, ţe dochází k zušlechťování skla, 

nelze stacionární zdroj zařadit jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Pro rozhodnutí o zařazení 

předmětného stacionárního zdroje do kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší by mělo být ze 

správního spisu patrné, ţe skutečně k provozování zušlechťování skla sítotiskem, sítotiskem s obtisky či 

malbou a následným vypalováním dochází. Faktické provádění těchto činností však protokol nezachycuje. 

Vzhledem k tomu, ţe u půllitrů, které byly umístěny ve vychládající peci, není blíţe popsáno, z jakého jsou 

materiálu, nelze ani tento poznatek povaţovat za důkaz prokazující správnost zařazení uvedeného 

stacionárního zdroje. Je tedy třeba přisvědčit námitce ţalobce, ţe si správní orgán neopatřil dostatek 

důkazů pro vydání rozhodnutí o zařazení předmětného zdroje do kategorie střední zdroj znečišťování 

ovzduší, ţe tedy nebylo respektováno ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpis, podle kterého je správní orgán povinen zjistit všechny okolnosti důleţité pro 

ochranu veřejného zájmu. V této souvislosti povaţuje soud za vhodné poukázat na to, ţe ţalobce tuto 

námitku vznášel od začátku řízení i při samotné kontrole. 
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I. Vztah stanoviska EIA a povolení orgánu ochrany ovzduší 

II. Obligatorní účel schváleného plánu sníţení emisí 

 

K ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

I. Orgán ochrany ovzduší by měl před vydáním svého povolení k uvedení zdroje znečišťování 

ovzduší do dočasného nebo trvalého provozu disponovat stanoviskem EIA a zohlednit jej 

v tomto svém rozhodnutí. V případě, kdy by orgán ochrany ovzduší rozhodoval bez znalosti 

závěrů obsaţených ve stanovisku EIA, ztratilo by jeho vlastní stanovisko či rozhodnutí, 

slouţící jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu, svůj smysl, jelikoţ by orgán 

ochrany ovzduší závěry EIA nezohlednil, resp. zohlednit nemohl. 

II.Kaţdý schválený plán sníţení emisí by měl směřovat k jejich faktickému sniţování, a 

nikoliv pouze naplnit formální podmínky zákona. Je proto povinností orgánu ochrany 

ovzduší odůvodnit schválení plánu sníţení emisí namísto uloţení povinnosti dodrţovat 

emisní limity nejen z hlediska volby mezi nimi, ale i odůvodnit konkrétní obsah tohoto 

plánu a jeho věcné podmínky, a to s ohledem na dosaţení uvedeného účelu, tj. ochranu 

ovzduší před znečišťováním. Případná nulová či jen minimální účinnost plánu sníţení 

emisí bude znamenat překročení mezí správního uváţení orgánu ochrany ovzduší, příp. 

zneuţití tohoto uváţení. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2010, č.j. 5 A 175/2010-134 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2010, č.j. 9 As 15/2010-110 

(Z vlastních zdrojů) 
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Z odůvodnění: 
 

Ţalobce se podanou ţalobou domáhal zrušení rozhodnutí ţalovaného označeného v záhlaví rozsudku, 

kterým bylo změněno rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, č.j. OŢPZ/21717/2005/NE, ze 

dne 24. července 2006 tak, ţe se doba realizace plánu sniţování emisí pachových látek zkracuje ke dni 

30. června 2007; v ostatním zůstává rozhodnutí beze změny. Rozhodnutím správního orgánu prvního 

stupně bylo dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen 

„zákon o ochraně ovzduší“), vydáno povolení k uvedení velkého zdroje znečišťování ovzduší do zkušebního 

provozu při splnění stanovených podmínek. 

Rozhodnutím ze dne 2. listopadu 2006 rozhodl ţalovaný pod č.j. 655/550/06-Mor tak, ţe prvostupňové 

rozhodnutí změnil tak, ţe se doba realizace plánu sniţování emisí pachových látek zkracuje ke dni 30. 

června 2007; v ostatním rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění svého rozhodnutí k podstatě věci uvedl, ţe z 

hlediska stavebního zákona je stav takový, ţe provozovatel zařízení dále provozuje na základě souhlasu k 

zahájení zkušebního provozu vydaného stavebním úřadem bez časového omezení. Zařízení dosud nebylo 

zkolaudováno. Správní řízení bylo vedeno o změně účelu uţívání stavby, neboť se nejednalo o novou 

stavbu. Záměrem provozovatele byla instalace technologie do stávající haly. Krajský úřad zasáhl do 

správního procesu aţ po tom, co zjistil, ţe stavební úřad připustil provoz bez povolení orgánu ochrany 

ovzduší a posléze vydal povolení ke zkušebnímu provozu lakovny. Krajský úřad, který je dotčeným 

orgánem z hlediska ochrany ovzduší, a který ve věci vydává tzv. podkladové rozhodnutí, však nemůţe být 

zastřešujícím orgánem, který zohlední i to co plyne z jiných zákonů. To se týká například posouzení vlivu 

záměru na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Toto stanovisko má vyţadovat stavební úřad. 

Obdobně oproti námitkám ţalobce ţalovaný nemohl posuzovat hluk, zdravotní rizika, dopravní situaci, 

umístění zdroje do území apod. Rozhodnutí pouze řeší otázku, zda lze připustit zkušební provoz zařízení 

na likvidaci pachových látek produkovaných kataforesních linkou z pohledu zákona o ochraně ovzduší. 

Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně bylo vydáno aţ po té, co bylo opraveno jeho rozhodnutí ze 

dne 3. června 2005, došlo ke změně zákona o ochraně ovzduší (zavedení plánu sniţování emisí 

pachových látek) a byla novelizována pachová problematika vyhláškami č. 362/2006 Sb. a č. 363/2006 

Sb. (zrušení emisního limitu pro pachové látky). Tyto skutečnosti nemohl správní orgán ignorovat. Dále 

správní orgán vypořádal námitky 1 aţ 7 uvedené v odvolání ţalobce a uvedl, ţe lhůtu pro realizaci plánu 

zkrátil do 30. června 2007, neboť byla neodůvodněně dlouhá ve vztahu k harmonogramu plánované 

investice. Proti tomuto rozhodnutí směřuje ţaloba. Městský soud v Praze podanou ţalobu zamítl 

rozsudkem ze dne 30. 7. 2009, č.j. 5 Ca 9/2007-61. K námitce chybně vymezeného okruhu účastníků 

řízení městský soud konstatoval, ţe kaţdý, kdo se správnímu orgánu přihlásil jako účastník řízení, byl do 

řízení přibrán a jeho práva byla respektována, ať uţ šlo o stěţovatele či osobu zúčastněnou na řízení. 

Ţalobce byl účastníkem řízení, nebyl tedy na svém subjektivním veřejném právu v tomto ohledu nijak 

zkrácen. Pokud ţalobce namítal, ţe povolení k uvedení linky do zkušebního provozu nebylo moţno vydat 

bez stanoviska EIA, zdejší soud k tomu uvedl, ţe ţalobou napadené rozhodnutí je rozhodnutím 

podkladovým, se kterým v dalším řízení musí odpovídajícím způsobem naloţit příslušný stavební úřad. 

Musí vyţádat stanovisko posouzení dle procesu EIA. Ohledně plánu sníţení emisí městský soud dospěl k 

závěru, ţe je na uváţení správního orgánu, zda uloţí provozovateli plnit plán sníţení emisí namísto 

povinnosti dodrţovat některé emisní limity. Zákon blíţe neupravuje poţadavky na plán sniţování emisí, 

stěţovatelem namítaná malá účinnost plánu nemůţe být důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí. 

K poţadavku stěţovatele, aby povolení zkušebního provozu bylo stanoveno aţ pro období, kdy skutečně 

bude nainstalováno nové zařízení, které má být vyzkoušeno, městský soud uvedl, ţe povolením 

zkušebního provozu vzniká provozovateli právo započít se zkušebním provozem, nikoliv povinnost. Zdejší 

soud rovněţ zamítl jako nedůvodné, příp. irelevantní námitky stěţovatele týkající se prověření přípustné 

míry obtěţování zápachem, prokazatelnosti záznamů v provozním deníku, doby pokračování výroby v 

případě výpadku filtrace odpadních látek, kontroly moţných míst úniku zplodin z haly, v níţ je instalována 

kataforesní linka, zanesení haly v katastrálních mapách jako objektu občanské vybavenosti a nepřizvání 

soudního znalce do řízení vedeného krajským úřadem a ţalovaným. V závěru svého rozsudku se městský 

soud vyjádřil téţ k jednotlivým odborně-technickým námitkám stěţovatele, vzneseným v odvolacím 

správním řízení, o nichţ měl podle soudu ţalovaný rozhodnout. Byť tak neučinil pod výslovně číslovanými 

body, byly tyto námitky vypořádány. Na základě výše uvedeného městský soud ţalobu stěţovatele zamítl.  

 

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem č.j. 9 As 15/2010-110 ze dne 27. května 2010 rozsudek 

Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, ţe 

stěţejním je na základě kasační námitky stěţovatele posouzení, zda správní orgány jsou oprávněny vydat 

rozhodnutí o povolení zdroje do zkušebního či trvalého provozu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) 

zákona o ochraně ovzduší, aniţ by přitom zjišťovaly, zda samotný zdroj jako záměr ve smyslu zákona č. 

100/2001 Sb. podléhá posouzení vlivů na ţivotní prostředí; pokud ano a příslušným orgánem bylo o této 

otázce vydáno věcné stanovisko (stanovisko EIA), zda jsou povinny jej zohlednit v řízení vedeném podle 
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zákona o ochraně ovzduší. Pro řešení uvedené otázky bylo dle Nejvyššího správního soudu klíčovým 

zhodnocení vztahu stanoviska EIA ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb. a povolení orgánu 

ochrany ovzduší vydávaného podle § 17 zákona o ochraně ovzduší. Podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o 

ochraně ovzduší příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska a povolení k řízením podle zvláštního 

právního předpisu, která obsahují podmínky ochrany ovzduší. Jsou jimi povolení k uvedení zvláště velkých, 

velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu. Podle § 5 odst. 6 téhoţ zákona 

u stacionárního zdroje, který stanoví prováděcí právní předpis, můţe krajský úřad uloţit provozovateli 

místo povinnosti dodrţovat některé emisní limity povinnost plnit plán sníţení emisí znečišťujících látek, 

případně opatření k omezování pouţití surovin a výrobků, z nichţ vznikají emise znečišťujících látek, 

popřípadě pachových látek, (dále jen „plán sníţení emisí“). 

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě 

oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 9 odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k 

posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náleţitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 

Podle odst. 3, věty prvé, téhoţ ustanovení je stanovisko odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Podle odst. 4 správní úřad, který vydává 

rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů (dále jen „rozhodnutí“), zveřejní ţádost o 

vydání tohoto rozhodnutí, a to vţdy alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vţdy v úvahu obsah 

stanoviska. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v ţádném 

správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů. V těchto řízeních a 

postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Při svém rozhodování bere správní úřad vţdy v 

úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní poţadavky týkající se ochrany ţivotního 

prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo 

učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vţdy obsahovat odůvodnění. Toto ustanovení je odbornou literaturou 

(Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí s komentářem. 1. vydání, Praha: ABF – 

nakladatelství ARCH, 2005, str. 41) vykládáno následujícím způsobem: „v úvodních větách odstavce 3 je 

vymezen význam stanoviska pro následní povolovací procesy. […] Stanovisko bude mít v těchto řízeních 

funkci odborného podkladu (resp. objektivního odborného podkladu, jak uvádí § 1 odst. 3) pro vydání 

těchto rozhodnutí a oznamovatel je bude předkládat jako jeden z podkladů pro jejich vydání. […] Podle 

věty první v odstavci 4 bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v 

ţádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů. V této 

souvislosti vyvstává otázka, zda se toto ustanovení vztahuje i na tzv. podkladová či předběţná rozhodnutí, 

vydávaná orgány ochrany ţivotního prostředí (např. souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 zákona č. 

114/1992 Sb. či povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb.). Na základě 

výslovného znění tohoto ustanovení (‚Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí … nutná k provedení záměru 

v ţádném správním ani jiném řízení…’) i věcných důvodů se odstavec 4 […] vztahuje i na podkladová 

rozhodnutí.“ Podle názoru Nejvyššího správního soudu by bylo nelogické, aby informace obsaţené ve 

stanovisku EIA byly k dispozici pouze stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí (nebo 

příp. dle skutkové situace stavebního povolení), a nikoli dotčenému orgánu státní správy (zde orgánu 

ochrany ovzduší), který je z hlediska své působnosti povolán a nadán odbornou kompetencí posuzovat a 

rozhodovat odborné otázky. V případě, kdy by příslušný dotčený orgán v řízení podle sloţkového zákona 

rozhodl bez znalosti závěrů obsaţených ve stanovisku EIA, ztratilo by do jisté míry jeho vlastní stanovisko 

či rozhodnutí, slouţící jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu, svůj smysl, jelikoţ by závěry EIA 

nezohlednil, resp. zohlednit nemohl. Nelze ani vyloučit situaci, kdy závěry stanoviska EIA a rozhodnutí 

dotčeného orgánu státní správy vyzní rozporně. Dotčený orgán by proto měl mít k dispozici stanovisko EIA 

i proto, aby své rozhodnutí řádně, dostatečně a přesvědčivě odůvodnil, a to především v situaci, kdy se od 

závěrů stanoviska EIA odchýlí nebo s nimi bude jeho názor dokonce v přímém rozporu. Zpětně by totiţ na 

závěry stanoviska EIA jiţ nemohl nijak reagovat a stavební úřad by musel řešit situace, kdy by mu byly 

v podkladových rozhodnutích předloţeny rozporné závěry stanoviska EIA a dotčeného orgánu ke stejnému 

předmětu posuzování. Lze předpokládat, ţe tyto rozpory by pravděpodobně byly řešeny zasláním 

stanoviska EIA dotčenému orgánu a výzvou k vyjádření se ke vzniklým rozporům. V projednávané věci k jiţ 

zmíněným argumentům dále přistupuje skutečnost, ţe podle § 17 zákona o ochraně ovzduší příslušný 

orgán rozhoduje nejen o povolení k uvedení dotčeného zdroje do dočasného ale i trvalého provozu (k 

tomu lze odkázat zejména na související věc projednávanou zdejším soudem pod sp. zn. 9 As 40/2010), 

vydává tedy rozhodnutí s platností bez časového omezení. Tím spíše je pak třeba trvat na tom, aby orgán 

ochrany ovzduší před svým rozhodnutím jiţ disponoval stanoviskem EIA a zohlednil jej. Nebylo-li 

stanoviska EIA do doby rozhodování dotčeného orgánu dosud zpracováno, neměl by bez jeho předloţení či 

obstarání vydávat rozhodnutí. Na základě výše uvedeného se Nejvyšší správní soud přiklonil k právnímu 

názoru stěţovatele. Městský soud tedy dle názoru Nejvyššího správního soudu pochybil, pokud k totoţné 

ţalobní námitce rozhodnutí ţalovaného nezrušil a věc mu nevrátil k dalšímu řízení, čímţ zatíţil svůj 

rozsudek vadou nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky. Vzhledem k tomuto 
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závěru Nejvyššího správního soudu je nepochybné, ţe po vrácení věci k dalšímu řízení zdejšímu soudu 

nezbylo neţ ţalobou napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení správnímu orgánu.  

Nejvyšší správní soud se však dále zabýval i dalším bodem kasační stíţnosti, který se vztahuje k plánu 

sniţování emisí schválenému rozhodnutím krajského úřadu, u něhoţ je namítaným důvodem 

nezákonnosti jeho malá účinnost. Městský soud uvedl, ţe jde o věc správního uváţení, kdy je na úvaze 

správního orgánu, zda provozovateli podle zákona o ochraně ovzduší uloţí plnit plán sníţení emisí namísto 

povinnosti dodrţovat některé emisní limity, přičemţ namítaná malá účinnost plánu nemůţe být důvodem 

pro zrušení napadeného rozhodnutí. Je však skutečností, ţe pro nezákonnost zruší soud napadené 

rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, ţe správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uváţení nebo 

jej zneuţil. Nejvyšší správní soud dospěl v tomto ohledu k závěru, ţe městský soud pojal hranice 

přezkumu rozhodnutí vydaného na základě správního uváţení příliš restriktivně. Přitom zejména v 

případech, kdy je omezeno právo účastníka na přezkum hmotně právních či procesních otázek v plném 

rozsahu, je třeba postupovat zdrţenlivě. V případech uţití správního uváţení zákon vytváří kritéria volby 

skutečností, které právní norma nepředpokládá, avšak za potřebné jsou uznány uváţením správního 

orgánu. Soud pak na základě námitek přezkoumává, zda správní orgán nepřekročil meze svého uváţení 

nebo jej nezneuţil. Ve vztahu k projednávané věci je dle Nejvyššího správního soudu nepochybné, ţe 

smyslem zakotvení emisních limitů a stejně tak i uloţení povinnosti plnit plán sníţení emisí je ochrana 

ovzduší. Měření emisí pachových látek, hodnoty emisních limitů pro pachové látky a imisní limity 

obtěţování zápachem byly v době rozhodování krajského úřadu stanoveny vyhláškou č. 356/2002 Sb., 

konkrétně v jejím ustanovení § 15 a v příloze 2. Dne 1. 8. 2006 nabyla účinnosti vyhláška č. 362/2006 

Sb., která jiţ konkrétní limity neupravuje. Podle jejího § 2 odst. 1 se stanovení koncentrace pachových 

látek provádí postupem stanoveným touto vyhláškou a technickou normou. V příloze 3 vyhlášky č. 

355/2002 Sb., vztahující se rovněţ k ochraně ovzduší, je uvedeno, ţe podstatou plánu sniţování emisí 

(redukčního plánu) je umoţnit sníţení emisí v ekvivalentní míře, jaké by bylo dosaţeno uplatněním 

emisních limitů, a rovněţ je zde obsaţen návod ke zpracování redukčního plánu. Je přitom povinností 

správního orgánu v této části odůvodnit výrok svého rozhodnutí jak ohledně volby schválení plánu sníţení 

emisí namísto uloţení povinnosti dodrţovat emisní limity, tak i ohledně konkrétního obsahu a věcných 

podmínek samotného plánu. Pokud krajským úřadem schválený plán sníţení emisí k ochraně ovzduší 

nijak nepřispívá, pak je zřejmé, ţe volba tohoto prostředku, byť jinak zmiňovaná zákonem, v tomto 

případě nemohla vést a nevedla k dosaţení primárního účelu, tj. k ochraně ovzduší. Dle Nejvyššího 

správního soudu je nutno přisvědčit stěţovateli, ţe plán sníţení emisí v dané podobě byl pouze procesním 

prostředkem pouţitým pro splnění formálních poţadavků zákona bez faktických důsledků. Tato 

skutečnost mohla představovat překročení mezí správního uváţení, jelikoţ kaţdý schválený plán sníţení 

emisí by měl směřovat k jejich faktickému sniţování, nejen naplnit formální podmínky zákona. V souladu 

s tímto závěrem je třeba konstatovat, ţe i nízká účinnost plánu sniţování emisí můţe být důvodem ke 

zrušení rozhodnutí správního úřadu. Případná nulová či jen minimální účinnost plánu sniţování emisí totiţ 

zpravidla bude znamenat překročení mezí správnímu orgánu svěřenému uváţení, příp. jeho zneuţití. 

Zdejší soud tedy ţalovaného upozorňuje, ţe tento názor vyslovený Nejvyšším správním soudem je pro 

správní orgány v dalším řízení závazný (§ 78 odst. 5 s.ř.s.) a je tedy třeba, aby jej vzal v potaz. Vysloveným 

právním názorem byl Městský soud při novém projednání věci vázán (§ 110 odst. 3 s.ř.s.). S ohledem na 

výše vyslovený názor Nejvyššího správního soudu Městskému soudu nezbylo, neţ ţalobou napadené 

rozhodnutí pro nezákonnost zrušit (§ 78 odst. 1 s.ř.s.). 
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C. Ochrana přírody a krajiny 
  

222233  

 

Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanského sdruţení zabývajícího se ochranou ţivotního 

prostředí ve správním řízení 

Územní řízení: námitky účastníka 

 

K ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

    

   S námitkami občanského sdruţení, které své postavení účastníka správního řízení odvozuje 

z § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je správní orgán povinen se věcně 

vypořádat pouze v případě, ţe se týkají zájmů, které občanské sdruţení ve správním řízení 

hájí, tj. pokud souvisejí s ochranou přírody a krajiny tak, jak je vymezena citovaným 

zákonem (srovnej zejména § 1 aţ § 3 citovaného zákona). V opačném případě postačí, 

pokud správní orgán přezkoumatelným způsobem zdůvodní, proč se námitky uplatněné 

občanským sdruţením těchto zájmů netýkají. 

 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2010, č.j. 7 As 2/2009-80 

(převzato ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2010) 

  

Z odůvodnění: 

 
Rozsudkem ze dne 16. 10. 2008, č. j. 22 Ca 26/2006 – 50, zrušil Krajský soud v Ostravě pro vady řízení 

rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „stěţovatel“) ze dne 1. 11. 2005, č. j. 

24915/2005/ÚPS/Chr/0005, kterým bylo změněno územní rozhodnutí Městského úřadu Krnov (dále jen 

„stavební úřad“) ze dne 22. 7. 2005, č. j. 2004004009/RR/SU/BI, o umístění stavby „Obchodní centrum, 

ul. Opavská, k. ú. Opavské Předměstí, NOVOSTAVBA OBCHODNÍHO CENTRA“. Krajský soud shledal 

důvodnými ţalobní body 1 a 2, v nichţ ţalobce (dále jen „účastník řízení“) namítal, ţe se stavební úřad 

nezabýval jeho námitkami s odůvodněním, ţe se netýkaly ochrany přírody a krajiny a ţe stěţovatel 

neodůvodnil, proč byl tento názor stavebního úřadu správný. Ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

účinném do 31. 12. 2006 (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), upravuje podmínky účasti 

občanských sdruţení v řízeních, v nichţ mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Pokud 

občanské sdruţení tyto podmínky splní, stává se účastníkem daného řízení. Citované ustanovení však 

nijak neomezuje práva takového účastníka řízení. V této souvislosti krajský soud odkázal na ust. § 4 odst. 

2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a na ust. § 36 a § 39 

zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a uvedl, ţe ani v těchto 

ustanoveních nejsou obsaţena ţádná omezení obsahu či rozsahu námitek kteréhokoliv účastníka. 

Poukaz stěţovatele na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, č. j. 5 A 137/2000 - 137 

(správně č. j. 5 A 137/2000 - 37) označil krajský soud za nepřípadný, neboť ve zmiňované věci námitky 

občanského sdruţení směřovaly k tomu, ţe stavební úřad řízení nezastavil, ačkoli pro to byly splněny 

podmínky. Krajský soud dále citoval právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

11. 9. 2008, č. j. 2 As 57/2008 – 84, a část rozsudku tohoto soudu ze dne 31. 1. 2006, č. j. 5 As 

53/2004 - 96. Poté krajský soud vyslovil závěr, ţe správní orgány obou stupňů se v dané věci vůbec 

nezabývaly námitkami účastníka řízení (resp. stavební úřad odůvodnil jejich zamítnutí pouze obecným 

odkazem na to, ţe se netýkaly zákona o ochraně přírody a krajiny, a stěţovatel tento postup potvrdil), a 

proto jsou jejich rozhodnutí v tomto ohledu nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů. K tomu krajský 

soud s odkazem na ust. § 3 odst. 1 písm. k) a § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny poznamenal, ţe 

citovaný zákon se netýká pouze přírody v úzkém smyslu (flóra, fauna), ale téţ krajiny, takţe např. námitka 

účastníka řízení o narušení historického rázu města nevybočuje z rámce citovaného zákona. Úkolem 

správních orgánů v řízení o umístění stavby však nebude zkoumat, zda jsou určité námitky podřaditelné 

pod zákon o ochraně přírody a krajiny, ale to, zda řešení dané otázky spadá do kompetence stavebního 

úřadu a jaký význam má z hlediska územního rozhodnutí, bez ohledu na to, který účastník řízení námitku 

vznesl. Důvodnou shledal krajský soud i námitku, ţe územní rozhodnutí bylo vydáno bez dohody s 
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orgánem památkové péče. Stavební úřad v odůvodnění svého rozhodnutí pouze označil podle dat 

jednotlivá stanoviska tohoto orgánu, aniţ by bylo zřejmé, co obsahují a uzavřel zcela obecně, ţe 

zkoordinoval doloţená stanoviska dotčených orgánů státní správy. Stěţovatel pak v napadeném 

rozhodnutí zmínil pouze poslední stanovisko orgánu státní památkové péče (ze dne 6. 5. 2005) s tím, ţe 

toto je kladné. Tento postup byl vadný, neboť správní orgány se vůbec nezabývaly tím, ţe dotčený orgán 

poskytl postupně více stanovisek, a to odlišných, a nezdůvodnily, proč se přiklonily k poslednímu z nich. 

Předmětná rozhodnutí jsou z tohoto hlediska zcela nepřezkoumatelná. Ţalobní námitka, ţe rozhodnutí o 

umístění stavby bylo vydáno bez zjištění přípustnosti zásahu do krajinného rázu a významného krajinného 

prvku, byla podle krajského soudu formulována velmi obecně a ze ţaloby tak nebylo zřejmé, o jakou 

sloţku krajinného rázu se má jednat. Účastník řízení sice tvrdil, ţe jde o zásah do významného krajinného 

prvku – údolní nivy, avšak z obsahu spisu je patrno, ţe jde o území městské zástavby, poblíţ 

frekventované silnice I/57. V blízkosti sice teče řeka Opava, ale její koryto je zahloubeno oproti terénu 

lokality o 3 aţ 4 m. Navíc byl záměr této stavby posouzen v řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a k věci se dále vyjadřoval Městský 

úřad Krnov. Tuto námitku proto krajský soud nepovaţoval za důvodnou. 

 

Proti tomuto rozsudku podal stěţovatel v zákonné lhůtě kasační stíţnost z důvodu uvedeného v ust. § 103 

o dst. 1 p ísm. a) s . ř. s. Důvod uvedený krajským soudem pro zrušení napadeného rozhodnutí, ţe se 

stavební úřad v územním řízení vůbec nezabýval námitkami účastníka řízení a nerozhodl o nich, nemůţe 

podle stěţovatele obstát. Stavební úřad se námitkami účastníka řízení zabýval a rozhodl o nich tak, ţe je v 

plném rozsahu zamítl. Stavební úřad tak postupoval v naprostém souladu s rozsudkem Nejvyššího 

správního soudu ze dne 31. 1. 2006, č. j. 5 As 53/2004 - 96, který citoval krajský soud v napadeném 

rozsudku, neboť v průběhu územního řízení nebránil účastníkovi řízení v uvedení jakékoli námitky, 

jakéhokoli obsahu a o všech jeho námitkách rozhodl, a to tak, ţe jim nevyhověl. Tuto část výroku pak 

stavební úřad zdůvodnil tím, ţe se netýkají ochrany přírody a krajiny. Ke shodnému závěru dospěl rovněţ 

stěţovatel v napadeném rozhodnutí. Svůj právní názor přitom opíral o rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 19. 2. 2004, č. j. 5 A 137/2000 - 137 (správně č. j. 5 A 137/2000 - 37), z jehoţ obsahu 

plyne, ţe občanská sdruţení zaloţená za účelem ochrany přírody a krajiny mohou ve správních řízeních 

vznášet připomínky či námitky jen v rozsahu předmětu své činnosti. Stěţovatel v odůvodnění napadeného 

rozhodnutí zdůraznil, ţe ze spisového materiálu nevyplývá, ţe by stavební úřad v průběhu územního řízení 

účastníka řízení omezil nebo mu jinak upřel jeho procesní práva. V průběhu odvolacího řízení pak 

stěţovatel svým opatřením podle ust. § 33 odst. 2 správního řádu umoţnil všem účastníkům řízení, aby se 

před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhli jeho 

doplnění. Stěţovatel se odvoláním podaným účastníkem řízení podrobně zabýval spolu s rozhodnutím 

stavebního úřadu a souvisejícím spisovým materiálem a teprve po jeho přezkoumání v celém rozsahu 

dospěl k závěru, ţe předmětné rozhodnutí netrpí takovými věcnými a procesními vadami, pro které by 

bylo nutno je zrušit. Ve svém rozhodnutí se podrobně zabýval i námitkami účastníka řízení, které byly 

uplatněny aţ v jeho podání ze dne 20. 9. 2005, tedy po lhůtě stavebním úřadem stanovené. Ani v 

rozhodnutí stavebního úřadu, ani v rozhodnutí stěţovatele není uvedeno, ţe se k nim nepřihlíţí, tzn. ţe se 

jimi správní orgány nebudou zabývat. Podle stěţovatele krajský soud rozhodl v rozporu se zákonem, 

pokud dospěl k závěru, ţe ţalobní námitky 1 a 2 byly důvodné. Účastník řízení se sice dovolával svých 

procesních práv, ale vydáním napadeného rozhodnutí k ţádnému zásahu do procesních práv účastníka 

řízení nedošlo. Účastník řízení byl vyrozuměn o termínu ústního jednání, o jeho námitkách stavební úřad 

řádně rozhodl, nebylo mu upřeno ani právo na podání opravného prostředku, čehoţ také vyuţil, ani 

subjektivní procesní právo v průběhu řízení o odvolání. Stěţovatel se podrobně zabýval obsahem všech 

jeho námitek. Skutečnost, ţe správní orgány námitkám účastníka řízení nepřisvědčily, nezpůsobuje 

porušení jeho procesních práv. Dále stěţovatel poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

7. 12. 2005, č. j. 3 As 8/2005 - 118, na usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 

282/97, a na nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97, jímţ bylo zrušeno usnesení 

Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 1996, č. j. 6 A 95/94 – 42, a v této souvislosti ocitoval závěry, ke 

kterým dospěl Vrchní soud v Praze v novém rozhodnutí. Připomenul také rozsudek Vrchního soudu 

v Praze ze dne 21. 6. 2001, č. j. 5 A 86/98 – 68, a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 12. 2000, č. j. III. 

ÚS 420/2000. Stěţovatel také upozornil na to, ţe své rozhodnutí vydal dne 1. 11. 2005, přičemţ vycházel 

v otázkách posuzování námitek účastníka řízení z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu. 

Krajský soud však v napadeném rozsudku vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu z roku 2006. V 

případě, kdy určitá otázka není řešena přímo v obecně závazném právním předpise, je nutno při 

posuzování jejího řešení v soudním řízení vycházet z ustálené judikatury v době, kdy byla přezkoumávaná 

správní rozhodnutí vydána. V opačném případě by došlo k narušení právní jistoty v zákonnost 

pravomocného rozhodnutí. V této souvislosti stěţovatel poukázal na ust. § 75 odst. 1 s. ř. s. a také na 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, č. j. 8 As 31/2006 - 78. Pokud jde o námitky 

účastníka řízení ve vztahu k ochraně přírody a krajiny, které uvedl v odvolání, pak lze pouze odkázat na 
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odůvodnění napadeného rozhodnutí stěţovatele. K závěru krajského soudu týkajícímu se vzájemně 

odlišných stanovisek a nezdůvodnění, proč se stavební úřad přiklonil k poslednímu z nich, stěţovatel 

uvedl, ţe stavební úřad vycházel ze stanoviska Městského úřadu Krnov, odboru vnějších, vztahů jako 

orgánu ochrany na úseku památkové péče ze dne 2. 5. 2005 z důvodu, ţe toto v sobě zahrnovalo 

výsledné posouzení předmětu řízení. Pokud se jedná o předchozí stanoviska tohoto orgánu, pak právě z 

důvodu jejich neurčitosti a nejasnosti byl tento vyzván k nápravě a vydání stanoviska v souladu se 

zákonem. Podle stěţovatele není území, na kterém je předmětná novostavba navrhována, územím, kde 

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, ţe je nezbytné 

uplatňovat zájmy státní památkové péče. Stanovisko orgánu státní památkové péče proto nelze 

povaţovat za jakkoliv závazné pro stavební úřad, ale pouze jako doporučující. Je třeba konstatovat, ţe 

dané území nemá výraznější architektonické a urbanistické hodnoty, proto není součástí ţádného plošně 

chráněného území, tj. památkové rezervace, památkové zóny ani ochranného pásma. Na základě výše 

uvedeného se stěţovatel domnívá, ţe jeho rozhodnutí bylo vydáno v souladu jak se stavebním zákonem, 

tak se správním řádem, na základě přesně a úplně zjištěného skutkového stavu věci a v řízení tak nedošlo 

k vadám vyčítaným v napadeném rozsudku krajským soudem. Proto navrhl zrušení napadeného rozsudku 

a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení. 

 

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ust. § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán 

rozsahem a důvody, které uplatnil stěţovatel v podané kasační stíţnosti, a přitom sám shledal vadu 

uvedenou v odstavci 3, k níţ musel přihlédnout z úřední povinnosti. Stěţovatel v kasační stíţnosti 

zpochybnil závěr krajského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správních orgánů obou stupňů pro 

nedostatek důvodů, neboť se nevypořádaly s námitkami účastníka řízení. Z rozhodnutí o umístění stavby 

ze dne 22. 7. 2005 Nejvyšší správní soud zjistil, ţe stavební úřad námitky účastníka řízení zamítl, protoţe 

dospěl k závěru, ţe „podané námitky občanského sdruţení, které se netýkaly ochrany přírody a krajiny 

vymezené zákonem č. 114/1992 Sb. nemůţe toto sdruţení uplatňovat, neboť mu to citovaný zákon 

neumoţňuje.“ Námitky se přitom týkaly dalšího vtahování dopravy do centra města, hrubého násilného a 

nevratného narušení historického rázu města, vlivu umisťované stavby na existenci drobných ţivnostníků, 

moţností rozvoje cestovního ruchu a ochrany Krnova před povodněmi. V rozhodnutí o odvolání stěţovatel 

v této souvislosti uvedl, ţe „zákon o ochraně přírody přiznává občanským sdruţením postavení účastníka 

řízení podle  stavebního zákona v případech, kdy mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 

chráněné podle zákona o ochraně přírody a na základě tohoto zákona mohou občanská sdruţení také 

uplatňovat ve správním řízení námitky a připomínky, avšak v rozsahu zájmů chráněných tímto zákonem.“ 

Dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, č. j. 5 A 137/2000 - 37, a 

uvedl, ţe „nemohl činit jinak, neţ ţe k námitkám uplatněným odvolatelem při rozhodování o jeho odvolání 

nepřihlédl.“ Jednou ze sporných otázek tedy je, zda správní orgány postupovaly v souladu se zákonem, 

pokud se námitkami účastníka řízení věcně nezabývaly s odůvodněním, ţe se netýkají zájmů, které 
účastník řízení jako občanské sdruţení zaloţené za účelem ochrany přírody a krajiny hájí. Podle ust. § 34 

odst. 3 věta druhá před středníkem stavebního zákona je účastníkem územního řízení ten, komu zvláštní 

zákon toto postavení přiznává. Takovým zvláštním zákonem je i zákon o ochraně přírody a krajiny. Podle 

ust. § 70 odst. 1 aţ 3 zákona o ochraně přírody a krajiny se ochrana přírody podle tohoto zákona 

uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdruţení a dobrovolných sborů či 

aktivů. Občanské sdruţení nebo jeho organizační jednotka, jehoţ hlavním posláním podle stanov je 

ochrana přírody a krajiny, je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, poţadovat u příslušných orgánů 

státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních 

řízeních, při nichţ mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato 

ţádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně 

specifikována. Občanské sdruţení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se 

správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, 

který řízení zahájil; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Z citovaných ustanovení vyplývá, ţe 

občanské sdruţení zaloţené za účelem ochrany přírody a krajiny je za splnění podmínek uvedených v ust. 

§ 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny účastníkem územního řízení. Zákon mu tedy, ve srovnání 

s jinými subjekty s odlišným posláním, přiznává privilegované postavení. Ve správních řízeních, je úkolem 

těchto občanských sdruţení hájit veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny. Tento zájem však zároveň 

determinuje obsah námitek a také rozsah, v jakém se správní orgány jejich námitkami musí věcně 

zabývat. V územním řízení sice můţe kaţdý účastník uplatnit jakékoliv námitky a správní orgán je povinen 

se s nimi vypořádat (§ 39 stavebního zákona), avšak rozsah přezkumu námitek účastníků řízení není 
neomezený a závisí nejen od jejich věcného obsahu, ale i od postavení kaţdého konkrétního účastníka 

řízení. Námitky ekologického občanského sdruţení je vţdy nutno posuzovat právě s přihlédnutím k 

zájmům, které toto sdruţení ve správním řízení hájí. Je-li sdruţení, jehoţ hlavním posláním podle stanov je 

ochrana přírody a krajiny, oprávněno být účastníkem správního řízení, nelze dovodit, ţe má moţnost hájit 

v tomto řízení i zájmy jiné, s ochranou přírody a krajiny nesouvisející. Takové občanské sdruţení by se totiţ 
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z pozice ochránce přírody a krajiny dostávalo do pozice univerzálního dohlíţitele nad zákonností postupu a 

rozhodnutí správních orgánů v podstatě v neomezeném rozsahu, coţ podle Nejvyššího správního soudu 

není smyslem a účelem účastenství ekologických občanských sdruţení ve správních řízeních. Hodnotí–li 

tedy správní orgány námitky ekologického občanského sdruţení, musí se nejprve zabývat tím, zda se tyto 

týkají zájmů, které toto sdruţení hájí a které lze podřadit pod zájmy upravené zákonem o ochraně přírody 

a krajiny (srovnej zejména ust. § 1 aţ § 3 citovaného zákona), případně pod jiný zákon, který rovněţ 

občanským sdruţením přiznává privilegované postavení (viz např. ust. § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů). V této souvislosti je nutno 

zdůraznit, ţe zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje dotčené zájmy velmi široce a to, zda 

argumentace ekologického občanského sdruţení souvisí se zájmy vymezenými citovaným zákonem, je 

třeba vykládat extenzivně.  

Na základě výše uvedeného dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, ţe uplatňuje-li občanské sdruţení, 

které postavení účastníka správního řízení odvozuje z ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

námitky nesouvisející s ochranou přírody a krajiny tak, jak je vymezená citovaným zákonem, je zcela 

postačující, uvede-li správní orgán, proč se takové námitky netýkají zájmů, které má občanské sdruţení ve 

správním řízení hájit. Neobstojí proto závěr krajského soudu, ţe úkolem správních orgánů není zkoumat, 

zda lze námitku podřadit pod zákon o ochraně přírody a krajiny a ţe je lhostejno, který účastník námitku 

vznesl. V daném případě však nelze přehlédnout, ţe způsob, jakým se správní orgány s námitkami 

účastníka řízení vypořádaly, byl čistě formální. Veškeré jeho námitky správní orgány v podstatě pouze 

označily za nepřípustné vzhledem k zájmům, které účastník řízení v územním řízení hájil. V takovém 

případě je však minimálním poţadavkem na odůvodnění správního rozhodnutí, aby správní orgán uvedl, 

proč námitky účastníka řízení nelze povaţovat za související se zájmy, které jako občanské sdruţení ve 

správním řízení hájí. Lze přitom rozlišovat námitky, které se evidentně ochrany přírody a krajiny ve smyslu 

zákona o ochraně přírody a krajiny netýkají (v daném případě např. námitka týkající se zhoršení situace 

drobných ţivnostníků) a námitky, u nichţ nelze jednoznačně vyloučit, ţe se ochrany přírody a krajiny týkají 

(v daném případě např. argumentace týkající se ochrany před povodněmi). V prvém případě lze 

akceptovat pouze stručné uvedení důvodů, proč se správní orgán námitkami věcně nezabýval, zatímco ve 

druhém případě je správní orgán povinen se jejich obsahem podrobněji zabývat a shledá-li je z hlediska 

zájmů na ochraně přírody a krajiny irelevantními, musí tento závěr dostatečně odůvodnit. Ze shora 

uvedeného vyplývá, ţe rozhodnutí správních orgánů obou stupňů jsou nepřezkoumatelná pro nedostatek 

důvodů, avšak nikoliv proto, ţe by správní orgány na námitky účastníka řízení vůbec nereagovaly, jak 

uvedl krajský soud, ale proto, ţe neodůvodnily, proč se konkrétní námitky netýkají zájmů hájených 

účastníkem řízení. Krajský soud proto právní otázku nepřezkoumatelnosti správních rozhodnutí posoudil 

nesprávně. 

Dalším důvodem pro zrušení napadeného správního rozhodnutí byla důvodnost ţalobního bodu, v němţ 

účastník řízení namítal, ţe toto rozhodnutí bylo vydáno bez dohody s orgánem státní památkové péče. 

Krajský soud dospěl k závěru, ţe rozhodnutí správních orgánů obou stupňů jsou v této části 

nepřezkoumatelná, a tento závěr stěţovatel zpochybnil v kasační stíţnosti. V souvislosti s touto stíţní 

námitkou je třeba nejprve se zabývat tím, v jakém rozsahu podléhají soudnímu přezkumu ţalobní 

námitky účastníka řízení jako subjektu, jehoţ ţalobní legitimace vyplývá z ust. § 65 odst. 2 s. ř. s. Podle 

citovaného ustanovení můţe ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat i účastník řízení před 

správním orgánem, který není k ţalobě oprávněn podle ust. § 65 odst. 1 s. ř. s., tvrdí-li, ţe postupem 

správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, ţe to mohlo mít za 

následek nezákonné rozhodnutí. Správní soudy konstantně judikují (srovnej např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 7. 12. 2005, č. j. 3 As 8/2005 - 118, dostupný na www.nssoud.cz), ţe je-li 

ţalobcem ve správním soudnictví občanské sdruţení, jehoţ hlavním posláním je podle stanov ochrana 

přírody a krajiny, můţe úspěšně namítat nezákonnost rozhodnutí, avšak jen potud, tvrdí-li, ţe v řízení byla 

zkrácena jeho procesní práva. Jak uvedl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 23. 

3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 – 42, „Podmínka, podle níţ ţalobce není k ţalobě oprávněn podle § 65 odst. 1 

s. ř. s., vystihuje to, proč se tomuto typu ţalobců říká zájemníci: ve správním řízení nemohli být dotčeni na 

své vlastní právní sféře, a nemohou tedy ţalovat podle odstavce prvého. Tyto osoby se účastnily správního 

řízení z toho důvodu, ţe v něm uplatňovaly určitý zájem, např. zájem na ochraně přírody; nejčastějšími 

zájemníky jsou právě ekologické spolky. Ţalobce, jakoţto účastník správního řízení, mohl být zkrácen na 

svých procesních právech. Jeho ţalobní legitimaci zakládá právě tvrzení o zkrácení na procesních právech 

(č. 291/2004 Sb. NSS).“ Je-li tedy ţalobcem občanské sdruţení odvozující své postavení účastníka 

správního řízení z ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, musí tvrdit zkrácení na svých procesních 

právech v předchozím správním řízení a tvrzené zkrácení na procesních právech musí být zároveň 

takového charakteru, ţe v jeho důsledku mohlo dojít k vydání nezákonného rozhodnutí. Občanské 

sdruţení tedy není legitimováno k uplatnění jakýchkoliv ţalobních námitek, ale pouze námitek 

relevantních z hlediska zájmů hájených daným občanským sdruţením (viz rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 2. 9. 2009, č. j. 1 As 40/2009 - 251). V dané věci však krajský soud nepostupoval v souladu 
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s citovanými závěry, kdyţ se věcně zabýval ţalobní námitkou týkající se rozporných stanovisek orgánu 

státní památkové péče, aniţ by si nejprve ujasnil, zda mohl být tímto namítaným pochybením správních 

orgánů účastník řízení zkrácen na právech, která mu příslušejí, a zda se tedy jedná o námitku týkající se 

těch zájmů, k jejichţ ochraně mu bylo právním předpisem postavení účastníka správního řízení zaloţeno. 

Bez hodnocení uvedených otázek přitom podle Nejvyššího správního soudu není moţné konstatovat, ţe 

lze státní památkovou péči podřadit pod zájmy chráněné občanskými sdruţeními podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Tímto pochybením krajský soud zatíţil řízení vadou, která mohla mít za následek 

nezákonné rozhodnutí ve věci samé, přičemţ k této vadě přihlédl Nejvyšší správní soud z úřední 

povinnosti podle ust. § 109 odst. 3 s. ř. s. V dalším řízení bude nutné, aby se krajský soud nejprve zabýval 

otázkou, zda účastník řízení vůbec v ţalobě můţe účinně zpochybnit napadené správní rozhodnutí 

argumentací poukazující na rozporná stanoviska orgánu státní památkové péče, resp. zda se v případě 

namítaného pochybení správních orgánů jedná o situaci, kdy by účastník mohl být zkrácen na právech, 

která mu příslušejí ve smyslu ust. § 65 odst. 2 s. ř. s. Teprve pokud krajský soud shledá, ţe se v tomto 

případě jedná o námitku související s ochranou přírody a krajiny, a tento svůj závěr náleţitě odůvodní, 

můţe v tomto rozsahu věcně přezkoumat napadené správní rozhodnutí. 

Vzhledem k výše uvedenému se jiţ Nejvyšší správní soud nezabýval otázkou, zda v daném případě 

rozhodnutí správních orgánů trpí nepřezkoumatelností z výše uvedeného důvodu, neboť takový přezkum 

by byl předčasný. Stěţovatel dále namítal, ţe krajský soud na posuzovanou věc chybně aplikoval závěry 

vyplývající rozsudku Nejvyššího správního soudu vydaného aţ v roce 2006, tj. po vydání napadeného 

rozhodnutí. Podle ust. § 75 odst. 1 s. ř. s. soud při přezkoumání rozhodnutí vychází ze skutkového a 

právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Z citovaného ustanovení nelze podle 

Nejvyššího správního soudu dovodit povinnost správních soudů zkoumat, jaký byl stav judikatury k datu 

napadeného správního rozhodnutí. Nehledě na praktickou obtíţnost takového postupu by tento výklad 

vedl k tomu, ţe by krajské soudy nemohly ve svých rozhodnutích zohlednit závěry vyplývající z aktuální 

judikatury Nejvyššího správního i ostatních správních soudů, pokud by se lišily od závěrů vyslovených 

soudy v době vydání rozhodnutí správním orgánem, a nebylo by moţné ani reagovat na případnou změnu 

právního názoru Nejvyššího správního soudu na spornou právní otázku v průběhu řízení před soudem, coţ 

by bylo popřením sjednocovací role Nejvyššího správního soudu (srovnej § 12 odst. 1 s. ř. s.). Krajskému 

soudu tedy nelze vytýkat, ţe v napadeném rozsudku zohlednil a aplikoval závěry vyplývající z aktuální 

judikatury Nejvyššího správního soudu. Naopak je třeba takový postup povaţovat za ţádoucí. Sám 

stěţovatel ostatně v kasační stíţnosti mimo jiné odkazuje na rozsudky Nejvyššího správního soudu vydané 

aţ poté, co v dané věci rozhodl. „Právním stavem“ ve smyslu ust. § 75 odst. 1 s. ř. s. se tedy rozumí stav 

právního řádu v době rozhodování správního orgánu (vnitrostátní právní předpisy v této době účinné, 

mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, které byly v této době součástí právního řádu), a dále i stav 

konkrétních právních vztahů, např. vztahů vlastnických (srovnej Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., 

Šolín, M. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 str. 177). Tato stíţní námitka 

je proto nedůvodná. Protoţe z výše uvedeného vyplývá, ţe v dané věci plně neobstojí ţádný z důvodů, pro 

které krajský soud rozhodnutí stěţovatele zrušil, Nejvyšší správní soud napadený rozsudek podle ust. § 

110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s. zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.  
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I. Prokázání původu chráněných volně ţijících druhů ptáků 

II. Ochrana těchto druhů ptáků s ohledem na jejich lov vymezený a prováděný v souladu 

s předpisy o myslivosti 

 

  

K ustanovení § 5a, § 5b, § 54, § 87 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 23 odst. 6 a odst. 9, § 31 odst. 1 písm. m) zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně 

volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších 

opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování 

s ohroţenými druhy), ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 2 písm. d), § 45 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

k příloze č. 5 vyhlášky 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti 

s vytvářením soustavy NATURA 2000 
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I. Splnění  povinnosti  prokázat původ vyjmenovaných ţivočichů podle ustanovení § 54 

zákona o ochraně přírody a krajiny je vázáno na výzvu orgánu ochrany přírody. Takovou 

výzvou není ale předtištěný formulář kontrolního protokolu. Výzva musí být konkrétní, aby 

bylo nade vší pochybnost jasné, k prokázání původu jakých konkrétních ţivočichů, v tomto 

případě ptáků, byl ţalobce vyzván. 

