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666666662222222266666666    
    
Dostatečně určité vymezení předmětu zahajovaného řízení Dostatečně určité vymezení předmětu zahajovaného řízení Dostatečně určité vymezení předmětu zahajovaného řízení Dostatečně určité vymezení předmětu zahajovaného řízení     
 
k § 46 odst. 1 zákona č. 5k § 46 odst. 1 zákona č. 5k § 46 odst. 1 zákona č. 5k § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů00/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů00/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů00/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
 
    
Předmět jakéhokoliv zahajovaného řízení (a pro oznámení o zahájení správněPředmět jakéhokoliv zahajovaného řízení (a pro oznámení o zahájení správněPředmět jakéhokoliv zahajovaného řízení (a pro oznámení o zahájení správněPředmět jakéhokoliv zahajovaného řízení (a pro oznámení o zahájení správně----trestního řízení to trestního řízení to trestního řízení to trestního řízení to 
platí zvláště) musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, platí zvláště) musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, platí zvláště) musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, platí zvláště) musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, 
jaké jejaké jejaké jejaké jeho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení ho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení ho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení ho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení 
hájit.hájit.hájit.hájit.    
Detailní, vyčerpávající vymezení skutkového stavu, na základě kterého bude rozhodováno, není Detailní, vyčerpávající vymezení skutkového stavu, na základě kterého bude rozhodováno, není Detailní, vyčerpávající vymezení skutkového stavu, na základě kterého bude rozhodováno, není Detailní, vyčerpávající vymezení skutkového stavu, na základě kterého bude rozhodováno, není 
ani nutné k tomu, aby mohli účastníci řízení uplatňovat svá práva. Postaani nutné k tomu, aby mohli účastníci řízení uplatňovat svá práva. Postaani nutné k tomu, aby mohli účastníci řízení uplatňovat svá práva. Postaani nutné k tomu, aby mohli účastníci řízení uplatňovat svá práva. Postačuje, jsoučuje, jsoučuje, jsoučuje, jsou----li seznámeni li seznámeni li seznámeni li seznámeni 
se základními okolnostmi případu tak, aby mohli předložit své argumenty, tvrzení a důkazy s se základními okolnostmi případu tak, aby mohli předložit své argumenty, tvrzení a důkazy s se základními okolnostmi případu tak, aby mohli předložit své argumenty, tvrzení a důkazy s se základními okolnostmi případu tak, aby mohli předložit své argumenty, tvrzení a důkazy s 
cílem ovlivnit výsledné rozhodnutí správního orgánu. Oznámení o zahájení řízení tudíž musí cílem ovlivnit výsledné rozhodnutí správního orgánu. Oznámení o zahájení řízení tudíž musí cílem ovlivnit výsledné rozhodnutí správního orgánu. Oznámení o zahájení řízení tudíž musí cílem ovlivnit výsledné rozhodnutí správního orgánu. Oznámení o zahájení řízení tudíž musí 
obsahovat vymezení věci tak, aby nevznikly důvodnobsahovat vymezení věci tak, aby nevznikly důvodnobsahovat vymezení věci tak, aby nevznikly důvodnobsahovat vymezení věci tak, aby nevznikly důvodné pochybnosti o tom, co je předmětem řízení.é pochybnosti o tom, co je předmětem řízení.é pochybnosti o tom, co je předmětem řízení.é pochybnosti o tom, co je předmětem řízení.    
    
     
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011----63636363    
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2011, čj.1 Afs 58/2009Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2011, čj.1 Afs 58/2009Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2011, čj.1 Afs 58/2009Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2011, čj.1 Afs 58/2009----541541541541    
 (Z vlastních zdrojů) (Z vlastních zdrojů) (Z vlastních zdrojů) (Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nodůvodnění rozsudku Nodůvodnění rozsudku Nodůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: ejvyššího správního soudu: ejvyššího správního soudu: ejvyššího správního soudu:     
    
Včas podanou kasační stížností se žalobkyně společnost SLOVLIKER ČR, s. r. o. domáhá u Nejvyššího správního soudu 
vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2010, č.j. 10 Ca 211/2008-
28, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.  
Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně 
společnost SLOVLIKER ČR, s. r. o domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí ze dne 17. 
7. 2008, č.j. 570/3200/07/On, kterým bylo: I) zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále též „krajský úřad“), ze dne 20. 9. 2007, č. j. KUZL 
47777/2007, a současně potvrzeno toto prvostupňové rozhodnutí; jímž bylo rozhodnuto tak, že movitá věc „výpalky z 
destilace lihovin“ ve vlastnictví žalobkyně je odpadem dle zákona o odpadech, a II) zrušeno rozhodnutí krajského 
úřadu o opravě zřejmé nesprávnosti ze dne 15. 10. 2007, č. j. KUZL 69064/2007. Městský soud při svém rozhodování 
vyšel z toho, že termín užitý krajským úřadem „výpalky z destilace lihovin“ je správný a jednoznačný a musel být 
žalobkyni srozumitelný. Nedůvodná je pak námitka žalobkyně, že krajský úřad nevyčkal její reakci na upřesnění 
předmětu řízení. Při upřesnění předmětu řízení sice krajský úřad žalobkyni žádnou další lhůtu nestanovil, ale vyčkával 
ještě deset dní od doručení tohoto upřesnění, než vydal rozhodnutí ve věci. Pokud jde o věcné posouzení předmětu 
řízení, zákon o odpadech je koncipován tak, že v řízení o odstranění pochybností leží na vlastníku movité věci jak 
břemeno tvrzení, tak břemeno důkazní a je na něm, aby předložil důkazy, které prokáží to, že se o odpad nejedná. 
Podklady shromážděné v rámci provedené kontroly neprokazují, že předmětné výpalky nejsou odpadem. Tvrzení 
žalobkyně, že zpracováním výpalků do orné půdy získává prospěch, je nelogické. Ze smlouvy o nájmu pozemků, kam 
žalobkyně výpalky vyváží, platí žalobkyně za nájem, přičemž jako protihodnota nájemného nevyplývá ze smlouvy nic 
jiného než možnost tyto pozemky využívat k ukládání výpalků. Žalobkyně tedy tvrdí, že zhodnocuje cizí pozemek a za 
toto zhodnocování platí vlastníkovi pozemku nájemné. Nevěrohodné je rovněž tvrzení žalobkyně o tom, že předmětné 
pozemky hodlá v budoucnu využívat k pěstování obilnin. O ničem takovém nájemní smlouva nehovoří. Zákon 
považuje za nakládání s odpady i jejich aplikaci do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii. 
Pokud tedy žalobkyně tvrdila, že předmětné výpalky využívá tak, že je zapracovává do půdy, aby zlepšila její kvalitu, 
sama tím vlastně přiznává, že s výpalky nakládá jako s odpadem. Pokud by ukládáním nedocházelo ke zlepšování 
vlastností půdy, jednalo by se o ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu. V obou případech je správný závěr, že se 
jedná o odpad. Pokud by nebylo možno výpalky dále využít, musela by je žalobkyně evidovat jako odpad a odstranit je 
zákonu odpovídajícím způsobem. Žalobkyně nicméně dospěla k závěru, že tyto výpalky je možno ekonomicky využít 
jakožto hnojiva. Mohla je tedy buďto coby hnojivo např. prodat, což by ovšem vyžadovalo registraci ve smyslu zákona 
č. 156/1998 Sb., anebo je využít sama – v takovém případě se ale jedná o nakládání s odpadem a znamená to, že 
výpalky jsou odpadem. Městský soud neshledal v odůvodnění rozhodnutí žalovaného důvod pro zrušení tohoto 
rozhodnutí, a žalobu proto jako nedůvodnou zamítl. 
(...) 
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Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 
109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnila stěžovatelka v podané kasační stížnosti, a dospěl k 
závěru, že kasační stížnost není opodstatněná. 
Stěžovatelka v prvé řadě namítá, že správní řízení bylo postiženo vadou, když oznámení o zahájení řízení 
neobsahovalo vymezení předmětu řízení tak, aby nevznikla pochybnost. Stěžovatelka naopak pochybnost měla, neboť 
jí bylo oznámeno zahájení řízení ohledně věci, která podle ní objektivně neexistovala. Postupem správních orgánů jí 
přitom byla odejmuta možnost v rámci řízení před krajským úřadem uplatňovat svá práva, neboť v odvolacím řízení 
nemohla předkládat nové skutečnosti a důkazy. 
Dostatečně jasné a přesné vymezení předmětu řízení ze strany správního orgánu je předpokladem pro to, aby 
účastníci řízení mohli v plné míře uplatňovat v řízení svá práva. Nejvyšší správní soud proto ve své dřívější rozhodovací 
činnosti dospěl k závěru, že „předmět jakéhokoliv zahajovaného řízení (a pro oznámení o zahájení správně-trestního 
řízení to platí zvláště) musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho 
jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit.“ (rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 31. 3. 2010, č. j. 1 Afs 58/2009 - 541, publikovaný pod č. 2119/2010 Sb.NSS). Na druhou 
stranu je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že na samém počátku řízení často není možné jeho předmět zcela přesně 
vymezit. V dalším průběhu řízení totiž může dojít k jeho korekci v důsledku zjištění doplňujících skutečností a 
provedení důkazů. Detailní, vyčerpávající vymezení skutkového stavu, na základě kterého bude rozhodováno, není ani 
nutné k tomu, aby mohli účastníci řízení uplatňovat svá práva. Postačuje, jsou-li seznámeni se základními okolnostmi 
případu tak, aby mohli předložit své argumenty, tvrzení a důkazy s cílem ovlivnit 
výsledné rozhodnutí správního orgánu. Oznámení o zahájení řízení tudíž musí obsahovat vymezení věci tak, aby 
nevznikly důvodné pochybnosti o tom, co je předmětem řízení. Případné pochybnosti jsou sice projevem subjektivního 
vztahu osoby ke vnímané skutečnosti, nicméně není možné vycházet z pouhého tvrzení účastníka řízení, že takové 
pochybnosti skutečně má. Je proto nutné zkoumat, zda se jedná o pochybnosti důvodné, tj. zda mohou být tvrzené 
skutečnosti při přihlédnutí ke všem okolnostem případu objektivně vnímány jako rozpor či nejasnost.  
V daném případě stěžovatelka tvrdí, že za předmět řízení byla označena neexistující věc –„výpalky z výroby lihovin“, v 
důsledku čehož měla pochybnost, co je předmětem řízení. Jak výše uvedeno, je nutno zkoumat, nakolik byla 
stěžovatelčina pochybnost důvodná, tj. zda vymezení předmětu učiněné krajským úřadem objektivně navozovalo 
dojem rozpornosti či nejednoznačnosti. Nejvyšší správní soud má ve shodě se správními orgány i městským soudem 
za to, že tomu tak v projednávané věci není. 
V oznámení o zahájení správního řízení bylo stěžovatelce sděleno, že se zahajuje správní řízení podle ust. § 46 odst. 1 
správního řádu ve věci rozhodnutí v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad podle § 3 zákona o 
odpadech. Dále krajský úřad v oznámení uvedl: „Jedná se o výpalky z destilace lihovin, které vznikají jako vedlejší 
produkt při výrobě lihu ve společnosti Slovliker ČR, s.r.o., Brno, v provozovně Lidická 1322, 686 04 Kunovice.“ Krajský 
úřad také podrobně rozvedl okolnosti, které vedly k zahájení řízení. Zejména vylíčil, že správní řízení bylo zahájeno na 
návrh České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, s tím, že k návrhu byly přiloženy podklady, mezi 
nimiž je například Protokol o výsledku neohlášené kontroly nakládání s odpady ve společnosti SLOVLIKER ČR, s.r.o. se 
sídlem v Brně, provozovna Kunovice, sepsaný pracovníky České inspekce životního prostředí a Krajského úřadu 
Zlínského kraje dne 1. 3. 2007, či kopie dokladů předložených stěžovatelkou. 
Zahájení předmětného řízení tedy jednoznačně předcházela kontrola ze strany České inspekce životního prostředí, o 
které byl sepsán protokol, který je součástí správního spisu a z něhož je zřejmé, že u kontroly byli přítomni J. P., ředitel 
a jednatel stěžovatelky a Ing. Ludmila Halačková, jednatelka stěžovatelky. Protokol výslovně uvádí následující: 
„Výroba lihu probíhá pouze z pšenice a kukuřice kvasným způsobem. Tento líh je používán pro technické účely, výrobu 
nápojů, chemický provoz a v lékopisné kvalitě pro farmacii. Suroviny jsou podrceny, smíchány s vodou a enzymaticky 
připraveny pro kvašení. Po prokvašení, které trvá cca 72 hodin je směs destilována na záparové koloně, poté na 
rektifikační koloně a část lihu je odvodněna na odvodňovací koloně. […] Výpalky z výroby (cca 50 t denně) jsou 
zahušťovány, část je využita jako krmivo, část jako hnojivo. […] Na základě rozboru vzorku výpalků nevede společnost 
výpalky v evidenci odpadů.“ Jak je dále z protokolu patrno, při kontrole byly stěžovatelkou předloženy doklady, mezi 
nimiž jsou například i protokoly o analýze vzorků výpalků. Při kontrole byla také pořízena fotodokumentace výpalků. 
Za shora uvedených okolností je nutno konstatovat, že stěžovatelka musela vědět, že správní řízení je zahajováno na 
základě kontroly České inspekce životního prostředí ze dne 1. 3. 2007, při které byli přítomni její jednatelé. Vymezení 
předmětu řízení slovy „výpalky z destilace lihovin, které vznikají jako vedlejší produkt při výrobě lihu ve společnosti 
Slovliker ČR, s.r.o., Brno, v provozovně Lidická 1322, 686 04 Kunovice“ ve spojení s odkazem na protokol o kontrole 
ze dne 1. 3. 2007, v němž je podrobněji popsán výrobní proces v předmětné provozovně stěžovatelky s tím, že při 
tomto výrobním procesu vznikají výpalky, které jsou dle tvrzení stěžovatelky využívány jako hnojivo a krmivo, nemůže 
objektivně žádné důvodné pochybnosti vzbuzovat. Stěžovatelka byla prostřednictvím svých jednatelů přítomna 
kontrole dne 1. 3. 2007, reagovala na výtky České inspekce životního prostředí, například předložením rozboru vzorků 
výpalků, byla přítomna pořízení fotodokumentace nakládání s výpalky, v oznámení o zahájení řízení byla uvědoměna 
o tom, že řízení je zahajováno v přímé spojitosti s touto kontrolou. Důvodnost jakýchkoliv pochybností stěžovatelky o 
předmětu řízení je proto zcela vyloučena. Argumentaci stěžovatelky, že výpalky z destilace lihovin nevznikají, takže 
nevěděla, co bude předmětem řízení, je nutno považovat za účelovou. Stěžovatelka tvrdila, že správně měl být 
předmět řízení vymezen jako „výpalky z destilace lihu“. Nicméně, pokud by jí skutečně daly správní orgány za pravdu, 
mohla by opět se stejnou argumentací namítat, že destilací lihu nevznikají výpalky, a neví proto, co je předmětem 
řízení. Výpalky totiž vznikají destilací zápary, kvasu apod., při níž je vyráběn destilát (v případě stěžovatelky líh), z 
něhož mohou být případně vyráběny lihoviny. Destilací samotného lihu stejně jako lihovin nevznikají žádné výpalky 
(tedy v podobě, v jaké byly předmětem kontroly a následně také správního řízení). Ani jedno z označení „výpalky z 
destilace lihovin“, „výpalky z destilace lihu“ či „výpalky z výroby lihu destilací“ apod. by však v posuzovaném případě 
nemohlo vést k jakékoliv nejasnosti či rozporu ve vymezení předmětu řízení. Krajský úřad totiž nevymezil předmět 
řízení pouze slovy „výpalky z destilace lihovin“, nýbrž „výpalky z destilace lihovin, které vznikají jako vedlejší produkt 
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při výrobě lihu“. Z uvedeného je zřejmé, že bude jednáno o výpalcích, které vznikají jako vedlejší produkt při výrobě 
lihu. V protokolu o kontrole ze dne 1. 3. 2007 je navíc proces vzniku těchto výpalků popsán a fotograficky 
zdokumentován, přičemž návaznost zahájení předmětného správního řízení na tuto kontrolu je více než zřejmá.  
Námitka stěžovatelky, že předmět řízení nebyl v oznámení o zahájení řízení dostatečně vymezen, je tedy 
neopodstatněná. 
Není přitom pravdou, že by krajský úřad nereagoval na výtku stěžovatelky ohledně nejasnosti vymezení předmětu 
řízení. Krajský úřad reagoval tím, že stěžovatelce zaslal vysvětlení ze dne 10. 9. 2007. Toto vysvětlení přitom nelze 
považovat za upřesnění předmětu řízení, které by odůvodňovalo stanovení nové lhůty pro vyjádření, neboť jsou v něm 
obsaženy informace seznatelné již ze samotného oznámení o zahájení řízení a protokolu o kontrole ze dne 1. 3. 2007, 
které měla stěžovatelka již před vysvětlením ze dne 10. 9. 2007 k dispozici. Pokud stěžovatelka na oznámení o 
zahájení řízení ani po tomto vysvětlení v přiměřené lhůtě nereagovala, nebylo pochybením krajského úřadu, že vydal 
rozhodnutí ve věci samé. Nelze proto přisvědčit ani námitce stěžovatelky, že jí byla postupem krajského úřadu 
odejmuta možnost uplatňovat svá práva. 
(...) 
S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, a proto ji zamítl   
(§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).(...) 
 
 

627627627627    
    
    
I. Povinnost správního orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosI. Povinnost správního orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosI. Povinnost správního orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosI. Povinnost správního orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ti ti ti     
II. Povinnost správního orgánu zohlednit změnu legislativy vII. Povinnost správního orgánu zohlednit změnu legislativy vII. Povinnost správního orgánu zohlednit změnu legislativy vII. Povinnost správního orgánu zohlednit změnu legislativy v    řízení o správním deliktu řízení o správním deliktu řízení o správním deliktu řízení o správním deliktu     
  
k § 2, § 3 § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůk § 2, § 3 § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůk § 2, § 3 § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůk § 2, § 3 § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobodčl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobodčl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobodčl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod    
k § 2 odst. 1 písm. i)k § 2 odst. 1 písm. i)k § 2 odst. 1 písm. i)k § 2 odst. 1 písm. i), § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b), § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o , § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b), § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o , § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b), § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o , § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b), § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném od 23. 1. 2009 do 30. 6. 2010odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném od 23. 1. 2009 do 30. 6. 2010odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném od 23. 1. 2009 do 30. 6. 2010odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném od 23. 1. 2009 do 30. 6. 2010    
 
    
I. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost k prokázání, že jednání vytýkané žalobci naI. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost k prokázání, že jednání vytýkané žalobci naI. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost k prokázání, že jednání vytýkané žalobci naI. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost k prokázání, že jednání vytýkané žalobci naplňuje znaky plňuje znaky plňuje znaky plňuje znaky 

skutkové podstaty správního deliktu nese správní orgán. Postupuje přitom dle § 3 správního skutkové podstaty správního deliktu nese správní orgán. Postupuje přitom dle § 3 správního skutkové podstaty správního deliktu nese správní orgán. Postupuje přitom dle § 3 správního skutkové podstaty správního deliktu nese správní orgán. Postupuje přitom dle § 3 správního 
řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je 
nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu, tedy se zásadou § 2 správního řádu, tedy se zásadou § 2 správního řádu, tedy se zásadou § 2 správního řádu, tedy se zásadou 
legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zákazu zneužití správní úvahy, zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zákazu zneužití správní úvahy, zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zákazu zneužití správní úvahy, zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zákazu zneužití správní úvahy, zásadou 
proporcionality a ochrany dobré víry, zásadou ochrany veřejného zájmu a zásadou proporcionality a ochrany dobré víry, zásadou ochrany veřejného zájmu a zásadou proporcionality a ochrany dobré víry, zásadou ochrany veřejného zájmu a zásadou proporcionality a ochrany dobré víry, zásadou ochrany veřejného zájmu a zásadou 
nestranného přístupu, resp. formální spravedlnostinestranného přístupu, resp. formální spravedlnostinestranného přístupu, resp. formální spravedlnostinestranného přístupu, resp. formální spravedlnosti....    

    
II. Rozhodnutí správního orgánu, které trestá podle starého práva delikt v době platnosti aII. Rozhodnutí správního orgánu, které trestá podle starého práva delikt v době platnosti aII. Rozhodnutí správního orgánu, které trestá podle starého práva delikt v době platnosti aII. Rozhodnutí správního orgánu, které trestá podle starého práva delikt v době platnosti a    

účinnosti práva nového, se naprosto nemůže obejít bez toho, aby důsledně porovnalo nové a účinnosti práva nového, se naprosto nemůže obejít bez toho, aby důsledně porovnalo nové a účinnosti práva nového, se naprosto nemůže obejít bez toho, aby důsledně porovnalo nové a účinnosti práva nového, se naprosto nemůže obejít bez toho, aby důsledně porovnalo nové a 
staré skutkové podstaty deliktů, doložilo, že i podle nového práva jde staré skutkové podstaty deliktů, doložilo, že i podle nového práva jde staré skutkové podstaty deliktů, doložilo, že i podle nového práva jde staré skutkové podstaty deliktů, doložilo, že i podle nového práva jde ve všech případech o ve všech případech o ve všech případech o ve všech případech o 
jednání trestné a že postih podle nového práva není pro delikventa výhodnější. Rozhodnutí, jednání trestné a že postih podle nového práva není pro delikventa výhodnější. Rozhodnutí, jednání trestné a že postih podle nového práva není pro delikventa výhodnější. Rozhodnutí, jednání trestné a že postih podle nového práva není pro delikventa výhodnější. Rozhodnutí, 
které se s touto otázkou (a tedy s dodržením ústavního principu čl. 40 odst. 6 Listiny) vůbec které se s touto otázkou (a tedy s dodržením ústavního principu čl. 40 odst. 6 Listiny) vůbec které se s touto otázkou (a tedy s dodržením ústavního principu čl. 40 odst. 6 Listiny) vůbec které se s touto otázkou (a tedy s dodržením ústavního principu čl. 40 odst. 6 Listiny) vůbec 
nevypořádá a zcela ji pomine, je nepřezkoumatelné,nevypořádá a zcela ji pomine, je nepřezkoumatelné,nevypořádá a zcela ji pomine, je nepřezkoumatelné,nevypořádá a zcela ji pomine, je nepřezkoumatelné, protože důvody, které vedly k vyměření  protože důvody, které vedly k vyměření  protože důvody, které vedly k vyměření  protože důvody, které vedly k vyměření 
ukládané konkrétní sankce, z něj nelze seznat.ukládané konkrétní sankce, z něj nelze seznat.ukládané konkrétní sankce, z něj nelze seznat.ukládané konkrétní sankce, z něj nelze seznat.    