II. Správní orgán nezohlednil při ukládání sankce existenci rozhodnutí o celoročním povolení 

lovu uvedených druhů ptáků podle zákona o myslivosti, a to vzhledem k ustanovení § 5a 

odst. 4 zákona o ochraně přírody, kde je uvedeno, ţe ustanovení odstavce 1 písm. e) 

tohoto zákona se nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, jiţ lze lovit, vymezený a 

prováděný v souladu s předpisy o myslivosti. Z toho vyplývá, ţe lov a odchyt shora 

uvedených ptáků není zakázán, a v důsledku toho můţe být přípustné i jejich drţení. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. června 2010, č.j. 11 Ca 109/2008-37 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se podanou ţalobou domáhá zrušení rozhodnutí ţalovaného ze dne 17.1.2008, čj: 

560/3602/07, kterým ţalovaný zamítl odvolání ţalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce ţivotního 

prostředí, čj: 47/OOP/SR01/0714505.002/07/BJR, ze dne 22.10.2007. Tímto rozhodnutím správního 

orgánu prvního stupně byla ţalobci udělena pokuta ve výši 45.000,-Kč dle ust.§ 31 odst. 1 písm. m) 

zákona č. 100/2004 Sb. a ust. § 87 odst. 1 písm. c) a ust. § 87 odst. 3 písm. o) zákona č. 114/1992 

Sb.,ve znění platné právní úpravy. 

Městský soud v Praze přezkoumal ţalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před 

správními úřady obou stupňů z hlediska ţalobních námitek, uplatněných v podané ţalobě, při 

přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání ţalobou napadeného 

rozhodnutí (ustanovení § 75 s.ř.s.) a dospěl po posouzení věci k závěru, ţe v dané věci ţaloba je důvodná. 

Podle § 31 odst. 1 písm. m) zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o  změně 

některých zákonů (zákon o obchodování s ohroţenými druhy), inspekce uloţí pokutu aţ do výše 200 000 

Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, ţe nesplní povinnost vyplývající z § 23 o registraci 

exempláře. 

Podle § 23 odst. 6 tohoto zákona vlastník nebo dlouhodobý drţitel exempláře je povinen hlásit 

registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, zejména úhyn, ztrátu nebo zničení, 

výpůjčku, nájem, prodej, koupi, darování nebo jiný převod takového exempláře, dodatečné označení 

exempláře, přírůstky, trvalý vývoz z České republiky, a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy 

se o ní vlastník nebo dlouhodobý drţitel dozvěděl. V případě úhynu, ztráty nebo zničení exempláře 

odevzdá registračnímu úřadu v téţe lhůtě doklad o registraci. Registrační úřad zaznamená změny bez 

zbytečného odkladu do registračního listu a do jeho kopie, kterou si ponechá. Registrační list platí pro 

území České republiky. V případě trvalého vývozu z České republiky původní vlastník odevzdá registrační 

list ministerstvu. 

Podle § 23 odst. 9 ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci, je povinen jej 

opatřit písemným upozorněním „CITES, druh podléhající registraci" a prodej uskutečnit jen s příslušným 

dokladem o registraci. To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu tohoto exempláře. Převod exempláře 

podléhajícího registraci bez platného dokladu o registraci je neplatný. Tím není dotčen zákaz obchodování 

s exempláři. Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka exempláře je původní vlastník nebo 

dlouhodobý drţitel povinen předat doklad o registraci novému vlastníku nebo dlouhodobému drţiteli. 

Nový vlastník nebo dlouhodobý drţitel oznámí nabytí exempláře místně příslušnému registračnímu úřadu 

do 15 dnů ode dne nabytí exempláře písemnou formou, přičemţ uvede údaje prokazující jeho totoţnost a 

dále okolnosti nabytí exempláře a přiloţí doklad o registraci. V případě změny vlastníka nebo 

dlouhodobého drţitele exempláře se nevydává nový doklad o registraci, ale do stávajícího dokladu o 

registraci se zaznamená příslušná změna, pokud tento zákon nestanoví jinak. Registrační list vţdy 

doprovází exemplář. O vydání nového dokladu o registraci jiţ dříve registrovaného exempláře ţádá 

vlastník obdobně jako podle odstavce 5 a v ţádosti uvede důvody, proč má být vydán nový doklad o 

registraci. 
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Podle § 87 odst.1 písm.c) zákona č. 114/1992 Sb. zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany 

přírody uloţí pokutu aţ do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, ţe zraňuje, 

chová bez povolení zvláště chráněné ţivočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich 

přirozeného vývoje. 

Podle § 87 odst.1 písm.o) zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody a krajiny uloţí pokutu 

aţ do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, ţe neprokáţe předepsaným 

způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo ţivočicha nebo rostliny a ţivočicha 

chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu, popřípadě jinak poruší 

povinnost nebo zákaz stanovený v § 54. 

Podle § 54 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny kdo drţí, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, 

vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště 

chráněného ţivočicha nebo rostlinu a ţivočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle 

zvláštního právního předpisu o dovozu a vývozu ohroţených druhů, je povinen na výzvu orgánu ochrany 

přírody prokázat jejich zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo 

sběrem, pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto 

ustanovení a podobně). Bez tohoto prokázání původu je zakázáno zvláště chráněnou rostlinu nebo 

ţivočicha nebo rostlinu a ţivočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního 

právního předpisu o dovozu a vývozu ohroţených druhů drţet, chovat, pěstovat, dopravovat, prodávat, 

vyměňovat a nabízet za účelem prodeje nebo výměny. U nezaměnitelně označených nebo 

identifikovatelných jedinců pravomocně odebraných podle § 89 nebo podle zvláštního právního předpisu 

o dovozu a vývozu ohroţených druhů se za zákonný původ povaţuje pravomocné rozhodnutí o odebrání. 

Podle § 5a odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno v zájmu ochrany druhů ptáků, 

kteří volně ţijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen „ptáci"), jejich 

úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem. 

Podle § 5a odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno v zájmu ochrany druhů ptáků, 

kteří volně ţijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen „ptáci"), drţení 

druhů ptáků, jejichţ lov a odchyt jsou zakázány. 

Podle § 5a odst. 2 jsou zakázány prodej, přeprava za účelem prodeje, drţení a chov za účelem prodeje a 

nabízení za účelem prodeje ţivých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků 

nebo výrobků z ptáků. 

Podle § 5a odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny se nevztahuje ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) 

na lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a tímto zákonem. 

Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, jiţ lze lovit. 

Seznam těchto druhů stanoví Ministerstvo ţivotního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství 

prováděcím právním předpisem. 

Vyhláška č. 166/2005 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 

obsahuje v příloze č. 5 seznam druhů ptáků, na jejichţ lov se nevztahuje zákaz podle § 5a odst. 1 písm. a) 

a e) zákona, ve kterém je mimo jiné uvedena husa velká a straka obecná. 

Podle § 5b odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny můţe orgán ochrany přírody, neexistuje-li jiné 

uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2, je -li to 

potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při 

prevenci závaţných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za 

účelem ochrany volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup můţe být stanoven 

také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného 

vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely. 

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti smí být lov zvěře prováděn jen způsobem 

odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. 

Zakazuje se podle písm. v) střílet zajíce polního, baţanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, 

kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a husu 

polní jinak neţ loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a 

stanoveného počtu loveckých psů. 

Soud spatřuje důvodnou námitku ţalobce, ţe správní orgán prvního stupně pochybil, pokud ţalobce při 

kontrole řádně nevyzval, aby prokázal původ hus, orebic a straky. Ţalovaný v rozhodnutí o odvolání tvrdí, 

ţe pokud ţalobce i další přítomná osoba podepsali protokol z kontroly, který byl na závěr hlasitě čten, 

včetně úvodních ustanovení, pak nemůţe ţalobce namítat, ţe nebyl vyzván k prokázání původu drţených 

ptáků, a odkazuje na citaci zákonných ustanovení v předtištěném úvodu formuláře protokolu. Soud při 

posouzení důvodnosti této námitky vycházel z ust. § 54 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle kterého 

měl ţalobce povinnost prokázat zákonný původ zde vyjmenovaných ţivočichů, avšak zákon výslovně 

uvádí, ţe povinnost je vázána na výzvu orgánu ochrany přírody. Takovou výzvou ale není předtištěný 

formulář kontrolního protokolu, ve kterém je navíc uvedena pouze citace zákona bez jakéhokoli vztahu k 
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prováděné kontrole. Výzva musí být dle soudu konkrétní, aby bylo nade vší pochybnosti jasné, k prokázání 

původu jakých konkrétních ţivočichů, v tomto případě ptáků, byl ţalobce vyzván. Ţalobce tuto námitku 

uplatnil jiţ v podaném odvolání, ale ţalovaný se s ní vypořádal zcela nedostatečně, pouze shora citovaným 

odkazem na předtištěný formulář, který ţalobce podepsal. Pokud tedy byl ţalobce uznán vinným ze 

spáchání přestupku dle § 87 odst. 3, písm.o) zákona o ochraně přírody a krajiny za to, ţe neprokázal 

předepsaným způsobem původ ptáků, coţ měl dle zákona učinit aţ na výzvu orgánu ochrany 

přírody, je rozhodnutí ţalovaného v rozporu s tímto zákonným ustanovením, coţ je důvodem pro 

zrušení rozsudku. 
Důvodnou spatřuje soud i námitku ţalobce, ve které vytýká ţalovanému, ţe se řádně nevypořádal s tím, 

ţe rozhodnutím Magistrátu města Brna, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení 

státní správy lesů, myslivosti a rybářství ze dne 25.4 2007, VLHZ-sp.zn.468/07-č.j.1454/07-Po byl ţalobci 

povolen lov zvěře na nehonebních pozemcích veřejného mezinárodního letiště Brno-Tuřany, coţ jej 

opravňuje k celoročnímu lovu ptáků uvedených v § 2 písm. d) zákona o myslivosti z důvodu biologické 

ochrany letiště a rozhodnutí Krajského úřadu JMK, odboru ţivotního prostředí č.j. JMK 83244/2007 ze 

dne 25.6.2007, které opravňuje ţalobce k chovu ptáků v zajetí, ve voliérách a zařízeních areálu BIOL s 

tím, ţe souhlas byl dán m.j. i pro orebici horskou, straku obecnou a husu velkou. Ţalovaný k této námitce 

pouze uvedl, ţe tato rozhodnutí nemohla nahradit absentující rozhodnutí orgánu ochrany přírody o 

odchylném postupu dle § 5b odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. V této souvislosti je nutno 

konstatovat, ţe podle § 75 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou orgánem ochrany přírody, které 

rozhodují o povolení dle § 5b odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, i krajské úřady, tedy i Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, odbor ţivotního prostředí, který udělil ţalobci souhlas s chovem zvěře v zajetí 

m.j. pro orebici horskou, straku obecnou, kachnu divokou a husu velkou, tedy právě pro ptáky, za jejichţ 

chov byl ţalobce uznán vinným ze spáchání přestupku. S tímto rozporem se ale ţalovaný v rozhodnutí 

také nevypořádal. 

Stejně také soud povaţuje za důvodnou námitku ţalobce, ţe se ţalovaný nevypořádal s tím, ţe v ust. § 5a 

odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny je jednoznačně řečeno, ţe zákazové ustanovení dle § 5a odst. 

1 písm.e) – je zakázáno v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně ţijí na evropském území členských 

států Evropských společenství (dále jen „ptáci"), drţení druhů ptáků, jejichţ lov a odchyt jsou zakázány - se 

nevztahuje na lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a tímto 

zákonem. Ţalovaný při ukládání sankce dle tohoto ustanovení nezohlednil existenci rozhodnutí Magistrátu 

města Brna o celoročním povolení lovu druhů zvěře uvedených v § 2 písm.d) zákona o myslivosti, tedy i 

straky obecné, husy velké i orebice horské. Dále je v ust. § 5a odst. 4 upraveno, ţe ustanovení odstavce 1 

písm. e) se nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, jiţ lze lovit. Seznam těchto druhů stanoví 

Ministerstvo ţivotního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem a 

tím je vyhl. č. 166/2005 Sb., kde jsou v příloze č. 5 jako ptáci, na které se nevztahuje zákaz podle § 5a 

odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny, uvedeny i straka obecná a husa velká. Ţalovaný 

pominul, ţe z těchto ustanovení vyplývá, ţe lov a odchyt shora uvedených ptáků není, ať jiţ ze zákona 

nebo na základě rozhodnutí správních orgánů, zakázán a v důsledku toho můţe být přípustné i jejich 

drţení. S tímto závěrem se také nevypořádal. Pokud ţalovaný odkazuje na přílohu č. 4, měl by odůvodnit, 

z jakého důvodu se domnívá, ţe seznam uvedený v této příloze se vztahuje k této věci, pokud 

prvostupňový správní orgán dospěl k závěru,  který ţalovaný nijak nezpochybnil, ţe se ţalobce nedopouští 

obchodního vyuţívání exemplářů a z jakého důvodu nevyuţil seznam uvedený v příloze č. 5. 
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I. Vymezení hranic rybníku jako významného krajinného prvku 

II. Poţadavek určitosti při uloţení povinnosti odstranit následky neoprávněných zásahů 

 

K ustanovení § 3 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 2, § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Zákon stanoví, ţe za významný krajinný prvek (VKP) se povaţuje (mimo jiné) rybník,  a 

nikoliv část pozemku, který je sice v katastru nemovitostí evidován jako vodní plocha, ale 

ve skutečnosti se jedná o souš. Správní orgán je při posouzení zásahu do VKP povinen se 

zabývat přesným vymezením hranic rybníka jako celku, tj. včetně jeho hráze, dna a břehů. 
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II. Při uloţení povinnosti odstranit stavby umístěné v bezprostřední blízkosti VKP nebyl nijak 

specifikován rozsah a počet těchto staveb, a formulace výroku podle soudu nasvědčuje 

tomu, ţe ţalobce by měl sám zjistit, které stavby se nachází na vymezených pozemcích a 

které nikoliv, popř. které narušují krajinný ráz a které nikoliv. Ukládá-li správní orgán 

účastníku řízení rozhodnutím povinnost, musí výrok takového rozhodnutí formulovat 

jednoznačným a určitým způsobem tak, aby bylo kaţdému bez dalšího zřejmé, jaká 

povinnost je ukládána. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2010, č.j. 10 Ca 52/2008-44-47 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se podanou ţalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí ţalovaného uvedeného v záhlaví, kterým 

bylo zamítnuto jeho  odvolání proti rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí ze dne 30. 10. 2007, čj. 

47/OOP/0721707.011/07/BPL, ve věci uloţení povinnosti odstranění následků neoprávněných zásahů 

ve smyslu § 86 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemţ zásahy 

spočívaly ve výstavbě objektů na území významného krajinného prvku Grunty na pozemcích parc. č. 

631/1 a 631/2 v k. ú. Jiříkovice. 

Městský soud v Praze věc posoudil takto: 

První ţalobní námitka je důvodná. 

Jak vyplývá z protokolu o místním šetření, které provedla ČIŢP dne 4. 9. 2006, ČIŢP se zavázala zjistit 

přesné hranice významného krajinného prvku Grunty; ţalobce tak mohl právem očekávat, ţe se správní 

orgány vymezením hranic budou zabývat. 

Ţalovaný k této otázce uváděl v odůvodnění svého rozhodnutí, ţe v řízení bylo prokázáno, ţe předmětné 

„stavby leţí na pozemcích parc. č. 631/1 a 631/2 v k. ú. Jiříkovice, které jsou v katastru nemovitostí 

vedeny jako vodní plocha, a tudíţ jsou VKP“. Takovou úvahu ovšem soud nepovaţuje za správnou. Podle § 

3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny je významným krajinným prvkem  ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k 

udrţení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný 

krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a 

zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Zákon tedy stanoví, ţe za významný 

krajinný prvek se povaţuje (mimo jiné) rybník, nikoli část pozemku, který je sice v katastru nemovitostí 

evidován jako vodní plocha, ale ve skutečnosti se jedná o souš. Je přitom zřejmé, ţe stavby přímo na 

vodní ploše v daném případě zbudovány nebyly. 

Soud přitom nezpochybňuje, ţe z pohledu citovaného ustanovení je třeba za významný krajinný prvek 

povaţovat rybník jako celek. Ochraně podle tohoto zákona proto podléhá hráz rybníka jeho dno i břehy, 

neboť to vše je součástí významného krajinného prvku. Podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 

ohroţení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, 

pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrţí a těţba 

nerostů. Takovým zásahem tedy můţe být budování stavby nejen přímo uvnitř hranic významného 

krajinného prvku (ať uţ je příslušným orgánem ochrany přírody registrován nebo nikoli), ale také v jeho 

blízkosti, pokud můţe zásah způsobit následky popisované v § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. 

V daném případě přitom nemůţe být sporu o tom, ţe se jedná o registrovaný významný krajinný prvek, 

neboť ve spise je doloţeno potvrzení o jeho registraci vydané Referátem ţivotního prostředí Okresního 

úřadu Brno - venkov ze dne 23. 2. 1995, čj. ŢP 1403- 95-Hk. Pokud tedy ţalobce namítal, ţe se správní 

orgány vůbec nezabývaly otázkou, zda se jedná o významný krajinný prvek, nebo nikoli, není tato námitka 

důvodná. 

V návaznosti na to však musí soud konstatovat, ţe napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné z toho 

důvodu, ţe výrok prvostupňového rozhodnutí, které bylo ţalobou napadeným rozhodnutí potvrzeno, je 

neurčitý co do rozsahu uloţené povinnosti. Ţalobci totiţ bylo v bodě 1. výroku prvostupňového rozhodnutí 

uloţeno odstranit „veškeré stavby (i dočasné) umístěné na pozemcích registrovaného významného 

krajinného prvku Grunty, především na pozemích parc. č. 631/1, 631/2 v k. ú. Jiříkovice a staveb 

umístěných v bezprostřední blízkosti významného krajinného prvku Grunty, které narušují krajinný ráz 
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daného území, tzn. veškerých staveb umístěných v dané lokalitě bez příslušného souhlasu, resp. bez 

závazného stanoviska orgánu ochrany přírody“. ČIŢP tedy nijak nespecifikovala rozsah a počet staveb, 

které mají být odstraněny, a formulace výroku nasvědčuje tomu, ţe ţalobce sám má zjistit, které stavby 

se nachází na vymezených pozemcích a které nikoli, popř. které narušují krajinný ráz a které nikoli. ČIŢP 

nadto ve výroku rozhodnutí uvádí, ţe odstraněny mají být stavby umístěné „především“ na 

specifikovaných pozemcích, coţ neurčitost výroku jen dále zvyšuje. 

Výše uvedené pak platí obdobně i ve vztahů k dalším zásahům, jejichţ odstranění bylo ţalobci nařízeno. V 

bodě 2 výroku není nikde specifikován počet a druh dřevin, které mají být odstraněny, přičemţ výrok je 

formulován tak, ţe ţalobce musí sám vyhodnotit, které dřeviny jsou nepůvodní a exotické a které tedy 

mají být odstraněny. 

Ukládá-li správní orgán účastníku řízení správním rozhodnutím povinnost, musí výrok takového rozhodnutí 

formulovat jednoznačným a určitým způsobem tak, aby bylo kaţdému bez dalšího zřejmé, jaká povinnost 

je ukládána. Nemůţe proto obsahovat neurčité pojmy; ČIŢP proto měla uvést, které konkrétní stavby, 

dřeviny a další zásahy ţalobci ukládá odstranit. Bylo proto povinností správních orgánů přesně zjistit a ve 

výroku rozhodnutí uvést, které konkrétní stavby a další zásahy byly ţalobcem provedeny a kde (tj. na 

kterých pozemcích). Této povinnosti ovšem správní orgány zjevně nedostály. 

Výše uvedená vada pak způsobuje nezákonnost napadeného rozhodnutím tím spíše, ţe ani protokol ze 

dne 4. 9. 2006, který byl zásadním podkladem v proběhlém správním řízení, neobsahuje přesný výčet 

staveb, dřevin a dalších zásahů, které byly na místě zjištěny. 
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Správní trestání podle právní úpravy příznivější pro delikventa  

 

k ustanovení § 88 odst. 1 písm. d), odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů 

k čl. 40 odst.  6 Listiny základních práv a svobod 

 

 

Vyvození odpovědnosti a uloţení postihu při trestání správních deliktů je nutné posoudit 

podle právní úpravy účinné v době, kdy k jednání došlo. To však neplatí, pokud je právní 

úprava v době rozhodnutí pro delikventa příznivější (princip retroaktivity in mitius). 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2010, č.j. 10 Ca 3/2009-47 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalovaný v nyní ţalobou napadeném rozhodnutí ze dne 20.11.2008 změnil rozhodnutí orgánu I. stupně a 

uloţil pokutu ve výši 150 000, - Kč, s tím, ţe tato se ukládá za protiprávní jednání podle § 88 odst. 1 písm. 

d) zákona, kde je maximální výše pokuty 1 000 000, - Kč. Vycházel tak z rozpětí zákonné sankce, které 

platilo v době vydání ţalobou napadeného rozhodnutí, nikoli v době spáchání postihovaného jednání. 

Tento postup není v souladu se zákonem. Soud v daném případě vychází z ustálené soudní judikatury 

(např. č. 91/2004 Sb. NSS a č. 461/2005 Sb. NSS), z které vyplývá předně, ţe správní orgán musí při 

trestání správních deliktů respektovat princip uvedený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv  a svobod, 

který platí i v řízení o sankci za správní delikty. Vyvození odpovědnosti a uloţení postihu je proto nutno 

posoudit podle právní úpravy účinné v době, kdy k jednání došlo, není-li úprava účinná v době rozhodnutí 

pro delikventa příznivější. Znamená to, ţe rozhodnutí, které za účinnosti nového práva ukládá trest podle 

starého práva, se musí ve svých důvodech vypořádat s otázkou, zda nové právo vůbec převzalo staré 

skutkové podstaty, a pokud ano, zda tresty za takové delikty ukládané jsou podle nového práva mírnější 

nebo přísnější neţ podle práva starého. Rozhodnutí, které se s touto otázkou nevypořádá je obecně 

povaţováno za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Tento ústavní princip pak nemůţe prolomit 

přechodné ustanovení zákona (ani nového zákona ani novely zákona) případně stanovící, ţe „řízení 

zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“; lze jej proto (ve 

vztahu k ukládání trestů za správní delikty) ústavně komformním způsobem vyloţit toliko v 

procesněprávním smyslu. Takovéto přechodné ustanovení umoţňuje správnímu orgánu i po účinnosti 

nového zákona postupovat v řízení zahájeném před jeho účinností podle procesních ustanovení 
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původního zákona (nebýt tohoto ustanovení musel by v řízení dále postupovat podle nové úpravy). 

Nemůţe se však týkat ustanovení upravujících podmínky odpovědnosti právnických a fyzických osob za 

správní delikty, tedy ustanovení hmotněprávních; takovýto výklad tohoto ustanovení by byl v rozporu s 

ústavním pořádkem České republiky. Ustanovení upravující podmínky odpovědnosti za správní delikty 

(správního trestání) jsou vţdy ustanoveními hmotného práva. Byť čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a 

svobod je výslovně upraven jen pro oblast trestního práva (podle uvedeného ustanovení trestnost činu se 

posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a pozdějšího zákona se 

pouţije, jestliţe je to pro pachatele příznivější), je nutno z čl. 1 Ústavy dovodit působení tohoto zákazu i pro 

další odvětví práva. Pro rozhodování o občanských právech a závazcích v souladu s poţadavky, které pro 

Českou republiku vyplývají z článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (český 

překlad uveřejněn pod č. 209/1992 Sb., dále jen „Úmluva“) je rozhodné, ţe pojem „jakékoli trestní 

obvinění“ zahrnuje z pohledu českého práva jak trestné činy, tak správní delikty (viz i rozsudek Vrchního 

soudu v Praze 6A 86/2000 Sb.). Pokud jde o správní trestání, zůstává toto doménou práva veřejného. Pro 

postup správního úřadu při vyvození odpovědnosti za správní delikt lze ústavně komformním výkladem 

proto dovodit, ţe i zde bez dalšího platí princip zakotvený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. 

Po účinnosti nového zákona, popř. novelizovaného znění, zde proto platí, ţe rozhodnutí o uloţení sankce 

za správní delikt musí být vydáno podle ustanovení platného v době vydání rozhodnutí; nelze trestat podle 

starého práva v době účinnosti nového práva, pakliţe nová právní úprava konkrétní skutkovou podstatu 

nepřevzala. Pokud jde o vyvození odpovědnosti a uloţení postihu za správní delikt, je nutno proto 

posoudit, zda podle právní úpravy platné v době, kdy k jednání došlo, avšak i v době, kdy je rozhodnutím 

postih vyvozován, jde stále o jednání naplňující konkrétní skutkovou podstatu (jak v původní i nové 

úpravě). Pokud nová právní úprava jiţ původní skutkovou podstatu předmětného deliktu nepřevzala, 

zanikla „trestnost“, tj. v terminologii správního trestání - povinnost státního orgánu sankcionovat jednání, 

které původně bylo porušením povinnosti („postiţitelnost jednání“), a k vyvození odpovědnosti a uloţení 

sankce jiţ nemůţe dojít. Převzala-li nová úprava či novela zákona ponechala původní skutkovou podstatu 

deliktu a stále jde o jednání „trestné“, je nutno rozhodnout o postihu podle tohoto nového ustanovení 

hmotněprávního a sankci uloţit v rozpětí dle staré úpravy, není-li rozpětí sankce za týţ delikt v nové právní 

úpravě příznivější. 

V daném případě je nesporné, ţe skutková podstata správního deliktu nedoznala novelou provedenou 

zákonem č. 222/2006 Sb. změn, provedená změna se týkala toliko zákonem stanoveného rozpětí 

sankce, kterou lze uloţit; novelizované znění pak umoţnilo uloţit přísnější sankci. Jestliţe nová právní 

úprava nestanovila pro ţalobce příznivější postavení, ale naopak, pak ţalovaný byl povinen při stanovení 

výše pokuty vycházet ze zákonného rozpětí moţné sankce platné v době spáchání skutku. 

 

 

227 

 

Absence dostatečně předvídatelné právní úpravy jako liberační důvod v oblasti správních deliktů 

 

K ustanovení § 5a, § 5b, § 88 odst. 1 písm. e), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

k přechodným ustanovením zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Jelikoţ právní úprava nestanovila dostatečně jasný a reálně splnitelný přechodový reţim pro 

případy, kdy ptáci, na něţ se podle nové úpravy měla vztahovat ustanovení o odchylném 

postupu, byli legálně drţeni jiţ za úpravy předchozí, nelze ţalobce postihnout za správní 

delikt spočívající v porušení ustanovení nové úpravy. 

Absence dostatečně předvídatelné právní úpravy jako podkladu pro správní trestání je nutno 

povaţovat za implicitní liberační důvod, který, ač není v zákoně výslovně vyjádřen, vychází 

z principu právní jistoty a předvídatelnosti právní regulace jako jednoho z vůdčích principů, 

kterými je veden materiální právní stát, a tedy i z povahy a podstaty správního trestání 
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Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2009, č.j. 9 Ca 135/2007-81 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. července 2009, č.j. 7 As 17/2009-70 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 
Ţalobce se podanou ţalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 5. 

2. 2007, č.j. 500/2002/503 21/06, kterým bylo ve výroku pod bodem I zamítnuto jeho odvolání a 

potvrzeno rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí ze dne 21. 9. 2006 č.j. 

10/OOP/0607162.18/06/RPR, a to v části prvostupňového výroku 1., týkajícího se uloţení pokuty podle 

§ 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., a kterým dále bylo ve výroku pod bodem II. zrušeno 

prvostupňové rozhodnutí v části 2., týkající se uloţení pokuty podle § 88 odst. 2 písm. p) cit. zákona 

zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí. 

Ţalobce podanou ţalobu směřoval toliko do rozsahu výrokové části napadeného rozhodnutí pod bodem I, 

týkajícího se části výroku o uloţení pokuty podle § 88 odst. 1 písm. e) citovaného zákona ve výši 6.000, -

Kč. 

Soud vyšel z následující právní úpravy: 

Zákonem č. 218/2004 Sb. bylo do zákona č. 114/1992 Sb. s účinností od 28. 4. 2004 vloţeno ust. § 5a 

a 5b týkající se ochrany volně ţijících ptáků z důvodu transpozice dvou norem Evropského společenství - 

směrnice rady 79/409/EHS, o ochraně volně ţijících ptáků a dále směrnice rady 92/43/EHS, o ochraně 

přírodních stanovišť do vnitrostátního práva ČR za účelem harmonizace ochrany ohroţených druhů rostlin 

a ţivočichů v evropském měřítku. 

Podle § 5a odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném od 28. 4. 2004, je zakázáno 

drţení druhů ptáků, jejichţ lov a odchyt jsou zakázány. 

Podle § 5b odst. odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., ve znění účinném od 28. 4. 2004, orgán ochrany přírody 

můţe, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v 

§ 5a odst. 1 a 2, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti 

leteckého provozu, při prevenci závaţných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním 

hospodářství nebo za účelem ochrany volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup 

můţe být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu 

nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto 

účely. 

 
O podané ţalobě rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 8. 2008, č.j. 9 Ca 135/2007 -34, 

kterým podanou ţalobu zamítl. 

V uvedeném rozsudku Městský soud v Praze neshledal pochybení správních orgánů v podřazení jednání 

ţalobce pod skutkovou podstatu správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. z 

toho důvodu, ţe ţalobce je obecně prospěšnou společností, nikoliv obchodní společností, jejímţ cílem by 

byla podnikatelská činnost. Soud v původním řízení rovněţ neshledal oprávněné tvrzení ţalobce o 

aplikované retroaktivitě práva a o zneuţití státní moci, kdyţ ţalobce byl sankcionován za jednání podle 

novely zákona, která vstoupila v platnost dne 28. 4. 2004. Soud vyloţil, ţe předně nedošlo k tzv. pravé 

retroaktivitě práva, tj. v tom smyslu, ţe by nově platné právo bylo zpětně aplikováno na skutkový stav, 

který tu byl před novelizací zákona č. 114/1992 Sb. zákonem č. 218/2004 Sb. Správními orgány bylo 

ţalobci vytýkáno jednání nepochybně a jednoznačně zjištěné v srpnu 2005 při provedené kontrole a 

následně trvající i na základě dalšího šetření a ověřování skutečností u orgánů státní správy Městského 

úřadu v Kuřimi a Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kraj do r. 2006. Jednání ţalobce spočívalo v 

tom, ţe ţalobce choval uvedené jedince pěti druhů ptáků volně ţijících bez povolení v období od 28. 4. 

2004 nejméně do 22. 8. 2005 (jeden jedinec poštolky obecné), od 28 .4. 2004 do 22. 10. 2005 (další 

dva jedince téhoţ druhu), dále jedno káně lesní, dva jedince kalouse ušatého, dva jedince puštíka 

obecného), od 1. 6. 2004 do 27. 4. 2006 (jednoho jedince káně bělochvostého) a dále od 28. 4. 2004 do 

27. 4. 2006 (tři jedince káně bělochvostého), a to bez povolení podle § 5b citovaného zákona. Z popisu 

uvedeného jednání soud dovodil, ţe nedošlo k aplikaci novely zákona na právní stav před 28. 4. 2004, 

který by byl nepřípustnou retroaktivitou. Zhodnotil, ţe v dané věci nepřichází v úvahu ani tzv. nepravá 

retroaktivita zákonných norem práva při střetu staré a nové právní úpravy hmotného práva, která má 

obvykle účinky v tom, ţe ve vztazích je pokračováno podle nového zákona s tím, ţe právní účinky 

dřívějších vztahů zůstávají zachovány. Tuto úpravu vylučuje charakter vztahu, daný trvajícím deliktem. 

Období protiprávního jednání ţalobce je ve výroku sankčního rozhodnutí vymezeno od doby, kdy nabyla 

účinnosti novela provedená zákonem č. 218/2004 Sb., dále po zbytek roku 2004, a to aţ nejméně do 

dne kontroly 22. 8. 2005 (také do 22. 10. 2005) a dále u 1 druhu ptáka aţ do 27. 4. 2006. Jde tedy o 

období zčásti časově bezprostřední po přijetí novely (po 28. 4. 2004), ale také po období dalšího roku 

2005 a zčásti i 2006. Soud přisvědčil ţalobci v tom, ţe byla-li v důsledku transpozice norem evropského 

práva přijata zcela nová úprava, která ohrozila postavení ţalobce v otázce legálnosti chovu a drţení 
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chráněných ptáků, tzv. ze dne na den, bylo zcela legitimní a spravedlivé očekávat, ţe zákonodárce 

zároveň v přechodných ustanoveních přijaté novely poskytne časový prostor pro to, aby chovatelé i správní 

orgány učinily veškerá opatření spojená s legalizací dosavadního chovu dravců dle nově přijatých právních 

předpisů. I soud shodně se ţalobcem vyjádřil názor,ţe v případě ukládání sankcí za chov či drţení dravců v 

rozporu s poţadavkem odchylného postupu upraveného v § 5a a 5b novely zákona účinné od 28. 4. 2004, 

by nebylo v souladu se zásadou dobré správy ukládat sankce za stav, který v důsledku novelizace zákona 

nastal bezprostředně po 28. 4. 2004. Bylo by spravedlivé očekávat, ţe správní orgány poskytnou alespoň 

přiměřenou lhůtu či návod k tomu, jakým způsobem mají chovatelé postupovat v souvislosti s účinností 

novely zákona. Nicméně nelze odhlédnout od skutečnosti, ţe ţalobce nebyl v dané věci sankcionován 

pouze za chov dravců ke dni 28. 4. 2004 či období bezprostředně následujícím, pro něţ chyběla úprava 

umoţňující přizpůsobit se novému právnímu stavu, nýbrţ ţe ţalobce byl sankcionován za tzv. trvající 

správní delikt, tedy také a převáţně za trvání jeho jednání v čase, který jiţ nebyl bezprostředním obdobím 

po přijetí nové úpravy, ale za období, v němţ jiţ měl dostatečný časový prostor si nezbytná povolení 

obstarat. Legitimní poţadavek na to, aby tak ţalobce po období let 2004, zejména 2005 a i 2006 učinil, 

spatřoval soud i v tom, ţe ţalobce je společností, která je výlučně orientována na chov chráněných ptáků, 

a proto by mělo být hlavním zájmem ţalobce seznámit se co nejdříve s novou právní úpravou na úseku 

předmětu jeho činnosti. Soud v původním řízení shrnul, ţe obhajoba ţalobce neobstojí, pokud kontrolní 

zjištění pocházejí minimálně ze dne 22. 8. 2005 a pokud období nezákonného chovu bylo i dalším 

šetřením a ověřováním zjištěno do 27. 4. 2006. To uţ jsou období, která ţalobce nemohou vyloučit z 

odpovědnosti za protiprávního jednání v důsledku chybějící přechodné úpravy novelizovaného zákona, 

bylo tedy na ţalobci, aby minimálně ţádostmi o povolení tzv. odchylného postupu konvalidoval dosavadní 

stav. Tvrzení ţalobce, ţe k tomu správní orgán neposkytl dostatečnou součinnost, neboť sám neměl 

znalosti o tom, jak postupovat při vydávání povolení při nedostatku formulářů, soud povaţoval za obecnou 

námitku. Sice můţe odpovídat celkem představitelnému nedostatku informací u správních orgánů i u 

veřejnosti v době po přijetí novely zákona, nicméně relevantním pro případnou shovívavost k jednání 

ţalobce by toto tvrzení mohlo být toliko v konkrétně doloţitelných jednáních správních orgánů. Ţalobce v 

průběhu správního řízení nikterak neuváděl ani neprokazoval, ţe by v případě předmětných druhů ptáků a 

za vytýkaná období v letech 2004, 2005 a 2006 podal ţádosti o povolení odchylného postupu nebo 

alespoň, ţe by tak učinil do dne kontroly a ani neuváděl, kdo a k jaké ţádosti odmítl se jeho podáním 

zabývat. Soud stejně tak i námitku ţalobce, ţe předcházející provedené kontroly nezjistily ţádné 

nedostatky v chovu dravých ptáků u ţalobce, povaţoval za zavádějící, neboť zmíněné kontroly byly 

zaměřeny na povinnosti ţalobce v oblasti registrace exemplářů ptáků a prokazování zákonného původu 

dle právní úpravy stanovené jiným právním předpisem. Z podkladů správního řízení vyplynula předchozí 

správní praxe orgánů ČIŢP. Z kontrolních protokolů ČIŢP ze dne 23. 5. 2005 a 10. 6. 2005 je zřejmé, ţe 

orgány ČIŢP uskutečnily v těchto dnech dvě tématické kontroly chovu ptáků dle zákona č. 100/2004 Sb., 

o obchodování s ohroţenými druhy při příleţitosti sokolnické exhibice na stadionu v Čelákovicích a při 

příleţitosti sokolnické exhibice v Hradci Králové. Z těchto kontrol vzešly nedostatky v povinnostech v 

označování a registraci exemplářů dle tohoto zákona. Správní orgán 1. stupně v rozhodnutí o uloţení 

pokuty také vysvětlil, ţe předchozí kontroly se konaly v jiných lokalitách, byly zaměřeny na jedince  zvláště 

chráněných druhů a na exempláře druhů, jejichţ ochrana spadá do legislativy CITES. 

Soud se v původním řízení zabýval i tím, jak správní orgán 1. stupně ve svém rozhodnutí zohledňoval 

absenci tzv. přechodného období v zákoně č. 218/2004 Sb., kdyţ v tomto směru sám správní orgán 

povaţoval části námitek upozorňující na nedostatek tohoto zákona za oprávněné. V této souvislosti uvedl, 

ţe ve výčtu zjištěných nedostatků z kontroly nebyli inspekcí uváděni jedinci ptáků, z nichţ měl ţalobce k 

datu kontroly alespoň v řízení ţádost o vydání rozhodnutí o udělení odchylného postupu podle § 5b 

zákona. Správní orgán dokonce uvedl konkrétní ţádost ţalobce ze dne 1. 8. 2005 vztahující se na 

konkrétní druhy ptáků. Uvedl, ţe po upřesnění dokladů v tomto řízení byl dále vyňat z původního seznamu 

rozporovaných exemplářů jedinec káně lesního označeného krouţkováním, o jehoţ vzetí do evidence 

poţádala společnost ţalobce jiţ dne 18. 8. 2004. Správní orgán objasnil, ţe těchto sedm jedinců ptáků 

není předmětem rozhodnutí o ţalobcově odpovědnosti v tomto předmětném řízení. 

Na základě uvedeného Městský soud v původním řízení uzavřel, ţe uloţenou sankcí nedošlo ke zneuţití 

státní moci, neboť správní orgán zohlednil přiměřeně přechodové období, přičemţ ţalobce měl dostatek 

časového prostoru před provedenou kontrolou, aby zajistil chov chráněných ptáků v souladu s přijatou 

novelou zákona č. 114/1992 Sb. 

Uvedený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2008 byl ke kasační stíţnosti ţalobce zrušen 

rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č.j. 7 As 17/2009-70. 

 

Nejvyšší správní soud nejprve ke stíţní námitce absence předvídatelnosti právní regulace citoval z 

judikatury Nejvyššího správního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu (2 Afs 

176/2006, ESD č. 75615/01 ze dne 18. 7. 2006 a IV, ÚS 666/02) zabývající se obecně předvídatelností 

a určitostí jednání, které lze sankčně postihnout a postupu v případě moţného dvojího výkladu práva. 
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Vycházeje také z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp, zn. 2 Azs 54/2007 vytkl, ţe se Městský soud v 

Praze nezabýval námitkou, ţe ţalobce měl všechny chované ptáky registrovány orgánem ochrany  přírody 

a měl vystavené registrační listy, které dokládají legalitu jejich drţby, ačkoliv zmínka ve vztahu k této 

námitce uplatněné aţ po zákonné lhůtě k podání ţaloby byla jiţ učiněna v ţalobě. Nejvyšší správní soud 

tak oproti Městskému soudu v Praze povaţoval z hlediska transpozice norem evropského práva novelou 

č. 218/2004 Sb. zákona o ochraně přírody za podstatné, ţe ţalobce před novelou zákona nechoval ptáky 

bez povolení, a tudíţ jeho obranu nelze posuzovat izolovaně pouze z pohledu jeho tvrzení, ţe po novelizaci 

zákona nebyl dán prostor, aby si ţalobce povolení o odchylném postupu obstaral. 

Nejvyšší správní soud z příloh k protokolu z kontroly ze dne 2. 8. 2005 zjistil, ţe všechny jedince pěti 

druhů ptáků drţených stěţovatelem bez rozhodnutí o odchylném postupu byly vystaveny registrační listy, 

ţe správní orgány dostaly vzorové rozhodnutí odchylného postupu v květnu nebo červnu 2005 a do té 

doby povaţovaly za postačující drţení na základě vystavených registračních listů. Nejvyšší správní soud 

povaţoval za rozhodné, ţe ţalobce při skutečnosti, ţe zákon o ochraně přírody neřeší postup při legálním 

chovu ptáků do doby účinnosti novely, nevěděl, ţe pokud má na jedince vystaven registrační list, musí 

ţádat ještě o odchylný postup a ţe poţadavek ČIŢP splnil ihned, jak na to byl při kontrole upozorněn. U 

káňat bělochvostých stěţovatel nevěděl vůbec, ţe má mít i rozhodnutí o odchylném postupu, neboť ještě 

dne 9. 8. 2005 byl vydán na krajském úřadě registrační list a ani úředníci podle jeho tvrzení nevěděli, ţe 

by káně bělochvosté mělo být registrováno na dvou místech. Na nutnost mít rozhodnutí o odchylném 

postupu u káněte bělochvostého nebyl stěţovatel upozorněn ani při kontrole. Nejvyšší správní soud z 

úpravy dané § 23 zákona č. 16/1997 Sb, § 37 zákona č. 100/2004 Sb., ve spojení s přechodnými a 

společnými ustanoveními zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, dovodil, ţe není zřejmé, zda zákonem č. 218/2004 Sb. jsou dotčena dosavadní vydaná 

rozhodnutí o výjimkách ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb. Usoudil, ţe vzhledem k tomu, ţe 

přechodná ustanovení neobsahují ţádné pravidlo vztahující se k rozhodnutím o odchylném postupu podle 

ust. § 5b zákona o ochraně přírody, je otázkou, zda lze z nich extenzívním výkladem dovodit i to, čeho se 

dovolává stěţovatel, tedy ţe pro ptáky s registračními listy jiţ nemusí být vydáno rozhodnutí o odchylném 

postupu. Zákonodárce stanovil ode dne 28. 4. 2004 povinnost mít pro drţení určitých druhů ptáků 

rozhodnutí o odchylném postupu, přitom však před tímto datem nebylo moţné rozhodnutí o odchylném 

postupu získat. Stěţovatel proto důvodně namítal, ţe neexistence přechodných ustanovení by způsobila, 

ţe by všichni adresáti těchto právních norem chovali dravce po 27. 4. 2004 bez povolení a dopouštěli by 

se správního deliktu podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody, aniţ by měli reálnou 

moţnost tento delikt nepáchat. Tento výklad však v právním státě zaloţeném na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana není přípustný, neboť sankcionuje jednání určité osoby, aniţ by jí dal 

moţnost „volby“ mezi porušením práva a jeho dodrţením. Proto je nutno jej odmítnout jako nesprávný a 

přiklonit se, právě s ohledem na nepřípustně tvrdé a nesmyslné důsledky, k nimţ by vedla shora popsaná 

výkladová alternativa, k výkladu ve vztahu ke stěţovateli příznivějšímu, i kdyţ z doslovného znění 

rozhodných ustanovení nevyplývá. Přechodná ustanovení zákona č. 218/2004 Sb. tedy nutno vyloţit tak, 

ţe „nedotčenost“ dřívější úpravy znamená, ţe stěţovatel, který podle dřívější úpravy legálně drţel ptáky na 

základě registračního listu, nemusel pro tyto ptáky mít rozhodnutí o odchylném postupu podle úpravy 

nové, a proto ani nebyl povinen o ně ţádat. Získal-li přesto po nějaké době takové rozhodnutí, jednal nad 

rámec svých zákonem stanovených povinností. Pokud by zákonodárce chtěl i pro ptáky drţené legálně 

podle dřívější úpravy zavést povinnost mít rozhodnutí o odchylném postupu podle úpravy nové, musel by 

novou úpravu doplnit o přechodná ustanovení, jeţ by takovému drţiteli ptáků umoţnila v rozumné lhůtě o 

vydání uvedeného rozhodnutí poţádat a jeţ by zaručila, ţe po dobu do právní moci rozhodnutí nebude 

dotyčný „přechodový“ drţitel za nesplnění podmínek nové úpravy sankcionován. 