    
    
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 31. května 2011, č.j. 7 Ca 98/2009Praze ze dne 31. května 2011, č.j. 7 Ca 98/2009Praze ze dne 31. května 2011, č.j. 7 Ca 98/2009Praze ze dne 31. května 2011, č.j. 7 Ca 98/2009----43434343----4444    
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2004, č.j. 6 A 126/2002Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2004, č.j. 6 A 126/2002Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2004, č.j. 6 A 126/2002Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2004, č.j. 6 A 126/2002----27272727    
RozsRozsRozsRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2011, č.j. 7 As 105/2011udek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2011, č.j. 7 As 105/2011udek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2011, č.j. 7 As 105/2011udek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2011, č.j. 7 As 105/2011----7)7)7)7)    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
 
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
    
Žalobce žalobou napadl shora uvedené rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Plzeň ze dne 26.1.2009, čj. 
ČIŽP/43/OOH/SR01/0809573.004/09/ZFJ. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně byla žalobci uložena 
pokuta ve výši 150.000,- Kč dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (dále také jako zákon o 
odpadech), za to, že v době od 17.4.2008 do 16.5.2008 nakládal s odpady v zařízení, které nebylo k nakládání s 
odpady určené, a porušil tak povinnost stanovenou v § 12 odst. 2 zákona. Závadné jednání žalobce spočívalo ve 
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využití odpadů – rybničních sedimentů z akce „Oprava a odbahnění rybníků Mlýnský a Sázka“ na pozemcích parc. č. 
1218/29, 1198, 1179 a 1233 v katastrálním území Frymburk namísto pozemků určených stavebním povolení čj. ŽP 
2634B ze dne 10.3.2005 ve znění rozhodnutí ze dne 17.5.2007, čj. 743/07/ZPR/Ran.  
(...) 
Žaloba je důvodná. 
Podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k 
podnikání nebo právnické osobě nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není 
povoleno. Podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, ve znění účinném v období od 23.4.2004 do 22.1.2009, se 
zákon vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků 
a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, k zavážení 
podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanovených prováděcím právním předpisem. 
Podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, ve znění účinném od 23.1.2009 do 30.6.2010, se zákon vztahuje na 
nakládání se všemi odpady, s výjimkou vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních 
toků, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu 
(terénním úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto zákona, a sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků 
používaných na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů. Zvláštním právním předpisem je dle 
odkazu pod čarou zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle § 67 odst. 1, 2 zákona lze řízení o uložení pokuty zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o porušení 
povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti 
došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře jeho 
poškození.  
Zásadní žalobní bod spočívá v tvrzení, že vytěžený sediment nebyl odpadem. Rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně stojí na závěru, že sediment je odpadem. Bližší úvaha o povaze sedimentu není v rozhodnutí uvedena, kromě 
konstatování, že žalobce nepředložil žádné dokumenty o nezávadnosti rybničního sedimentu. K tvrzení žalobce v 
odvolání, že sedimenty jsou zdravotně nezávadné a splňují kriteria stanovená v zákoně 334/1992 Sb. a vyhlášce 
13/1994 Sb., uvedl, že žalobce mohl požádat krajský úřad o vydání rozhodnutí ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o 
odpadech. Takové rozhodnutí ani jiné důkazy žalobce nepředložil. Pokud by tak učinil, inspekce by je posoudila a 
rozhodla v souladu s předpisy. Jestliže byl žalobce přesvědčen, že sediment je vedlejším produktem, neuvedl, co je 
produktem hlavním. Námitky žalobce týkající se kvality a charakteru sedimentu nemohl žalovaný přijmout do té míry, 
že by mohl přijmout žalobcův názor, že sediment není odpad, nebo že jde o vstupní surovinu a k nakládání s ní není 
třeba souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona. 
Rozhodující pro určení, zdali se zákon o odpadech vztahuje na sedimenty s nimiž žalobce nakládal, je v daném 
případě ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech. Pokud jde o právní úpravu účinnou v době, kdy se žalobce 
jednání, v němž správní orgány spatřují naplnění skutkové podstaty správního deliktu, dopustil, bylo rozhodné zjištění, 
zda se jedná o sedimenty z vodních nádrží stanovené prováděcím právním předpisem, které vyhovují limitům 
znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu 
terénu (terénním úpravám), či nikoliv. Takové zjištění však správní orgán prvního stupně ani žalovaný neučinili. 
Správní orgány se nezabývaly skutečností rozhodnou pro posouzení věci. Podle § 3 správního řádu (zákon č. 
500/2004) nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 správního 
řádu. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost k prokázání, že jednání žalobci vytýkané naplňuje znaky skutkové 
podstaty správního deliktu nese správní orgán. Postupuje přitom dle § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými 
v § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zákazu zneužití správní 
úvahy, zásadou proporcionality a ochrany dobré víry, zásadou ochrany veřejného zájmu a zásadou nestranného 
přístupu, resp. formální spravedlnosti. Bylo tedy povinností správního orgánu zjistit, zdali je sediment odpadem, či zda 
se na něj vztahuje výše uvedená zákonná výjimka. Správní orgány se pak také při rozhodování musely vypořádat s 
(ne)existencí prováděcího právního předpisu, který měl takové sedimenty stanovit. Soud k tomu uvádí, že při 
neexistenci prováděcího předpisu bylo zásadní zjištění, zda sedimenty vyhovují limitům znečištění pro jejich využití na 
zemědělském půdním fondu, popř. k terénním úpravám. Kvalitativní povahu sedimentu totiž stanovil přímo zákon, u 
prováděcího předpisu se předpokládalo, že stanoví pouze bližší výčet vytěžených zemin, hlušin a sedimentů. I bez 
prováděcího přepisu tak bylo možné posoudit, zdali je jednání žalobce správním deliktem v případě, kdy se jedná o 
rybniční sediment, který zákon za splnění určitých zákonem definovaných vlastností za odpad nepovažuje.  
Druhou skutečností, kterou měl žalovaný zohlednit, byla existence pozdější právní úpravy účinné v době rozhodování 
žalovaného, tj. dříve, než bylo o vině a trestu pravomocně rozhodnuto. Žalovaný byl povinen postupovat podle obecné 
zásady trestního práva, podle které se při posouzení trestnosti činu spáchaného za účinnosti dřívějšího zákona použije 
pozdějšího zákona, jestliže je to pro pachatele příznivější. Takové posouzení se přitom musí zabývat nejen výší trestu, 
nýbrž i všemi skutečnostmi rozhodnými pro posouzení odpovědnosti za správní delikt. Při svém rozhodování byl tak 
žalovaný povinen zejména posoudit, zdali se v případě sedimentů vytěžených žalobcem jedná o sedimenty z rybníků 
používané na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů. Žalovaný však podle uvedené zásady 
nepostupoval, skutkový stav rozhodný pro posouzení odpovědnosti žalobce a výši sankce nebyl zjištěn dostatečně. 
Výše uvedené vady pak nalezly odraz i úvaze správních orgánů o výši pokuty. Vodítkem pro rozhodování o výši pokuty 
je ust. § 67 odst. 2 zákona o odpadech, v němž zákon uvádí výčet skutečností, které je nutné při úvaze o výši pokuty 
zohlednit (závažnost ohrožení životního prostředí, míra jeho porušení). S ohledem na nedostatečně zjištěný skutkový 
stav, zejména pokud jde o zodpovězení otázky, zdali je sediment odpadem, či nikoliv, nebylo možné ani posoudit 
naplnění zákonného kriteria závažnosti ohrožení životního prostředí a kriteria míry jeho ohrožení. Samotná úvaha o 
výši pokuty uvedená v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně i rozhodnutí žalovaného je (odhlédl-li soud od 
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nedostatečně zjištěného skutkového stavu) nepřezkoumatelná, neboť z úvahy o výši sankce se nepodává, jak mělo 
být jednání žalobce nebezpečné pro životní prostředí, popř. jak se jeho jednání životního prostředí skutečně dotklo. 
 
 

628628628628    
    
I. Nabytí pI. Nabytí pI. Nabytí pI. Nabytí právní moci rozhodnutí při jeho neoznámení opomenutému účastníkovi řízenírávní moci rozhodnutí při jeho neoznámení opomenutému účastníkovi řízenírávní moci rozhodnutí při jeho neoznámení opomenutému účastníkovi řízenírávní moci rozhodnutí při jeho neoznámení opomenutému účastníkovi řízení    
II. Fikce oznámení rozhodnutíII. Fikce oznámení rozhodnutíII. Fikce oznámení rozhodnutíII. Fikce oznámení rozhodnutí    
 
kkkk    ustanovení § 73 odst. 1, § 83, § 84 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 73 odst. 1, § 83, § 84 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 73 odst. 1, § 83, § 84 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 73 odst. 1, § 83, § 84 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 54 odst. 3, § 62 odst. 1, § 63 odustanovení § 54 odst. 3, § 62 odst. 1, § 63 odustanovení § 54 odst. 3, § 62 odst. 1, § 63 odustanovení § 54 odst. 3, § 62 odst. 1, § 63 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní st. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní st. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní st. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní 
řád), zrušeného zákonem č. 500/2004 Sb.řád), zrušeného zákonem č. 500/2004 Sb.řád), zrušeného zákonem č. 500/2004 Sb.řád), zrušeného zákonem č. 500/2004 Sb.    
 
    
I.  Z práva nelze dovodit, že účinky rozhodnutí vydaného veřejnou mocí (a tedy vznik I.  Z práva nelze dovodit, že účinky rozhodnutí vydaného veřejnou mocí (a tedy vznik I.  Z práva nelze dovodit, že účinky rozhodnutí vydaného veřejnou mocí (a tedy vznik I.  Z práva nelze dovodit, že účinky rozhodnutí vydaného veřejnou mocí (a tedy vznik 

subjektivních práv a povinností) mohou jen pouhým během času nastat vůči subjektivních práv a povinností) mohou jen pouhým během času nastat vůči subjektivních práv a povinností) mohou jen pouhým během času nastat vůči subjektivních práv a povinností) mohou jen pouhým během času nastat vůči tomu, kdo v tomu, kdo v tomu, kdo v tomu, kdo v 
rozporu se zákonem nemohl vykonávat práva účastníka v řízení, v němž takové rozhodnutí rozporu se zákonem nemohl vykonávat práva účastníka v řízení, v němž takové rozhodnutí rozporu se zákonem nemohl vykonávat práva účastníka v řízení, v němž takové rozhodnutí rozporu se zákonem nemohl vykonávat práva účastníka v řízení, v němž takové rozhodnutí 
bylo vydáno, neznal obsah rozhodnutí, nemohl se procesu účastnit a nemohl se proti jeho bylo vydáno, neznal obsah rozhodnutí, nemohl se procesu účastnit a nemohl se proti jeho bylo vydáno, neznal obsah rozhodnutí, nemohl se procesu účastnit a nemohl se proti jeho bylo vydáno, neznal obsah rozhodnutí, nemohl se procesu účastnit a nemohl se proti jeho 
vydání bránit prostředky, které mu procesní předpis umožňuje. vydání bránit prostředky, které mu procesní předpis umožňuje. vydání bránit prostředky, které mu procesní předpis umožňuje. vydání bránit prostředky, které mu procesní předpis umožňuje.     

                         Nelze dovodit ani to, že nesprávné vyznačení právní moci na rozhodnutí za situace, kdy  Nelze dovodit ani to, že nesprávné vyznačení právní moci na rozhodnutí za situace, kdy  Nelze dovodit ani to, že nesprávné vyznačení právní moci na rozhodnutí za situace, kdy  Nelze dovodit ani to, že nesprávné vyznačení právní moci na rozhodnutí za situace, kdy 
některému účastníkovi rozhodnutí nebylo oznámeno, může mít pro takového účastníka některému účastníkovi rozhodnutí nebylo oznámeno, může mít pro takového účastníka některému účastníkovi rozhodnutí nebylo oznámeno, může mít pro takového účastníka některému účastníkovi rozhodnutí nebylo oznámeno, může mít pro takového účastníka 
fatální důsledky jen proto, že od nesprávného vyznačení právní moci uběhla dlouhá dobafatální důsledky jen proto, že od nesprávného vyznačení právní moci uběhla dlouhá dobafatální důsledky jen proto, že od nesprávného vyznačení právní moci uběhla dlouhá dobafatální důsledky jen proto, že od nesprávného vyznačení právní moci uběhla dlouhá doba. . . .     

       A naopak: nelze na újmu ostatních účastníků řízení zvrátit právní moc rozhodnutí jen proto,        A naopak: nelze na újmu ostatních účastníků řízení zvrátit právní moc rozhodnutí jen proto,        A naopak: nelze na újmu ostatních účastníků řízení zvrátit právní moc rozhodnutí jen proto,        A naopak: nelze na újmu ostatních účastníků řízení zvrátit právní moc rozhodnutí jen proto, 
že některému (opomenutému) účastníkovi nebylo rozhodnutí řádně formálně oznámeno že některému (opomenutému) účastníkovi nebylo rozhodnutí řádně formálně oznámeno že některému (opomenutému) účastníkovi nebylo rozhodnutí řádně formálně oznámeno že některému (opomenutému) účastníkovi nebylo rozhodnutí řádně formálně oznámeno 
(doručeno), jestliže přitom takový účastník obsah rozhodnutí znal buď fak(doručeno), jestliže přitom takový účastník obsah rozhodnutí znal buď fak(doručeno), jestliže přitom takový účastník obsah rozhodnutí znal buď fak(doručeno), jestliže přitom takový účastník obsah rozhodnutí znal buď fakticky (např. pošta ticky (např. pošta ticky (např. pošta ticky (např. pošta 
vydala zásilku s rozhodnutím nesprávně sousedovi, rozhodnutí nebylo doručeno do vlastních vydala zásilku s rozhodnutím nesprávně sousedovi, rozhodnutí nebylo doručeno do vlastních vydala zásilku s rozhodnutím nesprávně sousedovi, rozhodnutí nebylo doručeno do vlastních vydala zásilku s rozhodnutím nesprávně sousedovi, rozhodnutí nebylo doručeno do vlastních 
rukou), nebo proto, že si takovou vědomost zjednal z jiného zdroje (např. od jiného účastníka rukou), nebo proto, že si takovou vědomost zjednal z jiného zdroje (např. od jiného účastníka rukou), nebo proto, že si takovou vědomost zjednal z jiného zdroje (např. od jiného účastníka rukou), nebo proto, že si takovou vědomost zjednal z jiného zdroje (např. od jiného účastníka 
řízení, který mu předal kopii rozhodnutí, s rozhodnutřízení, který mu předal kopii rozhodnutí, s rozhodnutřízení, který mu předal kopii rozhodnutí, s rozhodnutřízení, který mu předal kopii rozhodnutí, s rozhodnutím se seznámil v jiné věci, nahlížením ím se seznámil v jiné věci, nahlížením ím se seznámil v jiné věci, nahlížením ím se seznámil v jiné věci, nahlížením 
do spisu v pozdější době atd.). do spisu v pozdější době atd.). do spisu v pozdější době atd.). do spisu v pozdější době atd.).     

    
II.   V takovém případě nastává fikce oznámení rozhodnutí, a od ní se odvíjí běh lhůt stejně tak, II.   V takovém případě nastává fikce oznámení rozhodnutí, a od ní se odvíjí běh lhůt stejně tak, II.   V takovém případě nastává fikce oznámení rozhodnutí, a od ní se odvíjí běh lhůt stejně tak, II.   V takovém případě nastává fikce oznámení rozhodnutí, a od ní se odvíjí běh lhůt stejně tak, 