Podle Nejvyššího správního soudu ve výsledku obdobný, byť o jiné důvody opřený závěr, platí i pro jednání 

stěţovatele týkající se toho káněte bělochvostého, kterého stěţovatel začal drţet 1. 6. 2004, tedy krátce 

po nabytí účinnosti nové právní úpravy. Ze stanoviska Městského úřadu Kuřim, odboru ţivotního prostředí 

ze dne 27. 6. 2006 (dále jen „stanovisko MÚ Kuřim“) vyplývá, ţe ke dni vydání stanoviska měl stěţovatel 

pro všechny uváděné ptáky vyřízeny ţádosti o vydání rozhodnutí o odchylném postupu, přičemţ ani sám 

správní orgán aţ do března roku 2006 nevěděl, ţe stanovení odchylného postupu je nutné i pro druh 

káněte bělochvostého (4 exempláře), který se v naší přírodě volně nevyskytuje. U jedinců káněte 

bělochvostého, pokud by odpovídalo skutečnosti stanovisko MÚ Kuřim v tom smyslu, ţe uvedený druh 

ptáků se na našem území volně nevyskytuje, není totiţ dostatečně určitě stanoveno, zda se na ně vztahují 

ust. §§ 5a a 5b zákona o ochraně přírody. V ust. § 5a odst. 1 citovaného zákona je výčet zakázaných 

činností uvozen tak, ţe se tak děje v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně ţijí na evropském území 

členských států Evropských společenství. Předmětem ochrany jsou tedy zjevně druhy ptáků, a to (viz i 

preambule směrnice Rady 79/409/EHS) takové druhy, které přirozeně ţijí na evropském území, a právě 

proto tvoří významnou sloţku přírodního prostředí a biologické rovnováhy v něm. Předmětem ochrany 

podle ust. § 5a zákona o ochraně přírody jsou tedy jen určité specifické druhy ptáků (ty, které volně ţijí na 

evropském území členských států Evropských společenství), nikoli takové druhy, jeţ zde volně neţijí, tj. 
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jejichţ jedinci se zde volně vyskytují jen výjimečně. V rozhodném období neexistoval ţádný prováděcí 

předpis, který by citované ustanovení konkretizoval, a ostatně neexistuje ani v současné době, neboť ani 

vyhláška č. 165/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti s 

vytvářením soustavy NATURA 2000, nic takového neobsahuje. Z obsahu spisu ani z vyjádření účastníků 

rovněţ není zřejmé, ţe by existovala přiměřeně jednotná správní praxe při posuzování této otázky, která 

by vytvářela přiměřenou míru právní jistoty a dostatečně jasně ukazovala, jaké jednání je dovoleno a jaké 

zakázáno. Ze stanoviska MÚ Kuřim naopak zřetelně vyplývá, ţe správní orgány v řešení uvedené otázky 

tápaly a ţe o jednotnosti správní praxe, která by dotvořila nejednoznačnost zákonné úpravy, nelze 

rozhodně hovořit. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, ţe ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona o 

ochraně přírody nenaplňuje poţadavky předvídatelnosti při jeho aplikaci v dané věci. 

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, ţe vzhledem k tomu, ţe právní úprava nestanovila dostatečně jasný a 

reálně splnitelný přechodový reţim pro případy, kdy ptáci, na něţ se podle nové úpravy měla vztahovat 

ustanovení o odchylném postupu, byli legálně drţeni jiţ za úpravy předchozí, nelze stěţovatele postihnout 

za správní delikt spočívající v porušení ustanovení nové úpravy. Stěţovatel totiţ ve vztahu k ptákům, které 

legálně drţel jiţ za předchozí právní úpravy, neměl povinnost mít rozhodnutí o odchylném postupu, proto 

se nemohl dopustit správního deliktu, jestliţe jej neměl. 

Ve vztahu k jednomu káněti bělochvostému, kterého začal drţet jiţ za účinnosti nové právní úpravy, pak 

stěţovatel neměl dostatečnou moţnost v této specifické přechodové situaci předem rozpoznat, zda a jaké 

jednání je povaţováno za protiprávní. Rovněţ ze stanoviska MÚ Kuřim, které ţalobce doloţil je zřejmé, ţe 

ani sám správní orgán aţ do března 2006 nevěděl, ţe stanovení odchylného postupu je nutné i pro druh 

káněte bělochvostého, ţe ČIŢP by se danou věcí nemusela zabývat, neboť dosud nebyla vydána vyhláška 

ministerstva, která by určila podrobnosti vyplývající z novely zákona a ani praxe v tomto směru není 

vytříbena, nadto se jednalo ve valné většině o ptáky donesené do stanice v zuboţeném stavu. Nejvyšší 

správní soud povaţuje i tuto námitku stěţovatele za důvodnou, neboť městský soud toto stanovisko 

nehodnotil, ačkoliv obsahovalo zcela konkrétní informaci o správní praxi, tj. o její nejednosti a nejasnosti v 

počátcích aplikace nové právní úpravy, tedy informaci významnou pro posouzení, zda se stěţovatel 

vzhledem k nejednoznačnosti právní regulace v přechodném období vůbec mohl dopustit správního 

deliktu. Tomu, ţe stanovisko MÚ Kuřim bylo pro posouzení důvodnosti ţaloby významné, nasvědčuje dle 

Nejvyššího správního soudu i vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které stěţovatel přiloţil aţ 

ke kasační stíţnosti, podle něhoţ nejsou známy ţádné negativní poznatky, které by svědčily o společensky 

významně nebezpečné praxi stěţovatele, který se o změny předpisů a z toho vyplývající povinnosti vţdy 

iniciativně zajímal, a to formou telefonických konzultací nebo při osobních návštěvách. 

Absenci dostatečně předvídatelné právní úpravy jako podkladu pro správní trestání je dle Nejvyššího 

správního soudu nutno v tomto smyslu povaţovat za implicitní liberační důvod, který, ač není v zákoně 

výslovně vyjádřen, vychází z principu právní jistoty a předvídatelnosti právní regulace jako jednoho z 

vůdčích principů, kterými je veden materiální právní stát, a tedy i z povahy a podstaty správního trestání 

(srov. v tomto ohledu podobně k moţnosti implicitního „zmírňujícího“ správního uváţení rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 7 As 21/2008 - 101, dostupný na www.nssoud.cz). 

Nejvyšší správní soud dodal, ţe uvedený implicitní liberační důvod plní v oboru správních deliktů 

právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, u kterých není podmínkou pro vznik 

odpovědnosti zavinění, podobnou zmírňující funkci, jakou popsal Nejvyšší správní soud ve vztahu k 

přestupkům (u nichţ je zavinění nutnou podmínkou odpovědnost za ně) v rozsudku ze dne 11. 9. 2008, č. 

j. 1 As 30/2008 – 49, publikovaný pod č. 1746/2009 Sb. NSS. 

 

V intencích uvedených závěrů Nejvyššího správního soudu Městský soud v Praze znovu přezkoumal 

napadené rozhodnutí, jakoţ i řízení, které jeho vydání předcházelo, podle § 65 a násl. zákona č. 

150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), vázán dle ust. § 110 odst. 3 s. ř. s. právním 

názorem Nejvyššího správního soudu a dospěl k závěru, ţe jsou dány důvody pro zrušení napadeného 

správního rozhodnutí. 

Soud se i v tomto dalším řízení musel znovu vypořádat nejprve s námitkou aplikace. § 88 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 114/1992 Sb. na daný případ, a to z hlediska poddřazení ţalobce jako obecně prospěšné 

společnosti pod skutkovou podstatu správního deliktu dle tohoto zákonného ustanovení. Soud neshledal, 

a to v souladu i s názorem Nejvyššího správního soudu, důvod odchýlit se od svých předchozích závěrů, ţe 

citované zákonné ustanovení se vztahuje i na právnické osoby, které nejsou podnikatelskými subjekty. 

Ţalobce zaujal nesprávný právní názor ohledně textu a smyslu citovaného zákonného ustanovení. Pouţití 

gramatického výkladu za pouţití slučovací spojky „a“ vede k závěru, ţe podle tohoto ustanovení je orgán 

ochrany přírody oprávněn uloţit pokutu právnickým osobám a dále také fyzickým osobám při výkonu 

podnikatelské činnosti. Kumulativní označení adresátů normy značí, ţe dovětek „při výkonu 

podnikatelské činnosti“ se vztahuje k fyzickým osobám, nikoli k osobám právnickým, u nichţ se v tomto 

případě nerozlišuje, zda vykonávají či nevykonávají podnikatelskou činnost. Rovněţ z hlediska uchopení 

ust. § 88 v kontextu s ostatními sankčními ustanoveními zákona není důvodu se domnívat, ţe by 
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zákonodárce z poskytování ochrany ţivočichům vylučoval některé subjekty - zde (dle názoru ţalobce) 

právnické osoby, které nevykonávají podnikatelskou činnost, zákon totiţ garantuje ochranu ţivočichů vůči 

jednání všech právnických a fyzických osob. U fyzických osob tak činí v ust. § 87, kde rozlišuje protiprávní 

jednání nazvané přestupkem, kterého se dopustí fyzická osoba jako osoba soukromá a v ust. § 88 tak 

činí v odst. 1, kde stanoví skutkové podstaty protiprávních jednání, která jsou správními delikty, jichţ se 

dopustí fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti. Zákon tak, ostatně jako i v jiných hmotných 

předpisech správního práva, rozlišuje zvlášť protiprávní jednání těch fyzických osob, které nevykonávají 

podnikatelskou činnost (většinou jako společensky méně závaţná protispolečenská jednání postihovaná i 

niţší sazbou stanovené pokuty, u nichţ zásadním odlišujícím znakem skutkové podstaty je subjektivní 

stránka přestupku, tedy zavinění) a zvlášť protiprávní jednání fyzických osob vykonávajících 

podnikatelskou činnost. Protiprávní jednání všech právnických osob pak nejsou přestupky, nýbrţ 

správními delikty a jsou postihována zásadně bez ohledu na zavinění za podmínek principielně shodných 

s jednáními fyzických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. Jednotícím znakem správních 

deliktů právnických osob a fyzických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost je charakter 

prováděných činností, kdy v převáţné většině případů bude charakter jednání právnických osob a těch 

fyzických osob, které podnikají, obdobný, na rozdíl od osobního jednání fyzických osob jako soukromých 

subjektů. Na tom nemůţe nic změnit ani skutečnost, ţe v dané věci ţalobce není podnikající právnickou 

osobou v obvyklém smyslu tohoto významu, tj. obchodní společností vytvářející zisk, ale je podstatné, ţe 

je právnickou osobou vedenou v rovině stejné, neosobní odpovědnosti jakou mají, a to charakterem svého 

jednání (bez ohledu na zavinění)  fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost. Uvedená právní 

úprava, kterou ţalobce učinil spornou, vychází z klasifikačních hledisek teorie práva vyvozovaných z 

pozitivně právní úpravy, kterými je subjekt deliktu, jeho postavení, charakter porušovaných povinností, 

zavinění, účel a zaměření ukládaných sankcí, kterou dovolují členit protiprávní jednání v oblasti správního 

práva na správní delikty a přestupky. Vzhledem k tomu, ţe ţalobce je právnickou osobou, která nemůţe 

být subjektem, dopouštějícím se přestupku podle § 87 citovaného zákona, je právnickou osobou, vůči níţ 

je ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb. stanovena v ust. § 88 odst. 1 citovaného zákona. Ust. § 88 odst. 

1 a ust. § 87 týkajícím se postiţení za přestupek u nepodnikajících fyzických osob jako osob soukromých 

tak společně utvářejí kompletní ochranu přírody vůči všem subjektům – vůči všem fyzickým i právnickým 

osobám. Při pouţití teleologického výkladu proto nelze vejít na názor ţalobce, ţe sankční odpovědnost dle 

zákona č. 114/1992 Sb. se nevztahuje na právnické osoby, které nejsou podnikatelskými subjekty, neboť 

to by znamenalo, ţe tyto osoby by byly zcela nerovně vyloučeny ze sankční odpovědnosti nejen oproti 

právnickým osobám při výkonu jejich podnikatelské činnosti, ale i oproti všem fyzickým osobám, které 

jsou v této oblasti ochrany vedeny k odpovědnosti za přestupky i správní delikty. Takový výklad je 

neudrţitelný a nemá oporu v zákoně. Tento závěr povaţoval Nejvyšší správní soud za správný a doplnil jej 

stanoviskem o charakteru objektivní (absolutní) odpovědnosti za správní delikt. Soud proto znovu dospěl 

k závěru, ţe ţalovaný nepochybil, pokud ust. § 88 aplikoval tak, ţe toto ustanovení zajišťuje i ochranu 

před jednáním naplňujícím skutkové znaky správního deliktu podle odst. 1 písm. e), dopustí-li se jej 

jakákoli právnická osoba. 

Důvody vedoucí ke zrušení napadeného rozhodnutí jsou však dány výše uvedenými závěry Nejvyššího 

správního soudu, ţe v dané věci došlo k uloţení správní sankce v rozporu se zásadou předvídatelnosti 

práva, poţadavkem na určitost skutkové podstaty správního deliktu, a to za jednání, k němuţ neměl 

ţalobce právo volby mezi porušením práva či jeho dodrţením vzhledem k nedostatečné právní úpravě 

přechodného období. S přihlédnutím k právní regulaci vztahů vyjádřené pouze přechodnými ustanoveními 

zákona č. 218/2004 Sb. tak, ţe tímto zákonem nejsou dotčena dosavadní vydaná rozhodnutí o výjimkách 

ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., je třeba v pochybnostech přijmout výklad pro ţalobce 

příznivější, tj., ţe ţalobce neměl povinnost mít povolení o odchylném postupu v době svého jednání, 

jestliţe legálně choval ptáky jiţ za úpravy předchozí. Uvedené obdobně platí i z důvodu nejednoznačné 

právní regulace a nejednotné správní praxe usouditelné ze stanoviska MÚ Kuřim a vyjádření Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje (byť doloţeného aţ ke kasační stíţnosti) i pro chov druhu ptáka - káněte 

bělochvostého. 

Z uvedených důvodů Městský soud v Praze podle 78 odst. 1 a 4 s.ř.s. zrušil napadené rozhodnutí a věc 

vrátil ţalovanému k dalšímu řízení, v němţ bude tento správní orgán vázán právním názorem Nejvyššího 

správního soudu ( § 78 odst. 5 s.ř.s.) převzatého do tohoto rozsudku Městského soudu v Praze. 
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Povolení výjimky ze zákazu na ochranu zvláště chráněných ţivočichů při kolizi více veřejných 

zájmů  

 

K ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

Pokud dojde ke střetu zájmu ochrany přírody a památkové péče a pokud nelze najít řešení 

chránící oba zájmy, je nutné, aby orgán ochrany přírody tyto zájmy specifikoval ve smyslu 

jejich významu a hodnoty, a určil, v jakém rozsahu je který zájem prioritní. Z rozhodnutí musí 

být zřejmé, nakolik orgán ochrany přírody přihlédnul k zájmům kulturní národní památky, 

jinak je rozhodnutí nepřezkoumatelné 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze 20. dubna 2010, č.j. 7 Ca 306/208-28-31 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobci se domáhají přezkoumání rozhodnutí ţalovaného ze dne 5. 9. 2008, č.j. 591/550/08-Pr, kterým 

bylo změněno ozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Ţelezné hory (dále jen Správa CHKO) ze dne 

10. 6. 2008, č.j. 01063/ZH/2008/AOPK, ve věci výjimky podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění do 30. 11. 2009 (dále jen zákon o ochraně přírody nebo zákon), a to z 

ochrany zvláště chráněných ţivočichů páchník hnědý a lesák rumělkový pro záměr „Obnova Řečanské 

aleje“ a „pokácení 16 ks stromů“ na pozemku parc. č. 553 v k. ú. Kladruby nad Labem. Změna 

prvostupňového rozhodnutí spočívala ve změně formulaci podmínky č. 5 a ve vypuštění názvu druhu lesák 

rumělkový z výroku rozhodnutí a ze všech částí odůvodnění rozhodnutí. V ostatním rozsahu bylo napadené 

rozhodnutí potvrzeno. 

Z odborného vyjádření Agentury, které je zaloţeno ve spise, vyplývá, ţe pro přeţití páchníka v dané 

lokalitě je nezbytná moţnost komunikace mezi jednotlivými mikropopulacemi ţijícími v dutinách stromů. 

Řečanská alej tak tvoří významnou komunikační osu, jejíţ úplné odstranění by znamenalo existenční 

ohroţení ostatních mikropopulací. S ohledem na to, ţe páchník ţije výhradně v dutinách stromů, nebyl by 

schopen přeţít na nově vysázených stromech. Soud povaţuje v této souvislosti za vhodné rovněţ zdůraznit 

to, ţe není podstatné, ţe z citovaného odborného vyjádření výslovně neplyne, ţe by byl výskyt páchníka v 

Řečanské aleji zjištěn. Z odborného stanoviska totiţ dále plyne, ţe výskyt tohoto brouka byl zjištěn na 

stromech vzdálených jen několik metrů od stromů Řečanské aleje, a dále to, ţe Řečanská alej je 

vhodným biotopem pro tohoto ţivočicha, který ţije velmi skrytým způsobem ţivota. Výskyt páchníka 

hnědého v Řečanské aleji je proto moţno velmi důvodně předpokládat a není přitom podstatné, ţe nebyl 

zcela spolehlivě zjištěn. 

Ze spisového materiálu vyplývá, ţe správní orgány připouští špatný stav stromů v aleji, avšak narozdíl od 

ţalobců se domnívají, ţe provedením zdravotního a redukčního řezu stromů na východní straně aleje je 

moţno docílit takového stavu, ţe bezpečnost provozu na předmětné pozemní komunikaci bude zajištěna i 

bez úplného pokácení stromů v aleji. Doklady, kterými by správnost tohoto závěru byla vyvrácena, nebyly 

ve správním řízení předloţeny. Tento závěr není v rozporu ani s poukazem ţalobce na posudek zpracovaný 

Agenturou v roce 2000, podle něhoţ je celkový stav aleje havarijní. 

Podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných 

druhů rostlin, ţivočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 můţe v případech, kdy jiný 

veřejný zájem výrazně převaţuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody. 

Podle § 56 odst. 3 tohoto zákona výjimku lze udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud 

populace daného druhu bude udrţena v příznivém stavu z hlediska ochrany a to jen: 

     a)  v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, 

     b) z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převaţujícím veřejným zájmem včetně těch, které jsou   

sociální a ekonomické povahy, jeţ mají příznivé důsledky pro ţivotní prostředí. 
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Z rozhodnutí správního orgánu I. st. plyne, ţe byla udělena výjimka dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona o 

ochraně přírody, kdy veřejný zájem byl shledán v bezpečném provozu na silnici, jeţ je lemována alejí. Z 

rozhodnutí ţalovaného ani správního orgánu I. st. neplyne, ţe by se orgán ochrany přírody zabýval zájmem 

památkové péče. Ţalovanému bylo zřejmé, ţe areál hřebčína je národní kulturní památkou, jehoţ 

součástí je také celkový krajinný ráz (stanovisko orgánu památkové péče). Pokud má ţalovaný za to, ţe 

orgán památkové péče pochybil, jestliţe nevzal v úvahu výskyt zvlášť chráněných druhů ţivočichů a 

nevyţádal si stanoviska orgánu ochrany přírody, lze obdobné konstatovat u ţalovaného, sice stanovisko 

měl, ale nijak se s ním nevypořádal. Lze tak přisvědčit ţalobci, ţe se ţalovaný nevypořádal s tím, zda 

nejsou dány důvody pro rozsáhlejší zásah do aleje ve smyslu výjimky dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona. 

Jakkoli nelze ţalovanému upřít snahu nalézt kompromisní řešení, z rozhodnutí není zřejmé, zda si byl 

ţalovaný vědom zásahu do krajinného rázu dané lokality jakoţto součásti národní kulturní památky. Nelze 

sice tvrdit, ţe napadené rozhodnutí je v rozporu s rozhodnutím orgánu památkové péče, neboť nestanoví 

zcela jiné řešení schváleného projektu, avšak není zřejmé, zda omezený projekt nebude právě pro své 

omezení v rozporu se souhlasem orgánu smutkové péče. Omezení obnovy o polovinu stromů je jistě 

změnou parametrů nové výsadby, nelze tak tvrdit ţe schválený zásah do aleje ve smyslu ochrany přírody 

zcela dopovídá schválenému zásahu do aleje ve smyslu památkové péče. V dané věci je dán střet zájmu 

ochrany přírody a památkové péče a pokud nelze najít řešení chránící oba zájmy, je nutné specifikovat 

tyto zájmy ve smyslu jejich významu a hodnoty a určit, v jakém rozsahu je který zájem v daném místě 

prioritní, to vše v rámci § 56 odst. 1zákona. Takto však ţalovaný neučinil, z rozhodnutí není zřejmé, 

nakolik přihlédl k zájmu kulturní národní památky, rozhodnutí je tudíţ nepřezkoumatelné, a proto jej soud 

dle § 76 odst. 1 písm. a) pro nepřezkoumatelnost zrušil. Dané však neznamená, ţe ţalovaný je povinen 

zcela respektovat dříve vydané rozhodnutí orgánu památkové péče. Ust. § 8 odst. 1 s.ř. lze aplikovat 

pouze na současně probíhající řízení, avšak zásadu dobré správy lze také vykládat v tom smyslu, ţe 

správní orgán rozhodující o tomtéţ předmětu správního řízení avšak z hlediska jiného chráněného zájmu 

je povinen k předchozímu rozhodnutí přihlédnout a případně uvést, proč bylo rozhodnuto jinak. Přičemţ 

soud má výskyt páchníka za prokázaný a jeho populace je vázána na alej. Navýšení finanční náročnosti by 

muselo být zcela mimořádné, neadekvátní, které by nebylo moţno po ţalobci spravedlivě vyţadovat. Tak 

tomu ovšem v této věci není. 

Dále soud spatřuje vadu rozhodnutí v částí podmínky č. 2 napadeného rozhodnutí Správy CHKO. Ze znění 

podmínky vyplývá, ţe teprve po právní moci rozhodnutí má být Agenturou vydáno jakési „prováděcí“ 

odborné stanovisko, které přesně určí rozsah stromů na západní straně aleje, jeţ mají zůstat nepokáceny. 

Takový postup je nepřípustný, správní orgán je povinen sám úplně a beze zbytku rozhodnout o všech 

otázkách, které jsou předmětem řízení a nemá-li pro rozhodnutí o některé dílčí nebo předběţné otázce 

dostatek odborných znalostí, můţe vycházet ze znaleckého posudku nebo odborného vyjádření, vţdy však 

musí ve výroku svého rozhodnutí uvést řešení všech otázek, které jsou předmětem řízení, včetně těch 

dílčích otázek, jejichţ řešení převzal z odborných vyjádření a znaleckých posudků. Pokud tedy Správa 

CHKO dospěla k závěru, ţe je nutné nebo vhodné, aby přesný počet a specifikace stromů, jeţ mají zůstat 

na západní straně aleje nepokáceny, určila Agentura, mělo být odborné stanovisko Agentury zahrnuto 

mezi podklady pro rozhodnutí. Pokud by se se závěry Agentury Správa CHKO ztotoţnila, převzala by 

výsledky jejího odborného vyjádření do výroku rozhodnutí. Tím by bylo umoţněno ţalobci a ostatním 

účastníkům řízení, aby proti celému výroku rozhodnutí mohli uplatnit opravné prostředky. Uvedeným 

postupem totiţ správní orgány v podstatě zavázaly ţalobce, aby bez výhrad respektoval obsah budoucího 

odborného vyjádření Agentury, jíţ zákonodárce v daném případě nesvěřil pravomoc rozhodovat o povolení 

výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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I. Zastavení řízení o ţádosti, která se stala zjevně bezpředmětnou 

II. K právu účastníka řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním 

 

K ustanovení § 50, § 56 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

k ustanovení § 4 odst. 4, § 36 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 
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I.   Pojem „ţádosti, která se stane zjevně bezpředmětnou“ je moţno charakterizovat jako 

neurčitý právní pojem, který je nutno vykládat restriktivním způsobem. Z důvodu 

ochrany práv účastníků řízení je proto moţno k zastavení řízení z tohoto důvodu přikročit 

jen tehdy, jestliţe je skutečně jiţ na první pohled zřejmé, ţe ţádosti nelze vyhovět proto, 

ţe je u této ţádosti dána její bezpředmětnost, přičemţ tato bezpředmětnost musí být 

patrná jiţ ze samotné ţádosti, a nikoliv teprve aţ z výsledků dalšího dokazování či 

zjišťování. Takovou ţádostí, u které je zcela zjevné, ţe jí nemůţe být vyhověno z jiných 

neţ věcných důvodů, se správní orgán nezabývá po věcné stránce, neboť by to bylo 

zjevně bezpředmětné a výsledek řízení by byl naprosto stejný. Při posuzování zjevně 

bezpředmětné ţádosti nebude muset správní orgán uplatňovat správní uváţení, 

popřípadě činit skutková zjištění a závěry a posuzovat věc právně. Pokud by tak správní 

orgán činil, nešlo by usnesením řízení zastavit z uvedeného důvodu, ale správní orgán by 

musel takovou ţádost posuzovat meritorně a teprve na základě proběhlého správního 

řízení by ji případně musel zamítnout rozhodnutím. 

II. Správní orgán měl povinnost poskytnout účastníkovi řízení moţnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním v okamţiku, kdy měl zato, ţe shromáţdil 

všechny potřebné podklady, a další dokazovaní jiţ proto není třeba provádět. Je tak 

nepřípustné poskytnout účastníkovi pouze moţnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí 

ve stádiu řízení, kdy ještě není shromaţďování podkladů uzavřeno, a poté dále podklady 

doplňovat, aniţ by účastníkovi řízení byla dána ještě moţnost se s doplněnými podklady 

seznámit dodatečně. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 2010, č.j. 10 Ca 53/2007-82 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobci se podanými ţalobami domáhali přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí ţalovaného ze dne 

22. 12. 2006, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras ze dne 18. 4. 

2005, kterým byla povolena výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů u zvláště chráněných 

ţivočichů pro stavbu obytného komplexu Hanspaulka na pozemcích p.č. 3082/2 a 3083/2 v k. ú. Dejvice, 

Praha 6, a předmětné řízení bylo zastaveno. 

 
Městský soud v Praze přezkoumal ţalobou napadené rozhodnutí, jakoţ i řízení, které mu předcházelo, v 

rozsahu uplatněných ţalobních námitek, jimiţ je soud vázán (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.), a dospěl k 

závěru, ţe ţaloba je důvodná. O podané ţalobě rozhodl soud bez nařízení jednání za podmínek ust. § 51 

s.ř.s. (§ 76 s.ř.s.). 

V posuzované věci se řízení týkalo výjimky ze zákazů u zvláště chráněných ţivočichů. Základní podmínky 

ochrany zvláště chráněných ţivočichů, včetně příslušných zákazů, jsou upraveny v ustanovení § 50 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Výjimky ze zákazů u zvláště 

chráněných ţivočichů v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převaţuje nad zájmem ochrany přírody, 

můţe povolit podle ustanovení § 56 odst. 1 téhoţ zákona orgán ochrany přírody. Odstavec 3 citovaného 

ustanovení upravuje, kdy či pro jaké účely lze výjimku povolit. Povolení výjimky probíhá ve správním 

řízení. 

Ţalobci své námitky orientovali v podstatě trojím směrem. Jednak namítali nesprávný procesní postup 

spojený se zákonem č. 500/2004 Sb., namísto předchozího správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.), dále 

namítali nedostatečně zjištěný skutkový stav posuzované věci ţalovaným, a nakonec to, ţe jim byla 

ţalovaným upřena moţnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Pokud jde o 

námitku, kdy ţalobci namítli nesprávný výklad § 179 zákona č. 500/2004 Sb., v jehoţ smyslu nelze 

akceptovat postup ţalovaného, který mu umoţnil zastavit řízení postupem podle § 90 odst. 4 tohoto 

zákona, k tomu soud předně uvádí, ţe ustanovení § 179 zákona č. 500/2004 Sb. („nový správní řád“), je 

přechodným ustanovením, které řeší, v jakých situacích má být u řízení běţících na přelomu platnosti a 

účinnosti starého a nového správního řádu, tedy k 1. 1. 2006, v řízení pokračováno podle jednoho, či 

druhého zákonného předpisu. Podle tohoto ustanovení řízení, která nebyla pravomocně skončena před 

účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů. Bylo-li rozhodnutí před účinností tohoto 
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zákona zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních 

předpisů. Bylo-li řízení pravomocně skončeno před účinností tohoto zákona, postupuje se při přezkumném 

řízení, obnově řízení nebo vydávání nového rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně lhůt, v nichţ lze takové 

řízení zahájit. Rozhodnutí ţalovaného v posuzované věci, tj. rozhodnutí ze dne 22. 12. 2006 bylo vydáno 

poté, co předchozí správní řízení bylo pravomocně skončeno rozhodnutím ţalovaného ze dne 19. 9. 2005, 

č. j. 500/1028/50321/05, s účinky nabytí právní moci ke dni 22. 9. 2005. Toto rozhodnutí bylo následně 

zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24.8. 2006, č.j. 11 Ca 275/2005-44. Zákon č. 

500/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006. Před tímto datem, jak vyplývá ze shora uvedeného, bylo 

předchozí řízení u ţalovaného pravomocně skončeno, a jako pravomocné toto rozhodnutí „trvalo“ i k 

datům ukončení účinnosti starého a nabytí účinnosti nového správního řádu. Ke zrušení tohoto 

pravomocného rozhodnutí ţalovaného soudem došlo aţ po nabytí účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., 

zákon č. 71/1967 Sb. jiţ neplatil, a ani z přechodných ustanovení nelze dovodit, ţe by se mohl či měl na 

danou situaci vztáhnout, a proto se také nové odvolací řízení muselo za tohoto stavu věci řídit jiţ novým 

správním řádem, a nikoliv správním řádem starým. Podle názoru Městského soudu v Praze tak ţalovaný v 

nyní posuzované věci postupoval správně podle nového správního řádu. Proto soud neshledal tuto 

námitku důvodnou.  

S uvedeným závěrem pak souvisí rovněţ ta část námitek, jeţ směřovaly do samotného závěru a 

„věcného“ posouzení dané věci ve vztahu k napadenému vydanému „procesnímu“ rozhodnutí. Soud 

ohledně této věci vycházel především z toho, ţe zastavení řízení o ţádosti, která se stane zjevně 

bezpředmětnou ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, je vyhrazeno případům, kdy 

nejde o věcné posouzení dané věci (podané ţádosti), ale jde o případy, kdy se samotná ţádost s ohledem 

na jiné zpravidla procesní a podobné okolnosti, stane bezpředmětnou, přičemţ není namístě jiný procesní 

postup, neţ řízení zastavit. Soud zde vycházel například ze závěrů, jeţ Nejvyšší správní soud učinil v 

rozsudku sp.zn. 2 As 74/2007-55, v němţ se tento soud v rámci řešení zastavení řízení dle § 66 odst. 1 

písm. b) správního řádu vyjadřoval k pojmu „zjevná právní nepřípustnost“. Podle názoru městského soudu 

v Praze je moţno obdobně pojem „ţádosti, která se stane zjevně bezpředmětnou“ charakterizovat jako 

neurčitý právní pojem, který je však nutno rovněţ vykládat restriktivním způsobem. Z důvodu ochrany práv 

účastníků řízení je proto moţno k takovému způsobu rozhodnutí přikročit jen tehdy, jestliţe je skutečně jiţ 

na první pohled zřejmé, ţe ţádosti nelze vyhovět proto, ţe je u této ţádosti dána její bezpředmětnost, 

přičemţ tato bezpředmětnost musí být patrna jiţ ze samotné ţádosti, nikoliv ale teprve z výsledků dalšího 

dokazování či zjišťování. (Komentář ke správnímu řádu (J. Vedral: Správní řád – komentář, Polygon, 2006, 

str. 315 a násl., obdobně k pojmu „zjevná právní nepřípustnost“; jako příklady zjevné právní 

nepřípustnosti uvádí situaci, kdy o přiznání oprávnění vázaného na dosaţení určitého věku ţádá osoba, 

která této hranice nedosáhla, příp. ţádost o přiznání určitého oprávnění, které můţe získat toliko 

právnická osoba, podá osoba fyzická. Smyslem tohoto ustanovení je to, aby se takovou ţádostí, u které je 

zcela zjevné, ţe jí nemůţe být vyhověno z jiných neţ věcných důvodů, správní orgán nemusel po věcné 

stránce zabývat, neboť by to bylo zjevně bezpředmětné a výsledek řízení by byl naprosto stejný. Ţádost 

tedy můţe být kvalifikována jako bezpředmětná, pokud při jejím posuzování nebude správní orgán muset 

uplatňovat správní uváţení, případně činit skutková zjištění a závěry a posuzovat věc právně. V takovém 

případě by potom uvedeným způsobem postupovat nešlo a správní orgán by musel ţádost posuzovat 

meritorně a teprve na základě proběhlého správního řízení by ji případně musel zamítnout rozhodnutím. 

Podle názoru soudu ţalovaný pochybil, pokud vyhodnotil podklady pro posuzování dané ţádosti, učinil z 

nich skutkové závěry, přičemţ na základě tohoto meritorního posouzení potom řízení zastavil s 

odůvodněním, ţe se ţádost stala bezpředmětnou. Ve skutečnosti se tedy podaná ţádost svojí podstatou 

nestala bezpředmětnou, takţe by se s ní správní orgán věcně vůbec nemusel zabývat, nýbrţ právě naopak 

se s ní tento orgán vypořádal věcně a materiálně vzato ji neshledal důvodnou. Jiţ v tomto postupu proto 

soud spatřuje pochybení a tedy i důvodnost pro zrušení napadeného rozhodnutí, neboť v daném případě 

nebyl dán důvod pro zastavení řízení, nýbrţ ţalovaný měl rozhodnout věcně. Lze tak uzavřít, ţe ţalovaným 

byla chybně vyhodnocena právní otázka moţného postupu dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního 

řádu.  

Další námitkou bylo, ţe ţalobcům nebyla dána moţnost seznámit se s podklady rozhodnutí, zejména 

fotodokumentací a rozhodnutími stavebního úřadu, a vyjádřit se k nim, neboť ţalovaný svůj stěţejní závěr, 

na jehoţ základě rozhodl o zastavení řízení, opřel o vyjádření investora ze dne 4. 12. 2006 a dále o 

fotodokumentaci k němu přiloţenou, přičemţ účastníkům nebyla dána moţnost se s nimi seznámit. 

Ţalobci neměli moţnost se s doplněnými podklady - zejména fotodokumentací a rozhodnutími stavebního 

úřadu – seznámit a vyjádřit se k nim, neboť tyto byly doplněny aţ po lhůtě, která mu byla stanovena pro 

seznámení se s podklady pro rozhodnutí a pro vyjádření se k nim a která mu skončila 6. 12. 2006 

(doplněno bylo aţ 7.12. 2006). Podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. „Správní orgán 

umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.“ Podle ustanovení § 36 odst. 3 

téhoţ zákona platí, ţe „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci 

dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném 
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rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.“ Procesní postup 

ţalovaného podle mínění soudu poţadavkům obsaţeným v citovaných ustanoveních neodpovídal. Z 

obsahu spisu vyplývá, ţe ţalovaný přípisem ze dne 16. 11. 2006 vyrozuměl účastníky řízení o pokračování 

řízení, současně byli účastníci řízení informováni o změně investora stavby. Ţalovaný stanovil lhůtu pro 

vyjádření 5 dnů: Poté po nahlédnutí do spisu a ve stanovené lhůtě podalo vyjádření Sdruţení Kotlářka ze 

dne 4. 12. 2006, dne 6. 12. 2006 obdrţel odvolací orgán vyjádření Občanského sdruţení přátel Hendlova 

dvora ze dne 2. 12. 2006. Poté dne 8. 12. 2006 předal investor odvolacímu orgánu další své písemné 

vyjádření, ve kterém reagoval na vyjádření Sdruţení Kotlářka, přičemţ informoval o činnosti provedené 

investorem, popsal předmět tohoto řízení a stav území určeného pro stavbu a přitom odkázal na 

přiloţenou fotodokumentací. Z obsahu spisu tedy vyplývá, ţe ještě po uplynutí stanovené lhůty obdrţel 

odvolací orgán vyjádření investora ze dne 7. 12. 2006, v němţ investor jednak reagoval na předchozí 

vyjádření ţalobců a dále doplnil některé dříve doloţené skutečnosti a také přiloţil fotodokumentaci 

údajného stávajícího stavu pozemků dotčených stavební činností. Ţalobci však jiţ o tomto doplnění 

podkladů pro rozhodnutí vyrozuměn nebyl a ţalovaný přistoupil k vydání rozhodnutí. Přitom nelze 

přehlédnout fakt, ţe ţalovaný se v odůvodnění napadeného rozhodnutí na vyjádření (tvrzení) samotného 

investora významně odvolává, kdyţ uvádí na str. 9 rozhodnutí, ţe ... tato změna místních podmínek je 

zřejmá zejména z fotodokumentace přiloţené investorem, zobrazující současný stav území .... nebo na str. 

12 rozhodnutí, ţe …o dřívějším stavu i stavu v době tohoto rozhodování dostatečně vypovídají podklady 

doloţené investorem. změna podmínek je zřejmá zejména z fotodokumentace přiloţené investorem k 

jeho vyjádření ze dne 4. 12. 2006, …..“. soud má za to, ţe takový postup ţalovaného při seznamování s 

podklady pro rozhodnutí je nutno povaţovat za podstatnou vadu řízení, která můţe mít vliv na rozhodnutí, 

neboť podklady doplněné po 6. 12. 2006 mohly, jak vyplývá z napadeného rozhodnutí, přinést nová či 

podstatná zjištění. Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu ukládá správnímu orgánu povinnost dát 

účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a ve spojení s 

§ 4 odst. 4, a dále i § 36 odst. 1 téhoţ zákona také popř. navrhnout jejich doplnění. Z citovaných 

ustanovení jednoznačně vyplývá, ţe ţalovaný měl v dané věci povinnost poskytnout ţalobcům moţnost 

vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí v okamţiku, pokud měl zato, ţe shromáţdil všechny 

potřebné podklady a další dokazování jiţ není třeba provádět. Rozhodně nelze dovodit, ţe je postačující 

poskytnout pouze moţnost vyjádřit se k podkladům tak, jak to učinil ţalovaný, ve stádiu, kdy ještě není 

shromaţďování podkladů uzavřeno, kdy tedy nejsou shromáţděny všechny podklady pro rozhodnutí, a 

poté dále podklady ještě doplňovat, aniţ by účastníkům byla dána ještě moţnost s doplněnými podklady 

se seznámit dodatečně. V takovém případě bylo účastníkům řízení odepřeno jejich procesní právo se s 

takovými podklady seznámit, neboť ti měli moţnost se s nimi seznámit teprve aţ v odůvodnění 

rozhodnutí. Smyslem citovaného ustanovení je však umoţnit účastníkům řízení, aby mohli uplatnit své 

výhrady, resp. učinit procesní návrhy, před vydáním rozhodnutí, tedy tak, aby rozhodnutí vycházelo ze 

spolehlivě zjištěného stavu věci. Postupem ţalovaného tak bylo ţalobcům upřeno právo zakotvené v § 36 

odst. 3 správního řádu, a tím i právo garantované v ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu. Opačný neţ 

výše uvedený názor by vedl k závěru, ţe správní orgán bez ohledu na umoţnění vyjádřit se k podkladu 

rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě bez moţnosti navrhnout jeho doplnění, jiţ předvídá, jak 

rozhodne, čímţ ale by ale porušoval i zásadu volného hodnocení důkazů. Tuto vadu řízení, jíţ se dopustil 

ţalovaný, Městský soud v Praze rovněţ shledal důvodnou. Za tohoto stavu věci potom soud shledal 

důvodnou i zbývající skupinu námitek, resp. námitku, jejíţ podstatu lze shrnout tak, ţe ţalovaný 

nevycházel z náleţitě zjištěného skutkového stavu věci. Aniţ by bylo nutno posuzovat a hodnotit jednotlivé 

výhrady ţalobců podrobně uváděné v ţalobách, povaţuje soud za zřejmé, ţe absence poskytnutí moţnosti 

řádného seznámení se ţalobců s podklady pro rozhodnutí a s tím spojené moţnosti učinit příslušná 

vyjádření a příp. navrhnout jejich určitá doplnění, objektivně signalizuje moţnost nedostatečného zjištění 

skutkového stavu tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti. Zabývat se nyní jednotlivými zjištěnými 

skutkovými okolnostmi a adekvátností jejich hodnocení ţalovaným, by mohlo být kontraproduktivní, coţ 

platí i ve vztahu k závěru prvnímu shora, ţe věc byla nesprávně právně posouzena a řízení nemělo být 

zastaveno. Zde je nutno rovněţ poukázat i na tu skutečnost, ţe Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 

24. 8. 2006, kterým zrušil předchozí vydané rozhodnutí a věc vrátil ţalovanému k dalšímu řízení, 

ţalovaného zavázal k dalšímu postupu v dané věci (ţalovaný měl řízení, bude-li to nutné, doplnit a vydat 

nové rozhodnutí), ţalovaný však uvedeným způsobem nepostupoval.  
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Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje 

Ochrana ţivotního prostředí: evropsky významné lokality 

 

K ustanovení § 45a, § 45i odst. 1, 2 a 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 36 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 68 odst. 3, § 172 odst. 4 a odst. 5, § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 10i odst. 3 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

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

prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Dotýkají-li se zásady územního rozvoje evropsky významné lokality, je třeba posoudit 

jejich  vliv na tuto lokalitu, byť byla zatím zařazena pouze na tzv. národní seznam. 

II. Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce na evropsky významnou lokalitu, musí 

předkladatel zpracovat varianty řešení. 

III. Zásady územního rozvoje zpravidla představují v rámci územního plánování 

moment, kdy lze efektivně posoudit kumulativní a synergické vlivy záměru na ţivotní 

prostředí. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2010, č.j. 8 Ao 2/2010-644 

(převzato ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 9/2010) 

  

Z odůvodnění: 

 
Návrhem ze dne 22. 4. 2010, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 4. 2010, se navrhovatelé 

domáhali zrušení opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje 

Hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17. 

12. 2009 (dále také „ZÚR“). Navrhovatelé a) a b) uplatnili v průběhu pořizování ZÚR připomínky a 

námitky. Realizací záměru praţského silničního okruhu by došlo k rozdělení jejich katastru. Dále by se 

zhoršilo ţivotní prostředí občanů, zejména zvýšením jejich zátěţe hlukem, imisemi prachu a dalšími 

škodlivými látkami. Zhoršily by se i podmínky dopravní obsluţnosti. Navrhovatel c) konstatoval, ţe je 

spoluvlastníkem pozemků parc. č. 6/2, 6/5 a budovy č. p. 1024 (objekt bydlení), vše v k. ú. Suchdol s tím, 

ţe podle grafické části ZÚR bude koridor silničního okruhu kolem Prahy (dále téţ „SOKP“) umístěn přesně 

v místě, kde se nachází jeho nemovitosti. Na pozemku parc. č. 6/2 se předpokládá výstavba tunelového 

úseku a mimoúrovňové křiţovatky a došlo by k trvalému záboru. Navrhovatel d) uvedl, ţe je 

spoluvlastníkem pozemků parc. č. 2284/1 a 2284/2 a stavby č. p. 1003 (objekt bydlení), vše v k. ú. 

Suchdol s tím, ţe podle grafické části ZÚR bude koridor SOKP umístěn přesně v místě, kde se nachází 

jeho nemovitosti. Na pozemku parc. č. 2284/1 se předpokládá výstavba mimoúrovňové křiţovatky. 

Objekt bydlení bude dotčen nadlimitním hlukem a dalšími nepříznivými vlivy dopravy. Tento navrhovatel 

podal prostřednictvím zástupce veřejnosti námitky k návrhu ZÚR, ve kterých oponoval mj. záměru 

výstavby SOKP. Navrhovatelka e) uvedla, ţe je spoluvlastníkem pozemků č. 181/1, 181/16, 181/17, 

181/18, 181/19 a 181/20, vše v k. ú. Sedlec, a vlastníkem bytu č. 247/542 v bytovém domě č. p. 243 

umístěném na pozemcích č. 181/16, 181/17, 181/18, 181/19 a 181/20 v k. ú. Sedlec. SOKP 

představuje závaţný zásah do území a prostředí v části města, ve které navrhovatelka e) ţije, zničil by 

vycházkovou a rekreační zónu a zhoršil hlukovou situaci. Navrhovatelka f) konstatovala, ţe je vlastníkem 

pozemků parc. č. 917 a 918 a stavby č. p. 906 (objekt bydlení), vše v k. ú. Suchdol s tím, ţe podle grafické 

části ZÚR bude koridor SOKP umístěn přesně v místě, kde se nachází její nemovitosti. Na pozemku parc. 

č. 918 se předpokládá výstavba mimoúrovňové křiţovatky. Objekt bydlení bude dotčen nadlimitním 

hlukem a dalšími nepříznivými vlivy dopravy. Navrhovatelka f) podala prostřednictvím zástupce veřejnosti 

námitky k návrhu ZÚR, ve kterých oponovala mj. záměru výstavby SOKP. Navrhovatel g) uvedl, ţe je 

vlastníkem pozemků parc. č. 326 a 327 a stavby č. p. 119 (objekt bydlení) na pozemku parc. č. 326, vše v 

k. ú. Dolní Chabry s tím, ţe podle grafické části ZÚR bude koridor SOKP umístěn přesně v místě, kde se 
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nachází jeho nemovitosti. Rodinný dům a pozemky leţí v těsné blízkosti plánovaného mostu přes 

Draháňské údolí a exhalace z dopravy budou mířit přímo na obydlí navrhovatele. Navrhovatel je alergik a 

dá se očekávat, ţe se jeho zdravotní stav nepříznivými dopady dopravy zhorší. Tento navrhovatel podal 

prostřednictvím zástupce veřejnosti námitky k návrhu ZÚR, ve kterých oponoval mj. záměru výstavby 

SOKP. Navrhovatel h) konstatoval, ţe je spoluvlastníkem pozemků parc. č. 990/102 v k. ú. Čimice a 

pozemků parc. č. 1274/6, 1289/14 a 1361/1, vše v k. ú. Dolní Chabry, s tím, ţe podle grafické části ZÚR 

bude koridor SOKP umístěn přesně v místě, kde se nachází jeho nemovitosti. 

(…) 
Nejvyšší správní soud postupuje při přezkumu důvodnosti návrhu v pěti krocích (srov. rozsudek ze dne 27. 

9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005 - 98, č. 740/2006 Sb. NSS). Nejprve zkoumá, zda bylo napadené opatření 

obecné povahy vydáno orgánem, který k tomu měl pravomoc. Dále se zabývá tím, zda orgán, který 

opatření vydal, nepřekročil zákonem stanovené meze své působnosti (věcné, osobní, prostorové a 

časové). Ve třetím kroku soud posuzuje zákonnost postupu odpůrce při vydávání napadeného opatření 

obecné povahy. Ve čtvrtém kroku se soud zaměřuje na otázku obsahového souladu napadeného opatření 

obecné povahy se zákonem, tedy s hmotněprávními předpisy. Poslední fáze přezkumu spočívá v 

přezkumu souladu opatření obecné povahy se zásadou proporcionality. 

Pravomoc Zastupitelstva hlavního města Prahy vydat pro území odpůrce ZÚR byla zaloţena § 7 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona. Účastníci řízení to ostatně nezpochybnili. Odpůrce nejednal ultra vires, 

protoţe podle § 36 a násl. stavebního zákona disponoval věcnou i územní působností k vydání 

napadených ZÚR. Jeho osobní ani časová působnost nebyla v tomto směru omezena a z mezí své 

působnosti nevybočil. Podobně jako v případě prvního kroku algoritmu nebyla ani tato otázka mezi 

účastníky řízení sporná. V rámci třetího kroku algoritmu Nejvyšší správní soud zkoumal, zda bylo 

napadené opatření obecné povahy vydáno zákonem stanoveným postupem. Navrhovatelé splnění tohoto 

kritéria zpochybnili a soud hodnotil důvodnost jejich námitek. Před podrobným zkoumáním důvodnosti 

jednotlivých námitek Nejvyšší správní soud obecně připomíná, ţe mezi namítanou nezákonností a 

důsledky případného vyhovění návrhu musí existovat určitý vztah proporcionality. V řízení podle § 101a a 

násl. s. ř. s. soud hodnotí opatření obecné povahy jako celek. K jeho zrušení by měl přistoupit, pokud 

došlo k porušení zákona v nezanedbatelné míře, resp. v intenzitě zpochybňující zákonnost posuzovaného 

řízení a opatření jako celku. Zrušení napadeného opatření obecné povahy nastupuje tehdy, kdyţ 

pochybení správního orgánu překročila mez, kterou je moţno vzhledem k celkové komplikovanosti řízení 

a s přihlédnutím k povaze rozhodované věci povaţovat za ještě přijatelnou. K překročení takové meze 

můţe dojít jediným závaţným pochybením stejně jako větším počtem relativně samostatných (povětšinou 

procesních) pochybení, která by mohla být jednotlivě vnímána jako marginální, ale ve svém úhrnu 

představují podstatný zásah do veřejných subjektivních práv navrhovatelů. Nejvyšší správní soud si je plně 

vědom náročnosti a zdlouhavosti řízení vedoucího k vydání zásad územního rozvoje. Proto povaţuje za 

nutné zkoumat v případě shledaného pochybení v procesu vedoucím k vydání zásad územního rozvoje, 

zda taková vada mohla reálně zasáhnout veřejná subjektivní práva navrhovatelů. Na druhé straně tento 

soud zdůrazňuje, ţe komplikovanost řízení o vydání zásad územního rozvoje nemůţe sama o sobě 

legitimizovat případnou nezákonnost ve vztahu k veřejným subjektivním právům dotčených osob. Zásady 

územního rozvoje představují v mnoţině opatření obecné povahy, vydávaných podle stavebního zákona, 

akt relativně abstraktního charakteru. Míra moţného dotčení na právech je proto obecně niţší neţ v 

případě např. územního či regulačního plánu. Tato skutečnost ovšem nemůţe vést k tomu, aby Nejvyšší 

správní soud odkázal navrhovatele s ochranou jejich práv aţ k návrhu na zrušení územního či regulačního 

plánu nebo k ţalobě proti rozhodnutí o umístění stavby. Zásady územního rozvoje jsou totiţ závazné pro 

další postupy v územním plánování a rozhodování. Zejména v případě liniové stavby představuje vymezení 

jejího koridoru zásadní krok pro její budoucí definitivní umístění. To platí tím spíše, kdyţ silně 

urbanizované území neumoţňuje zásadám územního rozvoje vytyčit relativně široký koridor, v jehoţ rámci 

by při vydání územního plánu byla stavba definitivně přesně lokalizována. V této souvislosti není bez 

významu, ţe PÚR, obecně předvídající budoucí existenci SOKP, není podle usnesení Nejvyššího správního 

soudu ze dne 18. 11. 2009, čj. 9 Ao 3/2009 - 59 (č. 2009/2010 Sb. NSS), opatřením obecné povahy, 

způsobilým přezkumu v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s. Případné procesní či hmotněprávní vady PÚR 

tak mohou do jisté míry zatěţovat navazující územně plánovací dokumentaci. V linii politika územního 

rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán (příp. regulační plán) a rozhodnutí o umístění stavby 

představují právě zásady první fázi, kdy se mohou dotčené osoby domáhat ochrany svých práv. Politika 

územního rozvoje se navíc vyznačuje podstatnou mírou neurčitosti. Oproti tomu zásady územního rozvoje 

mohou znamenat zásadní zásah do práv dotčených osob, protoţe vlastní umístění liniové stavby, 

respektující zásady územního rozvoje, nemůţe v navazujících řízeních doznat významnějších změn. Míra 

dotčení se bude samozřejmě vţdy lišit podle míry obecnosti zásad. Přesto však nelze v této fázi rezignovat 

na efektivní poskytování ochrany veřejným subjektivním právům dotčených osob. Tvrzení, ţe míra 

obecnosti zásad územního rozvoje vylučuje konkrétní zásah do práv dotčených osob, je nepřijatelné. V 

kaţdém konkrétním případě přezkumu zásad územního rozvoje je nutné zkoumat reálnou míru dotčení 
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práv adresátů tohoto aktu a váţit, zda lze tato práva efektivně ochránit v navazujících řízeních. Stavebním 

zákonem regulovaný princip koncentrace námitek a připomínek dotčených osob spolu s tendencí 

posouvat ochranu práv dotčených osob do dalších řízení nesmí vést ke kvalifikovanému obcházení cíle 

zákonné úpravy, totiţ ochrany dotčených osob v procesu územního plánování a rozhodování. V této 

souvislosti Nejvyšší správní soud připomíná závěry, ke kterým (byť pro případ územního plánu) dospěl v 

rozsudku ze dne 2. 4. 2008, čj. 7 As 57/2007 - 98: „právě pořizování územně plánovací dokumentace je 

počátečním stadiem rozhodování, kdy jsou ještě možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy účast 

veřejnosti může být účinná. Proces schvalování změny územního plánu proto stěžovatelka mohla napadat 

právě v tomto stadiu územního plánování, a nikoliv až v řízení územním. V rámci územního řízení již není 

možné účinně se vyjádřit k otázce, zda bude určitá stavba realizována či nikoliv. V této fázi již otázka 

nezní ″zda″, ale ″jak″. Účinná právní ochrana se proto musí soustředit na okamžik, kdy je o dané 

věci skutečně rozhodováno. Není proto ani přípustné dodatečné zpochybňování schválené územně 

plánovací dokumentace, resp. územního plánu nebo změny těchto materiálů, v navazujícím územním 

řízení nebo dokonce v rámci soudního přezkoumání územního rozhodnutí, kterým je rozhodnutí o 

umístění stavby. Není tedy ani možné, aby stěžovatelka, která nevznesla včas námitky proti změně 

územního plánu, toto své opomenut „napravoval“″tím, že formálně brojí proti rozhodnutí o umístění 

stavby, a ve skutečnosti napadá územně plánovací dokumentaci.“ Nejvyšší správní soud si je vědom 

specifické situace při přijímání nyní posuzovaných ZÚR. Úprava stavebního práva přinesla s účinností od 

1. 7. 2006 nové nástroje územního plánování a významně revidovala relevantní procesní postupy. To 

ovšem neznamená, ţe by území dotčené ZÚR bylo bílým místem na mapě. Na jedné straně je tak i 

s přihlédnutím k principům právní jistoty a legitimního očekávání nutné respektovat kontinuitu územního 

plánování, coţ na druhé straně nesmí znemoţnit revizi existujícího stavu podmíněnou novou právní 

úpravou. Tato východiska jsou v další argumentaci podstatná, pokud odpůrce odmítá důvodnost 

některých námitek s tím, ţe namítané skutečnosti jsou důsledkem dosavadního průběhu pořizování 

územně plánovací dokumentace pro předmětné území. Pouze na okraj Nejvyšší správní soud připomíná, 

ţe dříve opakovaně zrušil opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna Územního plánu sídelního 

útvaru hlavního města Prahy č. Z 1000/00 v části týkající SOKP v předmětném úseku (srov. rozsudky ze 

dne 30. 10. 2008, čj. 9 Ao 2/2008 - 62, č. 1766/2009 Sb. NSS, a ze dne 7. 1. 2010, čj. 9 Ao 4/2009 - 

111). Konečně Nejvyšší správní soud podotýká, ţe jednotlivé námitky procesní povahy neposuzoval v 

pořadí vzneseném navrhovateli, ale podle jejich významu v posuzované věci. 

(…) 

 
III.3.4.A 

(Posouzení z hlediska evropsky významných lokalit) 

Navrhovatelé namítli, ţe odpůrce neposoudil koncepci z hlediska dopadů na všechny evropsky významné 

lokality, které se na území hlavního města Prahy nacházejí a mohou být negativně ovlivněny záměry 

obsaţenými v ZÚR. Nejvyšší správní soud konstatuje, ţe vláda České republiky schválila novelizaci 

nařízení č. 132/2005 Sb. usnesením ze dne 5. 10. 2009. Nařízení č. 371/2009 Sb. bylo vydáno dne 26. 

10. 2009. Částka Sbírky zákonů zahrnující předmětné nařízení byla rozeslána dne 3. 11. 2009. 

Stanovisko ministerstva čj. 73543/ENV/09, týkající se mj. posouzení vlivu ZÚR na evropsky významné 

lokality, bylo vydáno dne 20. 10. 2009. ZÚR byly schváleny Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 17. 

12. 2009. Podle čl. 2 odst. 1 směrnice o stanovištích je „(c)ílem této směrnice (…) přispět k zajištění 

biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin na evropském území členských států, na které se vztahuje Smlouva“. Podle odst. 2 

téhoţ článku je „(c)ílem opatření přijímaných na základě této směrnice (…) zachování nebo obnova 

příznivého stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť, druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin v zájmu Společenství“. Podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích „(j)akýkoli plán nebo 

projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S 

přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude mít 

nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co si v případě potřeby opatří stanovisko široké 

veřejnosti.“  Podle odst. 4 citovaného ustanovení „(p)okud navzdory negativnímu výsledku posouzení 

důsledků pro lokalitu musí být určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného 

zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li k dispozici 

žádné alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění 

ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 2000. O přijatých kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak 

mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 
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nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiné naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska Komise“. Podle § 45i odst. 1 zákona na ochranu přírody 

„(t)en, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen 

„předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, 

zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany 

přírody vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti.“ Podle odst. 2 citovaného 

ustanovení „(j)estliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle § 

45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto 

ustanovení a zvláštních právních předpisů.  Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na 

takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit 

nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Územně plánovací dokumentace se posuzuje 

podle zvláštního právního předpisu.“ Podle odst. 8 citovaného ustanovení ve znění účinném do 30. 11. 

2009 „(o)rgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, jej může 

schválit, jen pokud na základě stanoviska podle právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí 

taková koncepce nebo záměr nebude mít negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v 

odstavci 10. Tím nejsou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných území“.  Podle odst. 8 

citovaného ustanovení ve znění účinném od 1.. 12. 2009 „(o)rgán, který je příslušný ke schválení 

koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle 

právních předpisů o posouzení vlivů na životní prostředí taková koncepce nebo záměr nebude mít 

významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v odstavci 10. Tím nejsou 

dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných území“.  Podle odst. 9 pak platí, ţe „(p)okud posouzení 

podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu, lze schválit jen 

variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové 

soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit podle odstavce 11. Kompenzačními 

opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce 

v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná 

koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření 

podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo 

nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě.“ Konečně podle odst. 10 předmětného 

ustanovení „(j)de-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze 

koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího 

veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v souladu se stanoviskem Komise.“ Podle § 37 

odst. 5 stavebního zákona „(p)okud Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku k vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí stanoví, že zásady územního rozvoje mají negativní vliv na území evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje alternativní řešení s menším negativním vlivem nebo 

bez něj, lze návrh zásad územního rozvoje přijmout jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného 

zájmu a jen tehdy, byla-li přijata kompenzační opatření k zajištění ochrany a celistvosti území evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, dohodnutá s Ministerstvem životního prostředí. Toto ministerstvo 

informuje o kompenzačních opatřeních Komisi. Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy 

stanovišť nebo s prioritními druhy, lze návrh zásad územního rozvoje přijmout jen z důvodů veřejného 

zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem k přijetí návrhu jen na základě 

stanoviska Komise.“  Nejvyšší správní soud připomíná, ţe podle Soudního dvora Evropské unie [rozsudek 

ze dne 13. 1. 2005, Società Italiana Dragaggi SpA a další proti Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, C-117/03, Sbírka rozhodnutí 2005, S. I-00167 (dále 

jen „Dragaggi“)] „(j)e třeba podotknout, že podle čl. 4 odst. 5 směrnice se režim ochrany zvláštních oblastí 

ochrany stanovený v čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice použije na lokalitu, jestliže je v souladu s čl. 4 odst. 2 

třetím pododstavcem směrnice zařazena do seznamu lokalit vybraných jako lokality významné pro 

Společenství,který je přijat Komisí postupem podle článku 21 této směrnice. Skutečnost, že podle přílohy 

III, etapy 2, bodu 1 směrnice všechny lokality určené členskými státy v etapě 1 této přílohy, které jsou 

místem výskytu prioritních přírodních stanovišť nebo druhů, jsou pokládány za lokality významné pro 

Společenství, nevede k tomu, pokud se jich týče, že režim ochrany stanovený v čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice 

je třeba použít před tím, než jsou v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem směrnice uvedeny na 

seznamu lokalit významných pro Společenství přijatém Komisí. Opačná teze postupujícího soudu, že určil-
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li členský stát, jako je tomu v projednávaném případě v původním řízení lokalitu jako lokalitu, která je 

místem výskytu prioritního stanoviště, a zahrnul ji do seznamu navrženého Komisi podle čl. 4 odst. 1 

směrnice, musí být tato lokalita, s ohledem na přílohu III, etapu 2, bod 1 směrnice pokládána za lokalitu 

významnou pro Společenství, a podléhá tedy podle čl. 4 odst. 5 směrnice ochranným opatřením 

uvedeným v čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice, nemůže obstát. Tato teze je totiž jednak v rozporu se zněním čl. 4 

odst. 5 směrnice, který výslovně činí použití uvedených ochranných opatření závislým na skutečnosti, že 

dotyčná lokalita je v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem směrnice zařazena do seznamu lokalit 

významných pro Společenství přijatého Komisí. Krom toho uvedená teze předpokládá, že jestliže byla 

lokalita členským státem určena jako lokalita, která je místem výskytu prioritních přírodních stanovišť 

nebo druhů a byla uvedena na seznamu navrženém Komisi podle čl. 4 odst. 1 směrnice, je Komise 

povinna zařadit lokalitu do seznamu lokalit významných pro Společenství, který přijme postupem podle 

článku 21 směrnice a jenž je uveden v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci směrnice. Pokud by tomu tak bylo, 

Komisi by bylo zabráněno při vypracování se souhlasem všech členských států návrhu seznamu lokalit 

významných pro Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce směrnice, aby zamýšlela 

nezahrnutí jakékoli lokality navržené členským státem jako lokality, která je místem výskytu prioritních 

přírodních stanovišť nebo druhů, do tohoto návrhu, a to i tehdy, kdyby se domnívala, že nehledě na 

opačné stanovisko dotyčného členského státu určitá lokalita není místem výskytu prioritních přírodních 

stanovišť nebo druhů ve smyslu přílohy III, etapy 2, bodu 1 směrnice. Taková situace by však byla v 

rozporu zejména s čl. 4 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice, ve spojení s přílohou III, etapou 2, bodem 

1 této směrnice. Z výše uvedeného vyplývá, že čl. 4 odst. 5 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že 

ochranná opatření stanovená v čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice musí být přijata pouze pro lokality, které jsou 

zařazeny v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem směrnice do seznamu lokalit vybraných jako 

lokality významné pro Společenství přijatého Komisí postupem podle článku 21 této směrnice“. V 

citovaném rozhodnutí však Soudní dvůr dospěl i k závěru, ţe „(z) toho však nevyplývá, ţe členské státy 

nemusí chránit lokality od okamţiku, kdy navrhují jejich zařazení podle čl. 4 odst. 1 směrnice do státního 

seznamu předaného Komisi jako lokality vhodné jako lokality významné pro Společenství . Pokud by totiž 

tyto lokality nebyly vhodně chráněny od tohoto okamžiku, hrozilo by nebezpečí, že cíle ochrany přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou uvedeny zejména v šestém bodu 

odůvodnění a v čl. 3 odst. 1 směrnice, nebudou uskutečněny. Taková situace by byla o to váţnější, ţe jsou 

dotčeny typy prioritních přírodních stanovišť nebo druhů , u nichž by z důvodu vážného ohrožení, kterému 

jsou vystaveny, mělo dojít k včasnému provádění opatření na jejich ochranu, tak jak je doporučeno v 

pátém bodu odůvodnění směrnice. V tomto případě je třeba připomenout, že na státních seznamech 

lokalit vhodných jako lokality významné pro Společenství musí být uvedeny lokality, kterým náleží na 

vnitrostátní úrovni důležitý ekologický zájem s ohledem na cíl ochrany přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin upravený směrnicí (viz rozsudek ze dne 7. listopadu 2000, First 

Corporate Shipping, C‑371/98, Recueil, s. I-9235, bod 22). Jeví se tedy, že pokud se jedná o lokality 

vhodné jako lokality významné pro Společenství uvedené na státních seznamech předaných Komisi, mezi 

kterými mohou být uvedeny zejména lokality, které jsou místem výskytu prioritních přírodních stanovišť 

nebo prioritních druhů, členské státy jsou podle směrnice povinny přijmout vhodná ochranná opatření k 

ochraně uvedeného ekologického zájmu“ Obdobně v rozsudku ze dne 14. 9. 2006, Bund Naturschutz in 

Bayern eV a další proti Freistaat  Bayern, C-244/05, Sbírka rozhodnutí 2006, S. I-08445 (dále jen „Bund 

Naturschutz“), Soudní dvůr uzavřel, ţe „členské státy musí přijmout v souladu s ustanoveními 

vnitrostátního práva veškerá opatření,která jsou nezbytná pro zamezení zásahů, které mohou vážně 

ohrozit ekologické charakteristiky lokalit, které jsou uvedeny na státním seznamu předloženém Komisi“. 

V souladu se závěry Soudního dvora je způsob ochrany předvídaný směrnicí o stanovištích poskytován 

pouze evropsky významným lokalitám zařazeným na tzv. evropský seznam. Členské státy jsou povinny 

přijmout opatření uvedená ve směrnici o stanovištích ve vztahu k lokalitám, které byly formálně schváleny 

Komisí. Zároveň však lokality, jejichţ zařazení na tzv. evropský seznam členské státy navrhnou, nemohou 

být do okamţiku schválení Komisí podrobovány opatřením způsobilým nezvratně ovlivnit jejich celistvost 

a negativním způsobem zasáhnout předmět jejich ochrany. Takové lokality musí být vhodně chráněny jiţ 

od okamţiku, kdy figurují na tzv. národním seznamu. V této souvislosti Nejvyšší správní soud poukazuje i 

na přiléhavou argumentaci ve stanovisku generální advokátky ve věci Dragaggi, kdy „(z)anedbání 

povinností členských států a Komise při provádění nesmí vést přesto k tomu, aby ochrana stanovená 

směrnicí byla v konečném důsledku opominuta. Přihlédne-li se přitom k obecné právní zásadě venire 

contra factum proprium a zásadě loajální spolupráce, vyplývá z nich alespoň předběžný zákaz 

poškozování.(…) Zákaz venire contra factum proprium získá v procesu stanovení seznamu Společenství 

zvláštní význam, jelikož by negativní ovlivnění nebo poškozování navrhovaných lokalit zpochybnilo 

stanovený rozhodovací proces a následně porušilo zásadu loajální spolupráce. (…) Pokud by některé 

lokality byly mezitím narušeny nebo jiným způsobem poškozeny, byly by podklady pro rozhodnutí Komise 

znehodnoceny.(…) Povinnost ochrany ostatně vyplývá ze zákazu zmaření cílů směrnice. Podle čl. 10 odst. 
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2 Smlouvy o ES…se členské státy zdrží jakýchkoli opatření, jež by mohla ohrozit uskutečnění cílů 

Smlouvy. Pojem cílů Smlouvy zahrnuje cíle sekundárního práva a zejména směrnic. (…) Směrnice o 

přírodních stanovištích usiluje mj. o vytvoření sítě, která bude zahrnovat Komisí uznané lokality významné 

pro Společenství. (…) Bez povinnosti ochrany by se bylo třeba obávat, že do stanovení seznamů 

Společenství by byly provedeny nevratitelné skutky a nenahraditelné části evropského přírodního dědictví 

by byly nevratně ztraceny. Tím by byl zároveň vážně zpochybněn cíl směrnice o přírodních stanovištích a 

její praktická účinnost…. Proti tomu stojí rovněž zákaz zmaření cílů směrnice negativním ovlivněním nebo 

poškozováním, pokud by tím bylo zpochybněno opožděné uskutečnění sítě Natura 2000. To by nastalo v 

případě, pokud by příslušné oblasti pro zařazení do sítě Natura 2000 už nepřicházely v úvahu nebo by byl 

jejich přínos pro tuto síť zmenšen. (…) Bylo by proto v rozporu se směrnicí o přírodních stanovištích, 

zákazem venire contra factum proprium ve spojení se zásadou loajální spolupráce mezi členskými státy a 

Komisí – zejména s ohledem na stanovený rozhodovací proces, jakož i se zákazem zmaření cílů 

směrnice, pokud by členské státy před rozhodnutím Komise negativně ovlivnily či jiným způsobem 

poškodily lokality, které Komisi navrhly.“ Vhodný způsob ochrany představuje v podmínkách české 

právní úpravy zejm. postup podle § 45i zákona o ochraně přírody. Vyhodnocení vlivů koncepce na 

evropsky významné lokality provedené v příslušném okamţiku, a to včetně lokalit zařazených „jen“ na 

národním seznamu, je z pohledu prevence ekologické újmy a principu předběţné opatrnosti na takových 

lokalitách zřejmě nejvhodnějším opatřením. Lokalita Kaňon Vltavy u Sedlce nebyla brána v potaz při 

posuzování vlivů ZÚR, přestoţe byla obecně závazným právním předpisem zařazena na tzv. národní 

seznam ještě před vlastním schválením ZÚR. Předmětné usnesení vlády bylo přitom schváleno jiţ na jejím 

zasedání dne 5. 10. 2009, tedy 15 dní před vyjádřením ministerstva k vlivu ZÚR na evropsky významné 

lokality (stanovisko ze dne 20. 10. 2009, čj. 73543/ENV/09). Stanovisko není podepsáno ministrem 

ţivotního prostředí, ale jinou oprávněnou úřední osobou. Přesto je nutné vycházet z předpokladu, ţe 

ministerstvo při vydání stanoviska vědělo, resp. mělo a mohlo vědět o schválení zařazení lokality Kaňon 

Vltavy u Sedlce na tzv. národní seznam. Obdobně lze rozumně předpokládat, ţe odpůrci byla novelizace 

nařízení č. 132/2005 Sb. nejpozději při schvalování ZÚR známa. Dne 3. 11. 2009 totiţ byla rozeslána 

předmětná částka Sbírky zákonů, a podle čl. II nařízení č. 371/2009 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 a 2 

zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

nabylo tento den předmětné nařízení vlády účinnosti. Odpůrce pak vydal ZÚR přes chybějící posouzení 

vlivů ZÚR na nově vyhlášenou evropsky významnou lokalitu. Odpůrci lze obecně přisvědčit, ţe v průběhu 

tak sloţitého procesu, jakým je přijímání ZÚR, můţe dojít ke změnám v referenčním rámci posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí a není moţné se vţdy vracet na počátek celého procesu. Při vědomí poţadavku 

effet utile směrnice o stanovištích však zmíněná skutečnost nemůţe vést k popření účinku zamýšleného 

směrnicí. V kaţdém konkrétním případě změny referenčního rámce je třeba důsledně váţit, zda by její 

nezohlednění nevedlo k popření smyslu právní úpravy. Schválení nové evropsky významné lokality jistě 

mohlo zbrzdit proces směřující k vydání napadených ZÚR. Jednalo se ovšem o zásadní změnu poměrů v 

území, která navíc byla dlouhodobě předvídatelná. Neobstojí proto postup odpůrce, který se s existencí 

lokality Kaňon Vltavy u Sedlce při schvalování napadených ZÚR nijak nevypořádal, ač k tomu měl 

dostatečný časový prostor. Nelze přehlédnout ani to, ţe navrhovatel a) upozornil odpůrce na probíhající 

proces zařazení předmětné lokality do systému NATURA 2000 jiţ v námitkách ze dne 2. 9. 2009. Odpůrce 

nechal uvedenou skutečnost bez povšimnutí. SOKP navíc v úseku napadeném navrhovateli jistě můţe 

ovlivnit předmětnou evropsky významnou lokalitu. Tato lokalita je tvořena několika izolovanými 

sublokalitami, jeţ jsou od sebe jen minimálně vzdáleny. Ani skutečnost, ţe koridor SOKP tyto sublokality 

míjí, nemůţe automaticky vyloučit jeho moţný negativní vliv na předmětnou lokalitu. Její celistvost by 

totiţ zřejmě byla koridorem SOKP přímo ovlivněna. Podstatné je i to, ţe předmětná lokalita chrání 

prioritní typ stanoviště ve smyslu § 45i odst. 10 zákona o ochraně přírody, čl. 6 odst. 4 směrnice o 

stanovištích a § 37 odst. 5 stavebního zákona. Podléhá proto typově přísnějšímu způsobu ochrany. 

Odpovídající úvahy ovšem jistě nemají být výsledkem řízení před Nejvyšším správním soudem, ale měly 

se odrazit jiţ v procesním postupu odpůrce, resp. ministerstva. Odpůrce proto v procesu přijímání ZÚR 

pochybil, opomněl-li posoudit vliv ZÚR na evropsky významnou lokalitu, zařazenou na tzv. národní seznam 

ještě před schválením napadených ZÚR. Jedná se přitom o takovou procesní vadu, jeţ by sama o sobě 

mohla vést ke zrušení části opatření obecné povahy, jeţ je předmětem tohoto řízení. Nejvyšší správní 

soud zvaţoval, zda s ohledem na relevanci práva Evropské unie v posuzované věci nebyl povinen obrátit 

se na Soudní dvůr s předběţnou otázkou (čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie). Uzavřel přitom, ţe 

se mohl opřít o judikaturu Soudního dvora (rozsudky ve věci Dragaggi, Bund Naturschutz), proto jej přes 

postavení soudu posledního stupně uvedená povinnost nestíhala (čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, srov. také rozsudky Soudního dvora ze dne 27. 3. 1963, Da Costa en Schaake NV, Jacob 

Meijer NV, Hoechst-Holland NV proti Nederlandse administratie der belastingen, 28/62 aţ 30/62, 

Recueil, str. 00061, ze dne 6. 10. 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA proti Ministère de la santé, 

283/81, Recueil 1982, str. 03415, bod 14, a ze dne 4. 11. 1997, Parfums Christian Dior SA and Parfums 
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Christian Dior BV v Evora BV, C-337/95, Recueil 1997, str. I 06013, bod 29). Z předloţeného stanoviska 

(ze dne 20. 10. 2009) podle navrhovatelů nelze ověřit, zda ZÚR nebudou mít negativní vliv na evropsky 

významnou lokalitu na území hlavního města Prahy. Poukázali přitom na nutnost rozlišit pojmy 

„významný negativní vliv“ a „negativní vliv“, s nimiţ pracuje platná právní úprava. Nejvyšší správní soud se 

námitkou zabýval, přestoţe není ve vztahu k předmětu řízení zásadní. Vyhodnocení vlivů ve vztahu k 

napadené části ZÚR totiţ chybně neidentifikovalo dotčení ţádné evropsky významné lokality. Není-li podle 

§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a priori vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu, 

musí být posouzen vliv této koncepce na dané území podle odst. 2 téhoţ ustanovení. Nelze-li přitom 

vyloučit negativní vliv, musí předkladatel zpracovat varianty řešení. Jejich cílem je vyloučit nebo alespoň 

zmírnit negativní vliv na území. Není-li moţné najít variantu, jeţ by neměla negativní vliv na evropsky 

významnou lokalitu, je moţné schválit variantu s negativním vlivem, ale pouze z naléhavých důvodů 

převaţujícího veřejného zájmu a aţ po uloţení a zajištění kompenzačních opatření. V případě lokality s 

prioritními typy stanovišť lze koncepci schválit jen z taxativně vyjmenovaných důvodů týkajících se 

veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro ţivotní 

prostředí. Jiné naléhavé důvody převaţujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen při 

zajištění souhlasného stanoviska Komise. Rozlišování pojmů „významný negativní vliv“ a „negativní vliv“ 

má význam. Podle § 45i odst. 2 zákona na ochranu přírody stačí moţný „prostý“ negativní vliv na lokalitu, 

aby bylo třeba zvaţovat varianty bez negativního vlivu. Při vlastním posuzování musí být zkoumána otázka 

moţného negativního vlivu, aby bylo zřejmé, zda je nutné přikročit k hledání variant. Obdobně podle § 45i 

odst. 8 zákona na ochranu přírody musí dát stanovisko o posouzení vlivů koncepce jejímu předkladateli 

jasnou odpověď na to, zda můţe mít koncepce negativní vliv na evropsky významnou lokalitu. Pokud ano, 

lze ji schválit jen za striktních podmínek (§ 45i odst. 9, 10 zákona na ochranu přírody). Stanovisko, které 

vyloučí významný negativní vliv (nejde-li o ex ante stanovisko podle odst. 1) na evropsky významnou 

lokalitu, ale třebas implicitně připustí moţný (prostý) negativní vliv, nemůţe být pro předkladatele 

dostatečné z hlediska postupu podle odst. 8. Shodný závěr plyne i z výkladu § 37 odst. 5 stavebního 

zákona. Navrhovatelům je třeba přisvědčit, ţe rozlišování uvedených pojmů není samoúčelné. Nejvyšší 

správní soud v této souvislosti podotýká, ţe zákonem č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., 

kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, došlo mj. k úpravě normativní věty v § 45i odst. 8 zákona na 

ochranu přírody. S účinností od 1. 12. 2009 zákonodárce umoţňuje schválení koncepce v případě, kdy je 

stanoviskem vydaným podle tohoto ustanovení vyloučen „významný negativní vliv“ na evropsky 

významnou lokalitu. Podle předchozí úpravy bylo třeba vyloučit stanoviskem „negativní vliv“. 

Předmětnou novelizací se znění § 45i odst. 8 zákona na ochranu přírody odchýlilo od znění čl. 6 směrnice 

o stanovištích, který operuje primárně s pojmem „negativního vlivu“. Obdobně je znění novelizovaného 

ustanovení v logickém rozporu nejen s § 45i odst. 1 zákona na ochranu přírody, ale zejména s § 37 odst. 

5 stavebního zákona. Řešení, které Nejvyšší správní soud v tomto směru zaujal, vychází ze smyslu a účelu 

právní úpravy a odráţí i poţadavky směrnice o stanovištích. Bylo-li by v posuzované věci provedeno 

posouzení vlivů ZÚR i ve vztahu k opomenuté evropsky významné lokalitě Kaňon Vltavy u Sedlce, a byl by 

shledán moţný negativní vliv na tuto lokalitu, musely by být hledány varianty bez negativního vlivu. Tato 

lokalita chrání i prioritní typ stanoviště, proto by v případě neexistence jiných nezávadných variant bylo 

třeba zkoumat, zda jsou dány naléhavé důvody převaţujícího veřejného zájmu týkající se veřejného zdraví, 

veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro ţivotní prostředí. Pokud by tyto 

důvody dány nebyly, musel by odpůrce přesvědčit Komisi o existenci jiných naléhavých důvodů 

převaţujícího veřejného zájmu. Komise by pak musela vydat souhlasné stanovisko. Odpůrce se vyhnul 

popsanému postupu tím, ţe opomněl lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce. Tím ovšem zatíţil ZÚR v napadené 

části vadou, pro kterou Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo neţ napadené opatření obecné povahy v 

odpovídající části zrušit. K námitkám poukazujícím na rozpor s předpisy na ochranu evropsky významných 

lokalit Nejvyšší správní soud doplňuje, ţe nesdílí závěr uvedený v bodě 5.3 hodnocení vlivů ZÚR na 

evropsky významné lokality. Podle něj obecnost ZÚR vylučuje negativní vliv na konkrétní lokality soustavy 

NATURA 2000. Tak tomu ovšem není. Právě naopak, jiţ ve fázi přijímání  tohoto typu územně plánovací 

dokumentace je třeba důsledně váţit, zda koncepce můţe negativně ovlivnit evropsky významnou 

lokalitu. Pokud ano, je zde ještě prostor pro hledání variantních řešení. Ta by v dalších fázích územního 

plánování jiţ nemusela reálně přicházet v úvahu. 

(…) 

 
III.3.4.B 

(Nezákonné SEA posouzení) 

Navrhovatelé namítli také nezákonnost vyhodnocení vlivů ZÚR na ţivotní prostředí. Nejvyšší správní soud 

především k přezkumu stanoviska o posouzení vlivu koncepce na ţivotní prostředí obecně připomíná, ţe 

podle jeho ustálené judikatury Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 
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přístupu k právní ochraně v záleţitostech ţivotního prostředí, vyhlášená sdělením Ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „Aarhuská úmluva“), ani směrnice Rady 

85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na ţivotní prostředí, ve znění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003, o účasti veřejnosti na 

vypracovávání některých plánů a programů týkajících se ţivotního prostředí a o změně směrnic Rady 

85/337/EHS a 96/61/ES, nevyţadují samostatný přímý a bezprostřední přezkum rozhodnutí, aktů nebo 

nečinností, vztahujících se k záměru. Postačuje jejich přezkoumání ve fázi, kdy takovýmito úkony dochází 

k zásahu do právní sféry fyzických a právnických osob (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 

14. 6. 2006, čj. 2 As 59/2005 - 136, ze dne 14. 6. 2007, čj. 1 As 39/2006 - 55, a ze dne 29. 8. 2007, čj. 

1 As 13/2007 - 63, č. 1461/2008 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud vyslovil uvedené závěry ve vztahu k 

procesu EIA, v nyní posuzované věci však neshledal důvod, aby se od nich odchýlil v případě posuzování 

vlivu koncepcí na ţivotní prostředí. To platí tím spíše, ţe směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí (dále jen „SEA 

směrnice“), na rozdíl od směrnice č. 85/337/EHS, poţadavek na soudní kontrolu procesu posuzování 

vlivů koncepcí na ţivotní prostředí vůbec neobsahuje. K zásahu do subjektivního práva navrhovatelů tedy 

můţe dojít aţ vydáním konečného závazného aktu veřejné správy – v projednávaném případě vydáním 

zásad obecního rozvoje. Uvedené stanovisko není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., proto je lze 

přezkoumat pouze jako podklad opatření obecné povahy. Tento přezkum pokrývá zákonnost stanoviska z 

hmotněprávního i procesněprávního hlediska. Navrhovatelé povaţují napadené ZÚR za nezákonné i pro 

rozpor s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů. Odpůrce podle nich nerespektoval poţadavky 

ministerstva ve stanovisku ze dne 2. 8. 2007, čj. 19763/ENV/07. Podle § 10i odst. 3 věty první zákona o 

posuzování vlivů „(m)inisterstvo a orgán kraje jako dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona při 

pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace stanoví požadavky na obsah a 

rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení, a pokud 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle stavebního zákona, jsou oprávněny 

požadovat jeho dopracování“. V části F) stanoviska ze dne 2. 8. 2007, čj. 19763/ENV/07, ministerstvo 

uvedlo,ţe poţaduje „vyhodnocení vlivů ZÚR Prahy na životní prostředí zaměřit kromě základních 

zákonných požadavků, daných stavebním zákonem, i na následující aspekty“. Následovalo celkem 20 

konkrétně specifikovaných poţadavků. Přestoţe v úvodu stanoviska chybí odkaz na § 10i odst. 3 zákona 

o posuzování vlivů, nelze pochybovat o závaznosti uplatněných poţadavků na obsahové a rozsahové 

náleţitosti vyhodnocení vlivů ZÚR na ţivotní prostředí pro další postup odpůrce. Fáze tzv. scopingu 

představuje v procesu SEA jeden ze základních okamţiků, kdy lze prováděné vyhodnocení přizpůsobit 

zvláštnostem konkrétní koncepce. Z obsahu poţadavků uplatněných ministerstvem přitom neplyne, ţe by 

se jednalo o poţadavky neodůvodněné, nelogické, neúměrné nebo dokonce šikanózní. Právě naopak, tyto 

poţadavky odpovídají smyslu právní úpravy posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na ţivotní 

prostředí i významu ZÚR pro udrţitelný rozvoj. Nejvyšší správní soud přisvědčil navrhovatelům, ţe při 

vyhodnocení vlivů ZÚR na ţivotní prostředí nebyly respektovány zejména poţadavky uvedené pod body č. 

3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 a 19. Dále tento neshledal ani naplnění poţadavků uvedených pod body č. 11 a 20. 

Z odůvodnění napadeného opatření obecné povahy přitom nelze seznat důvody, pro které odpůrce 

nerespektoval poţadavky ministerstva. I v rámci řízení před Nejvyšším správním soudem odpůrce v této 

souvislosti odkázal na své vyjádření k jiné dílčí námitce s tím, ţe podle § 39 odst. 2 věty předposlední 

stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíţí. Není přitom zřejmé, o co odpůrce 

opřel závěr o „opoţděnosti připomínek“, jedná-li se o výše popsané stanovisko. Lze také připomenout, ţe 

ministerstvo ve stanovisku ze dne 20. 10. 2009, čj. 73543/ENV/09, uvedlo, ţe „Vyhodnocení vlivů ZÚR 

HMP na životní prostředí je považováno za nedostatečné. V rámci procesu posuzování vlivů ZÚR na ŽP 

mělo být hodnocení provedeno zejména na úrovni ploch a koridorů, s ohledem na daný konkrétní záměr a 

rozsah možného ovlivnění včetně hodnocení a porovnání variant a kumulativních vlivů. Hodnocení tyto 

aspekty neobsahuje. Nebyly vyhodnoceny záměry s konkrétním územním průmětem a nebyly tak 

posouzeny z hlediska možných vlivů na různé složky životního prostředí“. Nejvyšší správní soud uzavřel, 

ţe odpůrce nerespektováním poţadavků stanovených ministerstvem, a jejich nevypořádáním při vlastním 

vydání napadených ZÚR, postupoval v rozporu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů. Námitka 

navrhovatelů proto byla důvodná. Dále se Nejvyšší správní soud zabýval námitkou, ţe posouzení vlivů je 

v rozporu mj. s § 2 zákona o posuzování vlivů, s bodem f) přílohy č. 1 SEA směrnice, a s bodem 5 přílohy 

stavebního zákona. Z těch totiţ plyne povinnost posoudit kumulativní a synergické vlivy s ohledem na 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. V případě napadených ZÚR nebyly posouzeny kumulativní a 

synergické vlivy SOKP a letiště Praha – Ruzyně. Navrhovatelům je třeba přisvědčit, ţe z citovaných 

ustanovení plyne povinnost posoudit koncepci i z hlediska kumulativních a synergických vlivů. Odpůrce 

namítl, ţe takovéto posouzení nepřicházelo v posuzované věci v úvahu, protoţe synergie se můţe týkat 

jen ovlivnění hlukem. Městská část Suchdol je však před hlukem ze SOKP chráněna jeho vedením v 

tunelu. Synergické působení znečišťujících látek je pak podle odpůrce vzhledem k letovým výškám, 
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rozptylovým poměrům na náhorní plošině Suchdola a vedení SOKP v tunelu neměřitelné a nehodnotitelé. 

Nejvyšší správní soud neshledal tuto argumentaci přiléhavou. Rozšíření Letiště Praha a stavba SOKP jsou 

klasickým případem, kdy je třeba posoudit, zda tyto záměry (předvídané v koncepci)nemohou 

kumulativně působit na ţivotní prostředí v dotčeném území. Je přitom třeba odmítnout úvahu, ţe by 

nebylo moţné posoudit synergické a kumulativní vlivy z hlediska působení znečišťujících látek na dotčené 

území, resp. ţe je fakticky společný vliv v tomto ohledu vyloučen. Takové námitky jsou zjevně účelové. 

Obdobně nelze přehlédnout rozpornost tvrzení odpůrce. Ten na jedné straně obhajuje chybějící posouzení 

kumulativních a synergických vlivů tím, ţe před hlukem ze SOKP je navrhovatel a) chráněn jeho vedením 

v tunelu, ale zároveň tvrdí, ţe otázka zahloubení staveb není na úrovni ZÚR vůbec řešena. V neposlední 

řadě je třeba připomenout, ţe ministerstvo uplatnilo ve stanovisku ze dne 2. 8. 2007, čj. 19763/ENV/07, 

v části F) pod bodem č. 11 poţadavek „v rámci vyhodnocení vlivů na ovzduší klást důraz na oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší (např. kumulativní vlivy lokalizace jednotlivých ploch a koridorů)“. Zcela 

jednoznačně tedy poţadovalo reflektovat kumulativní vlivy při posouzení vlivů ZÚR na ovzduší jako 

konkrétní sloţku ţivotního prostředí. Pořizování ZÚR lze povaţovat za optimální moment, kdy by mělo 

docházet k posouzení kumulativních a synergických vlivů záměrů zamýšlených v koncepci na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí. Při přijímání ZÚR je totiţ ještě reálně moţné efektivně se zabývat variantami 

řešení a reagovat tak na případná zjištění týkající se synergického působení jednotlivých záměrů. 

Chybějící posouzení odpovídající bodu 5) přílohy stavebního zákona, resp. bodu f) přílohy č. 1 SEA 

směrnice, tedy představuje další podstatné procesní pochybení odpůrce. Odpovídající námitka 

navrhovatelů tedy byla důvodná. Další nezákonnost spatřují navrhovatelé v chybějícím posouzení 

přivaděčů a mimoúrovňových křiţovatek nadmístního významu. Mezi účastníky není sporu o tom, ţe by 

ZÚR měly v souladu s § 36 odst. 1 stavebního zákona řešit vymezení ploch a koridorů nadmístního 

významu. Odpovídající definice je pak obsaţena v § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona, podle kterého 

se plochou nadmístního významu rozumí „plocha, která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní 

území více obcí nebo více městských částí na území hlavního města Prahy“. Význam mimoúrovňových 

křiţovatek a přivaděčů SOKP nemůţe být omezován striktně ve vztahu k území, na kterém se bude 

taková stavba nacházet. Právě naopak. Je zřejmé, ţe význam těchto dopravních staveb zpravidla 

přesahuje pouhé zajištění dopravní obsluţnosti území konkrétní městské části hlavního města Prahy, na 

němţ se má taková stavba nacházet. ZÚR by pak měly obsahovat vymezení ploch a koridorů pro ty 

dopravní stavby, jejichţ význam v souladu s § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona ovlivní území více 

městských částí. Nelze proto souhlasit s obecným závěrem odpůrce, ţe tato námitka typově směřuje do 

míry podrobnosti stanovené územním plánem nebo uzemním rozhodnutím. V případě přivaděčů, resp. 

mimoúrovňových křiţovatek, pokud jde o území dotčené napadenou částí ZÚR, je třeba vzít v úvahu, ţe 

tyto dopravní stavby nepochybně ovlivní nejen území navrhovatelů a) i b), ale i dalších městských částí v 

dané oblasti. Opačný závěr by ostatně s ohledem na podstatu SOKP postrádal logiku. Podle navrhovatelů 

je navíc provedené vyhodnocení vlivů nepřezkoumatelné a nepostihuje vlivy na ţivotní prostředí s 

ohledem na jejich lokalizaci. Smyslem posuzování vlivů na ţivotní prostředí je mj. poskytnout dotčeným 

subjektům dostatek odborných informací o moţných vlivech koncepce na ţivotní prostředí. Proto lze i v 

případě vyhodnocení vlivů koncepce na ţivotní prostředí trvat na jeho přezkoumatelnosti. Obsahové 

nároky nemohou z podstaty věci odpovídat poţadavkům stanoveným pro přezkoumatelnost rozhodnutí. 

Přesto lze trvat na tom, aby byly z vyhodnocení zřejmé jeho závěry a způsob, jakým bylo těchto závěrů 

dosaţeno. V posuzované věci nelze bez dalšího povaţovat zvolený způsob tabulkového hodnocení za 

nezákonný. Tento způsob tedy sám o sobě nezakládá ani nepřezkoumatelnost předmětného vyhodnocení. 

Postup, kdy jsou číselná data v tabulkách relevantním způsobem doplněna o informace, jakým postupem 

jich bylo dosaţeno, se s ohledem na charakter přezkoumávaného opatření obecné povahy jeví 

dostatečným. Případná zjevná pochybení ve vyhodnocení, která se mohou projevit nesmyslnou hodnotou 

uvedenou v tabulce, by měla být vzata v potaz v rámci vydání navazujícího stanoviska ministerstva, event. 

při vlastním vydání opatření obecné povahy. Navrhovatelům je však třeba přisvědčit, ţe předmětné 

vyhodnocení nepostihuje vlivy na ţivotní prostředí s ohledem na jejich lokalizaci. Právě tato skutečnost se 

přitom pro vlastní přezkoumatelnost vyhodnocení jeví být zásadní. Odpůrce správně tvrdil, ţe smyslem 

vyhodnocení je získat informace ve vztahu k působení SOKP na ţivotní prostředí jako celku. Toto 

komplexní hodnocení by však mělo být mj. výsledkem posouzení vlivů jednotlivých segmentů stavby 

SOKP na jednotlivá dotčená území. Je zřejmé, ţe vlivy liniových staveb se v různých částech území liší a 

kaţdý úsek SOKP má nutně specifické vlivy na lokální prostředí. Ostatně, i v tomto případě plyne ze 

stanoviska ministerstva ze dne 2. 8. 2007, čj. 19763/ENV/07, poţadavek zpracovat vyhodnocení jak na 

úrovni jednotlivých ploch a koridorů, tak vyhodnotit návrh ZÚR jako celek [srov. bod 19, příp. 20 části F) 

předmětného stanoviska]. Zcela předvídatelně pak ministerstvo označilo ve stanovisku ze dne 20. 10. 

2009, čj. 73543/ENV/09, provedené vyhodnocení jako nedostatečné. Provedené vyhodnocení tedy 

nerespektuje poţadavky vznesené ministerstvem, neplní účel předmětné právní úpravy, neboť 

neposkytuje dostatečný odborný podklad pro rozhodování o koncepci a zejména neposkytuje veřejnosti 

odpovídající mnoţství informací o vlivech koncepce na ţivotní prostředí. Navrhovatelé rovněţ tvrdili, ţe k 
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ZÚR neexistuje platné stanovisko o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Ve stanovisku ministerstva ze 

dne 20. 10. 2009, čj. 73543/ENV/09, je totiţ na str. 5 výslovně uvedeno, ţe se vydává pouze za splnění 

všech v něm uvedených podmínek. Ty však dodrţeny nebyly. Nejvyšší správní soud připomíná, ţe 

stanovisko o posouzení vlivů koncepce na ţivotní prostředí je podkladem pro ZÚR, pořizovatel ZÚR jím 

však není vázán. V souladu s § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů je totiţ oprávněn realizovat určitou 

míru vlastní úvahy. Pořizovatel ZÚR tedy není povinen zahrnout do opatření obecné povahy poţadavky 

uvedené ve stanovisku, ale musí tento postup řádně odůvodnit (srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 14. 6. 2006, čj. 2 As 59/2005 - 136). Pokud se odpůrce vypořádal způsobem 

uvedeným v příloze odůvodnění č. 2 ZÚR s tím, proč stanovisku v konkrétních případech nevyhověl, byl 

jeho postup formálně v souladu s § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů. Navrhovatelům tedy nebylo 

moţné přisvědčit v názoru o neexistenci stanoviska o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Dále 

navrhovatelé namítli, ţe v rámci přípravy  schvalování ZÚR měly být posouzeny varianty vedení SOKP. 