jako by došlo k oznámení řádnému. K tomu je však zapotřebí, aby toto faktické „oznámejako by došlo k oznámení řádnému. K tomu je však zapotřebí, aby toto faktické „oznámejako by došlo k oznámení řádnému. K tomu je však zapotřebí, aby toto faktické „oznámejako by došlo k oznámení řádnému. K tomu je však zapotřebí, aby toto faktické „oznámení“ ní“ ní“ ní“ 
mělo pro opomenutého účastníka řízení zásadně stejnou informační hodnotu jako oznámení mělo pro opomenutého účastníka řízení zásadně stejnou informační hodnotu jako oznámení mělo pro opomenutého účastníka řízení zásadně stejnou informační hodnotu jako oznámení mělo pro opomenutého účastníka řízení zásadně stejnou informační hodnotu jako oznámení 
řádně procesně učiněné; je přirozeně zapotřebí řádně procesně učiněné; je přirozeně zapotřebí řádně procesně učiněné; je přirozeně zapotřebí řádně procesně učiněné; je přirozeně zapotřebí –––– neboť tu chybí obvyklý průkaz doručení  neboť tu chybí obvyklý průkaz doručení  neboť tu chybí obvyklý průkaz doručení  neboť tu chybí obvyklý průkaz doručení 
(doručenka) (doručenka) (doručenka) (doručenka) –––– ustavit okamžik faktického oznámení co nejspolehlivěji; v praxi ustavit okamžik faktického oznámení co nejspolehlivěji; v praxi ustavit okamžik faktického oznámení co nejspolehlivěji; v praxi ustavit okamžik faktického oznámení co nejspolehlivěji; v praxi pak zřejmě  pak zřejmě  pak zřejmě  pak zřejmě 
tak, že bude určen nejpozdější den, ve kterém opomenutý účastník nabyl potřebné tak, že bude určen nejpozdější den, ve kterém opomenutý účastník nabyl potřebné tak, že bude určen nejpozdější den, ve kterém opomenutý účastník nabyl potřebné tak, že bude určen nejpozdější den, ve kterém opomenutý účastník nabyl potřebné 
vědomosti; pochybnost tu prospívá tomu, kdo byl opomenut.vědomosti; pochybnost tu prospívá tomu, kdo byl opomenut.vědomosti; pochybnost tu prospívá tomu, kdo byl opomenut.vědomosti; pochybnost tu prospívá tomu, kdo byl opomenut.    
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2009:odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2009:odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2009:odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2009:    
(...)(...)(...)(...)    
[11] Druhý senát Nejvyššího správního soudu, kterému posuzovaná věc připadla rozvrhem práce, při předběžné 
poradě dospěl k právnímu závěru, který byl odlišný od právních názorů vyslovených v některých dřívějších rozsudcích 
Nejvyššího správního soudu, např. spisových značek 4 As 27/2003, 3 As 58/2003, 3 As 14/2004 nebo 5 As 
47/2003.  
[12] Spornou právní otázkou bylo postavení tzv. opomenutých účastníků správního řízení. V citovaných rozsudcích 
zaujal Nejvyšší správní soud v minulosti několik rozdílných výkladů: 
[13] Podle prvního z nich je důsledkem neoznámení rozhodnutí účastníkovi řízení to, že vydané rozhodnutí nenabývá 
právní moci. Opomenutý účastník proto může podat odvolání kdykoliv až do okamžiku, kdy mu bylo rozhodnutí řádně 
oznámeno a následně mu uplynula odvolací lhůta (rozhodnutí sp. zn. 4 As 27/2003, 3 As 58/2003, 3 As 14/2004). 
[14] Druhý názor (vyslovený například v rozhodnutích sp. zn. 3 As 35/2004, 2 As 20/2005, 4 As 36/2005 nebo 4 As 
6/2006) dovozoval, že opomenutý účastník mohl proti neoznámenému rozhodnutí podat odvolání, avšak jen ve lhůtě 
tří měsíců od okamžiku, kdy se o existenci rozhodnutí a řízení dozvěděl. 
[15] Podstatou třetího názoru (rozsudek sp. zn. 5 As 47/2003) je argumentace vedoucí k tomu, že opomenutý 
účastník může podat odvolání jen do skončení běhu lhůty pro podání odvolání neopomenutým účastníkům řízení. 
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[16] Rozšířený senát, jehož úkolem je rozcházející se judikaturu sjednotit (§ 17 s. ř. s.), po seznámení se s věcí a 
předestřenou prejudikaturou především přisvědčil předkládajícímu senátu, že tu existuje skutečný a vážný rozpor v 
dřívějším rozhodování Nejvyššího správního soudu, který je nutno odstranit právě sjednocujícím rozhodnutím 
rozšířeného senátu; proto věc 
předsevzal k rozhodnutí. 
[17] Ke spornému právnímu problému především zaujal stanovisko při předložení věci druhý senát. Uvedl především 
pro úplnost, že v řízení podle nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., účinný od 1. 1. 2006), spornou právní 
otázku již zákon výslovně řeší (§ 84); jinak řečeno, jde o sjednocení odchylujících se názorů k zákonu nyní již 
neplatnému a neúčinnému. 
[18] Pro řízení, v nichž se postupuje podle správního řádu z r. 1967, druhý senát míní, že opomenutý účastník má dvě 
možnosti procesní obrany. První případ představuje postup dle § 54 odst. 3 spr. ř., tzn. využití odvolání buď v řádné 
odvolací lhůtě, nebo ve lhůtě tří měsíců, jestliže mu bylo i přes opomenuté účastenství prokazatelně rozhodnutí I. 
stupně oznámeno. 
Druhou možností je podání návrhu na obnovu řízení podle § 62 odst. 1 písm. c) spr. ř. (nesprávným postupem byla 
účastníkovi odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být 
zjednána v řízení odvolacím), přičemž návrh je podán opožděně, jestliže navrhovatel prokazatelně o napadeném 
rozhodnutí musel vědět. 
[19] Druhý senát vyšel ze zjištění, že stěžovatel - jak vysvítá z důkazů provedených v řízení správním - bydlící ve 
stejném domě, kde probíhaly stavební úpravy, o nich věděl a vědět musel. Zákonná subjektivní tříměsíční lhůta k 
podání návrhu na obnovu řízení mu proto začala běžet již v době výstavby (v roce 2003) a návrh na povolení obnovy 
řízení podaný v srpnu 2005 byl opožděný. Skutkové a právní závěry správních orgánů i krajského soudu má proto 
druhý senát za správné a zákonné. 
[20] Nemohl ale o věci sám rozhodnout a odchýlit se od stávající (ostatně i vzájemně rozporné) judikatury Nejvyššího 
správního soudu. Proto věc předložil usnesením rozšířenému senátu k posouzení otázky „zda tzv. opravný prostředek 
podaný opomenutým účastníkem správního řízení (tím, se kterým mělo být jednáno jako s účastníkem, ale nebylo), 
který se dozví o „pravomocném“ správním rozhodnutí, které zasahuje do jeho právní sféry, ale nebylo mu doručeno, 
má být považován za odvolání dle § 54 odst. 3 správního řádu nebo za návrh na obnovu řízení dle § 63 odst. 3 
správního řádu (č. 71/1967 Sb.), respektive, kdy začínají běžet lhůty pro podání těchto opravných prostředků vůči 
opomenutému účastníku“. 
[21] Rozšířený senát jak uvedeno při předběžné poradě dospěl k závěru, že tu existuje rozpor v judikatuře, který 
zakládá jeho pravomoc spornou otázku posoudit. V další fázi řízení - vycházeje z toho, že sporná právní otázka není jen 
otázkou dílčí (v kterémžto případě by se omezil jen na její zodpovězení a vrácení věci druhému senátu k rozhodnutí 
meritornímu), ale je určující pro rozhodnutí o věci samé, posoudil věc samu a rozhodl o ní tímto rozsudkem. 
[22] Ze spisů vyplynuly následující pro rozhodnutí podstatné skutečnosti: 
[23] Dne 29. 10. 1997 uzavřel stěžovatel a jeho syn O. H. ml. darovací smlouvu, jíž stěžovatel daroval svému synovi 
nemovitosti specifikované v čl. I smlouvy – pozemky a rodinný dům na nich stojící. Zároveň bylo touto smlouvou 
zřízeno ve prospěch stěžovatele věcné břemeno, blíže specifikované jako „doživotní a bezplatné právo bydlení v 
přízemí rodinného domku, užívání celé zahrady a garáže, průjezdu osobního automobilu do dvora, s právem volného 
příchodu a odchodu k bytu a s právem přijímat ve svém bytě návštěvy“. Obě práva – právo vlastnické i právo 
odpovídající věcnému břemeni - byla vložena do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni 3. 11. 1997. 
[24] Stavební odbor Magistrátu města Hradec Králové (stavební úřad I. stupně) vydal 9. 3. 2003 (právní moc 
vyznačena datem 11. 6. 2003) na žádost stavebníka O. H. ml. stavební povolení č. j. 37158/2003/ST1/Váp, jímž 
povolil stavební úpravy podkroví – vznik bytové jednotky v rodinném domě čp. 218 v ulici Dělnická v Hradci Králové, 
nacházejícím se na pozemku st. parc. č. 511 v k. ú. Kukleny. Ze spisů neplyne, že by stavební úřad jako s účastníkem 
řízení jednal také se stěžovatelem nebo mu vydané rozhodnutí (stavební povolení) doručil, a to ani v roce 2003, ani 
kdykoli později. 
[25] Jednou z podmínek stanovených ve stavebním povolení bylo uložení povinnosti stavebníkovi, aby umístil štítek 
„stavba povolena“: „před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do 
kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.“ 
[26] Ve správním spise je založen stejnopis tohoto štítku, opatřeného razítkem stavebního úřadu a obsahujícího text: 
„Stavba povolena rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové – odboru stavebního, ze dne 9. 6. 2003, pod č. j. 
37158/2003/ST1/Váp, datum dokončení stavby: 31. 12. 2003, stavba: stavební úpravy podkroví rodinného domu v 
ul. Dělnická v Hradci Králové, čp. 218, na pozemku stp. č. 511, k. ú. Kukleny, pro vznik nové bytové jednotky, 
stavebník: Odborné vedení realizace stavby – K. L., M. n. 13, Hradec Králové, PZZ č. 0406/90“. 
[27] Lze připomenout dále i to, že ze svědeckých výpovědí učiněných v rámci řízení o povolení obnovy (které tvoří 
součást správního spisu) vyplynulo, že štítek se nacházel během provádění stavebních úprav v okně v přízemí 
rodinného domu čp. 218, tedy v bytě stěžovatele (např. svědecká výpověď souseda M. H., dcery stěžovatele Z. P., jeho 
zetě J. P., i dalších). Svědci také vypověděli, že stěžovatel byl přítomen provádění stavebních úprav, popř. do nich i 
aktivně zasahoval. 
[28] Dále ze spisu plyne, že stavba byla dokončena na podzim roku 2003. Kolaudačním rozhodnutím ze dne 27. 10. 
2003 (s doložkou právní moci 19. 11. 2003), č. j. 94998/2003/STT1/Váp, bylo povoleno užívání stavby podkroví 
rodinného domu čp. 218 při současném stanovení podmínky, že stavebník O. H. ml. dokončí fasádu rodinného domu 
do 31. 12. 2004. V odůvodnění se mimo jiné konstatuje, že byly dodrženy všechny podmínky stavebního povolení. 
Dodržení těchto podmínek je kladně osvědčeno i v protokolu o ústním jednání spojeném s místním šetřením ze dne 
3. 10. 2003. 
[29] Návrh na povolení obnovy řízení podal stěžovatel u Magistrátu města Hradec Králové dne 23. 8. 2005 (rukou 
opraveno razítko podatelny s datem 23. 7. 2005). 
[30] Za tohoto skutkového stavu uvážil rozšířený senát o sporné otázce takto: 
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[31] Především - a to jako otázku předběžnou, od níž se musí odvinout všechny další úvahy - bylo nutno posoudit, zda 
stěžovatel se stal nebo nestal účastníkem řízení o povolení stavby, anebo zda je správná argumentace, kterou 
předestřel žalovaný, že totiž postavení stěžovatele bylo obdobné postavení nájemce bytu podle § 59 odst. 4 
stavebního zákona, jehož zákon z účastenství vylučoval. 
[32] Názoru žalovaného rozšířený senát nepřisvědčil. Účastníkem stavebního řízení byly kromě dalších osob 
uvedených v podle § 59 stavebního zákona především také „osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k 
pozemkům a stavbám na nich … a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.“ Ustanovení odstavce 
4 pak vylučovalo z účastenství výslovně „nájemce bytů a nebytových prostor“. Odstavec 4 je zřetelně předpisem 
speciálním, vylučujícím z okruhu účastníků přesně pojmenovaný okruh osob, vymezený právním pojmem („nájemce“); 
jeho smyslem - i s ohledem na dobu vydání stavebního zákona bylo očividně především nekomplikovat stavební 
řízení, týkající se velkých staveb pro bydlení (typicky problematika sídlištních činžovních bytů). Jde o ustanovení, které 
odnímá právo osobám, které by jinak spadaly do rozsahu obecného vymezení pojmu „účastník řízení“ podle § 59 
odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Odnímá-li se někomu speciálním ustanovením zákona právo, nelze takové 
ustanovení interpretovat analogicky (o extenzívní výklad tu jít nemůže) na případy, které zákon do výluky výslovně 
nezahrnuje. Taková analogie je ústavně nepřípustná.  
[33] Stěžovatel je osobou, která „nájemcem bytu“ není; již proto na něj výluka nedopadá. K bytu v domku a pozemku 
má nadto právo, které se mnohem víc blíží právu vlastnickému než právu z nájemního vztahu, neboť právo 
odpovídající zřízenému věcnému břemeni je právem věcným, nikoli obligačním. Má tedy k pozemku a stavbě právě 
ono „jiné právo“ ve smyslu § 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, které jeho účastenství v řízení stavebním založilo. 
[Výslovně to ostatně nyní vyjadřuje ustanovení § 109 odst. 1 písm. d) nyní platného a účinného stavebního zákona z r. 
2006]. Názor žalovaného, že stěžovatel účastníkem řízení o vydání stavebního povolení nebyl, proto neobstojí. 
[34] Byl-li tedy stěžovatel účastníkem řízení o vydání stavebního povolení, musí být - a to také jako předběžná - 
zodpovězena otázka, zda stavební povolení vydané v řízení bez jeho účasti nabylo právní moci nebo ne. Od jejího 
zodpovězení se totiž pak nutně odvíjejí úvahy o tom, jaké procesní prostředky k nápravě tu v jednom nebo ve druhém 
případě byly dány, resp. zda mohly nebo nemohly být využity. 
[35] Rozhodnutí nabývá právní moci, jestliže se proti němu nelze odvolat (§ 52 odst. 1 spr. ř.). Odvolání má právo 
podat účastník řízení, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 53 a § 54 odst. 2 spr. ř.). Poznamenává se, že 
nejinak tomu bude také při posuzování obdobných případů podle správního řádu z r. 2004: zde (§ 73 odst. 1) je 
předpokladem právní moci 
oznámení rozhodnutí a fakt, že proti rozhodnutí nelze podat odvolání. 
[36] Ze skutkového stavu, tak jak byl popsán podle správního spisu, je zřejmé, že stěžovateli stavební povolení 
doručeno (oznámeno) nebylo. Soud tu musel řešit otázku značně obtížnou a pro praxi dalekosáhlou: zda v takových 
případech je vůbec možné, aby rozhodnutí nabylo právní moci ve smyslu § 52 odst. 1 spr. ř., (nyní § 73 odst. 1 spr. ř. z 
r. 2004). 
[37] Otázka nabytí právní moci, občas zúženě chápaná jen jako otázka právní, je ovšem ve skutečnosti také otázkou 
skutkových zjištění, questio facti. Nelze totiž abstrahovat od toho, že je tu široká škála různých skutkových příběhů, 
které život přináší - od případů, kdy opomenutý účastník nebyl znám vůbec nikomu, ba ani on sám nevěděl, že se 
nějaké řízení vede a že nějaké rozhodnutí bylo vydáno, až k případům, kdy účastník řízení na něm bral plnohodnotnou 
účast nebo jej dokonce sám inicioval, výsledné rozhodnutí získal z jiného zdroje (a případně proti němu také právními 
cestami brojil a snažil se jej zvrátit), ale - v důsledku chyby nebo nepozornosti - se mu výsledné rozhodnutí nedostalo 
do rukou cestou, kterou zákon předpokládá, tedy řádným oznámením (doručením). Dosavadní judikatura nahlížela 
tyto případy rozličně a přinášela pro ně také různá právní řešení. 
[38] Rozšířený senát jako východisko dalších úvah formuloval tyto teze: 
[39] Za prvé tu existují dvě skupiny skutečně nebo zdánlivě opomenutých účastníků: ti, které za opomenuté správní 
orgán sám považuje, a ti, jejichž účastenství správní orgán popírá. Toto rozhraničení - vycházející tedy z procesního 
postoje správního orgánu - považuje soud za výchozí, protože právě ono poskytuje jasné východisko k ochraně 
skutečně porušených práv a nápravě narušeného právního stavu. 
[40] Za druhé je zřejmé, že v těch případech, kde správní orgán sám v řízení dosud probíhajícím dospěje k závěru, že 
osoba, která tvrdí, že účastníkem je, jím také je podle práva, musí také vadu řízení, ke které došlo, napravit. Nezbývá 
totiž nic jiného, než takové osobě umožnit plnohodnotnou účast na řízení, a to přiměřeně fázi, ve které se řízení 
nachází; problém nevzniká, nebylo-li dosud rozhodnutí v I. stupni vydáno. Bylo-li ale již vydáno rozhodnutí v I. stupni a 
probíhá řízení odvolací (k opravnému prostředku podanému jiným účastníkem), musí umožnit opomenutému 
účastníku doručením rozhodnutí I. stupně podat rovněž odvolání. Odpírá-li naopak osobu za účastníka uznat, podle 
převažujícího mínění praxe i doktríny o tom vydá procesní rozhodnutí (§ 14 spr. ř., nyní výslovně § 28 odst. 1 spr. ř. z r. 
2004). 
[41] Za třetí je třeba připomenout, že v situaci, kdy opomenutý účastník řízení vystoupí teprve poté, kdy řízení před 
správním orgánem je skončeno rozhodnutím, jež správní orgán má za konečné a případně také pravomocné, 
nastávají různé varianty, kombinující jednak otázku právní, zda totiž vystoupivší osoba je nebo není skutečným 
účastníkem řízení, a jednak otázku skutkovou, především v tom, zda a kdy taková osoba získala dostatečný a 
věrohodný poznatek o obsahu rozhodnutí (nebo rozhodnutích), které bylo v řízení vydáno. Jestliže se správní orgán 
ztotožní s tím, že osoba je skutečným účastníkem řízení, nastává tato situace (o případu, kdy správní orgán 
účastenství po právní moci tvrzené popírá, viz pod bodem čtvrtým): 
[42] Ve vztahu k právní moci rozhodnutí je uznáním osoby za pravého (opomenutého) účastníka správním orgánem již 
uznaná a obvykle doložkou deklarovaná právní moc vydaného rozhodnutí otřesena. Došlo tu ke zřejmé vadě řízení a je 
třeba posoudit její vliv na zákonnost řízení i zákonnost rozhodnutí samotného; pro pestrost skutkových příběhů tu 
podle mínění rozšířeného senátu nelze dát jediný a univerzální návod, jak takové vady řešit. Je tomu tak proto, že se 
tu obvykle dostávají do obtížně řešitelného střetu založená či deklarovaná rovnorodá práva „původních“ účastníků 
řízení, kteří v dobré víře ve věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí, které se jim představilo jako pravomocné, 
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předsevzali skutková a právní jednání (ve stavebním řízení, kde k těmto problémům dochází často, například započali 
stavbu, uzavřeli smlouvy, pronajali postavenou a kolaudovanou budovu apod.), s právy účastníka opomenutého, která 
bývají stejné hodnoty (např. právo vlastnické). 
[43] Naproti tomu lze – a je nutno – vyslovit obecnější pravidlo, jímž je třeba se v takových případech řídit: 
[44] Rozšířený senát má za to, že právní moc rozhodnutí není zvrácena jen tím, že při oznamování rozhodnutí byl 
opomenut účastník, jsou-li splněny dva předpoklady: 
[45] Prvý předpoklad je splněn, lze-li postavit najisto, že opomenutý účastník seznal s dostatečnou jistotou a včas 
obsah vydaného rozhodnutí, především tedy, kdy a kým bylo vydáno, jak jej lze identifikovat, jakým způsobem a v 
jakém rozsahu mu takové rozhodnutí zasahuje do práv, a měl tedy účinnou možnost se proti němu účinně bránit 
opravnými prostředky. Obvykle tu půjde o případy, kdy se opomenutý účastník s obsahem rozhodnutí seznámil 
prostřednictvím jiné osoby, nebo se s ním seznámil jinak, a to prokazatelně a v rozsahu potřebném pro účelnou 
obranu proti němu (nahlížením do spisu v jiné procesní roli atp.). 
[46] Druhý předpoklad je časový moment, spočívající v tom, že opomenutý účastník rozhodnutí v naznačeném 
rozsahu seznal v době, kdy ještě ostatní účastníci nemohli vycházet z toho, že rozhodnutí nabylo právní moci. 
[47] Za těchto (přísně posouzených) předpokladů bude nedostatek samotného formálního doručení zhojitelnou 
procesní vadou (neboť doručení je v takovém případě skutečně jen otázkou dodržení formy bez věcného reflexu), 
zpravidla nepřekážející tomu, aby rozhodnutí neztratilo vlastnost, nazývanou právní mocí. Takovou procesní vadu zhojí 
správní orgán tím, že stejnopis rozhodnutí účastníkovi vydá (bez právních účinků doručení, které by znamenaly 
počátek běhu lhůt pro podání opravných prostředků). 
[48] Dále je třeba si uvědomit, že možnost v předešlém výkladu nastíněnou (že tedy opomenutému účastníku, který 
obsah rozhodnutí znal, lze rozhodnutí toliko dodat, aniž by pozbylo právní moci), naprosto nelze nadužívat: dochází tu 
sice ke střetu zpravidla rovnocenných práv, ale výhoda, poskytovaná účastníkům, kteří nabyli práva podle 
pravomocného rozhodnutí, může převážit jen tam, kde lze spravedlivě a zcela bezpečně mít za to, že opomenutý 
účastník měl dostatečnou a účinnou šanci se bránit, kdy věděl bez rozumných pochyb, že (a kdy, čím a jak) mu bylo 
zasaženo do jeho vlastních práv. 
[49] Nebude tedy na místě favorizovat účastníka, který – ač prokazatelně a v dostatečném rozsahu věděl, že se mu 
stala újma na právech vydáním rozhodnutí v řízení, v němž byl opomenut – proti tomu včas nezasáhl (z liknavosti, z 
důvodů spekulačních, pro zamýšlenou budoucí šikanu třetích osob), nebo prostě proto, že se zásahem do svých 
vlastních práv původně souhlasil (má tu místo zásada klasické římské jurisprudence volenti not fit iniuria, neboli 
„svolnému se neděje bezpráví“). 
[50] Nejsou-li ale splněny vylíčené předpoklady, nepostačí, že opomenutý účastník o faktu existence rozhodnutí věděl 
(ale s jeho obsahem se včas seznámit nemohl), nebo dokonce jen to, že vědět měl a mohl: k obraně proti 
vrchnostenskému zásahu do práv je jistě spravedlivé tolerovat vyšší míru případné indolence dotčených osob. 
Samozřejmě nepostačí ani pouhá povědomost o tom, že řízení probíhalo. To musí platit zcela bez výjimky především 
tam, kde na obsah rozhodnutí nelze usoudit jen z pouhé informace o faktu, že řízení proběhlo nebo že rozhodnutí bylo 
vydáno (územní rozhodnutí, stavební povolení, různé koncese atp., tedy tam, kde lze oprávněně předpokládat 
připojení podmínek, různou intenzitu zásahu do práv, obecně tedy složitější úpravu právních a skutkových poměrů). 
[51] Po shrnutí těchto úvah a předpokladů – jak uvedeno, značně striktních – rozšířený senát tedy připouští, že v 
popsaných případech rozhodnutí nabude právní moci i za existence opomenutého účastníka řízení, se všemi důsledky, 
plynoucími ze ztráty lhůt pro opravné prostředky řádné i mimořádné, a také lhůt žalobních. 
[52] Tyto skutečnosti musí ovšem v prvé řadě zjistit, posoudit a řádně zdůvodnit správní orgán; nejde tu ale o 
rozhodování ve volné úvaze. Dospěje-li k závěru, že naznačené předpoklady k „setrvání“ právní moci splněny nebyly a 
rozhodnutí v právní moci pro opomenutí účastníka nenabylo (fikce oznámení nenastala), nezbývá, než řádně doručit 
vydané rozhodnutí účastníkovi, kterému tím počne běžet lhůta pro odvolání. 
[53] Bylo-li však vydáno rozhodnutí ve II. stupni, je třeba jej nejprve odstranit tak, že je správní orgán opomenutému 
účastníkovi doručí (čímž se toto rozhodnutí stane pravomocným, neboť odvolání ani rozklad nepřichází v úvahu, arg. § 
52 spr. ř.), a poté buď takové rozhodnutí zruší užitím vlastních dozorčích prostředků (např. § 62 odst. 2 nebo § 65 spr. 
ř.), anebo rozhodne o návrhu na obnovu řízení, který podá sám účastník. 
[54] Konečně za čtvrté rozšířený senát zkoumal případy, kdy opomenutý účastník vystoupí poté, kdy správní orgán již 
vyznačil nabytí právní moci, a účastenství současně správní orgán popírá. Připomenout třeba, že popření účastenství – 
aby tu byl skutečný spor a měly se od čeho odvíjet žalobní lhůty – se musí nejprve stát procesně účinným způsobem, 
například zamítnutím odvolání pro nepřípustnost (§ 60 spr. ř. z r. 1967, § 92 odst. 1 spr. ř. z r. 2004), nebo 
zamítnutím návrhu na obnovu řízení proto, že ten, kdo návrh podal, není účastníkem řízení [návrh na obnovu řízení 
může podat toliko účastník (§ 62 spr. ř. z r. 1967, resp. § 100 spr. ř. z r. 2004)]. 
[55] Je pak na opomenutém účastníkovi, aby napadl takové zamítavé rozhodnutí včas žalobou na soudě (§ 65 s. ř. s.). 
Soud poté – řídě se obdobnými úvahami jako správní orgán v postupu podle bodu třetího – vyšetří jako otázku 
předběžnou, zda tu jde nebo nejde o opomenutého účastníka. Není-li žalobce opomenutým účastníkem, soud žalobu 
bez dalšího zamítne. 
[56] Byl-li ale účastník skutečně v řízení správním opomenut (a jeho procesní obrana - odvolání nebo návrh na obnovu 
řízení - byla nesprávně zamítnuta pro nepřípustnost), vychází soud obdobně z úvah a argumentace naznačené v bodě 
třetím. Může tedy žalobu proti zamítnutí odvolání nebo zamítnutí návrhu na obnovu sám zamítnout (zpravidla pro 
opožděnost) jen v těch případech, kdy opomenutý účastník, ač prokazatelně znal obsah rozhodnutí dostatečně a včas, 
nevyužil řádně a ve lhůtách počítaných od seznání obsahu rozhodnutí opravné prostředky, které zákon účastníkovi 
dává (odvolání, návrh na obnovu řízení), jinak řečeno tehdy, proběhly-li lhůty pro opravné prostředky počítané od fikce 
oznámení marně. 
[57] A naopak: prokáže-li se, že účastník získal řádnou vědomost o obsahu rozhodnutí (třebas i po měsících či letech 
od jeho vydání), teprve okamžikem získání této vědomosti se vytváří fikce, že tímto okamžikem mu bylo rozhodnutí 
oznámeno a že tedy teprve od tohoto okamžiku proti němu mohl podat odvolání (v případě rozhodnutí I. stupně, které 
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správní orgán má za pravomocné), popřípadě teprve tímto okamžikem se počínají odvíjet lhůty pro podání návrhu na 
obnovu řízení (u rozhodnutí, které bylo k návrhu někoho jiného vydáno orgánem odvolacím). 
[58] Není tedy vyloučeno, že i rozhodnutí, které správní orgán i ostatní účastníci řízení mají za pravomocné, může být 
účinně napadeno opomenutým účastníkem řízení bez ohledu na dobu, která uběhla ode dne, vyznačeného jako den 
právní moci. 
[59] Výsledek argumentace a úvah rozšířeného senátu lze shrnout takto: 
[60] Z práva nelze dovodit, že účinky rozhodnutí vydaného veřejnou mocí (a tedy vznik subjektivních práv a povinností) 
mohou jen pouhým během času nastat vůči tomu, kdo v rozporu se zákonem nemohl vykonávat práva účastníka v 
řízení, v němž takové rozhodnutí bylo vydáno, neznal obsah rozhodnutí, nemohl se procesu účastnit a nemohl se proti 
jeho vydání bránit prostředky, které mu procesní předpis umožňuje. Nelze dovodit ani to, že nesprávné vyznačení 
právní moci na rozhodnutí za situace, kdy některému účastníkovi rozhodnutí nebylo oznámeno, může mít pro 
takového účastníka fatální důsledky jen proto, že od nesprávného vyznačení právní moci uběhla dlouhá doba. A 
naopak: nelze na újmu ostatních účastníků řízení zvrátit právní moc rozhodnutí jen proto, že některému 
(opomenutému) účastníkovi nebylo rozhodnutí řádně formálně oznámeno (doručeno), jestliže přitom takový účastník 
obsah rozhodnutí znal buď fakticky (např. pošta vydala zásilku s rozhodnutím nesprávně sousedovi, rozhodnutí nebylo 
doručeno do vlastních rukou), nebo proto, že si takovou vědomost zjednal z jiného zdroje (např. od jiného účastníka 
řízení, který mu předal kopii rozhodnutí, s rozhodnutím se seznámil v jiné věci, nahlížením do spisu v pozdější době 
atd.). V takovém případě nastává fikce oznámení, a od ní se odvíjí běh lhůt stejně tak, jako by došlo k oznámení 
řádnému. K tomu je však zapotřebí, aby toto faktické „oznámení“ mělo pro opomenutého účastníka řízení zásadně 
stejnou informační hodnotu jako oznámení řádně procesně učiněné; je přirozeně zapotřebí – neboť tu chybí obvyklý 
průkaz doručení (doručenka) – ustavit okamžik faktického oznámení co nejspolehlivěji; v praxi pak zřejmě tak, že 
bude určen nejpozdější den, ve kterém opomenutý účastník nabyl potřebné vědomosti; pochybnost tu prospívá tomu, 
kdo byl opomenut. (...) 
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Změna právní kvalifikace skutku vZměna právní kvalifikace skutku vZměna právní kvalifikace skutku vZměna právní kvalifikace skutku v    průběhu odvolacího řízení o správním deliktuprůběhu odvolacího řízení o správním deliktuprůběhu odvolacího řízení o správním deliktuprůběhu odvolacího řízení o správním deliktu    
  
k § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. k § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. k § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. k § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    § 12 odst. 3, § 14 odst. 1, § 24 odst. 2, § 66 odst. 3 písm. c) a e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech § 12 odst. 3, § 14 odst. 1, § 24 odst. 2, § 66 odst. 3 písm. c) a e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech § 12 odst. 3, § 14 odst. 1, § 24 odst. 2, § 66 odst. 3 písm. c) a e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech § 12 odst. 3, § 14 odst. 1, § 24 odst. 2, § 66 odst. 3 písm. c) a e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůa o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůa o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůa o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů    
 

    
I. Právní kvalifikace jednáI. Právní kvalifikace jednáI. Právní kvalifikace jednáI. Právní kvalifikace jednání, pro něž bylo řízení zahájeno, se může v průběhu řízení měnit; ní, pro něž bylo řízení zahájeno, se může v průběhu řízení měnit; ní, pro něž bylo řízení zahájeno, se může v průběhu řízení měnit; ní, pro něž bylo řízení zahájeno, se může v průběhu řízení měnit; 

účastník však o tom musí být informován, aby mohl na novou právní kvalifikaci reagovat a účastník však o tom musí být informován, aby mohl na novou právní kvalifikaci reagovat a účastník však o tom musí být informován, aby mohl na novou právní kvalifikaci reagovat a účastník však o tom musí být informován, aby mohl na novou právní kvalifikaci reagovat a 
přizpůsobit tomu svou obhajobu.přizpůsobit tomu svou obhajobu.přizpůsobit tomu svou obhajobu.přizpůsobit tomu svou obhajobu.    

    
II. PII. PII. PII. Pro řízení o správních deliktech tak platí, že hodláro řízení o správních deliktech tak platí, že hodláro řízení o správních deliktech tak platí, že hodláro řízení o správních deliktech tak platí, že hodlá----li správní li správní li správní li správní orgán vést řízení o jiném orgán vést řízení o jiném orgán vést řízení o jiném orgán vést řízení o jiném 

správním deliktu než o tom, na nějž bylo vysloveno podezření při zahájení řízení, musí se to správním deliktu než o tom, na nějž bylo vysloveno podezření při zahájení řízení, musí se to správním deliktu než o tom, na nějž bylo vysloveno podezření při zahájení řízení, musí se to správním deliktu než o tom, na nějž bylo vysloveno podezření při zahájení řízení, musí se to 
účastník dozvědět dříve než v rozhodnutí, aby se k věci mohl vyjádřit a aby tomu mohl i jinak účastník dozvědět dříve než v rozhodnutí, aby se k věci mohl vyjádřit a aby tomu mohl i jinak účastník dozvědět dříve než v rozhodnutí, aby se k věci mohl vyjádřit a aby tomu mohl i jinak účastník dozvědět dříve než v rozhodnutí, aby se k věci mohl vyjádřit a aby tomu mohl i jinak 
přizpůsobit svůj postup.přizpůsobit svůj postup.přizpůsobit svůj postup.přizpůsobit svůj postup.    

    
III. Není tak podIII. Není tak podIII. Není tak podIII. Není tak podstatné statné statné statné –––– jak žalovaný (MŽP) uvádí ve svém rozhodnutí i ve vyjádření k žalobě  jak žalovaný (MŽP) uvádí ve svém rozhodnutí i ve vyjádření k žalobě  jak žalovaný (MŽP) uvádí ve svém rozhodnutí i ve vyjádření k žalobě  jak žalovaný (MŽP) uvádí ve svém rozhodnutí i ve vyjádření k žalobě ––––    

že v řízení ve II. stupni nebylo shromážděno nic nad rámec podkladů, s nimiž pracovala že v řízení ve II. stupni nebylo shromážděno nic nad rámec podkladů, s nimiž pracovala že v řízení ve II. stupni nebylo shromážděno nic nad rámec podkladů, s nimiž pracovala že v řízení ve II. stupni nebylo shromážděno nic nad rámec podkladů, s nimiž pracovala 
inspekce v I. stupni, a že i žalovaný hodnotil jen ty důkazní prostředky, které byly žalobinspekce v I. stupni, a že i žalovaný hodnotil jen ty důkazní prostředky, které byly žalobinspekce v I. stupni, a že i žalovaný hodnotil jen ty důkazní prostředky, které byly žalobinspekce v I. stupni, a že i žalovaný hodnotil jen ty důkazní prostředky, které byly žalobkyni kyni kyni kyni 
známy již z řízení v I. stupni: zásadní je to, že žalovaný potrestal žalobkyni za jiný správní delikt, známy již z řízení v I. stupni: zásadní je to, že žalovaný potrestal žalobkyni za jiný správní delikt, známy již z řízení v I. stupni: zásadní je to, že žalovaný potrestal žalobkyni za jiný správní delikt, známy již z řízení v I. stupni: zásadní je to, že žalovaný potrestal žalobkyni za jiný správní delikt, 
než o kterém se vedlo řízení v I. stupni, a žalobkyně se o tom dozvěděla až z napadeného než o kterém se vedlo řízení v I. stupni, a žalobkyně se o tom dozvěděla až z napadeného než o kterém se vedlo řízení v I. stupni, a žalobkyně se o tom dozvěděla až z napadeného než o kterém se vedlo řízení v I. stupni, a žalobkyně se o tom dozvěděla až z napadeného 
rozhodnutí.rozhodnutí.rozhodnutí.rozhodnutí.    

    
 
    
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 2Praze ze dne 2Praze ze dne 2Praze ze dne 29. března 2011, č.j. 5 Ca 169/20089. března 2011, č.j. 5 Ca 169/20089. března 2011, č.j. 5 Ca 169/20089. března 2011, č.j. 5 Ca 169/2008----32323232----34343434    
Rozsudek Nejvyššího správního soudu Rozsudek Nejvyššího správního soudu Rozsudek Nejvyššího správního soudu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. března 2011, č. j. 2 Afs 91/2009ze dne 14. března 2011, č. j. 2 Afs 91/2009ze dne 14. března 2011, č. j. 2 Afs 91/2009ze dne 14. března 2011, č. j. 2 Afs 91/2009----149149149149    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
 
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
    
Rozhodnutím ze dne 24. 8. 2007 uložila Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát v Českých 
Budějovicích (dále jen „inspekce“), žalobkyni pokutu ve výši 60 000 Kč za porušení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech. Toho se měla žalobkyně dopustit tím, že provozovala zařízení ke sběru odpadů (mobilní zařízení v 
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podobě nástaveb na nákladních automobilech) bez souhlasu příslušného správního úřadu, a to v období 1. 1. 2005 – 
27. 2. 2007, kdy žalobkyně převzala celkem 274,15 tun stavebních odpadů. 
Žalovaný k odvolání žalobkyně změnil rozhodnutí inspekce tak, že uložil žalobkyni pokutu ve výši 30 000 Kč za 
porušení povinnosti při přepravě odpadů podle § 24 odst. 2 zákona o odpadech, tj. za převzetí odpadů, k němuž 
nebyla oprávněna. 
(...) 
Ze správního spisu soud zjistil, že dne 27. 2. 2007 byla u žalobkyně provedena kontrola; při ní inspekce dospěla k 
závěru, že žalobkyně provozovala mobilní zařízení ke sběru odpadu především ze stavební činnosti. Dne 28. 5. 2007 
bylo žalobkyni oznámeno zahájení správního řízení ve věci porušení § 14 odst. 1 zákona o odpadech (provozování 
mobilního zařízení ke sběru odpadů bez souhlasu úřadu), resp. ve věci deliktu podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona. 
Žalobkyně ve svém vyjádření zdůraznila, že je třeba odlišovat sběr odpadů od jejich naložení na vozidlo za účelem 
dopravy na skládku. Žalobkyně jednala v dobré víře, netušila, že by mohla porušovat zákon, ihned po provedení 
kontroly provedla opatření k nápravě. Proti rozhodnutí inspekce v I. stupni podala žalobkyně odvolání: inspekce podle 
ní nezjistila, že by žalobkyně kupovala odpady, není tedy jasný závěr o tom, že žalobkyně přebírala odpad do 
vlastnictví. Žalovaný odvolání nevyhověl: konstatoval sice, že nejde o sběr odpadů, ale o přepravu, nicméně žalobkyně 
přebírala odpad do svého vlastnictví, a tím naplnila jinou skutkovou podstatu zákona o odpadech. 
Žaloba je důvodná. 
Základní žalobní námitka spočívá v tom, že každý ze správních orgánů I. a II. stupně posuzovali jiný skutek, a i jej 
jinak právně kvalifikoval. S tím, že by v obou stupních správního řízení šlo o jiný skutek, soud nesouhlasí. Inspekce ve 
výroku svého rozhodnutí uvedla pouze tolik, že žalobkyně provozovala v období od 1. 2. 2005 do 27. 2. 2007 zařízení 
ke sběru odpadů a převzala do něj 274,15 tun stavebních odpadů; z odůvodnění rozhodnutí je pak zřejmé, že 
inspekce toto zařízení spatřovala ve třech kontejnerech umisťovaných na nákladní automobily, s jejichž pomocí 
žalobkyně zajišťovala odvoz odpadů na skládky. Žalovaný změnil výrok tohoto rozhodnutí, resp. jeho skutkovou větu, 
tak, že žalobkyně převzala v průběhu let 2005 a 2006 cca 289 tun odpadů ze stavebnictví, k jejichž převzetí nebyla 
oprávněna; z odůvodnění pak plyne, že žalobkyně podle názoru žalovaného neprováděla shromažďování odpadů, 
pouze nakládala již shromážděný odpad a přepravovala jej k oprávněným osobám. 
Nelze souhlasit se žalobkyní v tom, že by v I. a II. stupni řízení byl posuzován odlišný skutek. Předmětem hodnocení na 
obou stupních bylo po skutkové stránce totožné jednání žalobkyně, které lze v nejobecnější rovině charakterizovat 
tak, že žalobkyně přebírala odpad od původců, poté jej na svých nákladních automobilech vozila na skládky a 
původcům pak přeúčtovala poplatky za uložení odpadu. Na tom se správní orgány v I. i II. stupni shodly, a nelze tedy 
hovořit o odlišnosti skutku (pravda je, že skutek není ve výroku ani jednoho z posuzovaných rozhodnutí popsán příliš 
detailně a skutková věta tu není zcela odlišena od právní věty). 
Důvodná je však námitka, podle níž žalovaný nepřípustně zvolil v odvolacím řízení pro stejný skutek jinou právní 
kvalifikaci, aniž tuto novou kvalifikaci žalobkyni vyjevil a umožnil jí se k ní vyjádřit. Zatímco inspekce shledala 
žalobkyni vinnou z provozování (mobilního) zařízení ke sběru odpadů bez souhlasu úřadu podle § 66 odst. 3 písm. e) 
zákona o odpadech, žalovaný dospěl k závěru, že žalobkyně se provinila deliktem spočívajícím v převzetí odpadu, k 
jehož převzetí nebyla oprávněna, podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech. Není podstatné – jak žalovaný uvádí 
ve svém rozhodnutí i ve vyjádření k žalobě – že v řízení ve II. stupni nebylo shromážděno nic nad rámec podkladů, s 
nimiž pracovala inspekce v I. stupni, a že i žalovaný hodnotil jen ty důkazní prostředky, které byly žalobkyni známy již z 
řízení v I. stupni: zásadní je to, že žalovaný potrestal žalobkyni za jiný správní delikt, než o kterém se vedlo řízení v I. 
stupni, a žalobkyně se o tom dozvěděla až z napadeného rozhodnutí. 
Skutkově šlo na obou stupních o totéž, jak už bylo řečeno; totožnost skutku od počátku řízení až do jeho konce je 
ostatně v oblasti správního trestání nezbytnou podmínkou (vyjde-li v odvolacím řízení najevo další podstatný skutkový 
aspekt, musí to správní orgán účastníkovi sdělit – podobně, jako to ohledně původně vymezeného skutku učinil v 
oznámení o zahájení řízení). Naproti tomu právní kvalifikace jednání, pro něž bylo řízení zahájeno, se může v průběhu 
řízení měnit; účastník však o tom musí být informován, aby mohl na novou právní kvalifikaci reagovat a přizpůsobit 
tomu svou obhajobu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2011, č. j. 2 Afs 91/2009-149, 
www.nssoud.cz). 
To se v této věci nestalo. Žalovaný sice v odvolacím řízení upustil od závěrů inspekce, protože podle něj žalobkyně 
žádné zařízení neprovozovala; kladl jí však za vinu neoprávněné přebírání odpadů do vlastnictví, přitom jí neumožnil 
uplatnit argumenty proti této právní kvalifikaci; tyto argumenty tak mohly zaznít až v žalobě. Na věci správního 
trestání nahlíží doktrína i judikatura co do procesních záruk obdobně jako na věci soudního trestání; i pro řízení o 
správních deliktech tak platí, že hodlá-li správní orgán vést řízení o jiném správním deliktu než o tom, na nějž bylo 
vysloveno podezření při zahájení řízení, musí se to účastník dozvědět dříve než v rozhodnutí, aby se k věci mohl 
vyjádřit a aby tomu mohl i jinak přizpůsobit svůj postup. Obsah správního spisu v této věci dostatečně ilustruje, jak 
zásadně odlišně hodnotil jednání žalobkyně správní orgán I. a II. stupně. Žalobkyně v rámci opatření k nápravě 
uloženého inspekcí v I. stupni požádala o souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů, a tento souhlas také 
obdržela; žalovaný však v napadeném rozhodnutí uvedl, že tento postup nebyl nutný; ve vyjádření k žalobě pak 
žalovaný dodal, že tohoto souhlasu nebylo třeba, pokud žalobkyně chtěla být „skutečným dopravcem“, tedy „bez 
odpovědnosti za odpad podle zákona o odpadech“. 
Teprve poté, co žalovaný napraví své procesní pochybení, bude moci opět hodnotit, zda se žalobkyně skutečně 
dopustila deliktu podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech, a bude se přitom muset vypořádat s protiargumenty 
žalobkyně. Soud na okraj poznamenává, že žalovaný bude muset především objasnit, z čeho plynula vůle žalobkyně 
nebýt oním „skutečným dopravcem“, jinak řečeno, jakým svým jednáním dala podle něj žalobkyně najevo, že hodlá 
přebírat odpad od původců do vlastnictví, a stát se tak oprávněnou osobou ve smyslu § 4 písm. r) [po 1. 7. 2006 jde o 
písm. x)] zákona o odpadech (to, že 
žalobkyně vedla o odpadech evidenci, ve které rozlišovala odpady „vlastní“ a „cizí“, z ní ještě vlastníka oněch „cizích“ 
odpadů nedělá). Stejně tak by měl žalovaný zodpovědět na otázku, proč nebylo (podle jeho vlastního vyjádření) nutné, 
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aby žalobkyně získala souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů, pokud platí – podle § 12 odst. 3 zákona o 
odpadech – že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, a žalovaný současně 
zastává názor (podle soudu správný), že žalobkyně neprovozovala žádné zařízení; takový postoj je logicky rozporný. 
Soud přitom upozorňuje na to, že zákon o odpadech výslovně počítá s dopravci, kteří zároveň nejsou oprávněnými 
osobami (srov. samotný § 24 odst. 2 a dále též § 39 odst. 3 zákona o odpadech); žalovaný – ačkoli ve vyjádření k 
žalobě naznačil, že taková možnost existuje – ve svém rozhodnutí dosud nevyjádřil, jaké konkrétní jednání žalobkyně 
vedlo k tomu, že se – evidentně v rozporu se svou vůlí – stala vlastníkem přepravovaných odpadů. 
Žalobkyně se svou žalobou tedy uspěla; soud proto napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšímu 
řízení. V něm bude žalovaný vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku [§ 78 odst. 5 soudního řádu 
správního (zákon č. 150/2002 Sb.; dále jen „s. ř. s.“)]. 
(...) 
    
    

630630630630    
    
I. Nedostatečné vymezení skutkové podstaty správního deliktu ve výroku rozhodnutíI. Nedostatečné vymezení skutkové podstaty správního deliktu ve výroku rozhodnutíI. Nedostatečné vymezení skutkové podstaty správního deliktu ve výroku rozhodnutíI. Nedostatečné vymezení skutkové podstaty správního deliktu ve výroku rozhodnutí    
II. Povinnost odvolacího správII. Povinnost odvolacího správII. Povinnost odvolacího správII. Povinnost odvolacího správního orgánu vypořádat se sního orgánu vypořádat se sního orgánu vypořádat se sního orgánu vypořádat se s    námitkami podaného odvolánínámitkami podaného odvolánínámitkami podaného odvolánínámitkami podaného odvolání    
  
kkkk    ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 11 odst. 1 písm. a), § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých ustanovení § 11 odst. 1 písm. a), § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých ustanovení § 11 odst. 1 písm. a), § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých ustanovení § 11 odst. 1 písm. a), § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalšídalšídalšídalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůch zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůch zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůch zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů    
 
    
I. Výrok rozhodnutí správního orgánu neobsahuje konkrétní jednání, jímž žalobce údajně naplnil I. Výrok rozhodnutí správního orgánu neobsahuje konkrétní jednání, jímž žalobce údajně naplnil I. Výrok rozhodnutí správního orgánu neobsahuje konkrétní jednání, jímž žalobce údajně naplnil I. Výrok rozhodnutí správního orgánu neobsahuje konkrétní jednání, jímž žalobce údajně naplnil 

skutkovou podstatu správního deliktu. Správní orgán I. stupně sice ve výroku rozhodnutí skutkovou podstatu správního deliktu. Správní orgán I. stupně sice ve výroku rozhodnutí skutkovou podstatu správního deliktu. Správní orgán I. stupně sice ve výroku rozhodnutí skutkovou podstatu správního deliktu. Správní orgán I. stupně sice ve výroku rozhodnutí 
konstkonstkonstkonstatoval, že se žalobci ukládá pokuta za správní delikt, kterého se dopustil tím, že v areálu atoval, že se žalobci ukládá pokuta za správní delikt, kterého se dopustil tím, že v areálu atoval, že se žalobci ukládá pokuta za správní delikt, kterého se dopustil tím, že v areálu atoval, že se žalobci ukládá pokuta za správní delikt, kterého se dopustil tím, že v areálu 
Žihelského statku, a.s., na uvedených pozemkových parcelách provozoval bioplynovou stanici Žihelského statku, a.s., na uvedených pozemkových parcelách provozoval bioplynovou stanici Žihelského statku, a.s., na uvedených pozemkových parcelách provozoval bioplynovou stanici Žihelského statku, a.s., na uvedených pozemkových parcelách provozoval bioplynovou stanici 
v rozporu s podmínkami ochrany ovzduší, a to v době od srpna 2007 až do vv rozporu s podmínkami ochrany ovzduší, a to v době od srpna 2007 až do vv rozporu s podmínkami ochrany ovzduší, a to v době od srpna 2007 až do vv rozporu s podmínkami ochrany ovzduší, a to v době od srpna 2007 až do vydání tohoto ydání tohoto ydání tohoto ydání tohoto 
rozhodnutí (ve znění změny výroku v napadeném rozhodnutí), avšak ve výroku není uvedeno, rozhodnutí (ve znění změny výroku v napadeném rozhodnutí), avšak ve výroku není uvedeno, rozhodnutí (ve znění změny výroku v napadeném rozhodnutí), avšak ve výroku není uvedeno, rozhodnutí (ve znění změny výroku v napadeném rozhodnutí), avšak ve výroku není uvedeno, 
jaké podmínky zjaké podmínky zjaké podmínky zjaké podmínky z    rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21.4.2006 žalobce rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21.4.2006 žalobce rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21.4.2006 žalobce rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21.4.2006 žalobce 
porušil, a tedy jakým jednáním tu kterou podmínku uvedeného rozhodnutporušil, a tedy jakým jednáním tu kterou podmínku uvedeného rozhodnutporušil, a tedy jakým jednáním tu kterou podmínku uvedeného rozhodnutporušil, a tedy jakým jednáním tu kterou podmínku uvedeného rozhodnutí porušil.í porušil.í porušil.í porušil.    

    
II. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí není vůbec zřejmé, jaké odvolací námitky žalobce ve II. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí není vůbec zřejmé, jaké odvolací námitky žalobce ve II. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí není vůbec zřejmé, jaké odvolací námitky žalobce ve II. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí není vůbec zřejmé, jaké odvolací námitky žalobce ve 

svém odvolání uplatnil. Rozhodnutí se nezabývá pořadem námitek žalobce uplatněných svém odvolání uplatnil. Rozhodnutí se nezabývá pořadem námitek žalobce uplatněných svém odvolání uplatnil. Rozhodnutí se nezabývá pořadem námitek žalobce uplatněných svém odvolání uplatnil. Rozhodnutí se nezabývá pořadem námitek žalobce uplatněných 
vvvv    odvolání a v podstatě nahrazuje věcný závěr správního orgánu I. stupodvolání a v podstatě nahrazuje věcný závěr správního orgánu I. stupodvolání a v podstatě nahrazuje věcný závěr správního orgánu I. stupodvolání a v podstatě nahrazuje věcný závěr správního orgánu I. stupně o tom, že žalobce ně o tom, že žalobce ně o tom, že žalobce ně o tom, že žalobce 
porušil nikoli dvě, ale tři podmínky provozování bioplynové stanice, přičemž porušení porušil nikoli dvě, ale tři podmínky provozování bioplynové stanice, přičemž porušení porušil nikoli dvě, ale tři podmínky provozování bioplynové stanice, přičemž porušení porušil nikoli dvě, ale tři podmínky provozování bioplynové stanice, přičemž porušení 
podmínky vyloučení výskytu páchnoucích látek v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo, a tím i podmínky vyloučení výskytu páchnoucích látek v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo, a tím i podmínky vyloučení výskytu páchnoucích látek v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo, a tím i podmínky vyloučení výskytu páchnoucích látek v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo, a tím i 
skutkovou podstatu správního deliktu posoudil nad rámecskutkovou podstatu správního deliktu posoudil nad rámecskutkovou podstatu správního deliktu posoudil nad rámecskutkovou podstatu správního deliktu posoudil nad rámec prvostupňového rozhodnutí mimo  prvostupňového rozhodnutí mimo  prvostupňového rozhodnutí mimo  prvostupňového rozhodnutí mimo 
rámec přezkumu, což mu nepřísluší.rámec přezkumu, což mu nepřísluší.rámec přezkumu, což mu nepřísluší.rámec přezkumu, což mu nepřísluší.    
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(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
 