Odpůrce se naopak domníval, ţe výběr varianty byl proveden jiţ v rámci přijímání ÚP VÚC PR, resp. 

realizace varianty „Ss“ jiţ není vzhledem ke stávajícímu stavu v dotčeném území moţná. Nejvyšší správní 

soud především připomíná své závěry týkající se rozporu ZÚR s předpisy na ochranu evropsky významných 

lokalit. Aniţ by Nejvyšší správní soud předjímal výsledky posouzení vlivu ZÚR na evropsky významnou 

lokalitu, lze předpokládat, ţe vliv SOKP na tuto lokalitu můţe být negativní. V takovém případě by byl 

odpůrce v souladu s § 45i odst. 2 zákona na ochranu přírody a § 37 odst. 5 stavebního zákona povinen 

zvaţovat varianty, které by negativní vliv na předmětnou lokalitu nepřinášely. Smyslem řízení před 

správními soudy přitom není určení nejvhodnějšího způsobu vyuţití konkrétní plochy. Totéţ platí i pro 

řešení otázky umístění koridoru severozápadní části SOKP, tedy pro případnou volbu mezi dříve 

zvaţovanými variantami „J“ a „Ss“. Pouze obecně lze proto konstatovat, ţe byť není schválení varianty 

„Ss“ trasy SOKP v působnosti odpůrce, zřejmě neobstojí závěry, podle nichţ stávající stav vyuţití území 

nebo aktuální územně plánovací dokumentace zcela a definitivně vylučuje trasování SOKP v předmětném 

úseku jinou neţ „J“ variantou. Nejvyšší správní soud přikládá shodně s odpůrcem zásadní význam 

kontinuitě územního plánování. Zároveň však nelze přehlédnout, ţe v podstatě jediným (oficiálním) 

důvodem rozhodnutí o trasování SOKP jiţní variantou měla být v konečném důsledku nesouhlasná 

stanoviska Ústavu jaderného výzkumu Řeţ a. s. ze dne 4. 2. 2002, čj. 171/100/2002, a ze dne 10. 3. 

2006, čj. 285/700/2006, resp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 2. 4. 2002, čj. 

4747/3.2/2002, a ze dne 23. 3. 2006, čj. 36790/2006/OSK/tkad. Ministerstvo ovšem uvedlo v dohodě 

k soubornému stanovisku ke konceptu územního plánu velkého územního celku Praţského regionu ze 

dne 27. 4. 2006, sp. zn. 33050/ENV/06, ţe variantu „J“ připouští v krajním případě, pokud uvedená 

stanoviska zcela vylučují variantu „Ss“. Závěry uvedené v těchto stanoviscích pak byly významně 

revidovány vyjádřením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 29. 9. 2005, čj. 20608/3.2/2005, 

a ze dne 20. 8. 2007, čj. 22267/2007/OSK/tkal. Je tedy otázkou, nakolik lze vzhledem k současnému 

stavu v území povaţovat variantu „J“ za jedinou moţnou. Bude na odpůrci, aby zváţil moţnosti, které mu 

existující skutečnosti nabízejí. V této souvislosti není bez významu, ţe aktuálně probíhá řízení směřující k 

vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, ţe s 

ohledem na nepřezkoumatelnost vyhodnocení vlivů v důsledku chybějící lokalizace vlivů jednotlivých 

segmentů SOKP neposuzoval důvodnost námitky, podle níţ jsou výsledky posouzení vlivů na ţivotní 

prostředí prezentované bodovým ohodnocením věcně nesprávné. 

(…) 

 
III.3.4.C 

(Nevypořádání uplatněných námitek) 

Navrhovatelé d), f) a g) namítli, ţe odpůrce nevypořádal jejich námitky podané prostřednictvím 

zmocněnce veřejnosti zákonem předpokládaným způsobem. Jeho odůvodnění se ve vztahu k SOKP 

omezilo pouze na stručná konstatování. Nejvyšší správní soud jiţ dříve vyslovil, ţe „(p)odle § 173 odst. 1 

správního řádu musí opatření obecné povahy obsahovat odůvodnění. Jeho specifický obsah je blíže 

určován řadou ustanovení (tak např. z § 172 odst. 4 správního řádu plyne, že správní orgán se v 

odůvodnění opatření obecné povahy musí vypořádat s uplatněnými připomínkami, s nimiž se musí 

zabývat jako s podkladem pro jeho vydání; dle § 172 odst. 5 správního řádu je součástí odůvodnění 

opatření obecné povahy dále rozhodnutí o námitkách, které navíc musí obsahovat vlastní odůvodnění; 

podle § 60 odst. 3 stavebního zákona pak odůvodnění opatření obecné povahy, jímž se vymezuje 

zastavěné území, vždy obsahuje i vyhodnocení souladu s § 58 odst. 1 a 2 téhož zákona). Z § 68 odst. 3 

užitého přiměřeně dle § 174 odst. 1 správního řádu je však zřejmé, že v tomto odůvodnění nesmí 

zejména chybět esenciální obsahové náležitosti odůvodnění běžného správního rozhodnutí. I v odůvodnění 

opatření obecné povahy je tak nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se 

správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. Protože ve vztahu k výše 

uvedeným otázkám podmínek pro vymezení zastavěného území samostatným postupem odůvodnění 
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napadeného opatření obecné povahy postrádá způsobilé rozhodovací důvody, shledal je soud v této části 

nepřezkoumatelným“ (srov. rozsudek ze dne 16. 12. 2008, čj. 1 Ao 3/2008 - 136, č. 1795/2009 Sb. 

NSS). Ve správním spisu je pod č. 253 v příloze č. 5 odůvodnění ZÚR uvedeno vypořádání námitek 

podaných prostřednictvím zástupce veřejnosti. Odpůrce vypořádal námitky podané prostřednictvím 

zástupce veřejnosti tak, ţe „požadavek je mimo podrobnost ZUR“, „není úkolem ZUR“, „je dáno jinými 

právními předpisy“ či „trasa silničního okruhu vyplývá z UP VUC Pražského regionu“. Obecnost ZÚR je 

faktorem, který do značné míry ovlivňuje charakter námitek a předurčuje nároky na obsahovou kvalitu 

jejich vypořádání. Vţdy je však třeba trvat na přezkoumatelnosti odůvodnění. Obecnost vypořádání 

námitek v posuzované věci je na samé hranici přezkoumatelnosti, s ohledem na charakter ZÚR se však 

forma (pokud jde o míru stručnosti) vypořádání nejeví být sama o sobě nezákonná. Ze zvoleného způsobu 

vypořádání námitek však není zřejmé, které z nich se vztahuje k různým konkrétním námitkám. Přestoţe 

lze tedy připustit poměrně obecné odůvodnění vypořádání námitky, musí z něj být patrné, jak byla 

konkrétní námitka vypořádána. V opačném případě je opatření obecné povahy zatíţeno vadou 

nepřezkoumatelnosti. Odpovídající námitka navrhovatelů proto byla částečně důvodná.  

(…) 

 
III.3.5 

Opatření obecné povahy neuspělo ve třetím kroku algoritmu přezkumu, proto se Nejvyšší správní soud 

nezabýval dalšími výhradami navrhovatelů. I kdyby totiţ v ostatních krocích napadené opatření obstálo, 

muselo by být zrušeno pro nedodrţení zákonem vymezených procesních pravidel pro jeho vydání. Tento 

závěr Nejvyšší správní soud učinil v souladu se svou dosavadní judikaturou (srov. rozsudek ze dne 16. 12. 

2008, čj. 1 Ao 2/2008 - 141). 

(…) 

  
III.4 

(Závěr) 

Opatření obecné povahy nebylo ve vztahu k jeho napadené části vydáno zákonem stanoveným způsobem, 

proto je Nejvyšší správní soud v této části v souladu s § 101d odst. 2 věty první zrušil, a to ke dni vyhlášení 

tohoto rozsudku. V návaznosti na toto zrušení Nejvyšší správní soud vypustil z opatření obecné povahy 

odpovídající větu definující vedení SOKP v předmětném úseku. 

 

 

231 

 

Účastenství občanských sdruţení bez poslání ochrany přírody a krajiny 

 

K ustanovení § 2 odst. 1, §  70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

k ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny představuje speciální právní úpravu 

účastenství. Tato speciální úprava se však nevztahuje na všechna občanská sdruţení, nýbrţ 

jen na taková občanská sdruţení nebo jejich organizační jednotky, jejichţ hlavním posláním 

je podle jejich stanov ochrana přírody a krajiny. Účastenství jiných občanských sdruţení, tedy 

takových, které nemají jako hlavní poslání ochranu přírody a krajiny, ale ustanovení     § 70 

cit. zákona neřeší a je třeba je řešit podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2010, č.j. 11 Ca 104/2008-26 

(Z vlastních zdrojů) 
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Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se ţalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí 

ţalovaného správního úřadu ze dne 12. 2. 2008, kterým ţalovaný zamítl ţalobcovo odvolání proti 

rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství ze dne 1. 10. 

2007, čj: 3508/ZZ/07, jako nepřípustné, kdyţ dospěl k závěru, ţe Český rybářský svaz nemá práv 

účastníka vedeného řízení, neboť jím není. Rozhodnutím, které napadl ţalobce odvoláním, Krajský úřad 

povolil výjimku ze zákazu uvedených v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. u zvláště chráněných druhů 

ţivočichů (v kategorii ohroţený druh - § 48 odst. 2 písm. c) cit. zákona), a to pro chytání, chov v zajetí, 

rušení, sběr, přemisťování jejich vývojových stádií, drţení, chov a dopravu pro ohroţený druh ţivočicha 

střevle potoční za účelem obnovy její populace v povodí Rolavy dle projektu  „Repatriace střevle potoční v 

povodí Rolavy“ a udělil souhlas v souladu s § 54 odst. 3 cit. zákona k vypouštění zvláště chráněného 

druhu ţivočicha narozených a odchovaných v zajetí do volné přírody střevle potoční rovněţ v rámci výše 

uvedeného projektu vyjmenovaných podmínek. 

 
Městský soud v Praze posoudil ţalobou napadené rozhodnutí z hlediska ţalobních bodů podle ustanovení 

§ 75 soudního řádu správního při přezkoumání napadeného rozhodnutí vycházel ze skutkového a 

právního stavu, který tu byl v době podání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, ţe ţádný z účastníků řízení 

nepoţádal o nařízení ústního jednání, vyjádřili tím ţalobce i ţalovaný svůj souhlas se zamýšleným 

postupem soudu rozhodnout ve věci samé bez nařízení ústního jednání, a proto Městský soud v Praze 

postupoval podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. a o podané ţalobě rozhodl, aniţ ústní jednání nařizoval.  

Věc soud posoudil takto: 

Podle § 70 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ochrana přírody podle tohoto zákona uskutečňuje za přímé 

účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdruţení a dobrovolných sborů či aktivů. Podle odst. 2 je 

občanské sdruţení nebo jeho organizační jednotka, jehoţ hlavním posláním podle stanov je ochrana 

přírody a krajiny (dále jen „občanské sdruţení"), oprávněno, pokud má právní subjektivitu, poţadovat u 

příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a 

zahajovaných správních řízeních, při nichţ mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 

podle tohoto zákona. Tato ţádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. 

Musí být věcně a místně specifikována. Podle odst. 3 je občanské sdruţení oprávněno za podmínek a v 

případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů 

ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má 

postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího 

písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně 

způsobem umoţňujícím dálkový přístup.  

Ţalobce v ţalobě namítal s odkazem na obsah rybářského práva, jak je vymezeno v § 2 písm. f) zákona č. 

99/2004 Sb., o rybářství, ţe neodvozuje postavení účastníka řízení ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, ale trvá na tom, ţe je účastník řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu s tím, ţe není 

občanským sdruţením, jehoţ hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny. Tuto námitku 

soud shledal důvodnou. Lze souhlasit se ţalovaným, ţe ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a 

krajiny přestavuje speciální právní úpravu účastenství, tato speciální právní úprava se však nevztahuje na 

všechna občanská sdruţení, nýbrţ jen na taková občanská sdruţení nebo jejich organizační jednotky, 

jejichţ hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny. Účastenství jiných občanských 

sdruţení, tedy takových, které nemají jako hlavní poslání ochranu přírody a krajiny, ale ustanovení § 70 

zákona č. 114/1992 Sb. neřeší. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí nevyplývá, ţe by se ţalovaný 

otázkou, nakolik je ţalobce občanským sdruţením, popř.jeho organizační jednotka, které má dle stanov 

hlavní poslání ochranu přírody a krajiny, zabýval. Ţalovaný pouze konstatoval, ţe ţalobce se o své 

účastenství nepřihlásil v zákonem stanovené lhůtě, aniţ by se zabýval, co je hlavním posláním ţalobce 

tak, jak to vyplývá z jeho stanov. Přitom právě otázka, zda ţalobce je sdruţením, jehoţ posláním je podle 

stanov ochrana přírody a krajiny, je otázkou klíčovou, neboť jen pro ta sdruţení, jeţ jsou uvedena v § 70 

zákona č. 114/1992 Sb. platí reţim v citovaném ustanovení uvedený. Je nutno konstatovat, ţe v případě 

závěru o tom, ţe ţalobce je občanským sdruţením, jehoţ hlavní poslání podle stanov je jiné neţ ochrana 

přírody a krajiny, nelze otázku jeho účastenství řešit z pohledu splnění či nesplnění podmínek, uvedených 

v § 70 zákona č. 114/1992 Sb., nýbrţ podle obecné právní úpravy, jeţ upravuje účastenství ve správním 

řízení. Pro posouzení otázky, zda ţalobce je či není občanským sdruţením, jehoţ hlavním posláním je 

podle stanov ochrana přírody a krajiny, tedy občanským sdruţením, které pro své účastenství musí splnit 

podmínky stanovené § 70 zákona č. 114/1992 Sb., je rozhodná definice pojmu ochrana přírody a krajiny, 

jeţ je uvedena v § 2 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého se ochranou přírody a krajiny podle 

tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně ţijící ţivočichy, 

planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické 

celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakoţ i péče o vzhled a přístupnost krajiny. Vzhledem k 
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tomu, ţe z odůvodnění napadeného rozhodnutí nevyplývá, proč ţalovaný povaţoval ţalobce za občanské 

sdruţení, jehoţ účastenství je nutno řešit podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., je nutno učinit závěr, ţe 

napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť nebylo objasněno, zda otázka 

účastenství ţalobce v předmětném řízení podléhá reţimu zákona č. 114/1992 Sb. nebo zda je třeba ji 

řešit podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších přepisů, který jako obecný 

předpis platí i pro řízení, jehoţ výsledkem bylo vydání napadeného rozhodnutí. Proto soud ţalobou 

napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů ( dále jen s. ř. s.) zrušil a současně dle ustanovení § 78 odst. 4 s.ř.s. vyslovil, ţe se věc vrací k 

dalšímu řízení ţalovanému. Na ţalovaném správním orgánu nyní bude, aby znovu rozhodl o odvolání 

ţalobce s tím, ţe se bude řídit ve smyslu ustanovení § 78 odst. 5 s.ř.s. právním názorem, který vyslovil 

soud v odůvodnění tohoto rozsudku, zejména posoudí postavení ţalobce z hlediska, co je jeho hlavním 

posláním a znovu posoudí otázku jeho účastenství v řízení. 
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D. Ochrana lesa 

  
4400  

 

Odpovědnost za poškození nebo ohroţení ţivotního prostředí vytvořením podmínek pro 

působení biotických a abiotických činitelů v lesích 

 

K ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 2, § 11 odst. 1, § 31 odst. 4, § 32 odst. 5, § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Pro uloţení pokuty musí být prokázáno, ţe konkrétní osoba svojí činností (popř. nečinností, 

opomenutím) ohrozila nebo poškodila ţivotní prostředí v lesích, ţe se tak stalo jejím 

vlastním zaviněním a ţe došlo k zákonem předvídanému následku, tedy ţe ţivotní prostředí 

bylo ohroţeno či poškozeno vytvořením podmínek pro působení škodlivých biotických a 

abiotických činitelů. Pro závěr o zavinění nepostačuje samotná vědomost o moţnosti 

způsobení následku. Je třeba důkazu o tom, ţe jak jednání, tak následek, které zákon 

sankcionuje, vznikly zaviněně. Zavinění je nutno prokázat i ohledně příčinné souvislosti mezi 

jednáním a následkem. 

 

  

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2009, č.j. 11  Ca 255/2007-50 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č.j. 3 As 51/2007 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č.j. 1 As 15/2007-149 

(Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2008, č.j. As 15/2007-

141) 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se ţalobou ze dne 5.10.2007 domáhal zrušení výše uvedeného rozhodnutí ţalovaného správního 

orgánu, jímţ ţalovaný zamítl odvolání ţalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, 

oblastního inspektorátu Praha ze dne 16. 3. 2007, čj: 41/OOL/0622148.13/07/PJO. Tímto rozhodnutím 

byla ţalobci uloţena jednak pokuta ve výši 600.000,- Kč za správní delikt ve smyslu ustanovení § 4 písm. 

c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, a to za 

ohroţení a poškození ţivotního prostředí, kterého se měl ţalobce dopustit tím, ţe v rozporu s lesním 

zákonem údajně proředil lesní porosty pod zákonnou hranici 0,7 plného zakmenění v porostech mladších 

neţ 80 let na lesních pozemcích p.č. 70,71, 104/1, PK 73/1 v k.ú. Neustupov a p.č. 5. v k.ú. Hory u Votic 

a tímto jednáním měl ţalobce vytvořit podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů 

a porušit tak povinnosti stanovené v § 11 odst. 1 a 2 , § 31 odst. 4 a § 32 odst. 5 zákona č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Dále bylo ţalobci uvedeným rozhodnutím uloţeno 

uhradit pokutu ve výši 30.000,- Kč za ohroţení a poškození ţivotního prostředí, kterého se měl ţalobce 

dopustit tím, ţe v zimním období měl provést nepovolené terénní úpravy a odtěţení porostu mladšího neţ 

80 let na pozemku p.č. 71 v k.ú. Neustupov na ploše 0,05 ha, čímţ měl neoprávněně pouţívat lesní půdu 

k jiným účelům neţ k plnění funkcí lesa a porušit tak povinnosti stanovené v § 11 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 

1 shora uvedeného lesního zákona. Dále bylo ţalobce uloţeno nahradit náklady řízení ve výši 2.500,- Kč. 

Městský soud v Praze přezkoumal ţalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení v mezích 

ţalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 

rozhodování ţalovaného správního orgánu (ustanovení § 75 s.ř.s.). Přitom dospěl k závěru, ţe ţaloba není 

důvodná. Věc posoudil následovně: 

 

Ţalobou napadeným rozhodnutím bylo pravomocně rozhodnuto o uloţení pokut za správní delikty dle § 4 

odst. 1, písm. a) a c) zákona o ČIŢP. 
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Podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí,  inspekce 

uloţí pokutu aţ do výše 1.000.000,- Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svojí činností ohrozí 

nebo poškodí ţivotní prostředí v lesích tím, ţe vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení 

škodlivých biotických a abiotických činitelů. 

Podle ustanovení § 4 písm. a) téhoţ zákona inspekce uvedenou pokutu uloţí právnickým nebo fyzickým 

osobám, které svojí činností ohrozí nebo poškodí ţivotní prostředí v lesích tím, ţe neoprávněně pouţívají 

lesní půdu k jiným účelům neţ pro plnění funkcí lesů. 

Podle § 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a změně doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), se 

pro účely tohoto zákona rozumí  

h)   obnovou lesa soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu,  

m)  těţbou mýtní úmyslnou těţba prováděná za účelem obnovy porostu nebo výběr jednotlivých stromů v 

porostu určeném k obnově, 

Podle § 11 odst. 1 zákona o lesích si kaţdý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohroţování nebo 

poškozování lesů, jakoţ i objektů a zařízení slouţících hospodaření v lese. Podle odst. 2 je vlastník lesa 

povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa 

byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin. 

Podle § 31 odst. 4 lesního zákona je zakázáno sniţovat úmyslnou těţbou zakmenění porostu pod sedm 

desetin plného zakmenění; to neplatí, jestliţe se prosvětlení provádí ve prospěch následného porostu 

nebo za účelem zpevnění porostu. 

Podle § 32 odst. 5 je vlastník lesa povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu, zejména vhodnou 

druhovou skladbou dřevin a jejich rozmístěním v porostu, výchovou v mladých porostech, zakládáním 

zpevňovacích pásů na okraji i uvnitř lesních porostů, pouţíváním vhodných způsobů a postupů obnovy a 

řazením sečí. 

      
Ţalovaný v napadeném rozhodnutí nejprve zkonstatoval odvolací námitky ţalobce proti rozhodnutí ČIŢP a 

následně se pak zabýval pouze námitkou ţalobce, ţe on neohrozil a neporušil ţivotní prostředí v lesích, 

neboť těţební činnost provedla na základě dohody s ní  jiná společnost; k této námitce uvedl, ţe to byl 

ţalobce, kdo prostřednictvím těţební společnosti provádějící v lese činnost, nepochybně v jeho prospěch, 

porušil povinnosti ukládané ţalobci jako vlastníku lesa lesním zákonem, poškodil či ohrozil ţivotní 

prostředí v lesích a je za uváděné delikty odpovědný. Současně ţalovaný uvedl, ţe povinnosti uloţené 

vlastníku lesa jsou povinnosti veřejnoprávního charakteru a nelze se z nich vyvázat úkony 

soukromoprávního charakteru. 

S ostatními námitkami ţalobce se ale ţalovaný nevypořádal, kdyţ v rozhodnutí pouze uvedl, ţe odkazuje 

na odůvodnění orgánu I. stupně. 

Podle ustálené judikatury ( srov. Rozsudek NSS ze dne 23.7.2008, čj. 3 As 51/2007 a rozsudek VS ze dne 

26.2.1993, čj. 6 A 48/92) z odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán povaţuje 

námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí, 

proč povaţuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné, nebo jinými řádně 

provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní normy rozhodl, jakými úvahami se řídil při hodnocení 

důkazů a - v případě rozhodování o relativně neurčité sankci - jaké úvahy jej vedly k uloţení sankce 

v konkrétní výši. 

Rozhodnutí ţalovaného uvedená kriteria nesplňuje, neboť ţalovaný se nijak nevypořádal ani s námitkou 

ţalobce ohledně výše odchylky 5%, který poukázal na to, ţe při této odchylce by hodnoty zakmenění 

uvedené znalcem byly v rozmezí 6.6885 aţ 7,2875, coţ z části odpovídá zákonné hranici 0,7 plného 

zakmenění a z části jsou tyto hodnoty jen těsně pod touto zákonnou hranicí. Ţalovaný se nevypořádal ani 

s námitkou ohledně nutnosti posouzení zákonné hranice plného zakmenění v celém porostu kaţdé 

jednotlivé porostní skupiny a ne jen v jednotlivých lokalitách daného porostu a dalšími navazujícími 

námitkami uvedenými v odvolání, kdyţ pouze odkázal na odůvodnění orgánu I. stupně. 

Ţalovaný se v napadeném rozhodnutí vůbec nezabýval otázkou, jakým způsobem ţalobce poškodil či 

ohrozil ţivotní prostředí. Naopak ve vyjádření k ţalobě zaujal nesprávný názor, ţe z dikce § 4 zákona č. 

282/1991 Sb. vyplývá, ţe není nutno, aby správní orgán poškození či ohroţení ţivotního prostředí v lesích 

prokazoval a zabýval se jím, neboť zákon sám stanoví, ţe činnostmi uvedenými v § 4 pod písmeny a) aţ e) 

je ţivotní prostředí v lesích ohroţeno či poškozeno, a proto ţalovaný v daném případě u skutku 

kvalifikovaného podle § 4 písm. c) zkoumal pouze to, zda byla naplněna skutková podstata tohoto 

správního deliktu, zda tedy ţalobce vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých 

biotických a abiotických činitelů. Soud v této souvislosti upozorňuje na rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 22. 10. 2008 č.j. 1 As 15/2007-149, který vycházel ze závěrů rozšířeného senátu 

obsaţeného v usnesení ze dne 17.7.2008 č.j. 1 As 15/2007-141a uvedl, ţe pro uloţení pokuty musí být 

prokázáno, ţe konkrétní osoba svojí činností (popř. nečinností, opomenutím) ohrozila a nebo poškodila 

ţivotní prostředí v lesích, ţe se tak stalo jejím vlastním zaviněním a ţe došlo k zákonem předvídanému 

následku, tedy ţe ţivotní prostředí bylo ohroţeno či poškozeno vytvořením podmínek pro působení 
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škodlivých biotických a biotických činitelů. Dále Nejvyšší správní soud uvedl, ţe pro závěr o zavinění 

nepostačuje samotná vědomost o moţnosti způsobení následku. Je třeba důkazu o tom, ţe jak jednání, 

tak následek, které zákon sankcionuje, vznikly zaviněně. Zavinění je nutno prokázat i ohledně příčinné 

souvislosti mezi jednáním a následkem. Těmito otázkami se však správní orgány obou stupňů 

nezabývaly. 

 

 

41 

 

Povinnost prokazovat ohroţení nebo poškození ţivotního prostředí při protiprávním jednání 

 

K ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Je nezbytné, aby správní orgán uvedl v rozhodnutí, k jakému konkrétnímu ohroţení nebo 

poškození ţivotního prostředí došlo v důsledku protiprávního jednání. Správní orgán musí 

v řízení o správním deliktu řádně prokázat, doloţit a zdůvodnit následek jako znak objektivní 

stránky deliktu. Ze samotného, byť prokázaného, protiprávního jednání, nelze bez dalšího 

usoudit na spáchání deliktu. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. června 2010, č.j. 6 Ca 161/2007-57 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se podanou ţalobou domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 9. 5. 

2007, č.j. 530/392/07-So/Ul, kterým bylo rozhodnuto o odvolání ţalobce proti rozhodnutí České 

inspekce ţivotního prostředí ze dne 22. 1. 2007, č.j. 51/OOP/0635631.14/0407/LLH, o uloţení pokuty 

tak, ţe odvolání ţalobce se zamítá a toto rozhodnutí potvrzuje. Tímto rozhodnutím byla ţalobci uloţena 

pokuta podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa, ve výši 800 000,- Kč za správní delikt ohroţení ţivotního prostředí v lesích, 

jehoţ se ţalobce dopustil tím, ţe v souvislosti s výstavbou lyţařského vleku „ Pláně –Skalka“ a lanové 

dráhy „ Skalka“ v období od srpna do listopadu 2006 neoprávněně pouţil lesní půdu k jiným účelům neţ 

pro plnění funkcí lesů. 

Městský soud v Praze přezkoumal ţalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před 

správními orgány obou stupňů z hlediska ţalobních námitek, uplatněných v podané ţalobě, a při 

přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání ţalobou napadeného 

rozhodnutí (ustanovení § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších 

předpisů – dále jen s.ř.s.) a shledal ţalobu částečně důvodnou. 

 

Soud však shledal důvodnou námitku ţalobce, ţe v odůvodnění obou rozhodnutí chybí úvaha o tom, k 

jakému konkrétnímu ohroţení nebo poškození ţivotního prostředí v důsledku protiprávního jednání 

ţalobce v daném případě došlo. 

Zákon č. 282/1991 Sb. v ustanovení § 4 písm. a) stanoví, ţe inspekce uloţí pokutu aţ do výše  

5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svojí činností ohrozí nebo poškodí ţivotní 

prostředí tím, ţe neoprávněně pouţívají lesní půdu k jiným účelům neţ pro plnění funkcí lesů. 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 tohoto ustanovení se při určení výše pokuty přihlíţí zejména k závaţnosti a 

způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. 

Soud tedy musí v daném případě posoudit, zda byl tento správní delikt spáchán a zda sankce za výše 

zmíněný delikt můţe být uloţena správním orgánem, aniţ by tento prokazoval škodlivý následek tohoto 

deliktního jednání. V posuzovaném případě je ţalobce deliktně stíhán za to, ţe neoprávněně pouţíval lesní 

půdu k jiným účelům, neţ pro plnění funkcí lesů. Jak jiţ judikoval rozšířený senát Nejvyššího správního 

soudu ve svém usnesení č.j. 1 As 15/2007-141 ze dne 17. 7. 2008 (www.nsoud.cz), ke spáchání 

správního deliktu a vzniku odpovědnosti dle zákona o inspekci musí být naplněny všechny znaky skutkové 

podstaty předmětného deliktu, mezi něţ patří zejména objektivní stránka deliktu. Obligatorními znaky 

objektivní stránky jsou jednání, následek a příčinná souvislost mezi následkem a jednáním. Lze vzít za 

prokázané, ţe ţalobce neoprávněně pouţíval lesní půdu k jiným účelům neţ pro plnění funkcí lesů, ale 
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zákon také vyţaduje vznik následku, tedy ohroţení nebo poškození ţivotního prostředí v lesích. Proto není 

moţné automaticky povaţovat určité i kdyţ protiprávní jednání samo o sobě a bez dalšího za správní 

delikt. Z toho tedy vyplývá, ţe správní orgán v řízení o správním deliktu musí následek jako znak 

objektivní stránky deliktu řádně prokázat a doloţit a zdůvodnit. Soud je pak povinen se k řádné ţalobní 

námitce zabývat tím, zda správní orgán provedl dokazování, ţe došlo k ohroţení nebo poškození ţivotního 

prostředí. Jak vyplývá z výše uvedeného ustanovení § 4 zákon č. 282/1991 Sb., je znakem objektivní 

stránky skutkové podstaty správního deliktu také následek a ten musí být předmětem dokazování 

správního orgánu. 

V odůvodnění rozhodnutí o uloţení pokuty, správní orgán k otázce následku protiprávního jednání ţalobce 

pouze uvedl, ţe ţalobce po několik měsíců pouţíval lesní pozemky k jiným účelům, působil ekologickou 

újmu z důvodu absence rozhodnutí orgánů státní správy lesů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa, kterou 

v té době nijak nekompenzoval a realizací stavby před vydáním tohoto rozhodnutí odebral příslušnému 

správnímu orgánu moţnost stanovit konkrétní podmínky pro provedení stavby. Tuto argumentaci 

ţalovaného shledal soud v daném případě nedostatečnou, poněvadţ správní orgán neprovedl hodnocení, 

týkající se následků protiprávního jednání ţalobce, a pouze ze samotného, byť v daném případě 

prokázané protiprávního jednání ţalobce nelze bez dalšího usoudit na spáchání deliktu. Tvrzení o 

souvislosti jednání ţalobce zůstalo v odůvodnění napadeného rozhodnutí pouze kusé a tedy 

nezdůvodněné v potřebném rozsahu. 

 

 

 

42 

 

Ochrana lesa: pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 

k ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Pozemek, který není „lesním pozemkem“ ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona, je 

přesto pozemkem určeným k plnění funkcí lesa, pokud materiálně naplňuje znaky „jiného 

pozemku“ ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) téhoţ zákona, tedy pokud není součástí 

zemědělského půdního fondu a zároveň s lesem souvisí či slouţí lesnímu hospodářství. 

K závěru o tom, ţe se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, nepostačuje, ţe je daný 

pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí. 

 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44 

(převzato ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2010) 

  

Z odůvodnění: 

 
Rozhodnutím ze dne 12. 3. 2007, č. j. JMK 30886/2007, ţalovaný zamítl odvolání ţalobce a potvrdil 

rozhodnutí Městského úřadu Boskovice ze dne 4. 1. 2007, č. j. MBO 16727/2007/TOŢP/Ha/-PUPFL, 

kterým bylo podle § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), rozhodnuto o tom, ţe pozemky parc. č. 274, 276/3, 

276/7, 241/3, 241/5, 241/6, 235, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 251/1 a 251/2, o celkové výměře 

0,5567 ha, vše v k. ú. Louka, obec Louka, jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa. 

Ţalobce brojil proti výše uvedenému rozhodnutí ţalovaného ţalobou u Krajského soudu v Brně. Ţalobce v 

ţalobě především namítal, ţe ţalovaný správní orgán nepostupoval správně, kdyţ potvrdil závěry 

správního orgánu prvního stupně, který v rámci řízení podle § 3 odst. 3 lesního zákona posoudil 

předmětné pozemky jako pozemky určené k plnění funkcí lesa. Správní orgán prvního stupně totiţ při 

posouzení povahy pozemků vycházel pouze ze skutečnosti, ţe v katastru nemovitostí jsou tyto pozemky 

vedeny jako pozemky lesní. Podle názoru ţalobce je ovšem takový závěr v rozporu s ustanovením § 3 

odst. 1 písm. b) lesního zákona, které stanoví, ţe zde definované druhy pozemků jsou určeny k plnění 

funkcí lesa pouze při splnění dvou podmínek. Za prvé, takové pozemky nesmějí být součástí 

zemědělského půdního fondu. Za druhé, musí se jednat o pozemky, které s lesem souvisejí či slouţí 

lesnímu hospodářství. Zmíněné zákonné podmínky však podle ţalobce v posuzovaném případě naplněny 

nebyly, coţ ţalobce jiţ v průběhu správního řízení doloţil stanoviskem odborného lesního hospodáře Lesů 
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ČR, s. p. (včetně stanoviska revírníka Lesů ČR, s. p. J. M.), z něhoţ vyplývá, ţe předmětné pozemky ve 

skutečnosti nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa, jelikoţ nejsou lesními pozemky a nemají z 

pohledu lesnického ani hospodářského ţádný význam, tj. neslouţí lesnímu hospodářství ani s lesem 

nesouvisejí. Dále ţalobce poukázal na to, ţe v průběhu roku 2006 správní orgán prvního stupně 

rozhodoval v obdobné věci, přičemţ hodnotil pozemky, které byly stejně jako nyní posuzované pozemky v 

katastru nemovitostí vedeny jako pozemky lesní a které navíc s předmětnými pozemky bezprostředně 

sousedily. Správní orgán prvního stupně tehdy rozhodl, ţe nejde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

dospěl tedy za stejných skutkových okolností ke zcela opačnému závěru. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ukládá správnímu orgánu postupovat při rozhodování 

skutkově shodných nebo podobných případů takovým způsobem, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

Ţalobce namítal, ţe správní orgán prvního stupně tato ustanovení správního řádu porušil, kdyţ postupoval 

ve dvou totoţných případech u pozemků neplnících de facto funkci lesa, ale pastviny, odlišným způsobem. 

V důsledku tohoto postupu tedy došlo k porušení principu rovnosti a principu legitimního očekávání ve 

správním řízení. 

K první ţalobní námitce Krajský soud v Brně nejprve citoval rozhodná ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) 

lesního zákona, přičemţ zdůraznil, ţe pro posouzení předmětných pozemků, tj. pro zjištění, zda jde o 

pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu citovaných ustanovení lesního zákona, je rozhodný 

zjištěný faktický stav, a nikoli skutečnost, jak jsou tyto pozemky vedeny v katastru nemovitostí, popř. v 

lesní hospodářské osnově či porostní mapě lesního hospodářského plánu. Ţalovaný ani správní orgán 

prvního stupně se ovšem, jak poukázal krajský soud, faktickým stavem nezabývaly. V odůvodnění ţalobou 

napadeného rozhodnutí pak není zřejmá ţádná úvaha, která by vedla k závěru, ţe ţalovaný předmětné 

pozemky, které označil za pozemky určené k plnění funkcí lesa, posuzoval z pohledu předpokladů 

vymezených ve zmíněných ustanoveních lesního zákona, tj. zda tyto pozemky souvisejí s lesem či slouţí 

lesnímu hospodářství. Taková úvaha se objevila aţ ve vyjádření ţalovaného k ţalobě, které ovšem není 

součástí odůvodnění ţalobou napadeného rozhodnutí, a nemůţe proto zhojit jeho nedostatky. Krajský 

soud tedy ţalobou napadené rozhodnutí posoudil z výše popsaných důvodů jako nepřezkoumatelné pro 

nedostatek důvodů. K námitce vztahující se k případu, ve kterém správní orgán prvního stupně rozhodl 

podle tvrzení ţalobce v obdobné věci zcela opačně, krajský soud konstatoval, ţe tuto skutečnost ţalobce 

uplatňoval jiţ v řízení odvolacím, přičemţ ţalovaný ji bez dalšího označil ve vztahu k posuzovanému 

případu za irelevantní. Takový závěr ţalovaného krajský soud posoudil jako nepřezkoumatelný, jelikoţ 

ţalovaný konkrétně neuvedl, z jakého důvodu tato námitka s posuzovanou věcí nesouvisí. I v tomto 

ohledu tedy shledal krajský soud ţalobou napadené rozhodnutí jako nepřezkoumatelné pro nedostatek 

důvodů. Z výše uvedených důvodů Krajský soud v Brně ţalobou napadené rozhodnutí rozsudkem ze dne 

31. 7. 2008, č. j. 30 Ca 122/2007-27, pro vady řízení zrušil a věc vrátil ţalovanému k dalšímu řízení. 

 

Ţalovaný (stěţovatel) napadl tento rozsudek Krajského soudu v Brně kasační stíţností ze dne 10. 9. 2008 

opírající se o důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v 

účinném znění (dále jen s. ř. s. ), tj. namítal nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní 

otázky krajským soudem v předcházejícím řízení. Stěţovatel v kasační stíţnosti namítá, ţe ţalobou 

napadené rozhodnutí je odůvodněno dostatečně. Z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního 

stupně je zřejmé, ţe tento při rozhodování vycházel z faktického stavu prokázaného mimo jiné i 

stanoviskem odborného lesního hospodáře ze dne 8. 11. 2008 (pozn.: správně má být 8. 11. 2006), které 

ţalobce přiloţil jako jednu z příloh k návrhu na zahájení řízení podle § 3 odst. 3 lesního zákona. Na 

základě tohoto faktického stavu dospěl správní orgán prvního stupně k závěru, ţe předmětné pozemky 

jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona, coţ reflektoval 

v odůvodnění svého rozhodnutí. Stěţovatel se následně odvoláním napadeným rozhodnutím zabýval jen v 

rozsahu odvolacích námitek. Stěţovatel dále namítá, ţe tvrzení ţalobce, podle kterého správní orgán 

prvního stupně rozhodl v obdobném případě opačně, kdyţ bezprostředně sousedící pozemky posoudil 

jako pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, je zde irelevantní, neboť skutečnost, ţe pozemky 

se nacházejí v bezprostřední blízkosti, ještě nemusí znamenat, ţe by tyto pozemky musely být posouzeny 

stejně. Dále pak stěţovatel připouští, ţe nelze vyloučit, ţe uvedené rozhodnutí správního orgánu prvního 

stupně je nezákonné. Stěţovatel nicméně trvá na tom, ţe toto rozhodnutí nebylo předmětem jeho 

přezkumu. Přezkumné řízení o něm pak není moţno provést, protoţe lhůta stanovená správním řádem 

pro jeho zahájení jiţ uplynula. Poslední námitkou stěţovatele je pak nedostatek aktivní věcné legitimace 

ţalobce v řízení před krajským soudem, kterou stěţovatel dovozuje ze skutečnosti, ţe ţalobce v průběhu 

řízení před krajským soudem převedl předmětné pozemky do vlastnictví jiné osoby, a nadále tudíţ neměl 

k posuzovaným pozemkům ţádný právní vztah. 

 
Nejvyšší správní soud dále přezkoumal napadené rozhodnutí krajského soudu v rozsahu vymezeném v § 

109 odst. 2 a 3 s. ř. s., přičemţ neshledal kasační stíţnost důvodnou. Před posouzením kasační stíţnosti 

ve světle uvedených stíţních námitek se Nejvyšší správní soud nejprve zabýval otázkou, zda řízení před 
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krajským soudem nebylo zatíţeno takovou vadou, ke které by musel podle § 109 odst. 3 ve spojení s § 

103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. přihlédnout z moci úřední.  S ohledem na rozpory v dosavadní judikatuře 

správních soudů k otázce přezkoumatelnosti tzv. rozhodnutí v pochybnostech podle § 3 odst. 3 lesního 

zákona a obdobného rozhodnutí deklaratorní povahy podle § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu (dále zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ) v řízení před 

správními soudy, povaţuje Nejvyšší správní soud za vhodné poukázat na aktuální usnesení rozšířeného 

senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2009, č. j. 1 As 89/2008-80, dostupné na 

www.nssoud.cz, ve kterém rozšířený senát vyslovil právní názor, ţe rozhodnutí v pochybnostech podle § 1 

odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

je rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. a není rozhodnutím předběţné povahy podle § 70 písm. b) s. ř. s., a 

proto podléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví . V odůvodnění tohoto usnesení pak rozšířený 

senát Nejvyššího správního soudu dovodil, ţe přestoţe se citovaný výrok usnesení vztahuje k rozhodnutí v 

pochybnostech podle příslušných ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, princip 

jednotnosti a bezrozpornosti právního řádu a jeho výkladu vyţaduje, aby obě rozhodnutí v pochybnostech, 

tedy jak rozhodnutí podle § 1 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tak rozhodnutí 

podle § 3 odst. 3 lesního zákona, byla posuzována shodně. Důvodem je skutečnost, ţe předmětem těchto 

rozhodnutí je obdobná otázka, a to posouzení, zda je posuzovaný pozemek součástí zemědělského 

půdního fondu, případně zda je určen k plnění funkcí lesa, či nikoliv. Lze tedy uzavřít, ţe rozhodnutím v 

pochybnostech podle § 3 odst. 3 lesního zákona se závazně určují práva a povinnosti vlastníků těchto 

pozemků, případně dalších osob, je tedy rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., 

přičemţ nepodléhá ţádné výluce ze soudního přezkoumání ve smyslu § 70 s. ř. s. Nejvyšší správní soud 

tedy v řízení před krajským soudem neshledal takové vady, k nimţ by musel přihlédnout nad rámec 

uplatněných stíţních námitek.  S povahou rozhodnutí podle § 3 odst. 3 lesního zákona souvisí i stíţní 

námitka nedostatku aktivní věcné legitimace ţalobce v době rozhodování krajského soudu. V této 

souvislosti Nejvyšší správní soud odkazuje na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze 

dne 12. 10. 2004, č. j. 5 Afs 16/2003-56, publikované pod č. 534/2005 Sb. NSS, podle kterého se 

procesní podmínky obvykle vymezují jako předpoklady přípustnosti vydání meritorního rozhodnutí v dané 

věci. Věcná legitimace je potom stavem plynoucím z hmotného práva, mající ovšem význam pouze v 

rámci procesu. Věcná legitimace je předpokladem úspěšnosti ţaloby a nikoliv předpokladem meritorního 

projednání a rozhodnutí věci, jako je tomu u procesní podmínky. Aby byl ţalobce úspěšný, musí být 

aktivně věcně legitimován, tj. musí být nositelem subjektivního práva, jehoţ ochrany se domáhá, a 

ţalovaný musí být legitimován pasivně, tj. musí být nositelem tomu odpovídající subjektivní povinnosti. 

Kdyţ tedy stěţovatel namítá nedostatek věcné legitimace ţalobce, který navíc měla nastat aţ v průběhu 

řízení před krajským soudem, a nešlo přitom o zjevný nedostatek ve smyslu § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., 

nejedná se o nedostatek podmínek řízení, v důsledku kterého by řízení před krajským soudem bylo nutné 

povaţovat za zmatečné. Nebylo přitom povinností krajského soudu ověřovat, zda byl ţalobce v době 

rozhodnutí krajského soudu stále vlastníkem předmětných pozemků, jestliţe jím byl v průběhu správního 

řízení i v okamţiku zahájení řízení před krajským soudem. Touto skutečností by se musel krajský soud 

zabývat, pokud by ji stěţovatel uplatnil v řízení před krajským soudem, nebo pokud by ţalobce v řízení 

před krajským soudem navrhl, aby do řízení místo něj vstoupil nabyvatel vlastnického práva k 

předmětným pozemkům (§ 107a o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.). Nicméně takový návrh podán nebyl a 

rovněţ stěţovatel tuto skutečnost uplatnil aţ v kasační stíţnosti, tedy aţ po té, kdy bylo vydáno napadené 

rozhodnutí krajského soudu, Nejvyšší správní soud k této skutečnosti tedy v souladu s § 109 odst. 4 s. ř. s. 

nepřihlíţel a tudíţ posoudil uvedenou námitku jako nedůvodnou. Nejvyšší správní soud dále posoudil 

závěry krajského soudu o nepřezkoumatelnosti ţalobou napadeného rozhodnutí ve vztahu k lesnímu 

zákonu. Nejprve Nejvyšší správní soud povaţuje za nutné objasnit, co zákon pod pojmem pozemek určený 

k plnění funkcí lesa rozumí, tedy jak tento pojem zákon definuje. Ustanovení § 3 odst. 1 lesního zákona 

stanoví, které pozemky jsou určeny k plnění funkcí lesa. V první řadě jde o lesní pozemky [§ 3 odst. 1 

písm. a) lesního zákona]. Takové pozemky jsou nebo mají být lesnicky obhospodařovány. Jde zejména o 

pozemky s lesními porosty včetně pozemků, na nichţ byl porost dočasně odstraněn za účelem obnovy 

lesa, plochy lesních průseků a nezpevněných cest. Dále lesní zákon zahrnul mezi pozemky určené k 

plnění funkcí lesa i tzv. jiné pozemky [§ 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona]. Tato kategorie je zde 

příkladným výčtem popsána, přičemţ je stanoveno, ţe pozemky lze podle tohoto ustanovení lesního 

zákona kvalifikovat jako pozemky určené k plnění funkcí lesa za podmínky, ţe takové pozemky nejsou 

součástí zemědělského půdního fondu a zároveň s lesem souvisejí či slouţí lesnímu hospodářství. Lesní 

zákon tedy definuje pozemek určený k plnění funkcí lesa materiálně. Takový pozemek musí fakticky 

naplňovat znaky lesního pozemku či jiného pozemku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) nebo b) lesního 

zákona. Skutečnost, ţe daný pozemek je v katastru nemovitostí formálně veden jako pozemek lesní, resp. 

jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, nemůţe tedy být v dané otázce rozhodující. Nelze totiţ vyloučit 

situaci, kdy pozemek je v katastru nemovitostí veden chybně jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, 

přestoţe fakticky jiţ znaky pozemku určeného k plnění funkcí lesa ve smyslu příslušných ustanovení 
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lesního zákona nenaplňuje. Při zachování předpokladu analogie s vymezením zemědělského půdního 

fondu zde Nejvyšší správní soud odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 1995, č. j. 

6 A 905/94, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, sv. 11, ročník 1998, s. 351, ve kterém Vrchní soud 

v Praze dospěl k závěru, ţe není-li pozemek zemědělsky obhospodařován a ani v budoucnu tomu tak 

nemá být (tj. chybí materiální znak podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který musí být 

naplněn, aby konkrétní pozemek mohl být kvalifikován jako součást zemědělského půdního fondu-pozn. 

NSS), nejde o součást zemědělského půdního fondu, byť i pozemek dosud byl v rozporu s faktickým 

stavem v katastru nemovitostí formálně veden v některé z kategorií zemědělské půdy.  

Z uvedeného je zřejmé, ţe pokud příslušný správní orgán rozhoduje podle § 3 odst. 3 lesního zákona, zda 

konkrétní pozemek je či není určen k plnění funkcí lesa, nemůţe vycházet pouze ze skutečnosti, jak je 

takový pozemek veden v katastru nemovitostí. Musí se naopak zabývat tím, zda tento pozemek naplňuje 

svou povahou definici pozemku určeného k plnění funkcí lesa podle příslušných ustanovení lesního 

zákona. Nejvyšší správní soud se plně ztotoţňuje se závěrem krajského soudu, ţe ţalobou napadené 

rozhodnutí stěţovatele stejně jako rozhodnutí správního orgánu prvního stupně jsou nepřezkoumatelná, 

neboť v jejich odůvodnění zcela chybí argumentace, ze které by bylo moţné dovodit, ţe správní orgány při 

posouzení dané otázky podle § 3 odst. 3 lesního zákona braly v úvahu skutečnou povahu předmětných 

pozemků. Z odůvodnění rozhodnutí správních orgánů naopak vyplývá, ţe vycházely pouze z formálního 

údaje o předmětných pozemcích zaznamenaného v katastru nemovitostí a dále z údajů o těchto 

pozemcích v lesních hospodářských osnovách pro zařizovací obvod Tišnov, kde jsou tyto pozemky vedeny 

jako jiné pozemky (konkrétně neplodné půdy a políčka pro zvěř), aniţ by ovšem správní orgány zkoumaly 

faktickou povahu těchto pozemků, tedy to, zda-mají-li být povaţovány za jiné pozemky ve smyslu § 3 odst. 