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
 
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 4.2.2008, č.j. 
520/25/08, kterým bylo k odvolání žalobce změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního 
inspektorátu Plzeň, oddělení ochrany ovzduší ze dne 12.12.2007, č.j. ČIŽP/OOO/0727099.005/07/ZZD, jímž byla 
žalobci uložena pokuta 500 000,- Kč za porušení ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a změně některých dalších zákonů. Tohoto správního deliktu se žalobce měl dopustit tím, že  v areálu Žihelského 
statku, a.s., na pozemkových parcelách provozoval bioplynovou stanici v rozporu s podmínkami ochrany ovzduší, které 
jsou uvedeny v rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, č.j. ŽP/4170/06, ze dne 21.4.2006. Rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně bylo změněno tak, že výrok rozhodnutí byl doplněn o dobu, v níž ke správnímu deliktu 
došlo, a to v době od srpna 2007 až do vydání prvostupňového rozhodnutí. 
V odůvodnění rozhodnutí o uložení pokuty správního orgánu I. stupně se uvádí, že pokuta byla žalobci uložena za 
zkušební provoz velkého i středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci akce Bioplynová stanice Žihle 
(BPS) provozované v rozporu s podmínkami ochrany ovzduší stanovenými v rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského 
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kraje ze dne 21.4.2006. Správní orgán I. stupně poukázal na 3 podmínky tohoto rozhodnutí, které měl žalobce 
porušit: 
1) za hranicemi areálu Žihelský statek, a.s., se nebudou vyskytovat páchnoucí látky v koncentracích obtěžujících 
obyvatelstvo. 
2) bioplynová stanice bude zpracovávat pouze hovězí a prasečí hnůj, kejdu a rostlinné zbytky. 
3) případné změny technologie podléhají souhlasu orgánu státní správy podle § 17 zákona o ochraně ovzduší. 
V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný vyšel ze zjištění, že žalobce v rozporu s vydaným povolením a bez 
souladu s projektovou dokumentací a s odborným posudkem Ing. Vejra rozšířil ve zkušební době sortiment vstupních 
surovin o suroviny živočišného původu – masokostní moučku a lanolinový koncentrát, čímž porušil podmínky 1. a 2. 
uvedeného rozhodnutí. Žalobce tak postupoval přesto, že z důvodu výskytu zápachových látek nebylo k návrhu 
žalobce vydáno kolaudační rozhodnutí na užívání BPS, byl pouze na dobu 6 měsíců prodloužen zkušební provoz, 
přičemž bylo žalobci uloženo odbourávání používání masokostní moučky a neužívaní žádných produktů živočišného 
původu. Žalobce tak také postupoval, přestože žalobci k jeho návrhu ze dne 19.9.2007 nebylo povoleno rozšíření 
sortimentu vstupních surovin o masokostní moučku a lanolínový koncentrát. Rozšíření nebylo povoleno z důvodu 
zápachu, který na základě používání masokostní moučky a lanolinového koncentrátu již tehdy silně obtěžoval 
obyvatele Žihle, což správní orgán dovodil z petice občanů a obyvatel obce Žihle s podpisy obyvatel ze dne 
11.12.2007 . Došlo i k porušení podmínky 3. rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje a týkalo se změny 
technologie žalobce. Namísto toho, aby žalobce vyžádal od orgánu ochrany ovzduší povolení ke změně technologie 
podle § 17 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, přímo žádal o povolení zařadit masokostní moučku a lanolinový 
koncentrát do sortimentu vstupních surovin, i když je již používal. Tyto suroviny byly zjištěny z provozního deníku mezi 
vstupními surovinami v době inspekce, která provedla u žalobce náhodnou kontrolu v BSP Žihle a zaznamenala toto 
do protokolu z kontroly dne 8.10.2007. V daném případě žalobce provozoval BPS v kategorii zemědělské (farmářské) 
vstupy, tj. vstupy ze zemědělské prvovýroby a tomuto druhu technických zařízení měl přizpůsobit správnou cestu k 
vybudování a provozování BPS. Pokuta ve výši 500 000,- Kč byla uložena s ohledem na to, že žalobce od závadného 
provozování BPS neupustil ani poté, co nepřípustné používání živočišných produktů jako vstupní suroviny zjistil 
příslušný stavební úřad. (…) 
Při ústním jednání před soudem zástupe žalovaného uvedl, že žalobci byla pokuta uložena za porušení ustanovení § 
11 odst.1 písmeno a) zákona o ochraně ovzduší, neboť ten nedodržel podmínky povolení provozu předmětného 
zařízení bioplynové stanice ve třech bodech, nikoliv za používání masokostní moučky a lanolinového koncentrátu, tedy 
jiných než povolených vstupních surovin. 
K podkladům správního řízení zástupce žalobce doplnil 4 listiny, jimiž jsou: závazný posudek Krajské veterinární 
správy pro Plzeňský kraj ze dne 2.6.2006 k dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci bioplynová stanice Žihle, podle 
kterého Krajská veterinární správa pro plzeňský kraj s provedením stavby podle předložené projektové dokumentace 
souhlasí s tím, že pro výrobu bioplynu bude použito těchto druhů biomasy a kromě hovězí a prasečí kejdy také 
chlévská mrva, masokostní moučka a fytomasa. Dále předložil stanovisko obce k provozu bioplynové stanice v Žihli 
ze dne 2.7.2008, kterou vydala obec Žihle na základě odborného posudku na tuto stanici od Doc. Straky a na základě 
prohlídky provozu členy zastupitelstva ze dne 29.5.2008 a konstatuje, že od konce roku 2007 došlo ke zlepšení 
zaznamenávaného zápachu a ke zlepšení vlastního provozu bioplynové stanice v Žihli. Žalobce předložil také 
rozhodnutí ze dne 15.9.2008 Městského úřadu Kralovice – kolaudačního rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání 
bioplynové stanice v katastrálním území Žihle za podmínek zde stanovených. Konečně předložil i rozhodnutí 
Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 16.10.2009, jímž bylo žalobci povoleno rozšíření sortimentu vstupních 
surovin pro velký stacionární zdroj znečišťování ovzduší bioplynové stanice v Žihli o suroviny, jimiž jsou masokostní 
moučka a lanolinový koncentrát, a to na základě žádosti žalobce z 1.10.2009. Žalobce dále předložil rozhodnutí 
Krajského úřadu Plzeňského kraje z 21.8.2008,které předcházelo povolení z roku 2009 a poukázal na to, že již tímto 
rozhodnutím byl povolen vstup surovin do bioplynové stanice, jimiž jsou masokostní moučka a lanolinový koncentrát. 
Soud provedl dokazování uvedenými listinami. 
K provedeným důkazům zástupce žalovaného uvádí, že stav v listinách je mu znám a správní orgány nezkoumaly 
povolení, které vydávala veterinární správa a nepřezkoumávaly, jak bylo naloženo s danými surovinami z hlediska 
veterinárního povolení, nýbrž z hlediska technologie a ochrany ovzduší. 
Zástupce žalobce uvedl, že pokud jde o využívání nepovolených surovin, souhlasí s tímto skutkovým stavem, tento 
stav nezpochybňuje, nicméně poukázal na to, že na používání těchto surovin jimiž byla masokostní moučka a 
lanolinový koncentrát byly vydány certifikáty s tím, že pokud žalobce zjistil, že toto nemá povoleno, pak učinil 
opatření, kterými se, a to již od září roku 2007, snažil odbourávat používání těchto vstupních surovin na základě 
rozhodnutí krajského úřadu a na základě doporučeného stanoviska VŠCHT s tím, že toto se dělo ve střednědobém 
horizontu, nikoliv najednou, aby to nezpůsobilo závadný stav ve zbytkových zakalených koncentrátech. Tento stav tedy 
podchycoval a to má význam pro uložení a zvažování výše pokuty a nakonec tento stav dovedl i do situace, kdy 
ohrožení používáním těchto surovin nenastalo. V r. 2008 byl povolen zkušební provoz a dokonce v roce 2009 byl tento 
provoz povolen natrvalo. K porušení vzcházejících ze zápachu a změn technologie podle žalobce nedošlo, v tomto 
směru nebyly provedeny žádné důkazy, že by k technologickým změnám k procesu fermentace došlo, objektivní stav 
nebyl zkoumán, ze strany správních orgánů byla stanice povolena na základě technologických podmínek o zpracování 
surovin, které jsou tvrzeny. Jedinou změnou byla změna těchto vstupů od února 2007, k níž se žalobce již vyjadřoval. 
Správní orgán důkazně neprokázal vlastní obtěžování zápachem, žalobce zdůraznil, že bioplynová stanice je umístěna 
mimo obec, nikoliv v obci, vedle jsou další zdroje možného zápachu jako je čistička odpadních vod a pavilón prasat. 
Ve věci neproběhlo měření ve smyslu vyhlášky a nebyly učiněny žádné závěry, které by byly podloženy měřením a 
skutkovým stavem. Poukazuje tedy na malý význam ohrožovacího deliktu i vlastně v genezi vývoje povolení používání 
surovin od doby, kdy ještě nedošlo ke kontrole a kdy od září roku 2007 byla činěna náprava až do vydaných povolení v 
roce 2008 a 2009. 
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K tomu zástupce žalovaného uvádí, že žalobce byl veden k odpovědnosti za porušení tří podmínek povolení provozu 
včetně zápachu, neboť produktem právě změny technologie i porušení vstupních surovin byl evidentně prokazatelný 
zápach a změna technologie zasahuje celý proces i co do výrobku, který z toho technologického postupu vzchází. 
Zástupce žalobce v případě uznání protiprávního jednání navrhl moderaci výše pokuty. 
Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a 
násl. zákona č.150/2002 Sb. soudního řádu správního, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. 
Důvodnost podané žaloby soud spatřuje v nezákonnosti rozhodnutí, která spočívá v neúplnosti výroku správního 
orgánu I. stupně o uložení pokuty, neboť tento výrok neobsahuje konkrétní jednání, jímž měl žalobce naplnit 
skutkovou podstatu správního deliktu. Správní orgán I. stupně sice ve výroku rozhodnutí konstatoval, že se žalobci 
ukládá pokuta za správní delikt, kterého se dopustil tím, že v areálu Žihelského statku, a.s., na uvedených 
pozemkových parcelách provozoval bioplynovou stanici v rozporu s podmínkami ochrany ovzduší, a to v době od srpna 
2007 až do vydání tohoto rozhodnutí (ve znění změny výroku v napadeném rozhodnutí), avšak ve výroku není 
uvedeno, jaké podmínky z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21.4.2006 žalobce porušil, a tedy 
jakým jednáním tu kterou podmínku uvedeného rozhodnutí porušil. 
Soud z podkladů správního řízení, zejména z uvedeného rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru 
životního prostředí, ze dne 21.4.2006, č.j. ŽP/4170/06, zjistil, že tímto rozhodnutím byl žalobci povolen zkušební 
provoz předmětné bioplynové stanice jako stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za celkem 7 podmínek, mezi 
nimiž jsou uvedeny 2 podmínky, které správní orgán 1. stupně až v odůvodnění svého rozhodnutí považuje za 
porušené. Jde o podmínku, že bioplynová stanice bude zpracovávat pouze hovězí a prasečí hnůj, kejdu a rostlinné 
zbytky a dále, že případné změny technologie podléhají souhlasu orgánu státní správy podle § 17 zákona o ochraně 
ovzduší. Nejen z neúplného výroku rozhodnutí, ale rovněž ani z jeho odůvodnění nevyplývá, že by správní orgán 1.. 
stupně uložil žalobci pokutu za porušení podmínky, že „za hranicemi areálu Žihelský statek, a.s., se nebudou 
vyskytovat páchnoucí látky v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo“, neboť v závěru odůvodnění rozhodnutí v pasáži 
za hodnocením porušení podmínky změny technologie je výslovně uvedeno, že obtěžování zápachem je v daném 
případě shledáno jako důsledek nevhodného provozování bioplynové stanice, není však předmětem toho rozhodnutí, 
tzn., že z celku znění rozhodnutí správního orgánu 1. stupně, tj. jak z absence konkrétního jednání ve výroku, tak i z 
odůvodnění nelze seznat, že pokuta byla uložena rovněž pro výskyt páchnoucích látek v koncentracích obtěžujících 
obyvatelstvo, neboť nedodržení podmínky ohledně zápachu nebylo v rozhodnutí o pokutě nejenže vzato za skutkovou 
podstatu jednání, za které byla uložena pokuta, ale takové skutkové jednání ani nebylo hodnoceno. Jestliže tedy 
žalovaný v napadeném rozhodnutí uvádí, že žalobce porušil všechny uvedené podmínky provozování BPS, tedy i 
podmínku, že „za hranicemi areálu Žihelský statek, a.s., Žihle 106, se nebudou vyskytovat páchnoucí látky v 
koncentracích obtěžujících obyvatelstvo“, pak toto porušení shledal až odvolací správní orgán v napadeném 
rozhodnutí nad rámec předmětu řízení – jednání, pro které byla uložena pokuta správním orgánem 1. stupně. Kromě 
uvedeného celá koncepce napadeného rozhodnutí neodpovídá povinnosti žalovaného jako odvolacího správního 
orgánu dostát přezkumu řízení dle § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., podle kterého správnost rozhodnutí o 
uložení pokuty měl žalovaný přezkoumat v rozsahu odvolacích námitek uvedených v odvolání. Z odůvodnění 
napadeného rozhodnutí není vůbec zřejmé, jaké odvolací námitky žalobce ve svém odvolání uplatnil. Toto rozhodnutí 
pouze konstatuje porušení všech tří podmínek provozování BPS Žihle a dále rekapituluje, jaké žádosti týkající se 
zkušebního provozu a prodloužení zkušebního provozu včetně sortimentu vstupních surovin žalobce podal a jak bylo o 
těchto žádostech rozhodnuto, jak je kategorizována bioplynová stanice, kterou žalobce provozuje a dále se zabývá 
výší uložené sankce. Žalovaný se vůbec nevyjádřil k námitkám v odvolání žalobce podaném dne 29.1.2008, v němž 
žalobce namítal, že zpracováním masokostní moučky a lanolinového koncentrátu nedochází k jakékoli změně 
technologie provozu bioplynové stanice, když poukazoval na řádné certifikáty a podnikové normy a na to, že byl v 
dobré víře, že masokostní moučku a lanolinový koncentrát je oprávněn zpracovávat. Nevypořádal se s námitkami 
žalobce domáhajícími se posouzení jednání žalobce z hlediska evropských předpisů – Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES), č. 1774/2002 ze dne 3.10.2002, zákona č.166/1999 Sb. veterinárního zákona , dále se 
nevypořádal ani s prioritní odvolací námitkou výskytu pachových látek a jejich příčin a dále s námitkou zkoumání 
přípustné míry obtěžování zápachem dle vyhlášky č. 362/2006 Sb. S posledně uvedenou námitkou se měl žalovaný 
vypořádat ve vztahu k výroku a odůvodnění prvostupňového rozhodnutí, které výskyt zápachu neučinily jednáním, jež 
by vyplývalo z výroku napadeného rozhodnutí jako porušení konkrétní podmínky provozování BPS a které ani dle 
odůvodnění rozhodnutí správního orgánu 1. stupně není předmětem rozhodnutí o uložení pokuty. 
Z uvedených důvodů proto Městský soud v Praze považuje napadené rozhodnutí za nezákonné pro nedostatek 
náležitého vymezení skutkové podstaty správního deliktu ve výroku rozhodnutí, a to pro nedostatek uvedení, jaké 
konkrétní podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21.4.2006 byly porušeny a jakým 
jednáním. Dále toto rozhodnutí zrušil i pro nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí pro nedostatek důvodů, 
neboť toto rozhodnutí se nezabývá pořadem námitek žalobce uplatněných v odvolání a v podstatě nahrazuje věcný 
závěr správního orgánu I. stupně o tom, že žalobce porušil nikoli dvě, ale tři podmínky provozování BPS Žihle, přičemž 
porušení podmínky vyloučení výskytu páchnoucích látek v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo, a tím i skutkovou 
podstatu správního deliktu posoudil nad rámec prvostupňového rozhodnutí mimo rámec přezkumu, což mu 
nepřísluší. V dalším se žalovaný správní orgán sice správně vyrovnal s nerelevantními odvolacími námitkami, že 
žalobce oprávněně zpracovával masokostní moučku a lanolinový koncentrát a že zpracováním masokostní moučky a 
lanolínového koncentrátu nedochází k jakékoli změně technologie provozu BPS, když shledal, že jde o BPS takové 
kategorie, která nedovoluje zpracování masokostní moučky a lanolinového koncentrátu v souvislosti s tím, že nebylo 
žalobci povoleno rozšíření sortimentu vstupních surovin a že bylo třeba vyžadovat od orgánu ochrany ovzduší povolení 
ke změně technologie podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, nicméně bylo rovněž jeho úkolem, aby 
se vypořádal se všemi odvolacími námitkami, tedy i s namítanou evropskou právní úpravou i s námitkou úpravy dle 
veterinárního zákona. To žalovaný v napadeném rozhodnutí neučinil.  
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Přestože bylo na žalovaném, aby uvedené právní námitky vypořádal, soud vzhledem k tomu, že jsou opakovaně 
uplatněny i v podané žalobě, má zato, že by se k nim měl okrajově vyjádřit. Nařízení Evropského parlamentu a rady 
(ES), č.1774/2002, stanoví hygienická pravidla týkající se zpracování, použití a likvidace vedlejších živočišných 
produktů jako materiálů 3. kategorie, přičemž zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, poskytuje ochranu před 
zpracováním tzv. vedlejších živočišných produktů v rámci tzv. veterinární asanační činnosti, přičemž také stanoví 
povinnost neškodného odstranění těchto produktů v zařízeních, které příslušná krajská veterinární správa schvaluje a 
registruje jako asanační podnik a jiné zařízení pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných 
produktů (§ 39a a § 49 odst. 1 písm. h) bod 4. veterinárního zákona). Krajský úřad Plzeňského kraje však dne 
21.4.2006 vydal rozhodnutí, jímž povolil umístění, stavbu a zkušební provoz BPS za podmínek, které stanovil dle 
zákona o ochraně ovzduší a inspekční činnost v uvedeném zařízení provedl nikoliv z hlediska dodržování veterinárních 
předpisů, ale z hlediska znečišťování ovzduší a kontroloval povinnosti stanovené zákonem č. 86/2002 Sb. Krajský 
úřad Plzeňského kraje ve svém rozhodnutí ze dne 21.4.2006 pak postupoval podle § 17 odst. 1 písm. b), c), d) 
zákona o ochraně ovzduší a posuzoval zahájení zkušebního provozu zvláště velkého a středního stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší dle předložené projektové dokumentace a charakter technologického zařízení, které mělo 
zpracovávat pouze surovinové zbytky ze zemědělského provozu společnosti Žihelský statek, a.s., v rámci tzv. 
anaerobní fermentace. Tento úřad neposuzoval hygienická a veterinární hlediska provozu BPS, nýbrž imisní limity na 
základě odborného posudku a rozptylové studie z hlediska ochrany před znečištěním ovzduší. K prosazení takto 
chráněného veřejného zájmu byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí oprávněn k vydání povolení 
dle § 17 zákona o ochraně ovzduší, a to bez ohledu na povolení příslušného orgánu veterinární správy, který z 
hygienického hlediska stanoví způsob odstraňování nebo zpracování vedlejších životních produktů v rámci veterinární 
asanační činnosti. 
Na základě všech shora uvedených skutečností Městský soud v Praze podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil napadené 
rozhodnutí pro nezákonnost spočívající v nedostatečném vymezení skutkové podstaty správního deliktu ve výroku 
rozhodnutí o uložení pokuty a pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku odůvodnění napadeného rozhodnutí, 
když toto odůvodnění se mělo vztahovat pouze k podmínkám, jejichž nedodržení bylo skutečným důvodem pro 
uložení pokuty, a mělo se také  vypořádat se všemi odvolacími námitkami žalobce. 
V dalším řízení na žalovaném správním orgánu bude, aby při novém posuzování jednání žalobce odstranil uvedené 
nedostatky rozhodnutí, vázán právním názorem soudu. 
(…) 
 
 
 

631631631631    
 
Správní řízení: zjišťování rozhodných okolností; zásadSprávní řízení: zjišťování rozhodných okolností; zásadSprávní řízení: zjišťování rozhodných okolností; zásadSprávní řízení: zjišťování rozhodných okolností; zásada koncentrace řízenía koncentrace řízenía koncentrace řízenía koncentrace řízení    
    
kkkk    ustanovení § 50 odst. 3 větě druhé, § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění ustanovení § 50 odst. 3 větě druhé, § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění ustanovení § 50 odst. 3 větě druhé, § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění ustanovení § 50 odst. 3 větě druhé, § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
 

    

Podle § 50 odst. 3 věty druhé správního řádu v řízení, v němž má být z moci úřední uložena Podle § 50 odst. 3 věty druhé správního řádu v řízení, v němž má být z moci úřední uložena Podle § 50 odst. 3 věty druhé správního řádu v řízení, v němž má být z moci úřední uložena Podle § 50 odst. 3 věty druhé správního řádu v řízení, v němž má být z moci úřední uložena 
povinnost, je správní orpovinnost, je správní orpovinnost, je správní orpovinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve gán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve gán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve gán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve 
prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena; toto ustanovení je tak ve vztahu prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena; toto ustanovení je tak ve vztahu prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena; toto ustanovení je tak ve vztahu prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena; toto ustanovení je tak ve vztahu 
k § 82 odst. 4 téhož zákona lex specialis. k § 82 odst. 4 téhož zákona lex specialis. k § 82 odst. 4 téhož zákona lex specialis. k § 82 odst. 4 téhož zákona lex specialis.     

MáMáMáMá----li správní orgán povinnost zjistit všechny li správní orgán povinnost zjistit všechny li správní orgán povinnost zjistit všechny li správní orgán povinnost zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v 
neprospěch toho, komu má být povinnost uložena i bez návrhu (z logiky věci bez návrhu toho, neprospěch toho, komu má být povinnost uložena i bez návrhu (z logiky věci bez návrhu toho, neprospěch toho, komu má být povinnost uložena i bez návrhu (z logiky věci bez návrhu toho, neprospěch toho, komu má být povinnost uložena i bez návrhu (z logiky věci bez návrhu toho, 
komu má být povinnost uložena), nemůže se správní orgán ohledně návrhů takové osoby na komu má být povinnost uložena), nemůže se správní orgán ohledně návrhů takové osoby na komu má být povinnost uložena), nemůže se správní orgán ohledně návrhů takové osoby na komu má být povinnost uložena), nemůže se správní orgán ohledně návrhů takové osoby na 
provedení dalších důkazů současněprovedení dalších důkazů současněprovedení dalších důkazů současněprovedení dalších důkazů současně dovolávat § 82 odst. 4 správního řádu (zásady koncentrace  dovolávat § 82 odst. 4 správního řádu (zásady koncentrace  dovolávat § 82 odst. 4 správního řádu (zásady koncentrace  dovolávat § 82 odst. 4 správního řádu (zásady koncentrace 
řízení). řízení). řízení). řízení).     

Ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu na řízení, v němž má být z moci úřední uložena Ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu na řízení, v němž má být z moci úřední uložena Ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu na řízení, v němž má být z moci úřední uložena Ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu na řízení, v němž má být z moci úřední uložena 
povinnost, nedopadá.povinnost, nedopadá.povinnost, nedopadá.povinnost, nedopadá.    

    
  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. dubna 2011, č.j. 5 As 7/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. dubna 2011, č.j. 5 As 7/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. dubna 2011, č.j. 5 As 7/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. dubna 2011, č.j. 5 As 7/2011----48484848    
(Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2011 jako rozhodnutí č. 2412, (Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2011 jako rozhodnutí č. 2412, (Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2011 jako rozhodnutí č. 2412, (Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2011 jako rozhodnutí č. 2412, 
veřejně dostupné na www.nssoud.cz)veřejně dostupné na www.nssoud.cz)veřejně dostupné na www.nssoud.cz)veřejně dostupné na www.nssoud.cz)    
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
(...) 
Stávající právní úprava správního řízení obsažená v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, sice na rozdíl od předchozí 
úpravy (zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení) klade stran uplatňovaných skutečností a tvrzených důkazů důraz na 
řízení před správními orgány v prvním stupni, a další či nové skutečnosti a důkazy v odvolacím řízení připouští jen 
zcela výjimečně. 
Ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu posiluje tzv. koncentraci řízení tím, že účastníkovi řízení neumožňuje 
uplatňovat v odvolacím řízení takové skutečnosti a důkazy, které mohl uplatnit již dříve, tedy v řízení v prvním stupni. 
Nemožnost uvádět v odvolání tzv. nova je výrazem tzv. neúplné apelace, jíž je stávající úprava správního řízení 
ovládána. Toto zákonné řešení se z povahy věci jeví plně opodstatněné přinejmenším tam, kde se jedná o řízení o 
žádosti účastníka řízení, který si ve svém vlastním zájmu musí řádně a včas nejen zjistit, ale také zajistit vše potřebné, 
co pro vyhovění žádosti účastníka předepisuje zákonná úprava. Ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu však nelze 
interpretovat a aplikovat izolovaně od ostatních ustanovení správního řádu, zejména potom základních zásad. 
Ustanovení § 82 odst. 4 se snaží vyvažovat právo účastníků řízení vyplývající z ustanovení § 36 odst. 1, tzn. navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, a právo na projednání věci bez zbytečných 
průtahů. Aplikace tohoto ustanovení správního řádu má svá úskalí spočívající v tom, že správní orgán by měl zjistit 
stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, k čemuž však při odmítnutí dodatečných důkazů a popření nových 
skutečností nemusí dojít. Z toho také plyne, že ustanovení § 82 odst. 4 prakticky nelze automaticky použít v řízeních 
vedených z moci úřední, v nichž má být účastníkovi řízení uložena nějaká povinnost. To se podává zejména z 
ustanovení § 50 odst. 3 věta druhá, podle níž v řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní 
orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být 
povinnost uložena; toto ustanovení je tak ve vztahu k § 82 odst. 4 lex specialis. Má-li správní orgán povinnost zjistit 
všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena i bez návrhu (z 
logiky věci bez návrhu toho, komu má být povinnost uložena), nemůže se správní orgán ohledně návrhů takové osoby 
na provedení dalších důkazů současně dovolávat ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu. Ustanovení § 82 odst. 4 
správního řádu tedy na řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, nedopadá; uplatní se však typicky u 
řízení zahajovaných na návrh, tedy řízení o žádosti. V nich je koncentrace řízení plně na místě: je totiž v zájmu 
žadatele, aby shromáždil a správnímu orgánu předložil všechny potřebné doklady. Rozhodnutí o správním vyhoštění je 
nepochybně rozhodnutím o uložení povinnosti podle ustanovení 50 odst. 3 správního řádu. Cizinec je povinen opustit 
území České republiky a je mu zakázáno po vymezenou dobu se na její území navrátit. Proto nelze koncentraci řízení 
dle ustanovení  § 82 odst. 4 použít. 
Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou 
dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. V § 93 odst. 1 téhož zákona pak platí, že není-li v hlavě 
VIII druhé části stanoveno jinak, použijí se pro řízení o odvolání obdobně ustanovení hlav I až IV, VI a VII této části, tzn. 
i ustanovení § 36 odst. 1. Pro odvolací řízení by to znamenalo, že jsou jeho účastníci oprávněni navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy po celou dobu odvolacího řízení až do vydání rozhodnutí o odvolání. Přestože není výše uvedená 
koncentrace řízení spojena s výslovným stanovením konkrétní povinnosti správních orgánů poučit o této koncentraci, 
z ustanovení § 4 odst. 2 správního řádu lze tuto povinnost správního orgánu včas poučit účastníky o tom, že nebudou 
moci uplatňovat v odvolacím řízení nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy, dovodit. Toto poučení by mělo 
předcházet vydání rozhodnutí prvostupňového orgánu. 
(...) 
 
 
 
 

632632632632    
 
 
 
Podmínky pro Podmínky pro Podmínky pro Podmínky pro provedení zkráceného přezkumného řízeníprovedení zkráceného přezkumného řízeníprovedení zkráceného přezkumného řízeníprovedení zkráceného přezkumného řízení    
 
kkkk    ustanovení § 94 , § 95, § 96 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 94 , § 95, § 96 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 94 , § 95, § 96 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 94 , § 95, § 96 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
 
    
I. Zkrácené přezkumné řízení (§ 98 správního řádu z roku 2004) je projevem zásady procesní I. Zkrácené přezkumné řízení (§ 98 správního řádu z roku 2004) je projevem zásady procesní I. Zkrácené přezkumné řízení (§ 98 správního řádu z roku 2004) je projevem zásady procesní I. Zkrácené přezkumné řízení (§ 98 správního řádu z roku 2004) je projevem zásady procesní 

ekonomie (§ 6 odstekonomie (§ 6 odstekonomie (§ 6 odstekonomie (§ 6 odst. 2 téhož zákona) a jeho účelem je odstranit akt přijatý v rozporu s . 2 téhož zákona) a jeho účelem je odstranit akt přijatý v rozporu s . 2 téhož zákona) a jeho účelem je odstranit akt přijatý v rozporu s . 2 téhož zákona) a jeho účelem je odstranit akt přijatý v rozporu s 
právními předpisy bez zbytečného zatěžování dotčených osob, nikoliv zjednodušit činnost právními předpisy bez zbytečného zatěžování dotčených osob, nikoliv zjednodušit činnost právními předpisy bez zbytečného zatěžování dotčených osob, nikoliv zjednodušit činnost právními předpisy bez zbytečného zatěžování dotčených osob, nikoliv zjednodušit činnost 
správním orgánům a připravit dotčené osoby o jejich procesní práva. správním orgánům a připravit dotčené osoby o jejich procesní práva. správním orgánům a připravit dotčené osoby o jejich procesní práva. správním orgánům a připravit dotčené osoby o jejich procesní práva.     

    
II. Ve zkráceném přezkumném řII. Ve zkráceném přezkumném řII. Ve zkráceném přezkumném řII. Ve zkráceném přezkumném řízení v zásadě nelze doplňovat správní spis. Správní orgán je ízení v zásadě nelze doplňovat správní spis. Správní orgán je ízení v zásadě nelze doplňovat správní spis. Správní orgán je ízení v zásadě nelze doplňovat správní spis. Správní orgán je 

oprávněn požadovat upřesnění podnětu k provedení zkráceného přezkumného řízení, nicméně oprávněn požadovat upřesnění podnětu k provedení zkráceného přezkumného řízení, nicméně oprávněn požadovat upřesnění podnětu k provedení zkráceného přezkumného řízení, nicméně oprávněn požadovat upřesnění podnětu k provedení zkráceného přezkumného řízení, nicméně 
upřesnění nesmí být skrytým vysvětlením účastníka nebo doplňováním důkazů.upřesnění nesmí být skrytým vysvětlením účastníka nebo doplňováním důkazů.upřesnění nesmí být skrytým vysvětlením účastníka nebo doplňováním důkazů.upřesnění nesmí být skrytým vysvětlením účastníka nebo doplňováním důkazů.    
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III. Nad rámec podmínek speciIII. Nad rámec podmínek speciIII. Nad rámec podmínek speciIII. Nad rámec podmínek specifikovaných vfikovaných vfikovaných vfikovaných v    ustanovení § 94 až 96 správního řádu je pro     ustanovení § 94 až 96 správního řádu je pro     ustanovení § 94 až 96 správního řádu je pro     ustanovení § 94 až 96 správního řádu je pro     

provedení zkráceného přezkumného řízení zapotřebí kumulativně splnit tři další předpoklady: provedení zkráceného přezkumného řízení zapotřebí kumulativně splnit tři další předpoklady: provedení zkráceného přezkumného řízení zapotřebí kumulativně splnit tři další předpoklady: provedení zkráceného přezkumného řízení zapotřebí kumulativně splnit tři další předpoklady: 
1) porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu, 2) není zapotřebí vysvětlení 1) porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu, 2) není zapotřebí vysvětlení 1) porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu, 2) není zapotřebí vysvětlení 1) porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu, 2) není zapotřebí vysvětlení 
účastníků účastníků účastníků účastníků a 3) není třeba provádět dokazování.a 3) není třeba provádět dokazování.a 3) není třeba provádět dokazování.a 3) není třeba provádět dokazování.    

    
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 2011, č.j. 1 As 31/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 2011, č.j. 1 As 31/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 2011, č.j. 1 As 31/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 2011, č.j. 1 As 31/2011----72727272    
 (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssoud.cz) (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssoud.cz) (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssoud.cz) (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssoud.cz)    
  
 
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
(...) 
I. VymezeníI. VymezeníI. VymezeníI. Vymezení věci věci věci věci    
[1] Na základě žádosti žalobce vydal Městský úřad Jilemnice (dále jen „vodoprávní úřad“) dne 8. 7. 2007 pod čj. 
PDMUJI 2366/2007 R 368 rozhodnutí, jehož výrokem I. vydal žalobci povolení k nakládání s povrchovými vodami ve 
smyslu § 8 odst. 1 písm. a) bod 2, 3 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), pro stavbu „Malá vodní elektrárna Dolní Rokytnice – Vilémov“ v k. ú. Dolní Rokytnice. Výrokem II. rozhodnutí 
vodoprávní úřad stanovil žalobci povinnost ve smyslu § 36 odst. 2 vodního zákona zabezpečit minimální zůstatkový 
průtok 0,750 m3/s, s výjimkou případu, kdy je přítok do jezové zdrže nižší než tato hodnota. Dále v tomto výroku 
stanovil povinnosti a podmínky povolení k nakládání s povrchovými vodami. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 
8. 2007. 
[2] Na podnět Správy Krkonošského národního parku (dále jen „Správa KRNAP“) vydal dne 22. 8. 2008 pod čj. 
KULK/50204/2008 Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „krajský úřad“) rozhodnutí ve zkráceném přezkumném 
řízení, jímž rozhodnutí vodoprávního úřadu zrušil v části výroku II. týkající se stanovení povinnosti zabezpečit 
minimální zůstatkový průtok v množství minimálně 0,750 m3/s a věc v tomto rozsahu vrátil k novému projednání 
vodoprávnímu úřadu. Krajský úřad zjistil, že spisový materiál neobsahuje údaje o průtocích, což je v rozporu s § 2 
odst. 1 písm. i) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a 
o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, jakož i s Metodickým pokynem č. 9 odboru 
ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích 
(Věstník Ministerstva životního prostředí 5/1998, dále jen „metodický pokyn“). V rozporu s citovanou vyhláškou není 
dále ve spisu založen mapový podklad a rovněž chybí i tvrzený nesouhlas Správy KRNAP s povolenými hodnotami 
minimálního zůstatkového průtoku. 
[3] Rozhodnutí krajského úřadu napadl žalobce odvoláním, které žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 2. 2009, čj. 
542/1384/04/47, zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění se neztotožnil s důvody, pro něž krajský úřad 
zrušil část rozhodnutí vodoprávního úřadu. Podle žalovaného nebylo ze spisu zřejmé, že by vodoprávní úřad 
postupoval v rozporu s metodickým pokynem; jeho pochybení spočívá toliko v tom, že neodůvodnil jím stanovenou 
výši minimálního zůstatkového průtoku. Rovněž absenci hydrologických údajů a mapového podkladu ve správním 
spisu nelze podle žalovaného pokládat za natolik zřejmé pochybení zákona, které by odůvodnilo postup podle § 98 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Takovým pochybením je však skutečnost, že vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o 
nakládání s vodami bez závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 44 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. I když žalovaný shledal existenci jiného důvodu pro zrušení části 
rozhodnutí vodoprávního úřadu, neodůvodňuje to změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí krajského úřadu. 
[4] Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou; v jediném žalobním bodě namítal, že nebyly splněny podmínky 
pro použití zkráceného přezkumného řízení podle § 98 správního řádu (zejména že porušení právního předpisu je 
zjevné ze spisového materiálu a není zapotřebí vysvětlení účastníků). Městský soud v Praze žalobu rozsudkem ze dne 
28. 5. 2010, čj. 10 Ca 118/2009 - 43, zamítl. Podle soudu je třeba vycházet nejen ze správního spisu, ale též z 
obsahu právních předpisů. Soud především odkázal na přílohu č. 1 nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje 
Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany, v níž je stanovena hranice Krkonošského národního parku 
(KRNAP). Z mapového podkladu, který je součástí spisu žalovaného, je zjevné, že jez, na němž má docházet k 
manipulaci s vodami, se nachází na území KRNAP, a v souladu s § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je 
pro povolení k nakládání s vodami na tomto území třeba závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny. 
Podle soudu měla být lokalizace vodního díla vyřešena již před vodoprávním úřadem a za takové situace nemůže 
upřesnění této lokalizace žalovaným v odvolacím řízení zvrátit důvodnost zkráceného přezkumného řízení. 
(...) 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudemIII. Posouzení věci Nejvyšším správním soudemIII. Posouzení věci Nejvyšším správním soudemIII. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem    
[11] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu. V 
napadeném rozsudku nejsou výroky v rozporu s odůvodněním, neodporují si vzájemně ani argumenty uvedené v 
odůvodnění, které je jasné a srozumitelné: rozsudek proto není nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost. Pokud jde o 
nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů, opírá se žalobce především o námitku, že se městský soud blíže 
nezabýval rozhodnutím krajského úřadu. Žalobce ovšem v žalobě napadal především to, že žalovaný pominul otázku 
oprávněnosti provedení zkráceného přezkumného řízení, když sám konstatoval, že pro něj nebyly před krajským 
úřadem splněny podmínky. Žalobce tak především napadal postup a rozhodnutí žalovaného. 
[12] Městskému soudu nelze vyčítat, že se primárně zaměřil na přezkum rozhodnutí žalovaného i proto, že žalovaný v 
podstatě nahradil důvody krajského úřadu pro provedení zkráceného přezkumného řízení a zrušení části rozhodnutí 
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vodoprávního úřadu vlastním důvodem. V takové situaci bylo třeba se zabývat právě rozhodnutím žalovaného, které 
finalizovalo postoj správních orgánů k soudem přezkoumávané věci. Nelze souhlasit s žalobcem, že žalovaný měl 
rozhodnutí krajského úřadu zrušit, pokud shledal, že jím uváděné důvody nejsou dostatečné pro použití zkráceného 
přezkumného řízení – žalovaný totiž shledal jiný důvod, který dle jeho názoru dostatečně odůvodňoval postup podle 
zkráceného přezkumného řízení. Je nepochybné, že žalovaný měl správně postupovat podle § 90 odst. 1 písm. c) 
správního řádu a rozhodnutí krajského úřadu změnit v části odůvodnění. Jelikož tak nepostupoval, dostal se výrok 
jeho rozhodnutí, jímž zamítal odvolání a potvrzoval rozhodnutí krajského úřadu, do rozporu s částí odůvodnění, v němž 
změnil důvody rozhodnutí krajského úřadu. Rozpor výroku správního rozhodnutí s jeho odůvodněním má zpravidla za 
následek nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost. Žalobce ovšem tuto vadu řízení 
v žalobě nenamítal a současně tato vada neznemožňovala, aby soud posoudil věc v mezích žalobního bodu (tj. zda 
byly splněny podmínky pro postup podle § 98 správního řádu), takže městský soud nebyl povinen rozhodnutí 
žalovaného zrušit z úřední povinnosti (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2011, čj. 
7 Azs 79/2009 - 84, www.nssoud.cz). 
[13] Městský soud tedy postupoval správně, pokud se v napadeném rozsudku zaměřil na rozhodnutí žalovaného, 
neboť přezkum rozhodnutí krajského úřadu ztrácel s ohledem na obsah rozhodnutí žalovaného a na formulaci žaloby 
opodstatnění. Městský soud přitom postupoval v mezích žalobního bodu, vyložil, proč nemůže přihlížet k námitkám 
uplatněným žalobcem po lhůtě pro podání žaloby, a dostatečně odůvodnil své závěry, které jej vedly k zamítnutí 
žaloby. Z napadeného rozsudku je zřejmé, proč městský soud považoval námitku žalobce za vyvrácenou (viz žalobcem 
zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 - 44). Rozsudek městského 
soudu proto není nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů a kasační námitka je nedůvodná. 
[14] Dále se Nejvyšší správní soud zabýval stěžejní námitkou kasační stížnosti – tj. zda byly správní orgány v dané věci 
oprávněny přistoupit ke zkrácenému přezkumnému řízení. Přezkumné řízení dle § 94 a násl. správního řádu 
představuje mimořádný opravný prostředek směřující ke změně či zrušení již pravomocného rozhodnutí správního 
orgánu. Jediným důvodem, pro který může příslušný správní orgán pravomocné správní rozhodnutí v přezkumném 
řízení zrušit či změnit, je skutečnost, že přezkoumávané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy (§ 97 
odst. 3 správního řádu). Kritériem přezkoumávání je pak pouze zákonnost přezkoumávaného správního rozhodnutí, 
nikoliv též věcná správnost nebo jiná hlediska (srov. Vedral, J. Správní řád. Komentář. Praha : Bova Polygon, 2006, s. 
554-555). Podmínky pro provedení přezkumného řízení jsou specifikovány zejména v § 94 až 96 správního řádu. 
Žalobce v kasační stížnosti obecně namítá, že tyto podmínky nebyly splněny; jedná se však o námitku, kterou 
neuplatnil v žalobě, v níž brojil pouze proti nedodržení zvláštních pravidel pro zkrácené přezkumné řízení obsažených v 
§ 98 správního řádu. Tato obecná kasační námitka je proto nepřípustná podle § 104 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). 
[15] Ustanovení § 98 správního řádu zakotvuje podmínky pro provedení zkráceného přezkumného řízení takto: 
jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné 
řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, může příslušný správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení. 
Dokazování se neprovádí. Prvním úkonem správního orgánu při zkráceném přezkumném řízení je vydání rozhodnutí 
podle § 97 odst. 3. správního řádu. Zkrácené přezkumné řízení je projevem zásady procesní ekonomie (§ 6 odst. 2 
správního řádu) a jeho účelem je odstranit akt přijatý v rozporu s právními předpisy bez zbytečného zatěžování 
dotčených osob, nikoliv zjednodušit činnost správním orgánům a připravit dotčené osoby o jejich procesní práva. Nad 
rámec podmínek specifikovaných v § 94 až 96 správního řádu je pro provedení zkráceného přezkumného řízení 
zapotřebí kumulativně splnit tři další předpoklady: 1) porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu, 2) 
není zapotřebí vysvětlení účastníků a 3) není třeba provádět dokazování. Tyto tři předpoklady jsou rozvedením 
myšlenky, že ve zkráceném přezkumném řízení nelze doplňovat správní spis: ke zrušení správního rozhodnutí ve 
zkráceném přezkumném řízení tak dojde za důkazní situace, která byla účastníkům správního řízení známá. 
Současně je ovšem třeba mít na paměti, že zkrácené přezkumné řízení je sice zahajováno z moci úřední, nezřídka je 
však impulsem k jeho zahájení podnět podaný účastníkem řízení nebo jinou osobou. Jestliže je podnět nejasný nebo 
nesrozumitelný, je nepochybně správní orgán oprávněn požádat podatele, aby svůj podnět upřesnil. Toto upřesnění 
ovšem nesmí být skrytým vysvětlením účastníka nebo doplňováním důkazů, neboť by tím docházelo k obcházení  § 
98 správního řádu a zásady zákazu doplňování správního spisu. V souladu s touto zásadou nelze vztahovat zákaz 
poskytování vysvětlení či vyjádření jen na účastníky, ale též na správní orgány a dotčené orgány státní správy, které 
vystupovaly ve správním řízení (Vedral, J., cit. d., s. 589). 
[16] Nejvyšší správní soud aplikoval tyto úvahy na projednávaný případ; přitom se obdobně jako městský soud blíže 
nezabýval tím, zda podmínky § 98 správního řádu byly splněny v případě rozhodnutí krajského úřadu, jelikož důvody, 
jež krajský úřad vedly k postupu podle § 98 správního řádu, byly plně nahrazeny rozhodnutím žalovaného. Bylo tedy 
na místě posoudit, zda zrušení části výroku II. rozhodnutí vodoprávního úřadu z důvodu absence závazného stanoviska 
Správy KRNAP podle § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny mohlo být učiněno v režimu zkráceného 
přezkumného řízení. 
[17] Po předložení spisu krajským úřadem žalovanému, zaslal žalovaný dne 15. 1. 2009 Správě KRNAP přípis, v níž ji 
žádal o doplnění podnětu o následující skutečnosti. 1) přesně specifikovat, zda se vodní dílo nachází na území KRNAP 
nebo v jeho ochranném pásmu. 2) uvést, jakým způsobem a v kterém stádiu vodoprávního řízení byl vyjádřen 
nesouhlas s povolenými hodnotami, případně jej předložit. 3) uvést důvody, které Správu KRNAP vedly k podání 
podnětu, tedy z jakého důvodu je vodoprávní rozhodnutí v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Tato specifikace 
byla podle žalovaného nezbytná pro posouzení poměru ochrany práv nabytých v dobré víře a veřejného zájmu ochrany 
přírody a krajiny (§ 94 odst. 2 správního řádu). Na přípis odpověděla Správa KRNAP svým dopisem ze dne 23. 1. 
2009, v němž zejména uvedla, že vodní dílo se nachází částí na území KRNAP a částí na území jeho ochranného 
pásma. Dále obsáhle zdůvodňovala, jaké negativní následky bude mít rozhodnutí vodoprávního úřadu (nízký 
minimální zůstatkový průtok stanovený v rozhodnutí). Žalovaný dále doplnil spis o hydrologické údaje, které byly 
součástí spisu ke schválení manipulačního řádu vodního díla vedeného vodoprávním úřadem. Součástí spisu 
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žalovaného je i metodický pokyn a mapový podklad, na němž je malá vodní elektrárna zakreslena. Podle záznamů o 
vedení spisu žalovaného byly dva posledně zmiňované dokumenty do spisu vloženy dne 14. 7. 2009, tj. až po vydání 
rozhodnutí o odvolání. 
[18] Z citovaných dokumentů je zřejmé, že rozsáhlé doplňování spisu žalovaným lze jen stěží podřadit pod přípustné 
upřesnění podnětu k provedení zkráceného přezkumného řízení. Žalovaný postupoval mimo zákonem stanovené 
limity pro provedení zkráceného přezkumného řízení, neboť zařazení dokumentů, které zjevně nebyly součástí 
správního spisu vodoprávního úřadu, a rozhodování na jejich základě není možné považovat za souladné s procedurou 
předvídanou § 98 správního řádu. Žalovaný žalobci odebral možnost seznámit se s těmito dokumenty, vyjádřit se k 
nim, případně navrhnout další důkazy ve věci, jak mu zaručuje § 36 odst. 1 až 3 správního řádu. Kasační námitka 
žalobce je proto důvodná. 
 
IV. Závěr a náklady řízeníIV. Závěr a náklady řízeníIV. Závěr a náklady řízeníIV. Závěr a náklady řízení    
[19] Nejvyšší správní soud neshledal důvod blíže se zabývat ničím nepodloženými spekulacemi žalobce, že žalovaný 
svým postupem zneužil práva. Ze shora uvedené argumentace vyplývá, že žalovaný porušil § 98 správního řádu, neboť 
po doplnění správního spisu a provedeném dokazování rozhodl ve zkráceném přezkumném řízení. Při zjišťování 
skutkové podstaty byl tedy porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to 
mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu měl městský soud napadené rozhodnutí žalovaného 
zrušit. Tím je dán kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., pro nějž Nejvyšší správní soud napadený 
rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V novém řízení bude městský 
soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.). 
(...) 
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Úřední záznam Policie ČR nemá hodnotu svěÚřední záznam Policie ČR nemá hodnotu svěÚřední záznam Policie ČR nemá hodnotu svěÚřední záznam Policie ČR nemá hodnotu svědecké výpovědi a nemůže důkaz svědeckou decké výpovědi a nemůže důkaz svědeckou decké výpovědi a nemůže důkaz svědeckou decké výpovědi a nemůže důkaz svědeckou 
výpovědí nahradit. výpovědí nahradit. výpovědí nahradit. výpovědí nahradit.     
Podle stávající judikatury platí pro správní trestání obdobné principy jako pro trestání Podle stávající judikatury platí pro správní trestání obdobné principy jako pro trestání Podle stávající judikatury platí pro správní trestání obdobné principy jako pro trestání Podle stávající judikatury platí pro správní trestání obdobné principy jako pro trestání 
soudní. soudní. soudní. soudní.     
Podle ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu úřední záznam, v němž je zachyceno Podle ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu úřední záznam, v němž je zachyceno Podle ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu úřední záznam, v němž je zachyceno Podle ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu úřední záznam, v němž je zachyceno 
vysvětlení osoby vysvětlení osoby vysvětlení osoby vysvětlení osoby získané před zahájením trestního stíhání, slouží jen jako podklad k úvaze, získané před zahájením trestního stíhání, slouží jen jako podklad k úvaze, získané před zahájením trestního stíhání, slouží jen jako podklad k úvaze, získané před zahájením trestního stíhání, slouží jen jako podklad k úvaze, 
zda osoba, která vysvětlení podala, má být vyslechnuta jako svědek. zda osoba, která vysvětlení podala, má být vyslechnuta jako svědek. zda osoba, která vysvětlení podala, má být vyslechnuta jako svědek. zda osoba, která vysvětlení podala, má být vyslechnuta jako svědek.     
I pro správní orgán rozhodující ve věci jiného správního deliktu tedy platí, že obsahem I pro správní orgán rozhodující ve věci jiného správního deliktu tedy platí, že obsahem I pro správní orgán rozhodující ve věci jiného správního deliktu tedy platí, že obsahem I pro správní orgán rozhodující ve věci jiného správního deliktu tedy platí, že obsahem 
úředního záznamu je jen úředního záznamu je jen úředního záznamu je jen úředního záznamu je jen jakási předběžná informace o věci, která slouží správnímu orgánu jakási předběžná informace o věci, která slouží správnímu orgánu jakási předběžná informace o věci, která slouží správnímu orgánu jakási předběžná informace o věci, která slouží správnímu orgánu 
ke zvážení dalšího postupu.ke zvážení dalšího postupu.ke zvážení dalšího postupu.ke zvážení dalšího postupu.    
    