1 písm. b) lesního zákona-skutečně s lesem souvisejí či slouţí lesnímu hospodářství. Argumenty 

stěţovatele obsaţené ve vyjádření k ţalobě, případně v kasační stíţnosti, nemohou takovou vadu ţalobou 

napadeného rozhodnutí zhojit. Navíc se při této argumentaci stěţovatel opírá o stanoviska odborného 

lesního hospodáře, u nichţ ovšem vytrhuje jednotlivé věty z kontextu [např. z pouhého konstatování, ţe 

předmětné pozemky navazují na les, nelze bez dalšího dovozovat, ţe se jedná o pozemky s lesem 

související ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona], přičemţ pomíjí, ţe tato stanoviska jako celek 

vyznívají zcela opačně, tj. ţe předmětné pozemky nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa. Nemůţe 

uspět ani argument stěţovatele, ţe přezkoumával odvoláním napadené správní rozhodnutí prvního stupně 

pouze v mezích odvolacích důvodů. Jak vyplývá z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, tvoří 

správní rozhodnutí obou stupňů jeden celek, přičemţ podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává 

správní orgán soulad napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy v plném 

rozsahu, tedy nejen v rozsahu odvolacích námitek. V rozsahu odvolacích námitek přezkoumává odvolací 

orgán pouze správnost odvoláním napadeného rozhodnutí, tedy v zásadě vhodnost řešení zvoleného z více 

alternativ přípustných v mezích správního uváţení, pokud ho zákon správnímu orgánu poskytuje. O takový 

případ se v posuzované věci rozhodně nejedná (k rozlišení zákonnosti a správnosti správního rozhodnutí 

srov. např. Hendrych D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 6 vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 379). 

Stěţovatel měl tedy zmíněný deficit rozhodnutí správního orgánu prvního stupně nahradit vlastním 

řádným odůvodněním, nebo rozhodnutí prvního stupně pro tento nedostatek zrušit, namísto toho zatíţil 

své rozhodnutí obdobnou vadou spočívající v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů.  

 

Nejvyšší správní soud tedy uzavřel, ţe příslušné správní orgány se budou muset v dalším řízení zabývat 

otázkou, zda předmětné pozemky jsou skutečně jinými pozemky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) lesního 

zákona. Pro posouzení této otázky pak budou muset vycházet z dostatečně zjištěného faktického stavu 

těchto pozemků, k čemuţ mohou poslouţit nejen předloţené listinné důkazy, ale především šetření 

(ohledání) na místě, případně další důkazní prostředky. Nejvyšší správní soud tedy hodnotil uvedenou 

stíţní námitku jako nedůvodnou. Při posouzení poslední stíţní námitky Nejvyšší správní soud nejprve ze 

správního spisu konstatuje, ţe správní orgán prvního stupně v roce 2006 posuzoval v řízení podle § 3 

odst. 3 lesního zákona pozemky, které s nyní posuzovanými pozemky bezprostředně sousedí, přičemţ 

ţalobce měl za to, ţe se jednalo o pozemky předmětným pozemkům svou povahou podobné, coţ dokládal 

k ţalobě přiloţenou fotodokumentací. Z uvedeného rozhodnutí ze dne 27. 6. 2006, č. j. MBO 

9365/2006/TOŢP/Ha/Les/221, je potom zřejmé, ţe zde posuzované pozemky také byly vedeny v 

katastru nemovitostí jako pozemky lesní. Správní orgán zde přesto prováděl šetření na místě s cílem 

ověřit faktický stav, tj. povahu těchto pozemků, přičemţ vycházel i ze stanoviska odborného lesního 

hospodáře přiloţeného k návrhu na rozhodnutí. Vzhledem k výše uvedenému nelze podle Nejvyššího 

správního soudu vyloučit, ţe tyto pozemky opravdu byly svou povahou obdobné předmětným pozemkům, 

a vzniká zde tudíţ otázka, proč příslušný správní orgán rozhodl v těchto případech rozdílně. Nejvyšší 

správní soud připomíná, ţe správní řád v ustanovení § 2 odst. 4 ukládá správnímu orgánu povinnost dbát 

na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

Poţadavek stejného či obdobného rozhodování nebo postupu za stejných či podobných podmínek lze 

chápat jako naplnění ústavních zásad ochrany legitimního očekávání a rovnosti. Princip legitimního 
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očekávání je podle Nejvyššího správního soudu třeba vykládat jako zakotvení veřejného subjektivního 

práva adresátů veřejné správy, aby v jejich konkrétních záleţitostech bylo postupováno a rozhodováno 

stejně či obdobně, jako tomu bylo v dřívějších shodných či podobných případech. Správní orgán je tak při 

své činnosti vázán nejen zákonnými kritérii pro rozhodování v určité věci, ale téţ svou vlastní dosavadní 

rozhodovací praxí. Podstatné tedy bude, do jaké míry jsou relevantní okolnosti obou případů srovnatelné. 

Přestoţe z principu legitimního očekávání nelze dovozovat poţadavek absolutní neměnnosti rozhodovací 

praxe, případy, kdy se správní orgán od své dosavadní praxe odchýlí, musí být řádně odůvodněny, jelikoţ 

takové změny by vţdy měly plynout z konkrétních relevantních okolností. Vzhledem k výše uvedenému 

nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu neţ konstatovat, ţe ţalobou napadené rozhodnutí, stejně jako 

rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, bylo i v tomto ohledu nepřezkoumatelné. Pokud stěţovatel v 

kasační stíţnosti namítá, ţe rozhodnutí ze dne 27. 6. 2006, č. j. MBO 9365/2006/TOŢP/Ha/Les/221, 

nebylo v posuzované věci předmětem přezkumu, musí Nejvyšší správní soud zdůraznit, ţe přestoţe zde 

nešlo o primární předmět odvolacího řízení, ţalobce v odvolání zřetelně formuloval námitku nezákonnosti 

správního rozhodnutí prvního stupně v důsledku porušení zásady rovnosti, resp. zásady legitimního 

očekávání ve správním řízení. Z tohoto pohledu se měl stěţovatel rozhodnutím ze dne 27. 6. 2006, č. j. 

MBO 9365/2006/TOŢP/Ha/Les/221, zabývat, coţ ovšem neučinil, čímţ opět zatíţil své rozhodnutí vadou 

nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů. 
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E. Ochrana horninového prostředí 
 

39 

 

Posuzování spojitosti průzkumu s následným vyuţitím loţiska 

 

K ustanovení § 4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů k ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

 

S ohledem na konstrukci ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích nelze bez 

dalšího spojovat průzkum území a jeho případné následné vytěţení. Zákonodárce sice 

správnímu orgánu v tomto ustanovení umoţnil posoudit průzkum v návaznosti na následné 

vyuţití loţiska, jímţ můţe být mimo jiné i těţba, ale podmínil tuto návaznost váţením 

„dalšího veřejného zájmu“, který převýší zájem na dalším průzkumu a následném vyuţití 

loţiska. Posuzování spojitosti průzkumu s následným vyuţitím loţiska zakotvil totiţ 

zákonodárce aţ do části věty následující po spojce „nebo“. Pokud tedy správní orgán 

zvaţoval při posuzování ţádosti o stanovení průzkumného území i následné vyuţití loţiska, 

měl podle cit. ustanovení zákona konkretizovat, jaký veřejný zájem převýšil zájem na dalším 

průzkumu a následném vyuţití loţiska. Veřejným zájmem, jeţ by mohl být v takovém 

případě zvaţován, by jistě byl v tomto směru např. zájem na ochraně přírody a krajiny, 

ohroţených druhů ţivočichů či zájem na ukončení dalších rozsáhlých zásahů do krajiny 

apod. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2009, č.j. 5 Ca 81/2007-161 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2009, č.j. 7 As 59/2009-142 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce podal k soudu ţalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví rozsudku, jímţ bylo podle § 152 

odst. 5 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, změněno rozhodnutí Ministerstva ţivotního 

prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, ze dne 11.8.2006, č.j. 570/43/06-Šs tak, ţe podle § 4a odst. 

6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, byla zamítnuta ţádost ţalobce zaevidovaná dne 

6.1.2006 pod č.j.570/43/06, o stanovení průzkumného území Zlaté Hory pro vyhledávání loţisek 

nerostů, z nichţ je moţno průmyslově vyrábět kovy, technicky vyuţitelných krystalů nerostů a drahých 

kamenů. 

 

Městský soud v Praze o podané ţalobě rozhodl rozsudkem ze dne 26.9.2008, čj. 5  Ca 81/2007-79 tak, ţe 

ţalobu jako nedůvodnou zamítl. K věci samé především konstatoval, ţe ustanovení § 4a odst. 6 zákona o 

geologických pracích, podle kterého ţalovaný rozhodl, obsahuje demonstrativní výčet důvodů pro 

zamítnutí ţádosti o stanovení průzkumného území, ţádost tedy lze zamítnout i z jiných neţ pouze 

vyjmenovaných důvodů. Z citace „pokud další veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu a 

následném vyuţití výhradního loţiska“ soud dovodil, ţe při rozhodování o ţádosti má být váţen nejen 

zájem na dalším průzkumu ale rovněţ zájem na následném vyuţití, tedy vyuţití následujícím 

bezprostředně či v krátké době po případném zjištění loţiska. Soud konstatoval, ţe prvoinstanční správní 

orgán ţádosti vyhověl s odůvodněním, ţe v dokumentu státní surovinové politiky neshledal ţádné 

skutečnosti, které by odůvodnily zamítnutí ţádosti, ţalovaný dospěl k opačným závěrům a k podanému 

rozkladu prvoinstanční rozhodnutí změnil. S poukazem to, ţe na bod 3 rozkladu namítá rozpor ţádosti se 

státní surovinovou politikou, soud jako nedůvodnou posoudil ţalobní námitku, ţe ţalovaný vyhověl 

rozkladu, aniţ by vyhověl jediné v rozkladu uvedené námitce. S poukazem na to, ţe závěr o rozporu 

ţádosti se státní surovinovou politikou sám o sobě nutně vedl k zamítnutí ţádosti, soud jako nedůvodnou 

posoudil ţalobní námitku, ţe ţalovaný porušil zákon tím, ţe se nevypořádal se všemi námitkami rozkladu. 

Za důvodnou soud nepovaţoval ani ţalobní námitku, ţe ţalovaný nebyl oprávněn změnit vydané 

rozhodnutí na základě vlastního správního uváţení nedošlo-li k doplnění dokazování či změně skutkového 
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stavu. S poukazem na skutečnost, ţe ţalobci bylo umoţněno seznámit se s podaným rozkladem i se 

závěry poradní komise odlišnými od závěrů prvoinstančního správního orgánu a podat k nim své 

vyjádření, soud nepovaţoval za důvodné ani ţalobní tvrzení, ţe ţalobci nebyla poskytnuta moţnost 

protiargumentace vůči nepředvídatelnému rozhodnutí. 

Dále městský soud uvedl, ţe průzkumné území se stanoví za účelem vyhledání a průzkumu výhradního 

loţiska (§ 4a odst. 1 zákona o geologických pracích), rozhodnutí a povolení potřebná k samotné těţbě 

jsou předmětem následných samostatně vedených správních řízení, přesto je v řízení o ţádosti o 

stanovení průzkumného území zapotřebí hodnotit státní surovinovou politiku jako celek, tj. z hlediska 

všech záměrů a zájmů státu v ní vyjádřených, neboť samotné ustanovení § 4a odst. 6 zákona o 

geologických pracích přepokládá, ţe při rozhodování o ţádosti o stanovení průzkumného území má být 

váţen nejen zájem na dalším průzkumu ale rovněţ zájem na následném využití výhradního loţiska. Dle 

soudu ţalovaný správně bral do úvahy, ţe bývalé loţisko Zlaté Hory v minulosti jiţ bylo těţeno, a byť 

úředně přestalo existovat ke dni vydání rozhodnutí o schválení nulového stavu zásob (rozhodnutí ze dne 

28. 7. 2003 č.j. 1025/660/03), je dané území fakticky geologicky prozkoumáno. Za oprávněné proto 

soud povaţoval úvahy ţalovaného o existenci zájmu státu na dalším průzkumu tohoto jiţ fakticky 

prozkoumaného území. K tomu, ţe ţalovaný  spojuje potřebu takového dalšího průzkumu s existencí 

zájmu státu na vytěţení případně zjištěného loţiska, soud poukázal na bod 3.2 státní surovinové politiky 

(kde se uvádí, že dnes ani v dohledné budoucnosti neexistují perspektivy získávat surovinu z vlastních 

zdrojů z důvodu ekonomicky neefektivní těžby.... v oblasti využívání ložisek drahých kovů lze uvažovat 

pouze o zlatě, jehož zdroje představují rezervu pro eventuální využití v budoucnosti, budoucí využití bude 

záviset na splnění podmínek zde vyjmenovaných), z něhoţ dle soudu vyplývá, ţe stát nepředpokládá těţbu 

případně zjištěných loţisek, a pokud jde o loţiska zlata, výslovně deklaruje svůj zájem ponechat je jako 

rezervu pro eventuální vyuţití v budoucnosti. Za tomu odpovídající soud povaţoval úvahu ţalovaného, ţe 

stát nemá zájem na stanovení předmětného průzkumného území, protoţe neexistuje potřeba vytěţení 

loţiska. Soud rovněţ neshledal ţalobou namítaný rozpor bodu 2.5 státní surovinové politiky, resp. části 

uvádějící, ţe v souladu se zásadou trvale udržitelného rozvoje nerostné surovinové základny je účelné i do 

budoucna podporovat vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin....Těžební organizace je žádoucí, 

zejména pomocí ekonomických nástrojů surovinové politiky (bod 5.3) stimulovat k vyhledávání a 

průzkumu nerostných zdrojů z vlastních prostředků, s napadeným rozhodnutím, neboť to je vedeno 

úvahou ţalovaného, ţe stát nemá zájem na stanovení předmětného průzkumného území (situovaného do 

jiţ prozkoumané oblasti bývalého loţiska), neboť neexistuje potřeba případně zjištěné loţisko vytěţit 

(případné zásoby mají být rezervou pro budoucnost). Jako správný soud posoudil postup ţalovaného, který 

nepřehlíţí spojitost stanovení předmětného průzkumného území se záměrem ţalobce k obnovení těţby. 

Za důvodnou nepovaţoval soud ani ţalobní námitku, ţe pokud loţisko nebude zjištěno, nelze je chránit a 

zachovat k budoucímu vyuţití, v čemţ ţalobce spatřoval rozpor vydaného rozhodnutí s čl. 7 Ústavy (podle 

kterého stát dbá o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství); soud dovodil, ţe 

státní surovinová politika (viz. Bod 1-Vymezení pojmů) ochranou nerostného bohatství ve smyslu čl. 7 

Ústavy míní ochranu jiţ vyhledaných a prozkoumaných loţisek. 

K dalším ţalobním námitkám, které soud rovněţ neshledal důvodnými, soud zejména uvedl: Skutečnost, 

ţe ţalovaný neprovedl dokazování ke vzrůstající ceně zlata je nepodstatná, neboť jde o skutečnost, 

známou ţalovanému z jeho úřední činnosti, resp. o obecně známou informaci. Námitka neexistence 

překáţky věci pravomocně rozhodnuté není na místě, neboť takovou otázku ţalovaný neřešil. Ţalovaný 

správně poukázal na dřívější rozhodnutí o obdobné ţalobcově ţádosti, a v souladu s § 2 odst. 5 správního 

řádu rovněţ na to, ţe v mezidobí nedošlo ke změně, která by mohla odůvodnit změnu názoru vysloveného 

v dříve vydaném rozhodnutí (v rozhodnutí ze dne 15.11.2004). Nedodrţení lhůty pro vydání rozhodnutí (§ 

71 správního řádu) nezpůsobuje jeho nezákonnost. Označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, je 

povinnou součástí rozhodnutí (§ 69 odst. 1 správního řádu), nikoli však výroku rozhodnutí (§ 68 odst. 2 

správního řádu), napadené rozhodnutí označení rozhodujícího správního orgánu obsahuje (viz.úvodní část 

a podpis). Námitku, ţe v rozdělovníku rozhodnutí je uveden JUDr. K, ač nebyl účastníkem řízení (ale 

zástupcem účastníka), soud odmítl, neboť by mohla svědčit ţalobci pokud by v důsledku toho byl zkrácen 

ve svých právech, coţ z ţaloby neplyne. 

Rozsudek Městského soudu v Praze zrušil k podané kasační stíţnosti Nejvyšší správní soud rozsudkem ze 

dne 23.9.2009, č.j. 7 As 59/2009-142. 

 

V jeho odůvodnění Nejvyšší správní soud konstatoval, ţe jádrem sporu je jednak výklad ustanovení § 4a 

odst. 6 zákona o geologických pracích a jednak otázka rozporu ţádosti o stanovení průzkumného území s 

obsahem státní surovinové politiky. Uvedl, ţe státní surovinová politika byla schválena usnesením vlády 

České republiky č. 1311 ze dne 13. 11. 1999 a jako koncepční dokument státu v oblasti nerostných 

surovin a nerostných zdrojů ukládá dotčeným ústředním orgánům státní správy realizovat úkoly obsaţené 

v dokumentu. Surovinovou politikou státu se rozumí souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje 

vyhledávání a vyuţívání tuzemských zdrojů surovin (se zřetelem k veřejným zájmům a k ochraně 
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přírodních, kulturních a krajinných hodnot) a získávání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit jimi chod 

ekonomiky České republiky. Cílem dokumentu je analýza současného stavu surovin a stanovení cílů a 

nástrojů pro jejich dosaţení. Včleněním pojmu státní surovinové politiky do ustanovení zákona o 

geologických pracích se tento koncepční dokument stává ze zákona závazným kritériem pro posuzování a 

rozhodování orgánů státní správy o vyuţití nerostných surovin a jejich zdrojů. 

Podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, se stanoví průzkumné 

území za účelem vyhledávání a průzkumu výhradního loţiska. Podle ustanovení § 4a odst. 6 téhoţ 

zákona, Ministerstvo ţivotního prostředí ţádost o stanovení průzkumného území dále zamítne zejména v 

případě, ţe průzkum je v rozporu se státní surovinovou politikou, státní politikou ţivotního prostředí, zájmy 

obrany státu, zahraničními závazky státu nebo pokud další veřejný zájem převýší zájem na dalším 

průzkumu a následném vyuţití výhradního loţiska. 

K námitce kasační stíţnosti, ţe se v případě ţádosti stěţovatele  nemůţe jednat o fázi průzkumu, neboť 

loţisko v současné době právně neexistuje, jedná se tedy pouze o etapu vyhledávání, která z povahy věci 

ani nemůţe být v rozporu se státní surovinovou politikou a navíc na tuto etapu se pouţití § 4a odst. 6 

zákona o geologických pracích ani nemůţe vztahovat (kritériem je rozpor „průzkumu“ a nikoliv 

„vyhledávání“ se státní surovinovou politikou), poukázal Nejvyšší správní soud na to, ţe loţiskový průzkum 

se člení mimo jiné na etapu vyhledávání (§ 2 odst. 4 písm. a/ zákona o geologických pracích), a 

průzkumu (§ 2 odst. 4 písm. b/ zákona o geologických pracích), pro účely podání ţádosti o stanovení 

průzkumného území by nebylo logické etapu vyhledávání a průzkumu od sebe oddělovat, neboť spolu 

bezprostředně souvisejí a průzkum zcela logicky následuje etapu vyhledávání. Pokud je zjištěno v rámci 

etapy vyhledávání, která je zaměřena především na vyhodnocení území z hlediska moţného výskytu 

loţisek nerostů a na výpočet vyhledaných zásob, ţe výskyt nerostných surovin je z hlediska ekonomické 

vyuţitelnosti zanedbatelný, následný průzkum jiţ pravděpodobně nebude proveden. V nyní 

projednávaném případě nelze poţadované geologické práce stěţovatele zařadit bez dalšího do etapy 

„vyhledávání“, neboť území, o jehoţ prozkoumání ţádal, je územím, kde jiţ loţisko vyhledávaného nerostu 

bylo v nedávné minulosti nalezeno a evidováno. Rozhodným je ustanovení poslední věty § 2 odst. 4 písm. 

a) zákona o geologických pracích, které jednoznačně vyčleňuje z etapy vyhledávání v minulosti jiţ 

nalezená a evidovaná loţiska. Dle Nejvyššího správního soudu proto nelze akceptovat formalistický výklad 

ustanovení § 2 odst. 4 písm. b) citovaného zákona, který pouţívá stěţovatel, tj. výklad, ţe s ohledem na 

současnou právní neexistenci loţiska (vyřazeno z evidence pro nulový stav), se jedná o zcela 

neprozkoumané území. Nejvyšší správní soud neshledal ţádný důvod pro oddělení etapy vyhledávání od 

následného průzkumu.  

K výkladu ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích a k posouzení souladu ţádosti 

stěţovatele o stanovení průzkumného území se státní surovinovou politikou Nejvyšší správní soud uvedl, 

ţe toto ustanovení demonstrativně stanoví, v jakých případech musí být zamítnuta ţádost o stanovení 

průzkumného území. Jedním z těchto důvodů je i rozpor průzkumu se státní surovinovou politikou. Pokud 

tedy ministr v této věci dospěl k závěru, ţe z důvodu aktuálního nezájmu státu na vytěţení případného 

loţiska je takový rozpor dán, ztotoţnil nezájem státu s úkoly a cíli surovinové politiky a rozpor samotného 

průzkumu s touto politikou odůvodnil nezájmem na případné těţbě. S ohledem na konstrukci ustanovení 

§ 4a odst. 6 zákona o geologických pracích, však bez dalšího nelze spojovat průzkum území a jeho 

případné následné vytěţení. Zákonodárce sice správnímu orgánu v tomto ustanovení umoţnil posoudit 

průzkum v návaznosti na následné vyuţití loţiska, jímţ můţe být mimo jiné i těţba, ale podmínil tuto 

návaznost váţením „dalšího veřejného zájmu“, který převýší zájem na dalším průzkumu a následném 

vyuţití loţiska. Rozhodnutí ministra, ani rozsudek městského soudu se však tímto směrem neubíraly. 

Ministr svoji úvahu ukončil konstatováním, ţe ţádost stěţovatele je v rozporu se státní surovinovou 

politikou, a  to zejména s ohledem na skutečnost, ţe stát v současné době nemá bezprostřední zájem na 

případném vytěţení loţiska. Městský soud pak zdůraznil, ţe je správný postup ministra, který nepřehlíţí 

spojitost stanovení předmětného průzkumného území se záměrem stěţovatele k obnovení těţby, kdyţ 

neexistuje potřeba případně zjištěné loţisko vytěţit. Tato úvaha však postrádá, krom zřetelných kritérií a 

skutečností, na jejichţ základě byla učiněna, vnitřní logickou souvislost. Státní surovinová politika jako 

koncepční dokument v této oblasti nemá ţádná jednoznačná kritéria pro posuzování ţádostí o stanovení 

průzkumného území. V projednávané věci stěţovatel poukazoval v ţalobě na jednotlivé dotčené body 

tohoto dokumentu (bod 2.5, 3.2 a 5.3 státní surovinové politiky), tedy na skutečnosti, které měl správní 

orgán (ministr) hodnotit při své úvaze jako kritéria rozhodná pro posouzení věci. Obsahem jednotlivých 

ustanovení surovinové politiky státu, která se dotýkala projednávané problematiky, se ale k ţalobním 

námitkám zabýval aţ městský soud. Dluţno ovšem dodat, ţe se dostatečně nevypořádal s ţalobní 

námitkou, která obsahovala výtku, ţe ţádost stěţovatele směřovala především k průzkumu výskytu 

polymetalických rud, a nikoliv zlata. Tím sice došlo k jistému vyhodnocení rozhodných skutečností, které 

však měl jiţ provést a konkretizovat správní orgán takovým způsobem, aby z jeho rozhodnutí bylo zřejmé, 

na základě jakých skutečností dospěl k vyslovenému závěru. Z odůvodnění rozhodnutí ministra ale 

nevyplývá, v čem spatřuje rozpor průzkumu se státní surovinovou politikou. Aktuální nezájem státu na 
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případné těžbě není ještě sám o sobě důvodem, pro který lze shledat rozpor průzkumu loţisek se státní 

surovinovou politikou. Státní surovinová politika naopak v bodě 2.5. jasně říká, ţe v souladu se zásadou 

trvale udrţitelného rozvoje nerostné surovinové základny je účelné i do budoucna podporovat vyhledávání 

a průzkum loţisek nerostných surovin na území České republiky, a to zejména na náklady těţebních 

organizací. I kdyţ tedy stát v současné době nemá zájem na případné těţbě v poţadované lokalitě, je 

nezbytné tento nezájem odůvodnit v souladu a v mezích zákonem stanovených kritérií. V návaznosti na 

uvedené je nutné konstatovat, ţe kritéria stanovená v § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích, 

uvedená ve větě před spojkou „nebo“ se zcela jednoznačně týkají a vztahují posouzení samotného 

„průzkumu“ bez návaznosti na následné vyuţití loţiska (případné těţby). Posuzování spojitosti průzkumu s 

následným vyuţitím loţiska, zákonodárce zakotvil aţ do části věty následující po spojce „nebo.“ Pokud 

tedy správní orgán zvaţoval při posuzování ţádosti o stanovení průzkumného území i následné těţební 

vyuţití loţiska, měl podle ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích konkretizovat, jaký 

veřejný zájem převýšil zájem na dalším průzkumu a následném vyuţití loţiska. Vzhledem k tomu, ţe 

stěţovatel jiţ v podané ţádosti deklaroval zájem na obnovení těţby polymetalických rud v dané oblasti, 

byla by úvaha v tomto směru více neţ ţádoucí. Veřejným zájmem, jeţ by mohl být v takovém případě 

zvaţován, by jistě byl v tomto směru např. zájem na ochraně přírody a krajiny, ohroţených druhů ţivočichů 

či zájem na ukončení dalších rozsáhlých zásahů do krajiny, apod. 

Nejvyšší správní soud dále uvedl, ţe v dispoziční části aplikovaného ustanovení § 4a odst. 6 zákona o 

geologických pracích je správnímu orgánu dán prostor pro rozhodnutí na základě vlastní správní úvahy. Je 

nesporné, ţe loţiska vyhrazených nerostů tvoří nerostné bohatství, které je ve výlučném vlastnictví státu a 

stát jako vlastník rozhoduje o jeho vyuţití. Volná správní úvaha správního orgánu je však v projednávané 

věci omezena demonstrativně stanovenými kritérii pro zamítnutí ţádosti. Z obsahu správního rozhodnutí 

proto musí být zřejmé, ţe správní orgán nevybočil z mezí stanovených zákonem pro správní úvahu. 

Veřejnoprávní normy v této oblasti omezují stát jako vlastníka v tom smyslu, ţe z rozhodnutí správního 

orgánu musí být zřejmé, na základě jakých kritérií byla vedena správní úvaha, jeţ vedla k vydání 

rozhodnutí o nakládání s nerostným bohatstvím. Tento výklad zastává i ustálená judikatura Nejvyššího 

správního soudu (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2004, č. j. 5 Azs 47/2003 - 48, 

dostupný na www.nssoud.cz, a ze dne 30. 11. 2004, č. j. 3 As 24/2004 - 79, který je uveřejněn pod č. 

739/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu). Úvahy v tomto směru však správní rozhodnutí 

také postrádá. Zamítnutí ţádosti stěţovatele tak spočívá bez náleţitého vyhodnocení všech souvislostí a 

jejich odůvodnění pouze na tvrzeném rozporu se státní surovinovou politikou a existence „jiného“ 

veřejného zájmu ve smyslu ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích nebyla vůbec 

posuzována. 

Proto Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu a věc vrátil tomuto soudu k 

dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). 

Městský soud se především opětovně zabýval ţalobní námitkou, ţe ţalovaný nikterak neodůvodnil 

nesoulad ţalobcovy ţádosti o stanovení průzkumného území se státní surovinovou politikou, neuvedl, s 

kterou částí státní surovinové politiky je podaná ţádost v rozporu, kdyţ naopak ze státní surovinové 

politiky vyplývá zájem státu na průzkumu domácích surovinových zdrojů (část 2.5, str. 16). Dle ţalobce 

ţalovaný zaměnil předmět řízení – stanovení průzkumného území, s těţební činností, důvody uváděné pro 

zamítnutí ţádosti jsou tedy nepřípadné a irelevantní, neboť se týkají těţby a vyuţití loţisek, nikoli pouze 

průzkumu; správní úvaha ţalovaného se navíc týká pouze zlata, ani zde však závěry ţalovaného nejsou 

odůvodněny tak, aby bylo zřejmé, v čem shledal politicko hospodářská hlediska, na jejichţ základě stát 

údajně nemá na průzkumu a zjišťování loţisek zájem. Rozhodnutí ţalovaného je proto dle ţalobce 

nepřezkoumatelné. 

Městský soud v Praze vycházel z výkladu ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích, jak jej 

provedl Nejvyšší správní soud. Podle tohoto ustanovení Ministerstvo životního prostředí žádost o stanovení 

průzkumného území dále zamítne zejména v případě, že průzkum je v rozporu se státní surovinovou 

politikou, státní politikou životního prostředí, zájmy obrany státu, zahraničními závazky státu nebo pokud 

další veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska. Jedním 

z důvodů pro zamítnutí ţádosti o stanovení průzkumného území je rozpor průzkumu se státní surovinovou 

politikou. Ve smyslu výkladu Nejvyššího správního soudu citované ustanovení sice umoţňuje posoudit 

průzkum i v návaznosti na následné vyuţití loţiska, jímţ můţe být mimo jiné i těţba, ale tuto návaznost 

podmiňuje váţením „dalšího veřejného zájmu“, který převýší zájem na dalším průzkumu a následném 

vyuţití loţiska. 

Městský soud konstatuje, ţe správní orgán (ministr) v napadeném rozhodnutí sice uvedl, ţe podaná 

ţádost zahrnuje nerosty, z nichţ je moţno průmyslově vyrábět kovy, technicky vyuţitelné krystaly nerostů 

a drahé kovy a jako základní otázku vymezil, zda stát má zájem na vyhledání, průzkumu a následné těţbě 

předmětných vyhrazených nerostů, zároveň však konstatoval, ţe podstatou sporu je umoţnění 

vyhledávání a průzkumu zlata; následně pak poukázal na závěry státní surovinové politiky týkající se 

problematiky vyuţívání loţisek zlata. Rozpor ţádosti se státní surovinovou politikou shledal ministr ve 
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skutečnosti, ţe stát v současné době nemá bezprostřední zájem na stanovení předmětného průzkumného 

území, neboť momentálně neexistuje naléhavá potřeba případě zjištěné loţisko vyhrazených nerostů 

vytěţit. Spojitost stanovení předmětného průzkumného území se záměrem následné těţby, kterou lze 

dovodit i z podané ţádosti, povaţoval ministr za zásadní, neboť navrhované průzkumné území je 

situováno do oblasti bývalého loţiska Zlaté Hory, které bylo v minulosti těţeno, a je tedy jiţ do určité míry 

geologicky prozkoumáno. Takto odůvodněné zamítnutí ţádosti hodnotil Nejvyšší správní soud tak, ţe 

spočívá bez náleţitého vyhodnocení všech souvislostí a jejich odůvodnění pouze na tvrzeném rozporu se 

státní surovinovou politikou a existence „jiného“ veřejného zájmu ve smyslu § 4a odst. 6 zákona o 

geologických pracích nebyla vůbec posuzována. Volná správní úvaha správního orgánu dle Nejvyššího 

správního soudu je v projednávané věci omezena demonstrativně stanovenými kritérii pro zamítnutí 

ţádosti, veřejnoprávní normy v této oblasti omezují stát jako vlastníka v tom smyslu, ţe z rozhodnutí musí 

být zřejmé, na základě jakých kritérií ve věci rozhodl. 

 
Městský soud v Praze na základě závěrů Nejvyššího správního soudu posoudil napadené rozhodnutí jako 

nepřezkoumatelné a podle § 78 odst. 1, 4 s.ř.s., ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s., je zrušil a věc 

ţalovanému vrátil k dalšímu řízení, jak je uvedeno ve výroku rozsudku. V souladu s ustanovením § 51 

odst. 2 s.ř.s., soud ve věci rozhodl bez nařízení ústního jednání. 

V dalším řízení ţalovaný ve světle výkladu ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích, jak jej 

provedl Nejvyšší správní soud ve zrušovacím rozsudku, opětovně rozhodne o podaném rozkladu tak, aby z 

odůvodnění jeho rozhodnutí bylo zřejmé, v čem spatřuje rozpor průzkumu se státní surovinovou politikou, 

a to i se zřetelem k tomu, ţe ţádost směřovala především k průzkumu výskytu polymetalických rud, nikoli 

pouze zlata. Označí jednotlivé části státní surovinové politiky, v nichţ tento rozpor spatřuje a vypořádá se i 

se skutečnostmi uvedenými v namítaných částech tohoto dokumentu (bod 2.5., 3.2. a 5.3 státní 

surovinové politiky), které dle rozsudku Nejvyššího správního soudu měl jiţ správní orgán (ministr), nikoli 

teprve soud, hodnotit při své úvaze jako kritéria rozhodná pro posouzení věci. Bude-li správní orgán při 

posouzení ţádosti o stanovení průzkumného území zvaţovat i následné těţební vyuţití loţiska, je na něm 

konkretizovat, jaký veřejný zájem převýšil zájem na dalším průzkumu a následném vyuţití loţiska; 

nezájem státu na případné těţbě je třeba odůvodnit v souladu s v mezích zákonem stanovených kritérií. 

Vydané rozhodnutí musí být odůvodněno tak, aby bylo zřejmé, na základě jakých kritérií byla vedena 

správní úvaha, která k vydání rozhodnutí vedla. Na ţalovaném bude zváţit i skutečnosti uváděné ve 

vyjádření ţalobce ze dne 8.12.2009. 

Protoţe napadené rozhodnutí ţalovaného soud zrušil pro jeho nepřezkoumatelnost, nezabýval se jiţ 

zbylými ţalobními námitkami, které by jinak posoudil stejně jako ve svém předchozím rozsudku ze dne 

26. 9. 2008, neboť tyto závěry městského soudu nebyly v kasačním řízení zpochybněny, resp. nebyly 

Nejvyšším správním soudem posouzeny jako nesprávné. 
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F. Nakládání s odpady 
  

114455  

 

Začátek běhu subjektivní prekluzivní lhůty pro uloţení pokuty 

 

K ustanovení § 12 odst. 2, ustanovení § 66 odst. 4 písm. b), ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Zda se správní delikt stal a kdo se ho dopustil, je předmětem správního řízení. Zahájení 

řízení však musí předcházet určitá skutečnost, z níţ plyne důvodné podezření, ţe k porušení 

právní povinnosti došlo. Den, kdy je tato skutečnost správnímu orgánu oznámena nebo 

zjištěna při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi jeho pracovníky, je den, kdy se 

správní orgán o porušení povinnosti dozvěděl, tj. seznal, ţe došlo k jednání obsaţenému 

v zákonem vymezené skutkové podstatě deliktu, jeţ zákon za splnění dalších podmínek 

definuje jako správní delikt. Od tohoto dne počíná běţet lhůta pro uloţení pokuty za správní 

delikt. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2010, č.j. 10 Ca 74/2009-47 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se podanou ţalobou domáhal přezkoumání v záhlaví označeného rozhodnutí ţalovaného. Tímto 

rozhodnutím ţalovaný změnil k odvolání ţalobce rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, 

Oblastního inspektorátu Plzeň, ze dne 29. 8. 2008, č. j. ČIŢP/43/OOH/SR01/0613671.015/08/ZTK, tak, 

ţe ve vymezení skutku se označení roku číslovkou 2001 nahrazuje číslovkou 2002. Rozhodnutím prvního 

stupně byla ţalobci uloţena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokuta 4 500 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v 

§ 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se ţalobce dopustil tím, ţe průběţně od roku 2001 do září 2007 

nakládal aţ s několika tisíci tun odpadů v zařízení, ve kterém nakládání s odpady není povoleno. 

 

Soud se v první řadě zaměřil na zkoumání důvodnosti námitky, ţe nebyla zachována lhůta pro zahájení 

řízení o uloţení pokuty. Ţalovaný ve svém vyjádření k ţalobě k této námitce uvedl, ţe lhůta pro zahájení 

řízení byla dodrţena, neboť z obsahu spisu nevyplývá, ţe by Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP) 

věděla déle neţ rok před zahájením řízení o protiprávním jednání ţalobce, tedy nebylo jí známo, ţe 

jednání ţalobce naplňuje skutkovou podstatu příslušného správního deliktu a ţe osobou, jeţ by mohla být 

činěna za toto jednání odpovědnou, je ţalobce. K tomu ţalovaný dále odkázal na odůvodnění napadeného 

rozhodnutí. V něm je k této otázce uvedeno, ţe jednoletá subjektivní lhůta počala běţet dnem 10. 8. 

2007, kdy ČIŢP obdrţela dopis (výpis z obchodního rejstříku) od Městského soudu v Praze, ze kterého se 

dozvěděla, kdo měl povinnosti porušit a s kým je třeba vést řízení. Řízení pak bylo zahájeno dne 4. 12. 

2007, tedy včas. S těmito závěry ţalovaného se zdejší soud neztotoţňuje, naopak povaţuje předmětnou 

ţalobní námitku za důvodnou. 

 
Podle § 67 odst. 1 zákona o odpadech řízení o uloţení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, 

kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze uloţit nejdéle do 3 let ode 

dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 

Řízení ve věci uloţení pokuty za správní delikt podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech bylo 

zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení účastníku řízení (ţalobci) dne 4. 12. 2007. Aby ČIŢP 

mohla zahájit řízení, musela se tedy o porušení povinnosti ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o odpadech 

ustanovení dozvědět nejpozději 4. 12. 2006. 

Ze správního spisu soud zjistil, ţe v odpovědi poslanci Janu Schwippelovi na jeho stíţnost datovanou 

dnem 15. 5. 2005 ČIŢP popsala konkrétní znaky jednání, které naplňuje příslušnou skutkovou podstatu. 

ČIŢP uvedla, ţe na pozemcích parc. č. 40 a 70/1 v k. ú Bubovice se nacházel stavební odpad smíšený s 

jinými odpady, celková naváţka odpadu dosahuje výšky aţ 3 metry. Dále byly zjištěny částečně rozhrnuté 
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hromady ornice, naváţené odpady se nacházejí cca 1 metr od památného stromu. Mnoţství a sloţení 

odpadů neodpovídá tvrzením ţalobce, ţe veškeré odpady pocházejí ze stavebních úprav přilehlého statku. 

Toto jednání je následně ještě konkrétněji popsáno v záznamu z místního šetření provedeného dne 30. 3. 

2006 a dokumentováno fotograficky. V tomto záznamu jsou podrobně specifikovány odpady nacházející 

se na předmětných pozemcích a je podrobně popsáno, kde se nacházejí. 

Ohledně subjektu deliktu je třeba konstatovat, ţe jiţ z přípisu ČIŢP Policii ČR ze dne 4. 10. 2005 vyplývá 

jako moţný pachatel ţalobce s tím, ţe je třeba došetřit, zda se jednání dopouští jako fyzická osoba nebo 

jako podnikatel. Obdobné skutečnosti ohledně osoby pachatele deliktu pak vyplývají ze záznamu z 

jednání za účasti ČIŢP konaného dne 6. 4. 2006 na Městském úřadě v Berouně. Tytéţ skutečnosti 

ohledně subjektu deliktu dále potvrdila starostka obce Bubovice, jak vyplývá ze záznamu z jednání 

konaného za účasti ČIŢP dne 4. 5. 2006 na Obecním úřadě Bubovice. V tomto záznamu je uvedeno, ţe 

starostka obce sdělila: „Pan T., resp. jeho stavební firma, je také organizátorem naváţení odpadů do 

objektu.“ Nejpozději tedy jiţ v tomto období (květen 2006) měla ČIŢP dostatek informací k tomu, aby bylo 

moţno konstatovat, ţe se o porušení povinnosti dozvěděla. 

K tomu lze připomenout poměrně četnou správní judikaturu Vrchního soudu v Praze (např. rozsudek sp. 

zn. 7 A 147/1994), který opakovaně konstatoval, ţe termín „dozvědět se o porušení povinnosti“ 

neznamená, ţe jiţ v tom okamţiku musí být najisto postaveno, ţe k porušení povinnosti došlo. Zda se 

delikt stal a kdo se jej dopustil, je předmětem řízení. Proto zahájení řízení musí předcházet určitá 

skutečnost, z níţ plyne důvodné podezření, ţe k porušení došlo. Den, kdy je tato skutečnost správnímu 

orgánu oznámena nebo zjištěna při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi jeho pracovníky, je 

den, kdy se správní orgán o porušení povinnosti dozvěděl, tj. seznal, ţe došlo k jednání, obsaţenému v 

zákonem vymezené skutkové podstatě deliktu, jeţ zákon za splnění dalších podmínek definuje jako 

správní delikt. 

Za situace, kdy zdejší soud dospěl k závěru, ţe řízení o uloţení sankce jiţ nebylo moţno zahájit z důvodu 

marného uplynutí jednoroční subjektivní lhůty, nebylo třeba zabývat se ostatními ţalobními námitkami. 
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Uplynutí objektivní lhůty pro uloţení pokuty 

 

K ustanovení § 12 odst. 2, ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o odpadech lze pokutu uloţit nejdéle do 3 let ode 

dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pouţitý výraz „uloţit pokutu“ znamená, ţe rozhodnutí o 

uloţení pokuty musí ve stanovené lhůtě nabýt právní moci; nestačí tedy, aby bylo rozhodnutí 

v této lhůtě pouze vydáno či vypraveno k doručení účastníkovi řízení. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2010, č.j. 8  Ca 283/2007-76 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobkyně se podanou ţalobou domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí Ministerstva ţivotního 

prostředí, jímţ bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, oblastního 

inspektorátu Plzeň, ze dne 12. 7. 2007, č.j. 43/OOH/0625149.33/07/ZJM, kterým jí byla uloţena pokuta 

ve výši 1 590 000,- Kč pro porušení § 12 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť v období od 21. 8. 2004 do 6. 9. 2004 bylo nakládáno s odpady v zařízení, 

které nebylo k tomu určeno – jednalo se o pozemkovou parcelu p.č. 579/37 v k.ú. Ţerovice ve vlastnictví 

fyzické osoby pana H. Dále byla pokuta uloţena za porušení § 12 odst. 4 zákona, a to za předání 5 964 

m³ odpadu panu H., ačkoliv ten nebyl k jeho převzetí oprávněn. V odůvodnění napadeného rozhodnutí se 

ţalovaný vypořádal s námitkami uvedenými ţalobkyní v odvolání a neshledal je důvodnými. 

 

Městský soud v Praze konstatoval, ţe zákon o odpadech v ust. § 67 odst. 1 výslovně stanoví, ţe pokutu lze 

uloţit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pouţitý výraz „uloţit pokutu“ znamená, ţe 

rozhodnutí o uloţení pokuty musí ve stanovené lhůtě nabýt právní moci; nestačí tedy, aby bylo v této lhůtě 
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pouze vydáno či vypraveno k doručení účastníkovi řízení. Z obsahu správního spisu je nepochybné, ţe 

ţalobou napadené rozhodnutí, jímţ ţalovaný ve věci porušení zákona o odpadech rozhodl v posledním 

stupni, bylo vydáno dne 4. 9. 2007 a ţalobkyni bylo doručeno dne 6. 9. 2007. Za tohoto stavu věci by tedy 

bylo moţno napadeným rozhodnutím postihnout sankcí jednání, k němuţ by došlo nejpozději dne 6. 9. 

2004. 

Soud na základě těchto skutečností dospěl k závěru, ţe listiny soustředěné ve správním spise neposkytují 

spolehlivý podklad pro určení, kdy nejpozději mělo k porušení povinností podle zákona o odpadech dojít, 

tedy zda se tak skutečně stalo aţ dne 6. 9. 2004, jak uvedly správní orgány obou stupňů. Přesné 

stanovení takového data je ovšem nezbytným předpokladem pro rozhodnutí, zda pokuta byla uloţena 

včas nebo nikoliv. Soud tedy dospěl k závěru, ţe tuto ţalobní námitku by bylo moţno odmítnout jen tehdy, 

pokud by bylo na základě opatřených podkladů moţno spolehlivě a bez pochyb konstatovat, ţe pokuta 

byla uloţena dříve, neţ uplynula objektivní lhůta tří let podle ust. § 67 odst. 1 zákona o odpadech. Jelikoţ 

dosaţený stav poznání věci takový závěr neumoţňuje, nezbylo soudu – vzhledem k nutnosti i v rámci 

správního trestání respektovat zásadu v pochybnostech ve prospěch – neţ ţalobě v této věci vyhovět. 
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Vady řízení o uloţení pokuty 

 

K ustanovení § 6 odst. 1, § 9, § 55, § 66 odst. 4, § 67 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Oznámení o změně právní kvalifikace skutku nebylo řádně doručeno zmocněnému zástupci 

ţalobce, ale přímo ţalobci, a dále je zřejmé, ţe k zahájení řízení došlo aţ po uplynutí 

jednoroční lhůty uvedené v § 67 odst. 1 zákona o odpadech, tedy po více jak dvou letech od 

místního šetření. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2010, č.j. 10  Ca 350/2007-83 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se domáhal přezkoumání rozhodnutí ţalovaného ze dne 20. 9. 2007, kterým bylo o odvolání 

ţalobce proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 26. 7. 2007 rozhodnuto tak, ţe „prvostupňové 

rozhodnutí se mění tak, ţe v 1. řádce druhé strany rozhodnutí se mezi závorku a tečku vkládají slova „a s 

tímto odpadem nakládala jako s odpadem kategorie ostatní“. Jinak zůstává napadené rozhodnutí beze 

změny“. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím ze dne 26. 7. 2007 byla ţalobci dle § 66 odst. 4 písm. a) 

zákona o odpadech uloţena pokuta 80.000,- Kč. Porušení zákona se ţalobce měl dopustit tím, ţe v říjnu 

roku 2004 zařadil odpad ve formě mosazných třísek znečištěné řezným olejem obsahujícím ropnou látku 

jako odpad kategorie ostatní, ačkoliv tento odpad byl prokazatelně znečištěn sloţkou uvedenou v příloze 

čj. 5  k zákonu o odpadech pod číslem C51 (uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo 

sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze), přičemţ dále ţalobce ani k zařazení předmětného 

odpadu do kategorie ostatní neměl osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností podle § 9 zákona. 

 

Městský soud v Praze přezkoumal ţalobou napadené rozhodnutí, jakoţ i řízení, které mu předcházelo, v 

rozsahu uplatněných ţalobních námitek, jimiţ je soud vázán (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.), a dospěl k 

závěru, ţe ţaloba je důvodná. O podané ţalobě rozhodl soud bez nařízení jednání za podmínek ust. § 51 

s.ř.s.(§ 76 s.ř.s.). 

Podle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech Česká inspekce uloţí pokutu do výše 10.000.000,- Kč 

fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 

písm. a), b) nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniţ by 

měla osvědčení od pověřené osoby podle § 9, ţe odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Podle písm. g) 

citovaného ustanovení uloţí rovněţ pokutu v předně uvedeném rozmezí dotyčné osobě, která poruší 

povinnosti stanovené právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou 

odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu a tímto zákonem pro 
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přeshraniční přepravu odpadu, neplní podmínky stanovené ministerstvem v rozhodnutí ve věci 

přeshraniční přepravy odpadů nebo nesplní povinnost uloţenou rozhodnutím podle § 58. 

Podle § 67 odst. 1 zákona lze řízení o uloţení pokuty zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o 

porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze uloţit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k 

porušení povinnosti došlo. Podle odstavce 4 citovaného ustanovení se do běhu lhůty podle odstavce 1 

nezapočítává doba, po kterou se pro tentýţ skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu. 

 
Soud se nejprve zabýval námitkami ţalobce, jeţ se týkaly procesního postupu ţalovaného potaţmo 

orgánu prvního stupně, kdy ţalobce namítal, ţe řízení bylo zahájeno a vedeno pro jiný skutek, neţ pro jaký 

byla uloţena sankce. Ze správního spisu k tomu vyplynulo, ţe místní šetření bylo provedeno dne 3. 11. 

2004, dne 20. 4. 2005 bylo zahájeno řízení o uloţení pokuty podle § 66 odst. 4 písm. g) zákona o 

odpadech, podle něhoţ společnost ţalobce měla porušit § 55 odst. 2 zákona, kdyţ odpady převzaté od 

polského dodavatele neoznámila jako přeshraniční přepravu odpadů do ČR ministerstvu. Dne 22. 7. 2005 

bylo vydáno v pořadí první rozhodnutí o uloţení pokuty 150.000,- Kč dle § 66 odst. 4 písm. g) zákona za 

porušení § 55 odst. 2 zákona o odpadech, toto rozhodnutí však odvolací orgán poté zrušil se závěrem, ţe 

k porušení povinnosti uvedené v § 55 odst. 2 zákona ze strany ţalobce nedošlo, neboť uvedenou 

oznamovací povinnost v daném případě ţalobce neměl. Orgán prvého stupně potom v dalším postupu 

dopisem ze dne 10. 4. 2007, který zaslal přímo ţalobci, nikoliv však jeho zmocněnému zástupci, oznámil 

nové řízení, přičemţ tímto dopisem, jak to vyplývá z jeho obsahu, došlo ke změně kvalifikace, a to tak, ţe 

„zůstává skutečnost popsaná v zahájeném správním řízení a protokolu z kontroly ..., a jelikož společnost 

prokazatelně nakládala s nebezpečným odpadem, který zařadila jako odpad ostatní, přestože byl uvedený 

v § 6 odst. 1 písm. b) jako odpad znečištěn řezným olejem, což je složka, která činí odpad nebezpečným a 

je uvedena v příloze č. 5 k zákonu a nakládala s tímto odpadem, aniž by měla osvědčení od pověřené 

osoby podle § 9, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, porušila ustanovení zákona o odpadech. Podle § 

66 odst. 4 písm. a) zákona uloží inspekce pokutu do výše 10.000.000,- Kč právnické osobě, která zařadí 

odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. b) jako odpad ostatní nebo nakládá s tímto odpadem, aniž by měla 

osvědčení od pověření osoby podle § 9, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti.“. Poté dne 26. 7. 2007 

bylo vydáno další rozhodnutí o uloţení pokuty 80.000,- Kč, a to podle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o 

odpadech, přičemţ porušení zákona se ţalobce měl dopustit tím, ţe v říjnu roku 2004 ţalobce zařadil 

odpad ve formě mosazných třísek znečištěné řezným olejem obsahujícím ropnou látku jako odpad 

kategorie ostatní, ačkoliv tento odpad byl prokazatelně znečištěn sloţkou uvedenou v příloze č. 5 k 

zákonu o odpadech pod číslem C51 (uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo sírou, 

pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze). Společnost podle uvedeného rozhodnutí k zařazení 

předmětného odpadu do kategorie ostatní neměla osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností podle § 

9 zákona o odpadech. Toto rozhodnutí bylo posléze změněno napadeným rozhodnutím ze dne 20. 9. 

2007 (právní moc vyznačena k 27. 9. 2007), změna se dotkla vymezení skutku, v ostatním bylo 

rozhodnutí prvého stupně potvrzeno. 

Soud na podkladě uvedených zjištění shledal důvodnou námitku ţalobce, kterou brojil proti postupu 

ţalovaného a orgánu prvního stupně po zrušení prvního rozhodnutí ve vztahu k zachování lhůt uvedených 

v § 67 zákona. Jak vyplývá ze spisového materiálu, v rámci místního šetření konaného dne 3. 11. 2004 

byly dostatečně zjištěny skutečnosti a nashromáţděny podklady, které nejprve vedly k zahájení řízení o 

uloţení (první) pokuty, k čemuţ došlo dne 20. 4. 2005, tedy řízení o uloţení pokuty bylo takto zahájeno 

pro jednání, které však posléze nebylo shledáno jako jednání, kterým by ţalobce zákon porušil. Poté aţ 

dopisem ze dne 10. 4. 2007 (tedy po více jak dvou letech od místního šetření) bylo ţalobci oznámeno, ţe 

dochází k překvalifikaci jednání a de facto tím došlo k zahájení dalšího (nového) řízení o uloţení pokuty 

dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona, a to pro jiné jednání. Nelze však odhlédnout jednak od skutečnosti, ţe 

samotné oznámení o změně kvalifikace ze dne 10. 4. 2007 nebylo řádně doručeno zmocněnému 

zástupci ţalobce, ale pouze přímo ţalobci, coţ samo o sobě soud vyhodnotil jako vadu řízení, a dále je 

zcela zřejmé, ţe k zahájení řízení o uloţení pokuty pro specifikované jednání (viz výše) došlo oznámením 

ze dne 10. 4. 2007, tedy aţ po uplynutí jednoroční lhůty uvedené v ust. § 67 zákona. Proto je důvodná 

námitka ţalobce, který na tuto skutečnost v ţalobě poukazuje. Protoţe uvedené zjištění nemůţe mít jiný 

důsledek, neţ zrušení ţalobou napadeného rozhodnutí s tím, ţe je rovněţ zřejmé, ţe uloţit sankci jiţ 

ţalobci nebude moţné, neboť lhůta pro zahájení řízení a tudíţ pro moţnost včasného postihu jiţ uplynula, 

soud přistoupil jak ke zrušení ţalobou napadeného rozhodnutí, tak i ke zrušení prvostupňového 

rozhodnutí. Z uvedeného důvodu se dále soud jiţ nezabýval těmi námitkami, které směřovaly do věcného 

posouzení dané věci. 
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Důkazní prostředky obstarané soukromým subjektem bez přítomnosti správního orgánu 

  

K ustanovení § 18 odst. 1 písm. i), § 19 odst. 1 písm. d), § 66 odst. 2 písm. b), § 67 odst. 2 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Je nepřípustné, aby důkazní prostředky rozhodné pro stanovení výše pokuty samostatně 

obstarával soukromý subjekt, aniţ by tento postup byl procesně zachycen a 

zdokumentován. Nelze tak akceptovat, aby při stanovení výše pokuty hrály rozhodující roli 

analýzy vzorků odebraných soukromou společností bez přítomnosti správního orgánu (s 

pomocí těchto analýz ilustrovaly správní orgány intenzitu úniku nebezpečných látek z 

ţalobcovy provozovny a míru kontaminace vody a půdy, která byla hlavním kritériem pro 

určení výše pokuty). 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna  2010, č.j. 5 Ca 186/2007-34-37 

 (Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Rozhodnutím ze dne 12. 1. 2007 uloţila Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec 

Králové (dále téţ „inspekce“), ţalobci pokutu ve výši 280 000 Kč za porušení § 18 odst. 1 písm. i) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, kterého se měl ţalobce dopustit tím, ţe při provozování zařízení ke sběru, 

výkupu a vyuţití odpadů na základě souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje v provozovně 

Průmyslová 933/47, Svitavy, nezabezpečil odpady před neţádoucím únikem nebezpečných sloţek z 

těchto odpadů do ţivotního prostředí. Následkem úniku nebezpečných sloţek došlo k znečištění vod, 

které se následně přes dešťovou kanalizaci dostaly aţ do přilehlého lačnovského poldru, jehoţ znečištění 

bylo nahlášeno dne 26.  3. 2006 na Městskou policii ve Svitavách. 

K ţalobcovu odvolání ţalovaný změnil napadené rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 4. 4. 2007 tak, ţe 

ve výroku doplnil téţ porušení § 19 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech a formulaci „měl se dopustit“ 

změnil na „dopustil se“; ve zbytku ponechal napadené rozhodnutí nezměněno. 

 
Podle soudu je důvodná námitka, podle níţ si inspekce neobstarala řádné podklady pro rozhodnutí, 

neumoţnila objektivní zhodnocení situace v celém areálu, a nesprávně tak posoudila míru ţalobcova 

zavinění (s ohledem na to, ţe subjektů, z jejichţ provozoven mohlo vzejít ono znečištění ropnými látkami, 

bylo v dané lokalitě více). Inspekce i ţalovaný trvalý na tom, ţe podstatná zjištění si obstarali vlastní péčí a 

ţe podklady vypracované společností AQUA ENVIRO měly jen doplňkový charakter; s tím však soud 

nesouhlasí. 

V projednávané věci byl ţalobce shledán vinným z porušení povinností stanovených v § 18 odst. 1 písm. i) 

a § 19 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech. Podle těchto ustanovení je provozovatel zařízení ke sběru 

nebo výkupu odpadů, resp. k vyuţívání odpadů, povinen zabezpečit odpady před neţádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem. Podle sankčního ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o 

odpadech, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 314/2006 Sb. k 22. 6. 2006, uloţí inspekce 

nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu do výše 300 000 Kč fyzické osobě 

oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezabezpečí odpady před neţádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem. Ţalobci byla podle tohoto ustanovení uloţena pokuta ve výši 

280 000 Kč. 

Je nesporné, ţe znakem skutkových podstat podle § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 odst. 1 písm. d) není 

následek v podobě škody či újmy na ţivotním prostředí: skutková podstata těchto deliktů je naplněna uţ 

samotným opomenutím zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

Pro závěr o vině tedy není podstatné, jestli v důsledku porušení povinnosti zabezpečit odpady byla 

ohroţena či znečištěna některá ze sloţek ţivotního prostředí. Svou vinu ovšem ţalobce nepopírá: není 

spokojen pouze s tím, na základě jakých podkladů inspekce dospěla k závěru o míře jeho zavinění, který 

se téţ projevil ve výši pokuty (uloţené při samé horní hranici zákonného rozmezí). 
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To, ţe v ţalobcově provozovně bylo na nezabezpečených plochách uloţeno velké mnoţství odpadů, zpod 

nichţ vytékala znečištěná voda, bylo moţno zjistit i pouhou obhlídkou provozovny; tu inspekce provedla 

dne 30. 3. 2006 za přítomnosti ţalobce a sepsala o tom protokol, který ţalobce podepsal. Proti těmto 

zjištěním ţalobce nic nenamítal, resp. ani se k nim výslovně nevyjádřil (výslovně reagoval pouze na 

zmínku o několika znečištěných sudech od olejů, v nichţ byly uloţeny i staré olejové filtry). Samotné 

uloţení nezabezpečených odpadů v ţalobcově provozovně tedy zpochybněno nebylo, a ani soud o něm 

proto nepochyboval; přesto je však vhodné podotknout, ţe ačkoli se inspekce zmiňuje o fotodokumentaci, 

kterou na místě pořídila, ze správního spisu nic takového není patrné. Obrazová dokumentace, která je ve 

spisu obsaţena, je součástí souhrnné zprávy společnosti AQUA ENVIRO ze dne 28. 4. 2006 a je tvořena 

fotografiemi pořízenými touto společností. Ve spise je zaloţeno i CD s dalšími fotografiemi, ty byly ovšem 

(podle elektronických údajů) pořízeny několik dní před datem 30. 3. 2006, kdy inspekce provedla svou 

první kontrolu v ţalobcově provozovně. Ţádné další fotografie součástí spisu nejsou (ať uţ v elektronické 

podobě, nebo vytištěné). 

Ţalobní námitka však nemíří do samotného pochybení při skladování odpadů, ale do závěru, podle nějţ 

bylo znečištění způsobeno převáţně ţalobcovým zaviněním; tento závěr byl podstatným kritériem pro 

uloţení pokuty při samé horní hranici zákonného rozmezí (srov. § 67 odst. 2 zákona o odpadech, podle 

nějţ se při stanovení výše pokuty přihlíţí zejména k závaţnosti ohroţení ţivotního prostředí, popřípadě k 

míře jeho poškození). V tomto bodu uţ inspekce nemohla spoléhat na vizuální posouzení (pouhým 

zrakem nelze zhodnotit míru znečištění vody vytékající zpod odpadů, ačkoli lze s velkou pravděpodobností 

usoudit na to, ţe tak či onak znečištěná je), a vycházela proto z údajů dodaných společností AQUA 

ENVIRO, která odebrala vzorky znečištěných vod na objednávku společnosti SD KOVOŠROT. Soud se v 

ţádném případě nedomnívá, ţe samotný soukromoprávní vztah mezi společnostmi SD KOVOŠROT a 

AQUA ENVIRO nutně vypovídá o tom, ţe vzorky nebyly odebrány řádně, a nepochybuje ani o tom, ţe 

akreditovaná laboratoř, která vzorky hodnotila, tak činila zcela objektivně. Formálně však nelze připustit, 

aby důkazní prostředky rozhodné pro stanovení výše pokuty samostatně obstarával soukromý subjekt, 

aniţ by tento postup byl procesně zachycen a zdokumentován. 

První sérii vzorků odebrala společnost AQUA ENVIRO dne 27. 3. 2006. Ţalovaný sice argumentoval tím, ţe 

odběru byl přítomen zaměstnanec odboru ţivotního prostředí Městského úřadu Svitavy; z vylíčení 

samotné společnosti AQUA ENVIRO je však zřejmé, ţe vzorky byly odebrány mezi 17,30 a 18,30 hod., 

kdeţto zaměstnanec Ing. C. se na místo dostavil aţ v 18,30 hod. Kromě toho ani tento na místě přítomný 

představitel veřejné moci nepořídil o zjištěných skutečnostech ţádný záznam. 

Poprvé byly tedy vzorky odebrány hned po zjištění havárie. I s ohledem na to, ţe znečištění poldru vyšlo 

najevo ve večerních hodinách, bylo celkem pochopitelné, ţe nemohlo okamţitě proběhnout úřední 

šetření, a ţe vzorky tedy nemohla odebrat úřední osoba. Nic však nebránilo tomu, aby další odběr vzorků 

– poté, co jiţ inspekce byla o věci informována – proběhl jiţ formálně procesním způsobem; pokud jiţ 

inspekce prováděla šetření na místě, nabízelo se také, aby odběru vzorků případně mohly být přítomny i 

dotčené (později potrestané) subjekty, tedy ţalobce a společnost SD KOVOŠROT. Jak je ovšem patrné ze 

správního spisu, dne 30. 3. 2006, kdy se inspekce dostavila na šetření do ţalobcovy provozovny, ţádné 

vzorky odebrány nebyly. Dne 31. 3. 2006 proběhlo šetření v provozovně SD KOVOŠROT, jemuţ nebyl 

ţalobce přítomen; zde byla dohodnuta místa kontrolního odběru vzorků (nacházející se v celém areálu, tj. 

i v ţalobcově provozovně), a odběrem byla opět pověřena společnost AQUA ENVIRO. Ta vzorky odebrala – 

opět bez úředního dohledu (resp. bez jakéhokoli záznamu o tom, ţe novému odběru byla přítomna úřední 

osoba) – dne 11. 4. 2006. V tomto druhém případu měření jiţ není vůbec zřejmé, proč jím inspekce opět 

pověřila soukromou osobu, která v řízení neměla ţádné formalizované postavení, a ani ji při odebírání 

vzorků nepodrobila úřednímu dohledu: pak by totiţ bylo moţno o odběru vzorků pořídit záznam, resp. 

protokol, a napravit tak formální nedostatky, jimiţ trpěl první odběr. Inspekce však opět, jakkoli jí jiţ nic 

nebránilo ve formalizaci dalšího postupu, ponechala zjišťování skutkových okolností v podstatě na 

soukromé iniciativě společností AQUA ENVIRO a SD KOVOŠROT. Soud nijak nepodsouvá těmto 

společnostem, ţe by snad – nepodrobeny úřednímu dohledu – prováděly odběr vzorků nesprávně nebo 

dokonce tak, aby společnost SD KOVOŠROT byla zvýhodněna a ţalobce byl znevýhodněn; dává však za 

pravdu ţalobci v tom, ţe způsob zjišťování obsahu škodlivých látek, resp. způsob odběru vzorků, který v 

této věci zvolila inspekce, je pro účely správního řízení – a zejména sankčního řízení – nesprávný a 

procesně nepřípustný. Přesvědčivost napadeného rozhodnutí je dále oslabena tím, ţe ţalobce – jako 

jediný ze všech zainteresovaných osob – nebyl přítomen šetření konanému dne 31. 3. 2006, na němţ se 

přítomní dohodli na místech kontrolního odběru vzorků. Věc se ho přitom týkala stejnou měrou jako 

společnosti SD KOVOŠROT, jejíţ zástupce přítomen byl. 

Ačkoli tedy správní spis spolehlivě vypovídá o tom, ţe ţalobce je vinen správním deliktem podle § 18 odst. 

1 písm. i) a § 19 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, napadené rozhodnutí nemůţe obstát: při stanovení 

výše pokuty totiţ rozhodující roli hrály analýzy vzorků odebraných společností AQUA ENVIRO bez 

přítomnosti správního orgánu (s pomocí těchto analýz ilustrovaly správní orgány intenzitu úniku 

nebezpečných látek z ţalobcovy provozovny a míru kontaminace vody a půdy, která byla hlavním 
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kritériem pro určení výše pokuty). Je na ţalovaném, aby zváţil, nakolik je s ohledem na velký časový 

odstup moţné shromáţdit další skutková zjištění a nakolik bude nutné přidrţet se jen těch zjištění, která 

si inspekce obstarala vlastní péčí a řádným procesním postupem. 

 

 

 

149 

 

 

I. Nahlíţení do spisu ve vztahu k právu účastníka vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí 

II. Povinnost správního orgánu vypořádat se všemi námitkami opravného prostředku 

  

K ustanovení § 16, § 39 odst. 1 a odst. 2, § 44, § 66 odst. 2 písm. a), § 67 odst. 1 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

k ustanovení § 18 odst. 1, § 36 odst. 3,  § 38 odst. 1, § 68 odst. 3zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád 

 

 

I. Obecně by sice bylo moţné uvaţovat o tom, ţe nahlédnutím do spisu bylo 

účastníkem realizováno jeho právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho 

vydáním, avšak okolnosti daného případu takový závěr vyvracejí. Jelikoţ nebyl 

sepsán protokol o nahlédnutí do spisu, je sporné, zda v tomto okamţiku obsahoval 

jiţ spis usnesení obsahující výzvu k vyjádření se k shromáţděným podkladům. 

Stěţovateli by tak chyběla ta podstatná informace, ţe řízení bude ukončeno vydáním 

rozhodnutí, a je na něm, aby případně učinil vyjádření podle § 36 odst. 3 správního 

řádu. 

II. Nevypořádá-li se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi 

námitkami, které v něm byly uplatněny, způsobuje to nepřezkoumatelnost 

rozhodnutí zpravidla spočívající v nedostatku jeho důvodů. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2010, č.j. 7 A 161/2010-98-106 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. července 2010, č.j.4 As 6/2010-77 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobkyně ţalobou napadla shora uvedené rozhodnutí ţalovaného, kterým bylo zamítnuto ţalobkyní 

podané odvolání proti rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, oblastního inspektorátu v Ústí nad 

Labem ze dne 26.9.2007, čj. ČIŢP/44/OOH/0716512.011/07/UJT, kterým byly ţalobkyni uloţeny tři 

pokuty, a to : 

- pokuta ve výši 50.000,- Kč dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, za porušení povinností 

stanovených v § 39   odst. 1, 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kterého se ţalobkyně dopustila 

tím, ţe  nevedla evidenci odpadů vznikajících z její činnosti v souladu se zákonem o odpadech, 

přestoţe její činností v závodě vzniká mj. nebezpečný odpad č.o. 100808  solné strusky z prvního a 

druhého tavení, jehoţ mnoţství se pohybuje cca 1.000 tun ročně. Tento odpad vzniká průběţně jako 

reziduum na dně 12 plynových kelímkových a 6 elektrických akumulačních pecí ve výrobní lince ingotů 

z hořčíkových slitin. Na tento odpad, který vznikal ţalobkyni, nebyla i v průběhu roku 2005 vedena 

vůbec ţádná evidence odpadů, ačkoli jde o odpad, který vzniká nepřetrţitě (denně po celý rok), a 

průběţná evidence tohoto odpadu musí být vedena v týdenních intervalech. Produkce odpadu nebyla 

uvedena ani v Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005, ačkoli tato povinnost účastníkovi 

vznikla; 

- pokuta ve výši 30.000,- Kč dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech za porušení povinností stanovených v 

§ 44 odst. 5 zákona o odpadech, kterého se ţalobkyně dopustila tím, ţe nezaslala kopii návrhu svého 

plánu odpadového hospodářství Krajskému úřadu Ústeckého kraje do 3 měsíců od jeho zpracování. 

Povinnost vypracovat návrh plánu odpadového hospodářství původce ţalobkyni vznikla k 28.2.2006, 1 

rok od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje;  
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- pokuta ve výši 200.000,- Kč dle § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech, za porušení povinností 

stanovených v § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se ţalobkyně dopustila tím, ţe 

nebezpečný odpad č.o. 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení nezabezpečila před 

neţádoucím znehodnocením nebo únikem. Část tohoto odpadu byla v době kontroly dne 25.5.2007 

umístěna volně v areálu ţalobkyně na panelovém podloţí na ploše 100x200m a výšce do 1,5 m. Místo 

nebylo zastřešeno, odpad byl pouze překryt plastovými foliemi, které byly místy potrhané a odpad tak 

byl zčásti vystaven povětrnostním vlivům. 

Ţalobkyni bylo dále uloţeno uhradit náklady řízení ve smyslu ust. § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 

vyhlášky č. 520/2005 Sb. ve výši 1.000,- Kč. 

 

V napadeném rozhodnutí ţalovaný uvedl, ţe přezkoumal rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, 

oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem ze dne 26.9.2007, čj. ČIŢP/44/OOH/0716512.011/07/UJT, 

spolu s podklady a podaným odvoláním v plném rozsahu a nebyly shledány důvody pro jeho zrušení či 

změnu. Rozhodnutím orgánu prvního stupně byla ţalobkyně viněna z porušení několika ustanovení 

zákona o odpadech, a to ust. § 39 odst. 1, 2 (nevedení evidence o odpadech), § 44 odst. 5 (nezaslání 

kopie návrhu plánu odpadového hospodářství Krajskému úřadu Ústeckého kraje do 3 měsíců od jeho 

zpracování) a § 16 odst. 1 písm. f) (nezabezpečení nebezpečného odpadu před neţádoucím 

znehodnocením nebo únikem). Na základě tohoto jednání, blíţe konkretizovaného ve spise, byly 

prvoinstančním správním orgánem ţalobkyni uloţeny celkem tři pokuty ve výši 50.000,- Kč, 30.000,- Kč a 

200.000,- Kč, kdy celková výše pokuty činila 280.000,- Kč a paušální náhrada nákladů řízení pak částku 

1.000,- Kč. Správní orgán prvního stupně dle názoru ţalovaného učinil ve věci potřebná skutková zjištění 

ve smyslu ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nepochybil ani při 

právním hodnocení předmětné věci, kdyţ dospěl k závěru, ţe se ţalobkyně dopustila správních deliktů a 

tyto delikty jí byly bezpečně prokázány, přičemţ v předchozím řízení neshledala ani ţádnou procesní vadu 

takového charakteru, ţe by měla vliv na zákonnost a správnost vydaného rozhodnutí. Z průběhu správního 

řízení vyplynulo, ţe se ţalobkyně vyjádřila ke všem skutečnostem zjištěným a posuzovaným v rámci 

prvoinstančního řízení a před vydáním rozhodnutí jí bylo umoţněno nahlédnout do správního spisu. Pokud 

jde o námitky k podkladům, tyto byly nedbalostí prvoinstančního orgánu uplatněny aţ v rámci odvolání, 

avšak s ohledem na fakt, ţe nepřinesly ţádné nové poznatky pro posouzení zjištěného skutkového stavu a 

byly uplatňovány ve stejných intencích v celém procesu správního řízení, odvolací orgán nepovaţuje za 

nutné vracet věc znovu do dalšího řízení. Námitky uplatňované vůči věcné stránce jsou dle názoru 

ţalovaného nelogické a směřují toliko ke zbavení se odpovědnosti za zjištěné nedostatky v nakládání s 

nebezpečnými odpady a neplnění dalších povinností stanovených zákonem o odpadech. 

 

Ţalovaný zejména odkázal na provedené šetření u ţalobkyně, při kterém bylo zjištěno, ţe ţalobkyně 

porušuje povinnosti spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem a dále povinnost vedení evidence o 

odpadech a povinnost spočívající v zaslání kopie návrhu plánu odpadového hospodářství Krajskému 

úřadu Ústeckého kraje ve lhůtě do 3 měsíců od jeho zpracování. 

Pokud jde o nevedení evidence o odpadech, prvoinstanční orgán dospěl dle ţalovaného ke správnému 

závěru, ţe ţalobkyně porušuje povinnost stanovenou v § 39 odst. 1,2 zákona o odpadech, kdyţ nevede 

evidenci o jím produkovaných nebezpečných odpadech k.č.o. 10 08 08, tj. solné strusky z prvního a 

druhého tavení za r. 2005, ačkoli tento prokazatelně vznikal, jak plyne i z podkladů týkajících se ţádosti o 

integrované povolení (IPPC), z něhoţ plyne, ţe zařízení, kde odpady vznikají, je provozováno 24 hodin 

denně 7 dní v týdnů, tj. v nepřetrţitém provozu. Ust. § 21 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. pouze 

doplňuje, jak často je nutné produkci odpadů zapisovat do průběţné evidence, přičemţ u vzniku velkého 

mnoţství odpadů vznikajících průběţně z výrobního procesu je nutno vést evidenci v týdenních intervalech. 

Pokud navíc ţalobkyně skladovala odpady v areálu, měla povinnost vést v evidenci údaje i o skladovaných 

odpadech a o jejich zůstatku na konci kalendářního roku, coţ však ţalobkyně nečinila, proto správní delikt 

byl prokázán a sankci za daný delikt neměl ţalovaný důvod jakkoli upravovat. Ţalovaný se v napadeném 

rozhodnutí ztotoţnil i se skutkovým zjištěním prvoinstančního orgánu, pokud se jedná porušení ust. § 44 

odst. 5 zákona o odpadech spočívající v nepředloţení kopie návrhu plánu odpadového hospodářství 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje do 3 měsíců od jeho zpracování, není moţné, aby ţalobkyně sama 

posoudila, ţe zpracovaný dokument je v souladu se schválenými dokumenty kraje o nakládání s odpady a 

tento nezasílala kraji ke schválení. O tom, zda zpracovaný plán odpovídá poţadavkům nakládání s odpady 

musí rozhodnout příslušný úřad, nikoli sám původce odpadu. Navíc s ohledem na skutečnost, ţe 

ţalobkyně nemá dosud řádně vyřešen způsob odstraňování a úpravy odpadu k.č.o. 10 08 08, nemohl by 

být plán odpadového hospodářství schválen. 

Rovněţ porušení ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech spočívající v nezabezpečení nebezpečného 

odpadu před neţádoucím znehodnocením nebo únikem bylo dle názoru ţalovaného dostatečně 

prokázáno. Dle ust. § 7 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 383/2001 Sb. stanoví, ţe místa, na nichţ jsou odpady 

skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez vyuţití skladovacích prostředků jako jsou 
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kontejnery) musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skládek určených k 

odstraňování skladovaných odpadů. Ţalobkyně si bez povolení zřídila skladovací plochu, která 

neodpovídala poţadavkům zákona a ochraně ţivotního prostředí a provizorní řešení nezabezpečovalo únik 

nebezpečných látek do prostředí a odporovalo poţadavkům kladeným na tuto činnost. V ţádném z 

dokumentů není povoleno skladování odpadu kč.o. 10 08 08 na volných plochách vystavených vlivům 

okolního prostředí, skladování a shromaţďování zmíněných odpadů před jejich předáním má být 

prováděno pomocí kontejnerů umístěných ve skladech odpadů. Navíc poslední vyhodnocení odpadu solné 

strusky, resp.jeho vlastností, provedené na skládce Lukavec EUROSUP spol. s r.o., kam byl tento odpad 

nezákonně předán (návozy v období od 3.-23.9.2007), prokazuje, ţe odpad sice neměl nebezpečné 

vlastnosti H3A a H12, ale vykazoval jiné nebezpečné vlastnosti, a to překročení výluhové třídy III dle 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. (překročení ukazatelů rozpuštěné látky a chloridy) a také vlastnost H3A, tj. 

vysokou hořlavost. Povinností ţalobkyně jakoţto původce odpadu je ověřovat nebezpečné vlastnosti jím 

produkovaných odpadů a v závislosti na zjištění s nimi nakládat, ţalobkyně se tedy nemůţe úspěšně 

odvolávat na to, ţe nezákonné nakládání s odpady nebylo ze strany správních úřadů v minulosti 

rozporováno. 

Závěrem ţalovaný uzavírá, ţe jednotlivá porušení zákona zjištěná prvoinstančním správním orgánem byla 

prokázána a jím uloţené sankce odpovídají zjištěným skutečnostem, proto zamítl podané odvolání v 

plném rozsahu a potvrdil rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, oblastního inspektorátu v Ústí 

nad Labem ze dne 26.9.2007, čj. ČIŢP/44/OOH/0716512.011/07/UJT. 

 
Městský soud v Praze ţalobu zamítl rozsudkem ze dne 31.8.2009, čj. 7 Ca 20/2008-42. Tento rozsudek 

byl posléze zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30.7.2010, čj. 4 As 6/2010-77. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku uvedl: Podle Nejvyššího správního soudu je třeba předloženému 

správnímu spisu v první řadě vytknout, že neobsahuje záznamy o veškerých skutečnostech. Stěžovatel 

uvádí, že dne 25. 9. 2007 využil svého procesního práva a nahlédl do správního spisu. ČIŽP a žalovaný 

rovněž vycházejí z toho, že stěžovatel dne 25. 9. 2007 do správního spisu nahlédl, a proto Nejvyšší správní 

soud tuto skutečnost bere za prokázanou. Přesto o ní ve spise chybí jakýkoliv záznam, což je v rozporu s § 

18 odst. 1 správního řádu. Vzhledem k absenci zachycení provedení nahlédnutí do spisu se lze jen těžko 

vyjádřit k námitce stěžovatele, že v době nahlížení do spisu tento neobsahoval usnesení ČIŽP ze dne 21. 

9. 2007, kterým byl vyzván, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil ke shromážděným podkladům pro vydání 

rozhodnutí. Dále je třeba poukázat na skutečnost, že toto usnesení bylo vypraveno dne 25. 9. 2007. 

Přitom podle § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu se vydáním rozhodnutí rozumí mj. předání stejnopisu 

písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, přičemž na doručované písemnosti se tato skutečnost 

vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“. Předmětné usnesení bylo vydáno dne 25. 9. 2007, tedy ve stejný den, kdy 

se mělo uskutečnit nahlížení do spisu. Proto bylo vhodné v době, kdy se uskutečnilo nahlížení do spisu, 

toto usnesení předat (oznámit ve smyslu § 72 správního řádu) stěžovateli. Nezaznamenání nahlédnutí do 

spisu a nepředání zmíněného usnesení při tomto procesním úkonu by však samo o sobě nevedlo ke 

konstatování procesních vad majících vliv na celkovou zákonnost rozhodnutí. Přesto však svědčí o jisté 

nedůslednosti správního orgánu. 

Mnohem závažnější pochybení shledal Nejvyšší správní soud v tom, že stěžovateli bylo upřeno jedno z jeho 

základních procesních práv, a to právo zakotvené v § 36 odst. 3 správního řádu, které mu umožňuje 

vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Z obsahu správního spisu sice vyplývá, že 

stěžovatel zasílal ČIŽP svá stanoviska ve smyslu § 36 odst. 2 správního řádu. To však nesmí vést k závěru, 

že stěžovateli již nemusí být dána možnost před vydáním rozhodnutí se ještě vyjádřit k podkladům 

rozhodnutí. Toto právo má účastník správního řízení vždy, pokud zákon nestanoví jinak, tohoto práva se 

nevzdal nebo jde o řízení o žádosti, které se v plném rozsahu vyhovuje. V daném případě zákon nestanovil, 

že by stěžovateli neměla být dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ten se tohotopráva 

nevzdal. Naopak ve svém podání ze dne 2. 8. 2007 uvedl, že má „zájem na tom, aby nám před vydáním 

rozhodnutí byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva se v žádném případě 

nevzdáváme.“. Podle Nejvyššího správního soudu z těchto skutečností zcela jednoznačně vyplývá, že 

stěžovateli měla být dána možnost se ke shromážděným podkladům před vydáním rozhodnutí vyjádřit. 

Bylo by možné obecně uvažovat o tom, že nahlédnutím do spisu byla tato povinnost splněna. Okolnosti 

případu však takový závěr vyvracejí. Je totiž sporné, zda v okamžiku nahlížení spis obsahoval usnesení 

ČIŽP ze dne 21. 9. 2007, obsahující výzvu k vyjádření se k shromážděným podkladům. Pokud tomu tak 

nebylo, pak stěžovatel dost dobře nemohl vycházet z toho, že veškeré podklady jsou již shromážděny a je 

na něm, aby se k nim případně vyjádřil. Stěžovateli by chyběla právě ta podstatná informace, že řízení 

bude ukončeno vydáním rozhodnutí a je na něm, aby případně učinil vyjádření podle § 36 odst. 3 

správního řádu. I pokud by takové usnesení bylo součástí spisu v okamžik, kdy se uskutečnilo nahlížení, 

což stěžovatel zpochybňuje, nelze z toho bez dalšího dovodit, že tento den bylo řádně doručeno. Jediné, co 

by bylo možné z této skutečnosti dovodit, je to, že dne 25. 9. 2007 se stěžovatel seznámil s tím, že mu 

bude v nejbližší době doručeno usnesení, na jehož základě má právo vyjádřit se k podkladům pro vydání 
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rozhodnutí, a to ve lhůtě 10 dnů. Tato lhůta by se ovšem podle Nejvyššího správního soudu počítala od 

okamžiku jeho řádného oznámení, nikoliv ode dne 25. 9. 2007, kdy, jak je uvedeno shora, toto usnesení, 

pokud skutečně bylo součástí spisu, stěžovateli řádným způsobem oznámeno nebylo a stěžovatel tak o 

něm mohl pouze získat povědomí, aniž by to mohlo způsobit nějaké právní účinky. 

Nejvyšší správní soud dále uvádí, ţe stěţovateli bylo řádným způsobem usnesení ČIŢP ze dne 21. 9. 2007 

ve věci výzvy k vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí oznámeno (doručeno) teprve dne 27. 9. 

2007. Lhůta 10 dnů, kterou správní orgán pro realizaci tohoto práva stanovil, počala běţet dne 28. 9. 

2007 a skončila v pondělí 8. 10. 2007, neboť poslední den lhůty připadl na neděli 7. 10. 2007 (k počítání 

běhu lhůt srov. 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu). Nicméně, ještě před tím, neţ došlo k řádnému 

oznámení (doručení) uvedené výzvy, ČIŢP vydala dne 26. 9. 2007 rozhodnutí, jímţ stěţovateli uloţila 

pokutu za protiprávní jednání. Jak vyplývá z obsahu spisu, na rozhodnutí ČIŢP je uvedeno datum 26. 9. 

2007 a vypraveno dne: 26. 9. 2007. Z toho má Nejvyšší správní soud bezpečně za prokázané, ţe 

rozhodnutí ČIŢP bylo vydáno v době, kdy stěţovateli ještě ani nebyla doručena výzva k vyjádření k 

podkladům pro vydání rozhodnutí, ač o ní případně mohl získat vědomost při nahlíţení do spisu ze dne 

25. 9. 2007 a tedy mohl počítat s tím, ţe mu tato moţnost ještě bude dána. Správnímu orgánu muselo 

být předem jasné, ţe za takových okolností jednoznačně porušuje stěţovatelova procesní práva. Význačné 

na celé věci je potom i ta skutečnost, ţe rozhodnutí ČIŢP o správním deliktu bylo stěţovateli oznámeno 

dne 1. 10. 2007, tedy ještě v době běhu lhůty, kdy se stále mohl vyjádřit k podkladům pro vydání 

rozhodnutí. Z toho Nejvyšší správní soud dovozuje, ţe došlo k významnému porušení procesních práv 

stěţovatele v průběhu správního řízení v prvním stupni. Stěţovateli byla dána moţnost vyjádřit se k 

pokladům pro vydání rozhodnutí teprve v rámci odvolacích námitek, avšak takový postup nemůţe 

Nejvyšší správní soud aprobovat, neboť tím by se zcela ztratil význam procesního práva podle § 36 odst. 3 

správního řádu. Jeho uplatněním se účastník můţe vyjádřit ke všem dosud shromáţděným pokladům. 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2003, č. j. 7 A 112/2002 - 36, publikovaného 

pod č. 303/2004 Sb. NSS, „smyslem … je umoţnit účastníku řízení, aby ve fázi „před vydáním 

rozhodnutí“, tedy poté, co správní orgán ukončil shromaţďování podkladů rozhodnutí, mohl uplatnit své 

výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného 

stavu věci. Účastník řízení si sám nemůţe učinit právně relevantní úsudek o tom, kdy je shromaţďování 

podkladů rozhodnutí ukončeno; z výzvy správního orgánu k seznámení musí být zřejmé, ţe 

shromaţďování podkladů bylo ukončeno.“. Přitom s vyjádřením účastníka je správní orgán povinen se 

vypořádat v rámci odůvodnění svého rozhodnutí, jak stanoví § 68 odst. 3 správního řádu. Navíc uvedeným 

vyjádřením můţe správní orgán získat ještě řadu informací a poznatků, na jejichţ základě posléze můţe 

rozšířit okruh podkladů, nebo přinejmenším zvolit vhodnou argumentaci. Podle Nejvyššího správního 

soudu není účastník řízení povinen takové vyjádření podle § 36 odst. 3 činit. Není to jeho povinností, nýbrţ 

jeho právem, a proto je na něm, jak k této moţnosti přistoupí. Přesto mu však k tomu musí být dána 

příleţitost, coţ v posuzovaném případě nebylo naplněno. 

To, ţe by případné vyjádření stěţovatele mohlo zabránit zbytečným procesním postupům, je podle 

Nejvyššího správního soudu velmi pravděpodobné. ČIŢP totiţ uloţila vedle pokuty za správní delikty 

rozhodnutím ze dne 26. 9. 2007, č. j. ČIŢP/44/OOH/0716512.012/07/UJT, sp. zn. 0716512, také 

opatření k nápravě a lhůtu pro jeho uskutečnění. Nejvyšší správní soud podotýká, ţe toto rozhodnutí sice 

bylo vydáno v samostatném řízení, avšak trpí stejnými vadami jako řízení o uloţení pokuty, tedy faktickým 

neumoţněním vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Přitom na základě odvolání proti rozhodnutí 

o uloţení nápravných opatření vyšlo najevo, ţe nebezpečný odpad kategorie č. 10 08 08 jiţ není 

uskladněn na dvoře areálu stěţovatele, nýbrţ v zastřešeném objektu. Tato skutečnost je obecně 

seznatelná jiţ v podání stěţovatele ze dne 29. 8. 2007, podle kterého „bylo započato s budováním nové 

haly určené k uloţení těchto odpadů, která je v současné době jiţ dokončena a pouţívána.“. Na základě 

odvolací námitky, ţe se jiţ uvedený odpad na nevhodném místě nenachází a byl přemístěn do 

zastřešeného objektu, coţ ČIŢP zjistila dne 29. 10. 2007, bylo předmětné rozhodnutí o uloţení 

nápravných opatření cestou autoremedury zrušeno. Podle Nejvyššího správního soudu vyvstává otázka, 

zda by k jeho vydání vůbec došlo, pokud by stěţovateli byla dána řádná a skutečná moţnost se vyjádřit k 

podkladům pro vydání rozhodnutí. 

Podle Nejvyššího správního soudu přitom na posuzovanou věc nelze aplikovat závěry judikatury 

představované rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2004,č. j. 6 A 15/2000 - 63, 

publikovaným pod č. 186/2004 Sb. NSS, podle kterého „smyslem … je dát účastníku řízení ve fázi 

předcházející vydání rozhodnutí moţnost vznést výhrady k podkladům, které rozhodující správní orgán pro 

své rozhodnutí shromáţdil, a ke způsobu jejich opatření. Jestliţe měl ţalobce moţnost do spisu nahlíţet a 

této moţnosti v krátkém časovém odstupu před vydáním rozhodnutí i vyuţil, měl i moţnost navrhnout 

doplnění podkladů, a nebyl tedy na svých právech zkrácen.“. Z postupu ČIŢP vyplývá, ţe vedle nahlédnutí 

do spisu, které zřejmě učinil stěţovatel z vlastní iniciativy, hodlala stěţovatele vyzvat k vyuţití práva podle 

§ 36 odst. 3 prostřednictvím usnesení ze dne 21. 9. 2007, vypraveného dne 25. 9. 2007. Stěţovatel 

patrně nebyl vyzván, aby se dostavil k nahlédnutí do spisu, čímţ by mu mohla být oficiálně dána moţnost 
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seznámit se s podklady a následně k nim učinit vyjádření. Stranou nelze ponechat ani výše uvedenou 

časovou následnost. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2003, č. j. 7 A 198/2000 - 

51, dostupného na www.nssoud.cz, je-li správním orgánem stanovena nepřiměřeně krátká lhůta 

k nahlédnutí do spisu a v důsledku toho není reálné se v jejím rámci k obsahu spisu náleţitě vyjádřit, jde o 

porušení procesního práva ţalobce seznámit se s důkazy a vyjádřit se k nim. Uvedené závěry se v 

mnohém vztahují na tento případ. Stěţovateli byla sice dána moţnost nahlédnout do spisu dne 25. 9. 

2007 a tím se seznámit s podklady, přičemţ téhoţ dne bylo vydáno usnesení, kterým byl stěţovatel 

vyzván k vyjádření se k nim. Ovšem jiţ následující den (26. 9. 2007) ČIŢP vydala rozhodnutí o uloţení 

pokuty za správní delikty. Stěţovateli tak byla fakticky dána lhůta v rozsahu několika hodin k tomu, aby 

učinil případné vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí, ačkoliv ještě nemusel tušit, ţe řízení se blíţí 

vydání rozhodnutí a ţe jsou shromáţděny veškeré podklady. Toto oprávnění, vzhledem k předmětu řízení 

a výslovnému projevu vůle, ţe se stěţovatel chce vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí, nelze 

nahradit poukazem na skutečnost, ţe stěţovatel se vyjadřoval k jednotlivým podkladům v průběhu řízení, 

neboť o některých podkladech mohl získat vědomost teprve dne 25. 9. 2007 nahlédnutím do spisu. 

Jestliţe správní orgán prvního stupně určil stěţovateli lhůtu pro vyjádření, přičemţ své rozhodnutí ve věci 

samé vydal před jejím uplynutím, zkrátil tím stěţovatele na jeho právu vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí. 

 

Nejvyšší správní soud shledal závaţná pochybení i ve vztahu k odvolacímu řízení a ţalobou napadenému 

rozhodnutí. Na základě podaného odvolání proti rozhodnutí ČIŢP, jímţ byla stěţovateli uloţena pokuta a v 

němţ stěţovatel poukazoval na shora uvedená procesní pochybení, ČIŢP vydala dne 31. 10. 2007 pod č. j. 

ČIŢP/44/OOH/0716512.015/07/UJT, usnesení, kterým byla stěţovateli stanovena lhůta k vyjádření k 

podkladům pro vydání rozhodnutí. Jak přitom vyplývá z jeho odůvodnění, mělo tím být napraveno 

předchozí pochybení ČIŢP, kdy stěţovateli nebyla poskytnuta lhůta pro vyjádření k podkladům pro 

rozhodnutí. Podle tohoto usnesení se stěţovatel se spisem seznámil dne 25. 9. 2007, přičemţ jako 

podklad do něj od tohoto okamţiku přibylo toliko jeho emailové podání ze dne 1. 10. 2007. Toto usnesení 

bylo potvrzeno rozhodnutím ţalovaného ze dne 4. 12. 2007, sp. zn. 530/1285a/Ul/07/Zm, podle kterého 

ČIŢP chtěla dát stěţovateli další moţnost vyjádřit se k podkladům provedeného správního řízení ve věci 

uloţení sankce před jejím postoupením odvolacímu orgánu. Podle Nejvyššího správního soudu, pokud by 

tato lhůta měla být skutečně poskytnuta k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí ČIŢP v 

okamţiku, kdy jiţ rozhodnutí bylo vydáno a probíhalo odvolací řízení, je zcela mylná představa, ţe tímto se 

zhojí procesní pochybení, ke kterému došlo v prvoinstančním řízení. Je totiţ otázkou, k čemu by se 

stěţovatel mohl a měl vyjádřit, kdyţ rozhodnutí jiţ bylo vydáno a jeho vyjádření by tak bylo pouze zcela 

formální bez jakéhokoliv praktického smyslu a významu a navíc by kolidovalo s odvoláním. Správní 

orgány tak zjevně přistupovaly k právu podle § 36 odst. 3 správního řádu ryze formálně a pomíjely jeho 

skutečný význam a účel. 

 

V odůvodnění ţalobou napadeného rozhodnutí je mj. jako argument vyvracející tvrzení stěţovatele, ţe 

nebyl povinen k evidenci odpadů v roce 2005, uvedeno, ţe podle ţádosti o integrované povolení (IPPC) je 

zařízení stěţovatele provozováno 24 hod. denně, 7 dní v týdnů a 346 dní v roce, tj. v nepřetrţitém provozu. 

O tomto podkladu měl Nejvyšší správní soud jisté pochybnosti. Sice ze spisového přehledu vyplývá, ţe pod 

č. 14 správního spisu, který obsahuje výše uvedenou charakteristiku, je uvedena charakteristika zařízení v 

rozsahu 1 listu ze ţádosti o integrované povolení. Nicméně není jisté, ţe se tento dokument týká skutečně 

stěţovatele a byl součástí jeho ţádosti o IPPC. Úvodní list se seznamem příloh k ţádosti o IPPC je ve 

správním spise uveden sice pod č. 13, nicméně z něj přímo a jednoznačně nevyplývá, ţe její součástí je i 

charakteristika zařízení z č. 14. Ta je obsaţena na stránce č. 8, přičemţ není patrné, k čemu se vlastně 

vztahuje. Navíc je v něm jako subjekt, jehoţ zařízení se charakteristika týká, uveden zkratkou MEL CZ. 