    
 Rozsudek Městského soudu v Rozsudek Městského soudu v Rozsudek Městského soudu v Rozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 4. března 2011, č.j. 5 Ca 111/2008Praze ze dne 4. března 2011, č.j. 5 Ca 111/2008Praze ze dne 4. března 2011, č.j. 5 Ca 111/2008Praze ze dne 4. března 2011, č.j. 5 Ca 111/2008----39393939----43434343    
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č.j. 1 As 96/200 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č.j. 1 As 96/200 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č.j. 1 As 96/200 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č.j. 1 As 96/2008888----118 118 118 118     
 (Z vlastních zdrojů) (Z vlastních zdrojů) (Z vlastních zdrojů) (Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
    
Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví rozsudku, jímž bylo změněno rozhodnutí Správy 
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ze dne 24.7.2007, čj. 01677r/KV/07, o uložení pokuty ve výši 400 000,- Kč, a 
to tak, že text za slovy „se dopustila protiprávního jednání“ tím, že ve dnech od 14.8.2006 do 16.8.2006 zničila bez 
povolení skupinu dřevin rostoucích mimo les, na pozemcích 217/1, 852 a 206 v k.ú. Městečko o celkové výměře 
1200 m2. Tím spáchala správní delikt zničení skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení podle § 88 odst. 1 
písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., byl nahrazen textem : podle § 88 odst. 1 písm. a) zákon č 114/1992 Sb. tím, že v 
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ve dnech od 14.8.2006 do 16.8.2006 na části pozemků parc. č. 217/1, 852 a 
206 v k.ú. Městečko u Křivoklátu v celkovém rozsahu cca 1200 m2 vytrháním skupiny dřevin rostoucích mimo les, 
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jejich odstraněním na sousední pozemky, úpravou plochy a jejím začleněním do přilehlého pole, nedovoleně změnila 
dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území. V ostatním zůstal výrok prvostupňového rozhodnutí nezměněn. 
(...) 
Z podnětu podané žaloby soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů, jimiž je vázán a vycházel 
při tom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, jak soudu ukládá ust. § 75 
odst. 1,2 s.ř.s. V souladu s § 51 odst. 1 s.ř.s. soud ve věci rozhodl bez jednání. 
Z obsahu správního spisu vyplývá, že Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Křivoklátsko podáním ze dne 
6.11.2006 podala trestní oznámení na neznámého pachatele, s tím, že v rámci kontrolní činnosti dne 16.8.2006 
zjistila, že na vyjmenovaných pozemcích polní enklávy Míče došlo k likvidaci zeleně. Do spisu je založen Záznam 
Správy CHKO Křivoklátsko z prověření (v záznamu blíže nekonkretizovaného) oznámení, který je datován dnem 
16.8.2006 a podle kterého bylo na místě zjištěno poškození dřevin a byla pořízena fotodokumentace. Záznam uvádí, 
že po příjezdu na místo zahlazoval traktor stopy po likvidaci zeleně, a dále: „traktor jsme chtěli zastavit, ale nebylo to 
možné, řidič se usmíval a ujel“. Do spisu je založena fotodokumentace, na jedné z pořízených fotografií je zachycen 
červený traktor. Ze samotné fotodokumentace není patrné, kterého dne byla tato fotodokumentace pořízena, spis 
obsahuje ještě další fotografie opatřené poznámkou: „foto 8.2.07.“ 
Policie ČR v rámci úkonů v trestním řízení přibrala ve věci Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR k podání znaleckého 
posudku, který je založen do spisu. Dále policie pořídila úřední záznamy o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 5 
trestního řádu, podle kterého o obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, 
se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která 
takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede. Nestanoví-li tento 
zákon jinak, úřední záznam nelze v řízení před soudem použít jako důkaz. Je-li ten, kdo podal vysvětlení, později 
vyslýchán jako svědek nebo jako obviněný, nemůže mu být záznam přečten, nebo jinak konstatován jeho obsah. 
Úřední záznam o podaném vysvětlení byl podle § 158 odst. 5 trestního řádu sepsán s jediným společníkem 
společnosti žalobce (viz. výpis z obchodního rejstříku založený do spisu) Pierre L.G. M. dne 9.2.2007, s jednatelkou 
společnosti žalobce L. M. dne 9.3.2007 a se zaměstnanci společnosti žalobce P. N. a J. B. dne 21.3.2007. Nikdo ze 
jmenovaných nepřiznal, že se podílel na zničení dřevin, resp. na úpravách dané lokality, ani neoznačil jinou osobu, 
která toto učinila. Červený traktor zachycený na fotografii byl vyslýchanými ztotožněn jako vlastnictví společnosti 
žalobce, s tím, že jej běžně obsluhují P. M., P. N. nebo J. B.  Z podaných vysvětlení rovněž vyplynulo, že společnost 
žalobce provozuje i kolový bagr žluté barvy. Jednatelka žalobce v podaném vysvětlení uvedla, že práce zadává ona 
nebo její manžel a podrobně popsala práce a jiné činnosti, které podle jejího tvrzení v předmětných dnech prováděli P. 
M., P. N. a J. B. a svá tvrzení dokládala vážními lístky s časy příjezdů a odjezdů, dodacími listy a fakturami o 
provedených opravách, ubytovací knihou, ap. Jednatelka společnosti žalobce zpochybnila, zda fotografie byly pořízeny 
dne 16.8.2006 a uvedla, že vylučuje, že by někdo ze zaměstnanců společnosti či její manžel, na její příkaz či dle 
vlastního uvážení provedl poškození zeleně, může jít o cílenou provokaci a snahu společnost poškodit, např. v reakci 
na spor, který společnost vede s mysliveckým sdružením Eustach o náhradu škody. 
Do spisu policie, posléze postoupeného správnímu orgánu, je založen i úřední záznam ze dne 19.1.2007 o provedení 
operativního šetření dne 18.1.2007, kdy byl ve věci dotázán člen místního mysliveckého sdružení D. M., který podle 
záznamu uvedl, že si dne 16.8.2006 v dopoledních hodinách všiml, jak někdo se žlutým traktorovým bagrem vytrhává 
a shrnuje zeleň remízku na okraji pole. Současně s ním po poli jezdil i červený traktor s disky a rozbagrovanou část 
remízku srovnával. V záznamu se uvádí, že pan M. viděl, že žlutý bagr řídí majitel zemědělské usedlosti Míče pan M., 
kterého osobně zná, věc telefonicky oznámil na AOPK ČR-SCHKO Křivoklátsko, asi o 1,5 hodině se na místo dostavili 
pracovníci Agentury a celou věc zdokumentovali. V tu chvíli však na místě byl jen červený traktor. 
Policie ČR dne 17.4.2007 věc odevzdala podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu k projednání jiného správního 
deliktu osoby P. L.G. M., s tím, že následek nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Popsala jednání P. L.G. M., 
uvedla, že jako svědek byl zjištěn D. M.. Dále uvedla, že P. M. uvedené jednání popírá, stejně tak je vylučuje i 
jednatelka společnosti. K věci podali vysvětlení i zaměstnanci P. N. a J. B., kteří shodně uvedli, že traktor a žlutý kolový 
bagr obsluhují výhradně oni dva a pan M. a nikoho jiného při jeho obsluze neviděli. Uzavřela, že z uvedených 
skutečností je dostatečně zjištěno, že pan M. se uvedeného skutku dopustil a jeho výpověď stejně jako výpovědi 
zaměstnanců společnosti jsou účelové. 
Spis správního orgánu obsahuje materiály postoupené správnímu orgánu policií. Do spisu je dále založen záznam ze 
dne 1.5.2007 o stanovení úřední osoby, jíž je pro dané řízení L. V.  Prvostupňový správní orgán oznámením ze dne 
24.5.2007 zahájil správní řízení proti společnosti žalobce a účastníky poučil o tom, že ve lhůtě 15 dnů se mohou 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Oznámení o zahájení správního řízení uvádí, že jeho přílohou je poučení o právech a 
povinnostech, tato příloha však do spisu není založena. 
Z obsahu spisu nevyplývá, že by se žalobce seznámil s podklady rozhodnutí či podal ve věci jakékoli vyjádření. 
Rozhodnutím Správy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ze dne 24.7.2007, čj. 01677r/KV/07,S/01677/KV/07, 
byla žalobci uložena pokuta ve výši 400 000,- Kč za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. 
a dále povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,- Kč. V odůvodnění rozhodnutí prvostupňový 
správní orgán uvedl, že dne 16.8.2006 bylo telefonicky oznámeno panem D. M. z Městečka (členem místního 
Mysliveckého sdružení Eustach Křivoklát) ničení a likvidace zeleně rostoucí mimo les na území polní enklávy Míče. 
Pracovníci Správy dorazili na místo samé cca 20 minut po nahlášení události, na místě byla pořízena 
fotodokumentace a bylo zjištěno, že došlo ke zničení značné plochy zeleně na pozemcích 217/1, 852 a 206 bez 
souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody (Obce Městečko). Dne 19.8.2006 podala jednatelka společnosti  
vysvětlení, kde uvedla, že o věci nic neví a že společnost Dvůr Míče ponese důsledky, neprokáže-li se jinak. Správa 
podala dne 6.11.2006 trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření na spáchání trestného činu podle § 
181a nebo § 181b trestního zákona. V rámci vyšetřování byl dne 9.1.2007 vydán záznam o zahájení úkonů v trestním 
řízení, orgán činný v trestním řízení přibral AOPK ČR k podání znaleckého posudku a vyslechl osoby P. L. G. M. - podle 
své výpovědi zaměstnanec Dvůr Míče, L. M. jednatelka společnosti a P. N. a J. B., zaměstnanci společnosti. 
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Prvostupňový správní orgán dále uvedl, že byl vyslechnut i svědek události pan D. M. a konstatoval, že výpověď pana 
M., jakož i další uvedené výpovědi i ostatní opatření, posudky a záznamy, jsou součástí spisu. Dne 17.4.2007 byl celý 
spis odevzdán k projednání jiného správního deliktu prvostupňovému správnímu orgánu, který dne 24.5.2007 zahájil 
správní řízení ve věci správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Ve věci samé pak rozhodl 
a vycházel při tom z těchto faktů: 
Svědek události jasně rozpoznal řidiče žlutého traktoru, který vytrhával a likvidoval zeleň, jímž byl zaměstnanec spol. 
Dvůr Míče pan M. Později se ukázalo, že společnost vlastní i druhý traktor, který v momentu likvidace zeleně jezdil na 
poli a srovnával vytrhané meze a který byl vyfocen. Z výpovědi jednatelky a zaměstnanců Dvůr Míče je více než jasné, 
že uvedené traktory neřídí nikdo jiný než zaměstnanci spol. Dvůr Míče a to buď pan M. nebo pan N. nebo pan B. Na 
základě uvedeného prvostupňový správní orgán dovodil, že likvidaci zeleně neprovedl nikdo jiný než zaměstnanci 
uvedené společnosti. Při stanovení výše pokuty správní orgán posuzoval rozsah zničených dřevin, způsob jejich 
odstraňování, hlediska tvorby krajiny a krajinného rázu. Přihlížel i k tomu, že šlo o opakovaný razantní zásah do 
krajiny CHKO, když za stejné porušení zákona ve stejné lokalitě již společnosti byla uložena pokuta dne 4.9.2000 ve 
výši 200 000,- Kč. Jednání vyhodnotil jako závažné s tím, že škoda vyčíslená znaleckým posudkem AOPK na 18 900,- 
Kč se týká pouze hodnoty dřevin. Uvedl, že shrnováním zeleně došlo ke zničení biotopu silně ohroženého druhu – 
ještěrky zelené, ohroženého druhu – ťuhýka šedého, a silně ohroženého druhu – slepýše křehkého, došlo nepochybně 
i k úhynu řady druhů živočichů, kteří nebyli schopni uniknout. Pokuta byla vzhledem k uvedenému uložena ve spodní 
polovině sazby. 
 V odvolání, které žalobce proti rozhodnutí podal, resp. v jeho doplnění, žalobce uplatnil obdobné námitky jako později 
v předmětné správní žalobě. Dále s poukazem na blíže nespecifikovanou šikanu ze strany správního orgánu a jeho 
pracovníků namítl podjatost celého správního orgánu a uvedl, že Ing. K. jako jeden z vedoucích pracovníků je obviněn 
v rámci přestupkového řízení, že napadl jednatelku společnosti žalobce. Žádal, aby správní orgán byl z rozhodování 
vyloučen. Žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím rozhodnutí prvostupňového správního orgánu změnil způsobem 
zmíněným shora. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný zejména uvedl, že Policie ČR věc postoupila Správě chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko s tím, že se nejedná o trestný čin. Podle odvolacího orgánu prvostupňový správní orgán 
nezanedbal povinnost zjištění stavu věci, shromáždil dostatečné podklady pro rozhodnutí a skutečnosti vyplývající ze 
spisového materiálu poskytují dostatečnou oporu pro rozhodnutí. Změna výrokové části prvostupňového rozhodnutí je 
právní překvalifikací ve smyslu přiléhavěji určené skutkové podstatě protiprávního jednání k řádně doloženému 
skutkovému stavu. Změna rozhodnutí je v souladu s § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.  
Odvolací orgán uvedl, že podle spisového materiálu není pochyb, že došlo k plošné likvidaci porostu – stromů a keřů 
(a to v druhové skladbě 70% trnka obecná, 20% hloh, 10% bez černý, jednotlivě brslen evropský), k jejich vytrhání i s 
kořeny, k úpravě ploch jejich přeoráním (přičlení do pole) a k přemístění vytrhaných dřevin k okraji pole, resp. 
k navršení částí kmenů, větví a kořenů i na přilehlé pozemky, vše za využití těžké mechanizace. Likvidace dřevin byla 
provedena v rozsahu cca 1200 m2 na dvou místech (zničením meze vybíhající do pole o ploše 930m2 a plochy 
275m2 v horní hraně bývalé úvozové cesty). Vytrhané dřeviny byly uskladněny v okrajích pole, částečně naházené na 
sousední pozemky, kde manipulací s nimi byly poškozeny další křoviny. Práce byly prováděny těžkou mechanizací ve 
vlastnictví odvolatele. Odstranění dřevin a následná změna zarovnáním terénu má vliv i na živočichy v lokalitě se 
pohybující, po začlenění míst do polní kultury se plochy pro tyto živočichy staly neobyvatelnými, jednalo se tedy o 
zničení biotopu živočichů, a to i zvláště chráněných (ještěrka obecná, ťuhýk šedý, slepýš křehký, případně koroptev 
polní, drobní pěvci). Uváděné skutečnosti o stavu místa, resp. o provádění nepovoleného zásahu, potvrzuje záznam 
policie ze dne 19.1.2007, záznam Správy CHKO ze dne 26.8.2006 doložený fotodokumentací, znalecký posudek 
Agentury ochrany přírody a krajiny ze dne 2.3.2007 vyžádaný policií, záznamy o podaných vysvětleních v rámci 
trestního řízení jednatelky společnosti Lady Maesové ze dne 9.3.2007, P. M. ze dne 9.2.2007, P. N. a J. B. ze dne 
31.3.2007. 
Podle odvolacího orgánu je odpovědnost společnosti Dvůr Míče za protiprávní jednání dostatečně doložena, není 
rozhodné, který konkrétní pracovník společnosti použité mechanismy, tj. žlutý kolový bagr či červený traktor s disky, 
skutečně obsluhoval; ze spisového materiálu nevyplývá, že by došlo ke zneužití pracovních strojů jinou osobou. Na 
přeměně dotčených míst a jejich zapojení do pole mohla mít zájem pouze společnosti Dvůr Míče, a to vzhledem ke 
snazšímu obhospodařování. Jiná osoba takový zájem neměla. Proto nelze přisvědčit tvrzení odvolatele, že on úpravy 
na pozemku neprováděl.  
Odvolací orgán dovodil, že došlo k naplnění ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/19992 Sb., podle kterého 
orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu 
podnikatelské činnosti, pokud poškodí součást přírody ve zvlášť chráněném území, nedovoleně změní nebo ohrožuje 
jeho dochovaný stav. Poukázal na to, že v daném případě se jedná o chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko, a na 
skutečnost, že odpovědnost za správní delikt má objektivní charakter, tedy nejde o odpovědnost za zavinění. Z dikce 
zákona (orgán ochrany přírody „uloží“ pokutu) vyplývá, že od uložení sankce upustit nelze. Ve vztahu k námitkám 
uplatněným v doplnění odvolání (které jsou obdobné žalobním důvodům) odvolací orgán konstatoval, že ze spisového 
materiálu je zřejmé, že účastník řízení měl dostatečný prostor seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se k nim a 
označit důkazy na podporu svých tvrzení, těchto práv však o své vůli nevyužil. K námitce podjatosti „celého správního 
orgánu“ a konstatování o pracovníkovi Správy CHKO Ing. K. odvolací orgán odkázal na ust. § 14 odst. 1 správního 
řádu a uvedl, že úřední osobou, která byla oprávněná k provádění úkonů řízení, je podle záznamu ze dne 1.5.2007 
založeného do spisu Lukáš Vápeník, který věc vyřizoval; písemnosti podepisoval vedoucí Správy CHKO Ing. P. Š. 
Odvolatel na zahájené řízení ani jeho průběh nikterak nereagoval, tedy ani nenamítal podjatost konkrétní úřední 
osoby bez zbytečného odkladu. Spisový materiál neprokazuje, že by se na vyřízení věci jakkoli podílel Ing. K., přičemž 
není pravdou, že je jedním z vedoucích pracovníků Správy (je jedním z odborných pracovníků). Námitka podjatosti je 
tak zcela nepatřičná, a je třeba jí odmítnout. Pouhý poukaz na obvinění Ing. K. v rámci přestupkového řízení z toho, že 
údajně napadl jednatelku odvolatele, nemůže mít na dané řízení vliv. Námitka podjatosti byla vznesena v obecné 
rovině a ke všem pracovníkům, proto nemůže být bez dalšího důvodem podjatosti úřední osoby ve smyslu právní 
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úpravy. Správní řád nezná kolektivní podjatost pracovníků správního orgánu, odvolatel nedoložil žádné konkrétní 
skutečnosti, které by u konkrétních osob nasvědčovaly jejich poměru k věci, k účastníkům řízení či k jejich zástupcům 
či vlastní zájem na výsledku řízení. Daný případ nemůže odůvodňovat ani změnu příslušnosti k projednání věci na jiný 
úřad, z ust. § 131 odst. 4 správního řádu je zřejmé, že k delegaci přistoupí nadřízený úřad až po té, jestliže podřízený 
správní orgán není z důvodu vyloučení všech úředních osob (§ 14) způsobilý věc projednat a rozhodnout.  
Soud vycházel z těchto podstatných skutečností: 
Z výše popsaného průběhu správního řízení a z obsahu vydaných rozhodnutí je zřejmé, že správní orgán vycházel 
pouze z podkladů, které mu byly postoupeny policií při odevzdání věci k projednání jiného správního deliktu. Soud se 
ztotožňuje s tvrzením žalovaného uvedeným ve vyjádření k žalobě, že klíčovým důkazem je očité svědectví D. M., který 
měl být v vedené lokalitě při ničení porostů přítomen a měl v jednom z řidičů rozpoznat pana M. O výpovědi D. M. však 
policie pořídila pouze úřední záznam ze dne 19.1.2007, jehož správnost stvrzuje toliko podpis vyslýchajícího policisty. 
Bylo na správním orgánu, aby po odevzdání věci k projednání jiného správního deliktu provedl řádný svědecký výslech 
D. M. po jeho poučení ve smyslu § 55 správního řádu a umožnil žalobci být výslechu přítomen. Úřední záznam ze dne 
19.1.2007 nemá hodnotu svědecké výpovědi a nemůže důkaz svědeckou výpovědí nahradit. Za situace, kdy 
společník, jednatelka a zaměstnanci společnosti žalobce, kteří ve věci podali vysvětlení podle § 158 tr. řádu, účast 
žalobce na ničení porostů popírají a jednatelka zpochybňuje i dobu pořízení fotografií, ke spolehlivému závěru o 
opaku nepostačí podklady shromážděné policií, tj. záznam o prověření oznámení sepsaný dne 16.8.2006 a 
neoznačená fotodokumentace zachycující stav lokality včetně červeného traktoru, byť tento byl ztotožněn jako 
majetek žalobce. Soud dále poukazuje na to, že podle stávající judikatury platí pro správní trestání obdobné principy 
jako pro trestání soudní. Podle ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu úřední záznam, v němž je zachyceno 
vysvětlení osoby získané před zahájením trestního stíhání, slouží jen jako podklad k úvaze, zda osoba, která vysvětlení 
podala, má být vyslechnuta jako svědek. I pro správní orgán rozhodující ve věci jiného správního deliktu tedy platí, že 
obsahem úředního záznamu je jen jakási předběžná informace o věci, která slouží správnímu orgánu ke zvážení 
dalšího postupu (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 As 96/2008-118 ze dne 22.1.2009). Z tohoto 
pohledu je v dalším správním řízení třeba pohlížet na úřední záznamy o podaných vysvětleních pořízené orgány 
činnými v trestním řízení podle § 158 odst. 5 trestního řádu s P. M., L. M., P. N. a J. B. 
Správní orgán nebyl vázán závěrem policie v odevzdání věci k projednání jiného správního deliktu (čj. ORRA-42/TČ-80-
2007 ze dne 26.3.2007), že je dostatečně zjištěno, že se pan M. skutku dopustil a že jeho výpověď stejně jako 
výpovědi zaměstnanců společnosti jsou účelové. Povinností správního orgánu bylo věc náležitě projednat za dodržení 
procesních pravidel správního řádu, tedy i opatřit všechny potřebné podklady pro rozhodnutí ve věci samé. To však 
správní orgán neučinil. Soud posoudil jako důvodnou žalobní námitku, že provedenými důkazy nebylo prokázáno, že 
se žalobce protiprávního jednání dopustil. 
(...) 
Protože podaná žaloba je v námitce, že nebylo prokázáno, že se žalobce dopustil protiprávního jednání, důvodná, 
soud podle § 78 odst. 1, 4 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení, jak je uvedeno 
ve výroku rozsudku. 
(…)    
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
    