Pod ní by se dalo rozumět označení stěţovatele, avšak Nejvyšší správní soud nemůţe zjistit, zda tato 

charakteristika byla skutečně učiněna v rámci ţádosti o IPPC, jak vyplývá ze spisového přehledu. Je 

pravdou, ţe stěţovatel toto nenapadl a závěry, ţe se charakteristika ohledně nepřetrţitého provozu týká 

právě jeho, nijak nerozporoval, nicméně tento poznatek je dalším důkazem toho, jak nedbale bylo ve 

správním řízení postupováno. Takový podklad, na němţ je zaloţena stěţejní část argumentace, by si totiţ 

jistě zaslouţil mnohem přehlednější vymezení a určitelnost. 

Podle názoru Nejvyššího správního soudu uvedené pochybnosti, které se vyskytly v rámci řízení o 

odvolání, by samy o sobě ještě nemohly vést k vyslovení závěru o nezákonnosti rozhodnutí ţalovaného, 

nicméně ve spojení s dalšími vadami poukazují na nedbalost vedení odvolacího správního řízení. Jak 

vyplývá ze spisu ţalovaného o podaném odvolání, je jeho součástí vedle rozhodnutí ČIŢP o uloţení sankce, 

odvolání, zmíněného rozhodnutí ţalovaného ze dne 4. 12. 2007 a ţalobou napadeného rozhodnutí také 

charakteristika zařízení stěţovatele ze ţádosti o IPPC, tentokrát v rozsahu str. 4 a 8, kde je identifikován 

stěţovatel a jeho zařízení a ve kterém je obsaţeno tvrzení o nepřetrţitém provozu. Vedle toho je součástí 

spisu tzv. dokumentace EIA závodu stěţovatele, Program likvidace strusky v závodě stěţovatele, Protokol 



 104 

o zkouškách č. A 2668/04 ze dne 15. 12. 2004, dva zápisy ze šetření ve věci přijetí odpadu č. 10 08 08 

od stěţovatele na skládku Lukavec společnosti EUROSUP spol. s. r. o., Posouzení odpadu k. č. 10 08 08 z 

hlediska nebezpečných vlastností H3A, H12 a H13 ze dne 31. 10. 2007 a korespondence se 

stěţovatelem a dalšími orgány veřejné moci. Na odvolací řízení se podle § 93 odst. 1 správního řádu 

pouţijí i ustanovení o vedení správního řízení v prvním stupni. Tím je mj. § 36 odst. 3 správního řádu 

zakotvující právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním. Tuto moţnost je 

správní orgán povinen dát účastníkům i v odvolacím řízení. Tento poţadavek by byl splněn, kdyby byla 

účastníkům dána řádná moţnost seznámit se s poklady a vyjádřit se k nim v řízení v prvním stupni, 

jestliţe by okruh podkladů i v odvolacím řízení zůstal nezměněn. K těmto závěrům přitom dospěla i 

judikatura (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2004, č. j. 7 As 40/2003 - 61, 

publikovaný pod č. 958/2006 Sb. NSS). V posuzovaném případě ale stěţovateli nebyla dána vůbec 

moţnost se před vydáním ţalobou napadeného rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, které jsou uvedeny 

výše. Přitom z obsahu ţalobou napadeného rozhodnutí vyplývá, ţe tyto poklady a poznatky z nich 

vyplývající byly do jeho odůvodnění zahrnuty. Bylo tedy na místě umoţnit stěţovateli, aby se s nimi mohl 

seznámit a učinit k nim vyjádření, resp. alespoň stěţovatele na tuto mnoţnost upozornit a vyzvat jej k 

tomu. Takto ale ţalovaný nepostupoval. I v řízení o odvolání tedy bylo porušeno stěţovatelovo právo 

zakotvené v § 36 odst. 3 správního řádu. Přitom z obsahu podané ţaloby a z ní obsaţených námitek 

vyplývá, ţe tyto směřují vůči uvedeným podkladům a závěrům z nich vycházejících. První vyjádření k těmto 

podkladům tak mohlo být v podstatě učiněno aţ v ţalobě. 

Další pochybení, které Nejvyšší správní soud shledal a které mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí 

ţalovaného a rozhodnutí ČIŢP, je skutečnost, ţe ţalovaný se nevypořádal se všemi námitkami. V odvolání 

proti rozhodnutí ČIŢP o uloţení pokuty stěţovatel mj. uvedl, ţe „v průběhu let 2004 a 2005 byly ze strany 

správního orgánu provedeny nejméně tři kontroly (viz protokoly z 21. 7. a 27. 10. 2004 a 10. 8. 2005). Ve 

všech třech případech je sice neurčitě a nekonkrétně uvedena skutečnost, ţe společnost vede evidenci 

odpadů, ne však v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. … Vzhledem k tomu, ţe od poslední 

takovéto kontroly - provedené dne 10. 8. 2005 uplynuly jiţ více neţ dva roky, nezbývá nám neţ se odkázat 

na § 67 odst. 1 zákona o odpadech, neboť i kdyby odvolací orgán dospěl k závěru, ţe jsme povinni vést 

evidenci odpadů, správní orgán se o této skutečnosti dozvěděl nejpozději dne 10. 8. 2005. Řízení ohledně 

tohoto deliktu tedy vůbec neměl zahajovat.“. Tím stěţovatel namítl prekluzi a nedostatek pravomoci k 

zahájení a vedení řízení ve věci neplnění evidenčních povinností za rok 2005. Nejvyšší správní soud 

konstatuje, ţe ţalovaný k této námitce neučinil ţádné vyjádření a s touto námitkou se tak nevypořádal. 

Přitom stěţovatel tvrdil poměrně zásadní skutečnosti, jejichţ vyjasnění bylo klíčové. V daném ohledu je 

proto rozhodnutí ţalovaného nepřezkoumatelné, coţ v obecné míře napadl stěţovatel v podané ţalobě. 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 3 As 51/2007 - 84, www.nssoud.cz, 

nevypořádá-li se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi námitkami, které v něm byly 

uplatněny, způsobuje to nepřezkoumatelnost rozhodnutí zpravidla spočívající v nedostatku jeho důvodů. 

 

Nejvyšší správní soud celkově uzavřel, ţe byla zjištěna závaţná i méně závaţná procesní pochybení při 

vedení řízení, z nichţ některá mohla mít za následek nezákonnost správních rozhodnutí. Proto Nejvyšší 

správní soud dospěl k závěru o naplnění důvodu kasační stíţnosti podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., 

shledal kasační stíţnost důvodnou, napadený rozsudek Městského soudu v Praze podle § 110 odst. 1 věty 

první s. ř. s. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm je tento soud podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán 

výše vysloveným právním názorem. Městský soud v Praze tedy v dalším řízení zruší pro vady řízení jak 

ţalobou napadené rozhodnutí ţalovaného, tak i rozhodnutí ČIŢP.“ 
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Původce odpadů vzniklých při podnikatelské činnosti 

 

K ustanovení § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění platném do 30. 6. 2010 

 

 

Správní orgány vycházely z nesprávné teze, ţe pokud daný areál vlastní podnikající fyzická 

osoba a tento areál uţívá, resp. hodlá ho uţívat k podnikatelské činnosti, tak odpad z 

provedení úklidu daného areálu vzniknul při podnikatelské činnosti této osoby. Jestliţe tato 

osoba jako nový vlastník areálu neprodukovala komunální odpady při své podnikatelské 
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činnosti, nemůţe být povaţována za jejich původce. Otázku původcovství odpadů nelze 

omezovat pouze na vlastnictví areálu a povahu jeho vlastníka (podnikatel). Správní orgány 

se musí zabývat otázkou, kdo skutečně vyprodukoval daný komunální odpad, resp. kdy byl 

vytvořen. 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2010, č.j. 7 Ca 163/2007-25 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí ţalovaného, neboť má za to, ţe z ust. § 4 písm. p) 

zákona č. 185/2001 Sb. je zřejmé, ţe povinnosti ukládané zákonem o odpadech se mohou vztahovat 

pouze k takovým odpadům, které vznikají v přímé souvislosti s podnikatelskou činností fyzické osoby 

oprávněné k podnikání, a nikoliv k odpadům, které tato osoba vyprodukuje v souvislosti se svou 

podnikatelskou činností nebo se jakýmkoliv způsobem dostanou na pozemek v jeho vlastnictví. Jestliţe 

odpady pocházely z úklidu objektu Byšice 426 a jednalo se o odpady, které v objektu zůstaly po 

předchozím vlastníkovi objektu, nejde o odpady, které by vznikly v přímé souvislosti s podnikatelskou 

činností ţalobce, a povinnosti ukládané zákonem o odpadech se na něj nemohou vztahovat. Ţalobce tyto 

odpady nevyprodukoval, a nemůţe tak být jejich původcem. Navíc oheň se přenesl na odpady nedbalostí 

zaměstnance ţalobce, pana K., jenţ úmyslně pálil pouze klestí po úklidu lesního porostu. Přičemţ pálení 

zbytků z úklidu prováděl zaměstnanec ţalobce bez jeho vědomí. 

 

Ţalovaný navrhl zamítnutí ţaloby, § 4 písm. p) zákona o odpadech neuvádí, ţe odpady musí vznikat v 

přímé souvislosti s podnikatelskou činností, ale pouze v souvislosti. Původcem odpadů z úklidu areálu byl 

ţalobce a objektivní odpovědnost za tyto odpady se nemůţe zbavit tvrzením, ţe při pálení odpadu se 

jednalo o nedbalost zaměstnance bez jeho vědomí. 

Rozhodnutím ţalovaného ze dne 23.4.2007, č.j. 500/78/502 21/07, bylo změněno rozhodnutí České 

inspekce ţivotního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha ze dne 11. 12. 2006, č.j. 41/OOH/0627514 

.04/06/PMM, jímţ byla ţalobci uloţena pokuta 200.000,- Kč tak, ţe původně uloţená pokuta byla ţalobci 

sníţena na částku 50.000,- Kč za pálení odpadu z úklidu areálu. Dle ţalovaného ze spisu a z tvrzení 

ţalobce vyplynulo, ţe byly páleny odpady z úklidu areálu, tedy v souvislosti s podnikatelskou činností 

ţalobce. Ţalovaný má tedy za to, ţe se jednalo o odpady vytvořené z úklidu areálu, proto je ţalobce ve 

vztahu k těmto odpadům jejich původcem ve smyslu § 4 písm. p) zákona o odpadech. Naopak není 

původcem odpadu z úklidu černé skládky nebo v souvislosti se zvířecími kostmi. Ust. § 22 odst. 1 zákona 

o odpadech ve věcech spalování odpadu odkazuje na zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., dle § 3 

odst. 5 tohoto zákona je umoţněno provozování zahradních grilů, táboráků apod. pouze pomocí dřeva, 

dřevěného uhlí, suchých rostlinných materiálů a plynných paliv, z čehoţ plyne, ţe odpad z úklidu areálu, 

který svým charakterem odpovídá směrnému komunálnímu odpadu, nelze spalovat za ţádných okolností 

v otevřeném ohništi. 

Úkony zaměstnance zakládají deliktní odpovědnost zaměstnavatele, proto ţalobní bod ohledně výkonu 

likvidace odpadu bez vědomí ţalobce je nedůvodný. V rozhodnutí ţalovaného ani správního orgánu prvého 

stupně není výslovně uvedeno, jaké povahy byla podnikatelská činnost ţalobce. Z odůvodnění rozhodnutí 

správního orgánu prvého stupně i z obsahu správního spisu (osvědčení o zápisu do evidence 

zemědělského podnikatele, protokol ze dne 12.6.2006) lze dovodit, ţe správní orgán povaţoval za 

podnikatelskou činnost ţalobce provoz zemědělské činnosti. Ve vztahu k původcovství odpadu ve smyslu 

§ 4 písm. p) zákona je zřejmé, ţe správní orgány vycházely z teze, ţe pokud daný areál vlastní podnikající 

fyzická osoba a tento areál uţívá, resp. hodlá ho uţívat k podnikatelské činnosti, tak poté vzniklý odpad 

provedením úklidu areálu je v souvislosti s podnikatelskou činností vlastníka areálu. Dle § 4 písm. p) 

zákona je původcem odpadu kromě jiného fyzická osoba oprávněná k podnikání (ţalobce podmínku 

splňuje), při jejíţ podnikatelské činnosti vznikají odpady. Z rozhodnutí ţalovaného plyne, ţe se jednalo o 

směsný komunální odpad. Nejednalo se o kosti ani o textilie ze SRN. Pokud zákon stanoví podmínku, ţe 

odpady musí vzniknout při podnikatelské činnosti je zřejmé, ţe vznik odpadů musí být dán v určité 

souvislosti s podnikatelskou činností účastníka. Souvislost s podnikatelskou činností je dána jednoznačně 

v případě odpadu vzniklého jako důsledek podnikatelské činnosti, např. obráběcí průmysl a z toho 

plynoucí odpad, při stavební činnosti zbylý nepotřebný stavební materiál nebo naopak stavební suť. Touto 

optikou by v případě podnikání ţalobce zemědělské činnosti - chovu ovcí a prasat jistě nebyl odpad 

komunální povahy. Avšak soud má za to, ţe pojem původce odpadu ve smyslu § 4 písm. p) nelze  

vykládat zuţujícím způsobem ve smyslu pouze přímého důsledku podnikatelské činnosti, ale v jakékoliv 

souvislosti s podnikatelskou činností, tedy i úklid, neboť ţalobce provedl úklid, aby mohl podnikat v 

areálu. Přičemţ s chovem hospodářských zvířat je spojena činnost osob se o ně starajících, kteří 



 106 

vyprodukují komunální odpad. V dané věci však správní orgány dovodily, ţe takovouto podnikatelskou 

činností byl úklid daných prostor, přičemţ ţalobce se ve správním řízení bránil tím, ţe se jednalo o 

komunální odpad zde jiţ vzniklý před tím, neţ dané prostory nakoupil. Podstatou úklidu je přemístit jiţ 

existující odpad na jedno místo a nikoliv tento odpad byť nepřímo vytvořit. Úklidem vznikne pouze odpad 

tvořený pouţitými čistícími prostředky nebo zánikem věci (trosky, zbytky původní věci), případně odnětím 

příslušenství od věci hlavní, nikoli komunální odpad. Lze se tak ztotoţnit s námitkou ţalobce, ţe jestliţe 

odpady zůstaly po předcházejícím vlastníkovi, tudíţ ţalobce tyto opady nevyprodukoval, nemůţe být 

povaţován za původce. Přičemţ správní orgány se nezabývaly tím, kdo skutečně vyprodukoval daný 

komunální odpad, resp. kdy byl vytvořen. Otázku původcovství zjednodušeně omezily na vlastnictví 

nemovitosti a povahu vlastníka areálu (podnikatel). Komunální odpad zcela jistě nevznikl při úklidu 

daného areálu, proto v tomto smyslu nelze tvrdit, ţe odpad vznikl při podnikatelské činnosti ţalobce. 

Ţalovaný tak rozhodl o deliktu ţalovaného, aniţ by řádně zjistil skutkový stav (ve smyslu zjištění okamţiku 

vzniku odpadů v daném areálu – před nebo po nabytí vlastnictví ţalobce k areálu). A zároveň pokud 

aplikoval úvahu o tom, ţe pouhým úklidem došlo ke vzniku odpadů, aplikoval zákon o odpadech v rozporu 

s ustanovením § 4 písm. p) zákona, neboť úklidem nedošlo ke vzniku odpadu. Tudíţ ţalovaný rozhodl 

v rozporu se zákonem, proto soud dle § 78 odst. 1 s.ř.s napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost a věc 

vrátil ţalovanému k dalšímu řízení, ve kterém bude ţalovaný povinen posoudit znovu okamţik vzniku 

předmětného odpadu a tím i souvislost s podnikatelskou činností ţalobce. Zároveň je nutné specifikovat, 

jakou konkrétní povinnost ţalobce porušil, ust. § 12 odst. 1 zákona stanoví pouze obecnou povinnost 

postupovat dle zákona. 
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Určení nositele povinnosti týkající se vratných zálohovaných obalů 

 

K ustanovení § 9 odst. 6 a odst. 7, § 44 odst. 2 písm. f), § 45 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ustanovení § 9 odst. 7 zákona o obalech stanoví povinnost, jejíţ nositel je tímto zákonem 

definován odlišně od nositele povinnosti podle odst. 6 tohoto ustanovení zákona. V řízení je 

proto třeba se zabývat stěţejní právní otázkou, tj. výkladem ustanovení § 9 zákona o 

obalech, a jednoznačně na základě spolehlivě zjištěného skutkového stavu vyjádřit, zda a 

z jakých skutkových či právních důvodů je ţalobce adresátem právní povinnosti podle 

ustanovení § 9 odstavec 6 tohoto zákona, či povinnosti podle odstavce 7 téhoţ ustanovení, 

zda tuto povinnost řádně splnil a z jakých konkrétních důvodů není věcně správná a 

důvodná argumentace ţalobce, týkající se druhu a typu prodeje, který ţalobce uskutečňuje. 

Akceptovat výklad ţalovaného správního orgánu by totiţ znamenalo právní nejistotu 

adresátů uvedené právní normy, kdyţ by obě dvě právní ustanovení téţe právní normy 

upravovala obsahově totoţnou právní povinnost a adresáti právních norem by se nacházeli 

v situaci, kdy není zřejmé, které ustanovení má přednost a jaká lhůta pro ně vlastně platí. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2010, č.j. 11 Ca 212/2009-28-34 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se ţalobou doručenou k Městskému soudu v Praze dne 4. 8. 2009 domáhal přezkoumání a 

zrušení rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí (téţ ţalovaného správního úřadu), ze dne 3.6.2009, 

jímţ bylo zamítnuto odvolání ţalobce a potvrzeno rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí, 

oblastního inspektorátu v Brně ze dne 9. 3. 2009, č.j.: ČIŢP/47/OOH/SR01/0804119.003/09/BMM, 

kterým byla ţalobci uloţena podle ustanovení § 45 písm.a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, pokuta ve 

výši 80.000,- Kč za správní delikt podle ustanovení § 44 odst. 2 písm.f) zákona o obalech, a to za jednání, 

v němţ správní úřad shledal porušení ustanovení § 9 odst.7 zákona o obalech, kdy ţalobce jako osoba, 

která uvedla do oběhu vratné zálohované obaly, tyto obaly neodebírala zpět po dobu nejméně jednoho 

roku od posledního uvedení tohoto obalu do oběhu v provozovně ţalobce v Brně. 
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Městský soud v Praze přezkoumal ţalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před 

správními úřady obou stupňů z hlediska ţalobních námitek, uplatněných v podané ţalobě a při 

přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí 

(ustanovení § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále 

jen s.ř.s.). Vzhledem k tomu, ţe ţalobce ani ţalovaný správní úřad nepoţádali výslovně soud o nařízení 

ústního jednání, vyjádřili tím souhlas se zamýšleným postupem soudu rozhodnout ve věci samé bez 

nařízení ústního jednání. Z tohoto důvodu Městský soud v Praze postupoval podle ustanovení § 51 odst. 1 

s.ř.s. a o podané ţalobě rozhodl, aniţ ústní jednání nařizoval. Věc soud posoudil takto: Ţalobce se 

podanou ţalobou domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, kterým mu byla uloţena podle ustanovení § 

45 písm.a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, pokuta ve výši 80.000,- Kč za správní delikt podle 

ustanovení § 44 odst. 2 písm.f) zákona o obalech, a to za jednání, v němţ správní úřad shledal porušení 

ustanovení § 9 odst.7 zákona o obalech, kdy ţalobce jako osoba, která uvedla do oběhu vratné 

zálohované obaly, tyto obaly neodebírala zpět po dobu nejméně jednoho roku od posledního uvedení 

tohoto obalu do oběhu v provozovně ţalobce v Brně. Podle ustanovení § 44 odstavec 2 písmeno f/ 

zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 

deliktu tím, ţe jako osoba uvedená v ustanovení § 9 poruší některou z povinností týkajících se vratných 

zálohovaných obalů podle ustanovení § 9 tohoto zákona. 

 

Ţalobci bylo napadeným rozhodnutím kladeno za vinu porušení ustanovení § 9 odstavce 7 zákona o 

obalech, podle kterého oznámí-li osoba, která uvedla na trh nebo do oběhu vratné zálohované obaly, ţe 

přestává pouţívat dosud zálohovaný obal, je povinna tento vratný zálohovaný obal odebírat zpět za 

podmínek platných pro dosud zálohovaný obal po dobu nejméně jednoho roku od posledního uvedení 

tohoto obalu na trh nebo do oběhu. Ţalobce v podané ţalobě především namítal, ţe ţalovaný správní úřad 

zaloţil napadené rozhodnutí na nesprávném závěru, ţe ustanovení § 9 odst. 7 stanoví povinnost, která 

navazuje na odstavec 6 téhoţ ustanovení a upřesňuje dobu, po kterou musí být vratné zálohované obaly 

vykupovány v případě, ţe jejich výkup byl ukončen. Podle ustanovení § 9 odstavec 6 zákona o obalech 

osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech jinak neţ prodejem 

spotřebiteli, je povinna informovat osoby, které uvádějí výrobky v těchto obalech na trh nebo je uvádějí do 

oběhu prodejem spotřebiteli, o připravované změně druhu vratného zálohovaného obalu nebo o ukončení 

výkupu vratného zálohovaného obalu nejméně šesti měsíců před provedením této změny nebo před 

ukončením výkupu; po tuto dobu nesmí být výkup těchto vratných zálohovaných obalů zastaven. 

 

Městský soud v Praze dospěl k závěru, ţe ţaloba byla podána důvodně. Důvodnou shledal především 

ţalobní námitku, týkající se vypořádání odvolací námitky ohledně aplikace ustanovení § 9 zákona o 

obalech. Jak jiţ bylo výše uvedeno, ţalovaný odvolací správní úřad zaloţil – stejně jako správní úřad 

prvého stupně - napadené rozhodnutí na závěru, ţe ustanovení § 9 odst.7 stanoví povinnost, která 

navazuje na povinnost, upravenou odstavcem 6 téhoţ ustanovení a upřesňuje dobu, po kterou musí být 

vratné zálohované obaly vykupovány v případě, ţe jejich výkup byl ukončen. Soud přisvědčil ţalobci, pokud 

namítl, ţe uvedený právní výklad uvedeného ustanovení zákona o obalech bezprostředně nevyplývá z 

textu zákona a můţe znamenat pro ţalobce i jiné adresáty právních norem právní nejistotu ohledně jejich 

povinností. Soud se po provedeném řízení přiklonil k názoru ţalobce, ţe oba odstavce (šestý i sedmý) 

ustanovení § 9 zákona o obalech stanoví obsahově totoţnou povinnost, avšak vztahují se na různé 

adresáty právní normy. Zatímco ustanovení odstavce 6 se vztahuje na zvláštní skupinu podnikatelů (viz 

text „...osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech jinak neţ 

prodejem spotřebiteli“) a stanoví kratší dobu pro nucený zpětný výkup vratných zálohovaných obalů, 

ustanovení odstavce sedmého se vztahuje na všechny osoby, které uvedly na trh nebo do oběhu vratné 

zálohované obaly a oznámily, ţe přestávají pouţívat dosud zálohovaný obal. Těmto osobám uvedené 

ustanovení § 9 odstavec 7 zákona o obalech stanoví povinnost tento vratný zálohovaný obal odebírat zpět 

za podmínek platných pro dosud zálohovaný obal po dobu nejméně jednoho roku od posledního uvedení 

tohoto obalu na trh nebo do oběhu. Ţalovaný odvolací správní úřad se v odůvodnění napadeného 

rozhodnutí nijak nevypořádal s tvrzením ţalobce o tom, ţe ţalobce je právě tou osobou, která vzhledem 

k typu či způsobu prodeje uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech jinak neţ 

prodejem spotřebiteli a napadeným rozhodnutím zavázal ţalobce povinností podle ustanovení § 9 

odstavce 7 zákona o obalech, přestoţe ţalobce výslovně namítal, ţe není osobou, která uvedla na trh 

nebo do oběhu vratné zálohované obaly způsobem, kdy je předala konečnému spotřebiteli. Lze souhlasit 

s námitkou ţalobce, ţe obě ustanovení na sebe nenavazují pouţitými pojmy ani z hlediska logické, časové 

a věcné návaznosti. Akceptace výkladu ţalovaného by znamenala právní nejistotu adresátů uvedené 

právní normy, kdyţ by obě dvě právní ustanovení téţe právní normy upravovala obsahově totoţnou právní 

povinnost a adresáti právních norem by se nacházeli v situaci, kdy není zřejmé, které ustanovení má 

přednost a jaká lhůta pro ně vlastně platí. Ţalobci lze přisvědčit v tom, ţe z hlediska právního státu má 
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právo na to, aby právní normy byly vyjádřeny jasně, srozumitelně a aby nebyly rozporné a neumoţňovaly 

různý výklad. Jedině tak můţe ţalobce vědět, jaká má práva a povinnosti a co je zákonem nařízeno či 

zakázáno. Pokud určitá právní norma takovou potřebnou právní jistotu ţalobci neposkytuje, nemůţe být 

vykládána a aplikována k tíţi ţalobce, jak se stalo vydáním ţalobou napadeného rozhodnutí, ale naopak v 

pochybnostech by měla být vykládána v jeho prospěch. 

Městský soud v Praze na základě výše uvedeného odůvodnění shledal důvody pro zrušení ţalobou 

napadeného rozhodnutí pro nezákonnost podle ustanovení § 78 odstavec 1 s.ř.s., ţalobou napadené 

rozhodnutí tedy zrušil a podle odstavce 4 téhoţ právního  ustanovení vrátil věc ţalovanému k dalšímu 

řízení. Správní orgány jsou právním názorem, vysloveným soudem ve zrušujícím rozsudku, v dalším řízení 

vázány (ustanovení § 78 odst. 5 s.ř.s.). Na ţalovaném správním úřadu nyní bude, aby se znovu zabýval v 

rámci řízení o podaném odvolání stěţejní právní otázkou, tj. výkladem ustanovení  § 9 zákona o obalech a 

jednoznačně na základě spolehlivě zjištěného skutkového stavu v odůvodnění nového rozhodnutí vyjádřil, 

zda a z jakých skutkových či právních důvodů je ţalobce adresátem právní povinnosti podle ustanovení § 

9 odstavec 6 či povinnosti podle odstavce 7 téhoţ ustanovení, zda tuto povinnost řádně splnil a z jakých 

konkrétních důvodů není věcně správná a důvodná jeho odvolací argumentace, týkající se druhu a typu 

prodeje, který ţalobce uskutečňuje. Tyto své závěry odvolací správní úřad znovu zohlední při případném 

vydání nového rozhodnutí ve věci samé.  
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G. Integrovaná prevence a omezování znečištění 
 

8 

 

Náleţitosti odůvodnění rozhodnutí o odvolání 

 

K ustanovení § 38 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 

ve znění pozdějších předpisů 

k ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Odvolací správní orgán je povinen reagovat na uplatněné námitky odvolání proti rozhodnutí 

o uloţení pokuty, zejména se zabývat náleţitým odůvodněním výše uloţené pokuty, 

případně právními předpisy předpokládanými okolnostmi vylučujícími protiprávnost 

zjištěného jednání nebo případnými důvody zániku odpovědnosti za správní delikt. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2010, č.j. 11 Ca 276/2009-38 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se ţalobou doručenou k Městskému soudu v Praze dne 29.9.2009, domáhal přezkoumání a 

zrušení rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí České republiky (dále téţ ţalovaného správního úřadu), 

ze dne 14.8.2009, jímţ bylo zamítnuto odvolání ţalobce a potvrzeno rozhodnutí České inspekce ţivotního 

prostředí, Oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem, ze dne 15.6.2009, kterým byla ţalobci udělena 

pokuta ve výši 900.000,- Kč za porušení podmínek provozu zařízení „Skládky skupiny S – NO Lukavec“ 

podle ustanovení § 3.6 a 3.9 integrovaného povolení, vydaného dne 31.10.2007 Krajským úřadem 

Ústeckého kraje. 

Podle ustanovení § 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o integrované prevenci), se rozumí : 

- zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností 

uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické 

stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v 

dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku 

pouţívanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se povaţuje i stacionární 

technická jednotka neuvedená v příloze č.1 k tomuto zákonu, jestliţe provozovatel zařízení pro ni poţádá 

o vydání integrovaného povolení, 

- integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, včetně provozu 

činností přímo spojených s provozem zařízení v místě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany ţivotního prostředí, 

ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umoţňují, 

- provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje nebo bude provozovat 

zařízení. 

Podle ustanovení § 16 odstavec 1 písmeno a/ zákona o integrované prevenci, je provozovatel zařízení 

povinen provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona. 

Podle ustanovení § 37 odstavec 2 zákona o integrované prevenci se právnická nebo podnikající fyzická 

osoba jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, ţe provozuje zařízení bez platného 

integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v 

rozporu s podmínkami integrovaného povolení. 

 
Důvodnými shledal městský soud ţalobní námitky, které byly ţalobcem vzneseny ve třetí ţalobní námitce, 

v níţ ţalobce namítl, ţe za vytýkané správní delikty podle ustanovení § 38 odst.1 zákona o integrované 

prevenci neodpovídá, neboť prokázal, ţe vynaloţil veškeré úsilí, které bylo moţno poţadovat, aby porušení 

právní povinnosti zabránil. 
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Z obsahu spisového materiálu je zřejmé, ţe ţalobce podal proti rozhodnutí správního úřadu prvého stupně 

tzv. blanketní odvolání bez uvedení konkrétních důvodů, které bylo správnímu úřadu doručeno dne 

2.7.2009. Následně ţalobce své odvolání odůvodnil písemnými podáními, označenými jako doplnění 

odvolání, doručenými správnímu úřadu prvého stupně ve dnech 3.7.2009 a 10.8.2009. Ţalovaný odvolací 

správní úřad však v odůvodnění ţalobou napadeného rozhodnutí, které bylo vydáno dne 14.8.2009, však 

na konkrétní odvolací námitky ţalobce, obsaţené v obou doplněních původního odvolání, konkrétním a 

jednoznačným způsobem nereagoval, V odůvodnění napadeného rozhodnutí o odvolání tak chybí 

jakákoliv zmínka o důvodech a způsobu vyměření pokuty, jímţ se Česká obchodní inspekce ţivotního 

prostředí vůbec nezabývala. Odvolací správní úřad se nezabýval výslovně ani odvolací námitkou absence 

jednotlivých aspektů závaţnosti správního deliktu podle ustanovení § 38 odst.2 zákona o integrované 

prevenci. Absence jakékoli zmínky o důvodech stanovení výše pokuty ve vztahu k zákonem předepsaným 

aspektům stanovení výše pokuty, ke kterým je podle ustanovení § 38 odst.2 zákona správní orgán 

povinen přihlíţet, můţe zakládat nezákonnost rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí a ţalovaný 

odvolací správní úřad byl povinen se k odvolání s touto problematikou v odůvodnění napadeného 

rozhodnutí.vypořádat. 

Odůvodnění ţalobou napadeného rozhodnutí tak nesplňuje náleţitosti odůvodnění rozhodnutí, jak jsou 

uvedeny v ustanovení § 68 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. Tím, ţe se ţalovaný odvolací správní úřad nevypořádal náleţitě se všemi uplatněnými 

odvolacími námitkami, zatíţil řízení před správními úřady obou stupňů vadou, která mohla mít za 

následek nesprávné rozhodnutí ve věci samé, a tato vada je důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí 

soudem. 

Obdobně to platí i o ţalobní námitce, v níţ ţalobce namítal, ţe přestoţe zákon o integrované prevenci 

hledisko majetkových poměrů právnické osoby při určování výše pokuty výslovně neobsahuje, musí k 

němu správní úřad bezesporu přihlíţet. Ani v rozhodnutí o odvolání, ani v rozhodnutí České inspekce 

ţivotního prostředí při stanovení výše pokuty za správní delikt zjevně nebyla zohledněna majetková a 

ekonomická situace ţalobce, přestoţe ţalobce ţalovaného na svou špatnou majetkovou a ekonomickou 

situaci včas výslovně upozornil a vše doloţil příslušnými důkazy. 

K uvedenému však povaţoval Městský soud v Praze za potřebné předeslat, ţe pokud hledisko 

majetkových poměrů účastníka řízení o uloţení pokuty za správní delikt bezprostředně z obecně 

závazného právního předpisu nevyplývá, pak při úvaze o výši pokuty je třeba nepochybně přihlíţet ke 

skutečnosti, ţe zákon o integrované prevenci stanoví horní hranici sazby pokuty za předmětný správní 

delikt v částce 7.000.000,- Kč (ustanovení § 37 odstavec 4 zákona o integrované prevenci. Ţalobce si 

musel být při své činnosti vědom toho, ţe mu za porušení právních předpisů hrozí takto vysoká pokuta. 

Z výše uvedených důvodů soud ţalobou napadené rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost z důvodu 

nedostatků odůvodnění podle ustanovení § 78 odstavec 1 s.ř.s. a současně vyslovil, ţe se věc vrací k 

dalšímu řízení ţalovanému (ustanovení § 78 odst.4 s.ř.s.). Správní orgány jsou právním názorem, 

vysloveným Městským soudem v Praze, v dalším řízení vázány (ustanovení § 78 odst.5 s.ř.s.). 

V dalším řízení bude na odvolacím správním orgánu, aby se znovu zabýval odvoláním ţalobce a jeho 

obranou, uplatněnou ve správním řízení. V intencích shora uvedeného ţalovaný znovu rozhodne o odvolání 

ţalobce a v odůvodnění rozhodnutí se jednoznačně, určitě a srozumitelně vypořádá se všemi odvolacími 

námitkami, vznesenými ţalobcem v podaném odvolání a jeho doplněních, přičemţ uvede, na základě 

jakých konkrétních skutkových okolností a na základě aplikace konkrétních ustanovení zákona dospěl k 

závěru, ţe v daném případě byly splněny předpoklady pro uloţení sankce ţalobci za porušení zákona či 

zda a z jakých důvodů byly splněny naopak podmínky pro postup podle ustanovení § 38 odstavec 2 

zákona o integrované prevenci vzhledem k ţalobcem uváděným skutečnostem. 
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H. Právo na informace o ţivotním prostředí 
 

1 

 

I. Poskytování informací podle příslušného zákona 

II. Provozní řád jako informace o ţivotním prostředí 

 

K ustanovení § 2, § 8, § 15 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, 

ve znění platném a účinném ke dni 8. 8. 2007 

k ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

platném a účinném ke dni 8. 8. 2007 

 

 

I. Pokud povinný subjekt při posouzení ţádosti podané s odkazem na zákon č. 

123/1998 Sb. dospěje k závěru, ţe ţádaná informace není informací o stavu 

ţivotního prostředí, pak je na místě, aby ţádost byla posouzena a rozhodnuto o ní 

bylo podle obecné právní úpravy týkající se práva na svobodný přístup k informacím, 

jeţ je obsaţena v zákoně č. 106/1999 Sb. 

II. Nelze souhlasit s tou částí odůvodnění napadeného rozhodnutí, ţe provozní řád 

nepřináší údajně ţádnou informaci o ţivotním prostředí, neboť se jedná pouze o 

dokument, který, je-li schválen, znamená, ţe kdyţ provozovatel bude své zařízení 

provozovat s ním v souladu, pak se nedostane do rozporu s povinnostmi, které mu 

vyplývají ze zákona o odpadech. Takový výklad neobstojí, neboť jeho doslovné 

uplatňování by zamezilo jakékoliv moţné veřejné kontrole veřejné správy a oblasti 

týkající se ţivotního prostředí. Pokud se provozní řád týká zařízení, které je 

technologicky provozováno v reţimu zákona o odpadech, přičemţ jde dokonce o 

imanentní součást rozhodnutí vydaného v reţimu odpadového hospodářství, 

neobstojí podle soudu argumentace ţalovaného, ţe nejde o informace o ţivotním 

prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. 

 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze 10. března 2010,  č.j. 10 Ca 311/2007-28 

(Z vlastních zdrojů) 

  

Z odůvodnění: 

 
Ţalobce se včas podanou ţalobou domáhal zrušení rozhodnutí č.j. 500/991/50015/07 ze dne 8.8.2007, 

kterým bylo zamítnuto odvolání ţalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze 

dne 10.5.2007, kterým nebylo vyhověno ţádosti ţalobce o poskytnutí provozního řádu zařízení pro výrobu 

regranulátu a polyetylénových pytlů z odpadů společnosti TEMPLAST s.r.o. 

 

Městský soud v Praze přezkoumal napadené správní rozhodnutí v mezích ţalobních bodů (ust. § 75 odst. 

2 s.ř.s.), vycházeje přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního 

úřadu (ust. § 75 odst. 1 s.ř.s.), přičemţ dospěl k závěru, ţe ţaloba je důvodná. Ve věci soud rozhodl bez 

jednání, neboť účastníci řízení s takovým postupem vyslovili souhlas (ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.). Celou věc 

posoudil takto. 

Podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod jsou svoboda projevu a právo na informace zaručeny, kaţdý 

má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakoţ i 

svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je 

nepřípustná. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v 

demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou 

bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou 

povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti; podmínky a provedení stanoví 

zákon. 

Podle čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, má kaţdý právo zastávat svůj názor bez překáţky, dále 
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má kaţdý právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, 

prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby. Uţívání práv uvedených v 

předchozí větě s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Můţe proto podléhat určitým omezením, 

avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jeţ jsou nutná k respektování práv nebo 

pověsti jiných, k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo 

morálky. 

Podle § 2 (povinnost poskytovat informace) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění platném k datu vydání napadeného rozhodnutí, jsou povinnými subjekty, které mají 

podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, 

územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, 

kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických 

nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.  

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platném k datu 

vydání napadeného rozhodnutí, se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon (s odkazem na zákon č. 

123/1998 Sb.) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení ţádosti včetně náleţitostí a způsobu podání 

ţádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. 

Výluku z povinnosti poskytovat informace upravuje § 11 citovaného zákona. 

 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění k datu vydání napadeného 

rozhodnutí, upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečení práva na přístup k 

informacím o ţivotním prostředí a na včasné a úplné informace o ţivotním prostředí, na vytvoření 

podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o ţivotním prostředí ze 

strany povinných subjektů. 

Podle § 2 se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) informacemi  o  ţivotním  prostředí  informace  v  jakékoliv  technicky  proveditelné  podobě,  které  

vypovídají zejména o  

1. stavu a vývoji ţivotního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, 

2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo 

by mohly mít vliv na stav ţivotního prostředí a jeho sloţek, 

3. stavu sloţek ţivotního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, 

o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do ţivotního 

prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho sloţky, a o důsledcích těchto emisí, 

4. vyuţívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na ţivotní prostředí a rovněţ údaje nezbytné pro 

vyhodnocování příčin a důsledků tohoto vyuţívání a jeho vlivů na ţivé organismy a společnost, 

5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí, 

6. správních řízeních ve věcech ţivotního prostředí, posuzování vlivů na ţivotní prostředí, peticích a 

stíţnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněţ informace obsaţené v písemnostech týkajících se 

zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí ţivotního prostředí chráněných podle zvláštních 

předpisů,  

7. ekonomických a finančních analýzách pouţitých v rozhodování a dalších opatřeních a postupech ve 

věcech ţivotního prostředí, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků, 

8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách ţivota lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny 

stavem sloţek ţivotního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2, 

9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem sloţek 

ţivotního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2, 

10. zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany ţivotního prostředí, 

11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., 

jichţ se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění, 

12. mezinárodních závazcích týkajících se ţivotního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z 

mezinárodních smluv, jimiţ je Česká republika vázána, 

13. zdrojích informací o stavu ţivotního prostředí a přírodních zdrojů; 

 
Ţalobce napadenému rozhodnutí vytýkal zejména nesprávnost závěru o tom, ţe nejde o informaci o 

ţivotním prostředí, odkazoval zejména na § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., a dále i na to, ţe se jedná 

o informaci o správních řízeních ve věcech ţivotního prostředí, pokud provozní řád je nedílnou součástí 

rozhodnutí vydaného krajským úřadem. 

Soud v souladu se ţalobcem musí konstatovat, ţe právu na informace o ţivotním prostředí odpovídá 

povinnost povinných subjektů informace poskytovat. Toto právo není jen upraveno v zákoně o právu na 
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informace o ţivotním prostředí, jak oba správní orgány dovodily, ale obecná úprava poskytování informací 

je vymezena v zákoně o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., přičemţ zákon č. 123/1998 

Sb., je vůči předně uvedené úpravě speciálním právním předpisem. Z toho potom vyplývá, ţe pokud 

správní orgány zaloţily svá rozhodnutí o neposkytnutí informace ţalobci na závěru, ţe podle (speciální) 

právní úpravy toto právo nepřísluší, neboť se nejedná o informace týkající se ţivotního prostředí, pak ale 

měla být ţádost ţalobce posouzena jako ţádost o poskytnutí informace podaná podle obecné právní 

úpravy (k tomu srov. Rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn. 9 Ca 270/2004). Podle názoru soudu 

pokud totiţ povinný subjekt při posouzení ţádosti podané s odkazem na zákon č. 123/1998 Sb. dospěje k 

závěru, ţe ţádaná informace není informací o stavu ţivotního prostředí, pak je namístě, aby ţádost byla 

posouzena a rozhodnutí o ní bylo podle obecné právní úpravy týkající se práva na svobodný přístup k 

informacím, jeţ je obsaţena v zákoně č. 106/1999 Sb. V daném případě byla ţádost podána s odkazem 

na zákon č. 123/1998 Sb., ale je z jejího obsahu zřejmé, ţe je poţadována informace týkající se 

dokumentu, který je součástí vydaného rozhodnutí (tedy jde o informaci týkající se případně určité 

činnosti správního orgánu), pak skutečně při závěru ţalovaného, ţe nejde o informaci o stavu ţivotního 

prostředí, bylo namístě takovou ţádost posoudit i podle obecné úpravy, coţ ale ţalovaný v dotyčném 

rozhodnutí neučinil. Proto je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné. 

 
Nad rámec uvedeného soud nemohl přehlédnout zjevný rozpor vyplývající z rozhodnutí ţalovaného a 

povinného subjektu, pokud na jedné straně oba odmítly poskytnout informaci týkající se reţimu zařízení 

(provozního řád), které svou činnost provozuje v oblasti nakládání s odpady a v mezích správního 

rozhodnutí, ale na druhou stranu ţalobci byly některé jiné obdobné informace poskytnuty (např. 

katalogová čísla dle souhlasu k příjmů odpadů). Dále nelze souhlasit s tou částí odůvodnění napadeného 

rozhodnutí, v níţ ţalovaný uvádí, ţe provozní řád nepřináší ţádnou informaci o ţivotním prostředí, neboť se 

jedná pouze o dokument, který je-li schválen, znamená, ţe kdyţ provozovatel bude své zařízení provozovat 

s ním v souladu, pak se nedostane do rozporu s povinnostmi, které mu vyplývají ze zákona o odpadech. 

Takový výklad neobstojí, neboť jeho doslovné uplatňování by zamezilo jakékoliv moţné veřejné kontrole 

veřejné správy a oblasti týkající se  ţivotního prostředí. Soud je toho názoru, ţe ţádal-li ţalobce o 

poskytnutí provozního řádu, přičemţ jde o provozní řád, který se týká provozu zařízení, které je 

technologicky provozováno v reţimu zákona o odpadech, přičemţ jde dokonce o imanentní součást 

rozhodnutí vydaného v reţimu odpadového hospodářství, pak podle mínění soudu taková argumentace 

ţalovaného ani povinného subjektu, ţe se de facto nejedná o informace jakkoliv se týkající ţivotního 

prostředí, tedy ţe nejde o informace dle § 2 písm. a) bodu 3 ani bodů 2 a 6, neobstojí. Výklad vymezení 

rozsahu informací v reţimu zákona o informacích o ţivotním prostředí nelze zúţit, jak to učinil ţalovaný i 

povinný subjekt, pouze na poskytnutí naměřených hodnot či jiných veličin týkajících se (aktuálně) 

skutečného stavu ţivotního prostředí. Takový výklad by byl nepřípustně zuţující a navíc by zakládal 

moţnost libovůle, neboť by dával povinnému subjektu moţnost uváţit, kdy jde o informaci o stavu 

ţivotního prostředí a kdy nikoliv. Princip poskytování informací, na něţ má právo ţadatel, je právě opačný, 

a vyplývá z principů zakotvených ve výše uvedených úmluvách - je třeba poskytnout veškeré informace 

týkající se činnosti správních orgánů a i ţivotního prostředí. Případné omezení je moţné na základě 

zákona a pouze z váţných důvodů (mlčenlivost, některé utajované informace…). Proto odepření 

poskytnutí informace o provozním řádu technologického zařízení pro výrobu regranulátu a 

polyetylénových pytlů z odpadů soud nepovaţuje v napadeném rozhodnutí za řádně a v souladu s 

uvedenými principy odůvodněné. Pokud skutečně existuje zákonná výluka k odepření dané informace, je 

třeba tuto jasně ţadateli sdělit a na tuto odkázat, případně, pokud povinný subjekt dospěje k závěru, ţe v 

reţimu zákona č. 123/1998 Sb. informaci poskytnout nelze, pak bude třeba dotyčnou ţádost posoudit a 

rozhodnout o ní i v reţimu obecné úpravy poskytování informací. Zákon č. 123/1998 Sb. obsahuje 

speciální ustanovení o omezení přístupu k informacím, a to v ust. § 8 a v § 15 zákona. Podle uvedeného 

ust. § 8 odst. 4 písm. a) porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace označené za 

obchodní tajemství, pokud se poţadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele na 

ţivotní prostředí. Uvedené ţalobou napadené rozhodnutí zatím není opatřeno výše uvedenými úvahami, 

případně nebylo o ţádosti ani rozhodováno podle obecné úpravy, proto soud přistoupil k jeho zrušení a 

vrácení věci zpět k dalšímu řízení. Vzhledem k tomu, ţe uvedenými nedostatky trpí i prvostupňové 

rozhodnutí, soud zrušil i rozhodnutí povinného subjektu v prvním stupni.  
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  
 

 

Seznam sloţkových zákonů v oblasti ţivotního 

prostředí  
 

 

Na úseku ochrany vod 

 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 

Na úseku ochrany ovzduší 

 

- zákon č. 86/2002 Sb., o  ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Na úseku ochrany přírody a krajiny 

 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými ţivočichy, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně 

některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích 

rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o 

změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroţenými druhy), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 

Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 

 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

Na úseku geologie, ochrany nerostného bohatství  a  ekologického dohledu nad těţbou 

 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, (ve znění pozdějších předpisů), 

 

 

Na úseku odpadového hospodářství 

 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem a o změně některých zákonů, 
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Na úseku posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

 

- zákon č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů  (zákon o posouzení vlivů na ţivotní prostředí), ve  znění pozdějších 

předpisů, 

 

 

Na úseku nakládání s chemickými látkami 

 

- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

Na úseku prevence závaţných havárií 

 

- zákon  č. 59/2006 Sb., o  prevenci  závaţných  havárií  způsobených  vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona               

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů,  (zákon o prevenci závaţných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

Na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 

 

- zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy  

a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

Na úseku integrované prevence a omezování znečištění 

 

- zákon č. 76/2002 Sb.,  o integrované prevenci a o omezování znečištění,  

o integrovaném  registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 25/ 2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí  

a integrovaném systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti ţivotního prostředí  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

Na úseku starých ekologických zátěţí a ekologické újmy 

 

- zákon č. 167/2008 Sb., o přecházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