Žalobce se žalobou podanou dne 25. 11. 2008 domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým 
žalovaný zamítl jeho odvolání ze dne 10. 6. 2008 proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen 
„ČIŽP“), č. j. ČIŽP/41/OOP/SR01/0728454.004/08/PJZ, ze dne 15. 5. 2008 ve věci uložení pokuty za porušení 
povinností dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (dále jen 
„zákon o obchodování s ohroženými druhy“), konkrétně neumožnění provedení kontroly ČIŽP ve smyslu ustanovení § 
30 odst. 2 písm. b) citovaného zákona. Tímto rozhodnutím bylo žalobci uloženo zaplatit pokutu ve výši 50.000 Kč a 
dále též uhradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč. 
 (…)       
Městský soud v Praze (dále jen „soud“) tak na základě podané žaloby přezkoumal napadená rozhodnutí, jakož i řízení, 
které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového 
a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 soudního řádu správního). Po provedeném 
řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. 
Soud věc posoudil následovně. 
Soud k věci samé na úvod konstatuje, že osoby nakládající s ohroženými druhy volně žijících živočichů ve smyslu 
zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s 
nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o obchodování s 
ohroženými druhy“), musejí při tomto jednání dodržovat platnou právní úpravu, z níž jim plynou určitá práva a 
povinnosti s ohledem na veřejný zájem spočívající v ochraně těchto ohrožených druhů. Pokud se osoba rozhodne 
chovat exemplář chráněného ohroženého druhu či s ním jiným právně relevantním způsobem nakládat, přijímá 
zároveň omezení daná právními předpisy, které plynou z veřejného zájmu na ochraně tohoto druhu. Jejím 
povinnostem přitom zpravidla odpovídají oprávnění orgánu státní moci, v tomto případě dle ustanovení § 25 odst. 1 
písm. c) zákona o ochraně ohrožených druhů České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“). Dle ustanovení § 
30 zákona o ochraně ohrožených druhů ČIŽP vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o 
ochraně ohrožených druhů, ukládá opatření k zajištění povinností z nich vyplývajících, zjišťuje totožnost osob 
odpovědných za jejich porušování, ukládá pokuty, popřípadě zadržuje nebo zabavuje exempláře podle tohoto zákona. 
Za tím účelem může ČIŽP např. vstupovat do chovných a pěstebních zařízení a na pozemky vlastníka nebo držitele 
exempláře nebo pozemky kontrolovaných osob, pokud je to nutné k výkonu kontroly, a dále požadovat na 
kontrolované osobě, která nakládá s exemplářem, aby podala vysvětlení, předložila příslušné doklady prokazující 
původ exempláře a doložila další potřebné údaje. Tomuto oprávnění ČIŽP odpovídá povinnost kontrolovaných osob 
tuto kontrolu umožnit, přičemž ustanovení § 31 odst. 1 písm. r) zákona o ochraně ohrožených druhů, ve znění 
účinném do 31. 12. 2009, zakotvuje přestupek neumožnění kontroly vyplývající z § 30, za který lze udělit pokutu až 
do výše 200 000 Kč. Pravomoc ČIŽP k provádění kontroly ovšem není bez hranic; neplatí, že může ČIŽP požadovat za 
jakýchkoli okolností a za jakoukoli cenu na účet kontrolované osoby od této osoby plnou součinnost. V tomto soud 
žalobci přisvědčuje. Tyto hranice jsou dány jednak obecně povahou státní moci, jednak konkrétně základními 
zásadami určenými zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, jenž je předpisem subsidiárně použitelným pro 
činnost správních orgánů. K povaze státní moci Ústavní soud České republiky ve své konstantní judikatuře (např. 
nález ve věci sp. zn. Pl. ÚS 19/93, N 1/1 SbNU 1, vyhl. pod č. 14/1994 Sb., z novějších např. nález ve věci sp. zn. I. ÚS 
1849/08, z něhož je dále citováno) uvádí, že „ústavní systém v České republice vychází z principů materiálního 
právního státu. […] Materiální právní stát je naopak založen na určitých základních principech, které je třeba při 
výkonu státní moci respektovat. Příklon k materiálnímu pojetí právního státu znamená, že orgány veřejné moci jsou 
povinny se pohybovat nejen z hlediska formálního v hranicích svých pravomocí a kompetencí stanovených ústavním 
pořádkem a zákony, ale že výkon těchto pravomocí musí být také po obsahové (materiální) stránce v souladu s 
určitými základními principy. […] Orgán veřejné moci proto vykonává určitou pravomoc a kompetenci ultra vires nejen 
tehdy, jedná-li mimo formálně zákonem stanovený rámec pravomocí a kompetencí, ale materiálně též tehdy, pokud 
svým jednáním nesleduje určitý předvídatelný a racionálně zdůvodnitelný účel, pro který mu byla určitá pravomoc a 
kompetence svěřena, resp. tehdy, narušuje-li svým, byť o zákon se opírajícím postupem, základní práva dotčených 
osob více, než je nezbytně nutné k tomu, aby byl ještě dosažen zákonem stanovený účel.“ Správní řád pak v § 4 odst. 
1 stanoví, že veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má 
povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Dle ustanovení § 4 odst. 4 pak 
správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Rovněž dle ustanovení § 2 odst. 
2 písm. b) zákona o státní kontrole mají kontrolní pracovníci povinnost šetřit práva a právem chráněné zájmy 
kontrolovaných osob. Jak je zřejmé ze správního spisu, žalobce již v průběhu řízení před správními orgány brojil proti 
tomu, že kontrola nebyla předem ohlášena, a činí tak i v žalobě. Uvádí, že „odůvodnění rozhodnutí rovněž potvrzuje 
skutečnost, že kontrolami, jak je v jiných obdobných případech obvyklé, nebyla oznámena, a tedy inspektoři nemohli 
počítat s tím, že mne zastihnou a budu jim pro kontrolu k dispozici.“ Ze spisu je nepochybně zřejmé, že má žalobce na 
mysli předešlé neoznámení kontroly, nikoli neoznámení kontroly ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole, který se užije pro řízení o kontrole dle zákona o ochraně ohrožených druhů 
subsidiárně. Skutečnost, že k samotnému zahájení kontroly došlo řádně v souladu se zákonem, tedy prokázáním se 
inspektorů služebními průkazy a oznámením zahájení kontroly dle zákona o ochraně ohrožených druhů, žalobce 
nepopírá. 
K nutnosti oznámit kontrolovanému subjektu kontrolu předem soud uvádí následující. Ani zákon o státní kontrole ani 
zákon o ochraně druhů podmínku ohlášení kontroly s dostatečným předstihem neobsahují. Taková povinnost by 
ostatně šla proti účelu kontroly samotné, kterým je objektivní zjištění skutkového stavu. Jak opakovaně uvedl Nejvyšší 
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správní soud, „kontrola má smysl a význam pouze tehdy, když se minimalizuje riziko případné manipulace s 
prověřovanými objekty a materiály. Jestliže neexistoval žádný zásadní důvod, pro který by inspektoři nemohli provést 
kontrolu v požadovaném termínu, a kontrolovaný subjekt přesto kontrolu neumožnil, dopustil se porušení zákona o 
odpadech, tj. znemožnění výkonu kontrolní činnosti [§ 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech], i 
když nabídl provedení kontroly v jiném, předem ohlášeném termínu.“ (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
21. 10. 2010, sp. zn. 9 As 46/2010 - 97.) Možnost neoznámení kontroly předem je tudíž důležitým prostředkem k 
objektivnímu zjištění skutkového stavu, a tedy k zajištění účelu zákona. Jak již bylo uvedeno výše, ani oprávnění ČIŽP 
k provedení kontroly není bez hranic, a v daném případě se střetává s oprávněnými zájmy kontrolovaného, které by 
mohly být – a to obzvláště při předcházejícím neohlášení kontroly – bezodkladným a nijak neomezeným požadavkem 
plné součinnosti ohroženy. Jestliže žalobce uvádí, že kontroloři nemohli počítat s tím, že jej na daném místě 
zastihnou, soud konstatuje, že se jednalo o riziko na straně inspektorů, a jestliže by žalobce na místě nezastihli, za 
nesoučinnosti při kontrole by jej postihovat nemohli. Jelikož však byl žalobce na místě zastižen, přichází na řadu 
uvážení, jestli byly ze strany správního orgánu náležitě šetřeny oprávněné zájmy a práva žalobce a nedošlo k zneužití 
pravomoci nad rámec jejich účelu. Soud dospěl po důkladném prozkoumání věci k závěru, že inspektoři ČIŽP pečlivě 
dbali ochrany žalobcových zájmů a snažili se mu vyjít všemožně vstříc, pokud to nemařilo účel kontroly. Naopak v 
žalobcem předkládaných důvodech, proč kontrolu nelze uskutečnit, spatřuje soud četné rozpory a nejasnosti a 
považuje je za jednoznačně účelové a předkládané se záměrem, aby se kontrola dne 1. 11. 2007 neuskutečnila. 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 34

B.   Soudní řízení správní B.   Soudní řízení správní B.   Soudní řízení správní B.   Soudní řízení správní     
    

81818181 

 
Závazné stanovisko zZávazné stanovisko zZávazné stanovisko zZávazné stanovisko z    hlediska jeho soudního přezkumuhlediska jeho soudního přezkumuhlediska jeho soudního přezkumuhlediska jeho soudního přezkumu    
 
kkkk    ustanovení § 46 odst. 1 písm. d), § 65, § 68 písm. e), § 70 písm. a), § 75 zákona č. 150/2002 Sb., ustanovení § 46 odst. 1 písm. d), § 65, § 68 písm. e), § 70 písm. a), § 75 zákona č. 150/2002 Sb., ustanovení § 46 odst. 1 písm. d), § 65, § 68 písm. e), § 70 písm. a), § 75 zákona č. 150/2002 Sb., ustanovení § 46 odst. 1 písm. d), § 65, § 68 písm. e), § 70 písm. a), § 75 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění soudní řád správní, ve znění soudní řád správní, ve znění soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 67, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 67, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 67, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 67, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 12 odst. 2, § 90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších ustanovení § 12 odst. 2, § 90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších ustanovení § 12 odst. 2, § 90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších ustanovení § 12 odst. 2, § 90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisůpředpisůpředpisůpředpisů    
 
    
Závazná stanoviska vydaná dleZávazná stanoviska vydaná dleZávazná stanoviska vydaná dleZávazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve  § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve  § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve  § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve 
smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší 
nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu s čl. nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu s čl. nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu s čl. nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu s čl. 
36 odst. 2 List36 odst. 2 List36 odst. 2 List36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 iny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 iny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 iny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 
odst. 2 s. ř. s.odst. 2 s. ř. s.odst. 2 s. ř. s.odst. 2 s. ř. s.    
    
 
Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2011, č.j. 2 As 75/2009Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2011, č.j. 2 As 75/2009Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2011, č.j. 2 As 75/2009Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2011, č.j. 2 As 75/2009----113113113113    
(Publikováno jako rozhodnutí č. 2434 ve Sbírce rozhodnutí N(Publikováno jako rozhodnutí č. 2434 ve Sbírce rozhodnutí N(Publikováno jako rozhodnutí č. 2434 ve Sbírce rozhodnutí N(Publikováno jako rozhodnutí č. 2434 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2011, ejvyššího správního soudu č. 12/2011, ejvyššího správního soudu č. 12/2011, ejvyššího správního soudu č. 12/2011, 
veřejně dostupné také na www.nssoud.cz)veřejně dostupné také na www.nssoud.cz)veřejně dostupné také na www.nssoud.cz)veřejně dostupné také na www.nssoud.cz)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu:    
    
[1] Žalovaný vydal dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně 
přírody a krajiny“) shora označené nesouhlasné závazné stanovisko týkající se stavby „Větrný park Rudná pod 
Pradědem“. 
[2] Žalobce následně podal žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Odkazoval na usnesení rozšířeného senátu ze dne 
21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005 - 86, publikované pod č. 1764/2009 Sb. NSS a usnesení z téhož dne č. j. 6 As 
7/2005 - 97, která závazná stanoviska pokládají za správní rozhodnutí ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). 
[3] Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. K přípustnosti uvedl, že odkazovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
se vyjadřovala k situaci před účinností zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád z roku 2004“) a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jemu doprovodného zákona č. 
186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Dle 
správního řádu z roku 2004 je závazné stanovisko úkonem správního orgánu, který již není samostatným 
rozhodnutím. Zákonem č. 186/2006 Sb. byl novelizován § 90 zákona o ochraně přírody a krajiny zavedením věty 
„souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního 
předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu“. 
[4] Krajský soud v Ostravě žalobu odmítl dle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 70 písm. a), § 68 písm. e) s. ř. s. Vyšel 
z toho, že závazné stanovisko podle § 149 správního řádu z roku 2004 je svou povahou tzv. subsumovaným správním 
aktem, který nepodléhá samostatně soudnímu přezkumu. V usnesení o odmítnutí návrhu uvedl krajský soud, že na 
projednávanou věc nejsou aplikovatelné závěry obsažené ve zmíněném usnesení rozšířeného senátu, dle nichž je 
závazné stanovisko samostatným rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud upozornil na fakt, že rozšířený 
senát posuzoval věc podle právního stavu před účinností nového správního řádu z roku 2004. 
[5] Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce kasační stížnost, v níž naopak tvrdí, že závěry rozšířeného senátu na 
předmětnou věc aplikovat lze. 
I. Důvody předložení věci rozšířenému senátuI. Důvody předložení věci rozšířenému senátuI. Důvody předložení věci rozšířenému senátuI. Důvody předložení věci rozšířenému senátu    
[6] Spornou právní otázkou v projednávané věci je, zda závazná stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu z roku 
2004, podléhají samostatně soudnímu přezkumu v řízení dle § 65 a násl. s. ř. s. 
[7] Sedmý senát Nejvyššího správního soudu ve svém rozsudku ze dne 13. 8. 2009, č. j. 7 As 43/2009 - 52, dospěl k 
názoru, že závěry rozšířeného senátu, jimiž argumentuje žalobce v nyní projednávané věci, lze použít i na závazná 
stanoviska vydaná podle správního řádu z roku 2004. V rozsudku uvedl, že obecné zásady o nutnosti restriktivního 
výkladu kompetenčních výluk podle § 70 písm. a) s. ř. s. mají ústavní povahu a vycházejí z koncepce žaloby podle § 
65 s. ř. s., která od nabytí účinnosti s. ř. s. nedoznala jakýchkoli legislativních změn, a proto nemohou být změnou 
právní úpravy správního řízení dotčeny. Přezkum správních aktů je ve správním soudnictví upraven zcela autonomně, 
a sice v ustanovení § 65 o dst. 1 s . ř . s . Právní úprava uvedená v § 149 správního řádu z roku 2004 se týká výlučně 
postupu „uvnitř“ správního řízení a žádným způsobem, a to ani nepřímo, neomezuje rozsah soudního přezkumu 
závazných stanovisek. Dle sedmého senátu je závazné stanovisko podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči (dále jen „památkový zákon“) nepochybně rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s., a to ze stejných 
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důvodů, pro něž za „rozhodnutí“ označil rozšířený senát souhlas či nesouhlas orgánu ochrany přírody a krajiny k 
povolení stavby vydaný podle § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
[8] Opačný názor zaujal druhý senát v rozsudku ze dne 28. 7. 2009, č. j. 2 As 34/2009 - 65. Zde druhý senát vyslovil, 
že „[d]e lege lata tedy může mít závazné stanovisko povahu samostatného a proto i samostatně soudně 
přezkoumatelného rozhodnutí pouze v případě, kdy tak stanoví zákon jako lex specialis k správnímu řádu“. V tomto 
rozsudku odkázal i na svůj předchozí rozsudek ze dne 30. 1. 2009, č. j. 2 As 41/2008 - 77, kde konstatoval, že 
„[z]měna či zrušení závazného stanoviska prostředky danými správním řádem je totiž možná jen cestou odvolání proti 
prvostupňovému rozhodnutí, které se o takové stanovisko opírá, ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu […], nebo 
cestou přezkumného řízení (§ 149 odst. 5 v návaznosti na § 94 an. správního řádu) […]“. 
[9] Druhý senát je názoru, že usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 
47/2005 - 86, řešilo soudní přezkum závazných stanovisek vydaných před účinností správního řádu z roku 2004 a 
jeho závěry nejsou přímo aplikovatelné na případy stanovisek vydaných po jeho účinnosti. 
[10] S ohledem na to druhý senát svým usnesením ze dne 17. 3. 2010, č. j. 2 As 75/2009 - 101, postoupil věc v 
souladu s ustanovením § 17 odst. 1 s. ř. s. k rozhodnutí rozšířenému senátu. 
II. Posouzení věci rozšířeným senátemII. Posouzení věci rozšířeným senátemII. Posouzení věci rozšířeným senátemII. Posouzení věci rozšířeným senátem    
III.1. Pravomoc rozšířeného senátu 
[11] Rozšířený senát se nejprve zabýval otázkou, zda je dána jeho pravomoc ve věci rozhodovat. Dle § 17 odst. 1 s. ř. 
s. dospěje-li senát Nejvyššího správního soudu při svém rozhodování k právnímu názoru, který je odlišný od právního 
názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, postoupí věc k rozhodnutí rozšířenému senátu. 
[12] Sedmý senát zaujal právní názor, že závěry rozšířeného senátu konstatované v usnesení ze dne 21. 10. 2008, č. j. 
8 As 47/2005 - 86, lze použít i na závazná stanoviska vydaná dle správního řádu z roku 2004 a závazná stanoviska 
jsou tedy samostatně přezkoumatelná. Oproti tomu druhý senát je toho názoru, že závěry vyplývající z výše uvedeného 
usnesení rozšířeného senátu aplikovatelné na tyto případy nejsou. Druhý senát nepovažuje za rozhodné, že se ve 
srovnávaných případech jedná o závazná stanoviska vydaná podle různých právních předpisů, neboť podstatné je to, 
zda závazné stanovisko, vydané po účinnosti správního řádu z roku 2004, obecně může být samostatně 
přezkoumáváno soudem. 
[13] Ačkoliv se jedná o rozdílné typy závazných stanovisek (v případě předkládajícího senátu vydaných dle § 12 odst. 
2 zákona o ochraně přírody a krajiny; v případě sedmého senátu dle § 14 odst. 2 a 3 památkového zákona), je účel a 
fungování výše uvedených typů podkladových rozhodnutí obdobný: Příslušnému dotčenému orgánu umožňují 
závazným způsobem formulovat právní názor s ohledem na daný chráněný zájem. Za této situace rozšířený senát 
konstatoval, že pro účely soudního přezkumu nelze mezi jednotlivými typy závazných stanovisek vydávaných na 
základě různých zákonů činit rozdíl. 
[14] Nad rámec uvedeného rozšířený senát poznamenává, že v dané věci není podstatné, že sedmý senát při právním 
hodnocení pominul § 44a odst. 3 památkového zákona, který konstatuje: „Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, 
je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního 
právního předpisu, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem 
pro řízení vedené stavebním úřadem. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.“ Úkon správního orgánu, který sedmý senát posuzoval, tedy není 
„závazným stanoviskem“ ve smyslu § 149 správního řádu z roku 2004 (ačkoliv je tak nazván), avšak samostatným 
rozhodnutím ve správním řízení. Vzhledem k judikatuře zdejšího soudu je však názor vyjádřený v rozsudku i jako obiter 
dictum názorem závazným ve smyslu § 54 odst. 6 s. ř. s. 
[15] S ohledem na výše uvedené rozšířený senát uzavřel, že byť se rozpor mezi právními názory senátů zdejšího soudu 
vztahuje k závazným stanoviskům vydávaným dle různých právních předpisů, jedná se o rozpor v právních názorech ve 
smyslu § 17 odst. 1 s. ř. s.  
III.2.Důsledky derogace zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
[16] Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, (dále též „správní řád z roku 1967“) obsahoval téměř výlučně úpravu 
vydávání správních rozhodnutí - jako individuálních správních aktů zaměřených navenek vůči adresátům veřejné 
správy. Podrobnější úpravu vydávání a přezkumu závazných stanovisek, stejně jako osvědčení, posudků, vyjádření, 
doporučení atd., tedy právních aktů, které neměly povahu správního rozhodnutí, neobsahoval. V těchto případech se 
postupovalo jen dle základních pravidel řízení obsažených v § 3 odst. 1 až § 4 starého správního řádu. 
[17] Správní řád z roku 2004 v tomto ohledu přinesl významnou změnu. Kromě obecné úpravy vydávání správních 
rozhodnutí upravuje i vydávání závazných stanovisek. Ustanovení § 149 odst. 1 tohoto zákona definuje závazné 
stanovisko jako „úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.“ Správní řád z roku 2004 
dále zavedl zvláštní mechanismus přezkumu závazných stanovisek instančním postupem a v souladu se zásadou 
procesní ekonomie obsahuje ustanovení, která mají optimalizovat správní řízení, ve kterých je zapotřebí závazného 
stanoviska. 
[18] Ačkoliv správní řád z roku 2004 již zavedl definici závazného stanoviska, terminologicky neodlišil závazné 
stanovisko vydané ve formě správního rozhodnutí ve smyslu § 67 správního řádu z roku 2004 od závazného 
stanoviska vydaného dle § 149 téhož zákona. Kterou formou se má konkrétní závazné stanovisko vydat, je upraveno 
od 1. 1. 2007 v jednotlivých tzv. složkových zákonech, jež toto výslovně stanoví (viz např. § 44a odst. 3, památkového 
zákona „Závazné stanovisko podle  § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není 
příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, je samostatným rozhodnutím ve správním 
řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.“. Jinak je regulována 
problematika závazných stanovisek v § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny „(…) Souhlasy 
a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 
jsou závazným stanoviskem podle správního řádu. (…)“ a dalších zvláštních zákonech. Institut závazného stanoviska je 
tedy možné nalézt jak ve formě (standardního) správního rozhodnutí ve smyslu § 67, tak i (v jiné podobě) dle § 149 
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téhož zákona. Přitom podstatným pro rozlišení, v jaké formě má být závazné stanovisko vydáno, je, zda se v dané věci 
jedná o rozhodnutí konečné (jediné, finální, apod.), nebo slouží teprve jako podklad pro vydání takového rozhodnutí. 
Pro samotný soudní přezkum je pak rozhodné hledisko dle § 65 s. ř. s., a v něm obsažená kritéria. V rozhodnutí 
rozšířeného senátu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42 bylo ostatně řečeno, že „[k]oncepce citovaného 
ustanovení (§ 65 s. ř. s. – pozn. NSS) vyžaduje, aby interpret u každého jednotlivého úkonu správního orgánu zkoumal, 
jaké právo vlastně napadený úkon založil, změnil, zrušil či závazně určil“. Tento názor není nadále nijak zpochybněn, a 
tak bez ohledu na to, jak zvláštní zákon příslušný akt pojmenuje, je nutno v konkrétním případě jeho povahu 
zkoumat. 
[19] Lze tedy učinit dílčí závěr, že uvedená definice závazného stanoviska, zvláštní mechanismus přezkumu a 
ustanovení, která mají optimalizovat správní řízení, se týkají pouze závazného stanoviska vydaného dle § 149 
správního řádu z roku 2004. 
 
III.3.Vývoj právního názoru Nejvyššího správního souduIII.3.Vývoj právního názoru Nejvyššího správního souduIII.3.Vývoj právního názoru Nejvyššího správního souduIII.3.Vývoj právního názoru Nejvyššího správního soudu    
[20] Nejvyšší správní soud se otázkou samostatné soudní přezkoumatelnosti závazných stanovisek zabýval již ve své 
rané judikatuře. V usnesení ze dne 28. 4. 2004, č. j. 7 A 90/2001 - 98, publikovaném pod č. 837/2006 Sb. NSS., 
dospěl k závěru, že závazné stanovisko je úkonem správního orgánu, jímž nedošlo k založení, změně, zrušení či 
závaznému určení povinností. 
To nastane až rozhodnutím konečným. Soud ovšem nevyloučil, že i taková podkladová rozhodnutí mohou citelně, byť 
nepřímo, zasáhnout do práv účastníků. V tomto ohledu však vycházel z možného omezení soudního přezkumu 
připuštěného čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) na základě zákonem stanovených 
kompetenčních výluk, obsažených v § 70 s. ř. s. S odvoláním na jeho písm. a) nebyla závazná stanoviska 
z materiálního hlediska podřazena mezi rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Jejich soudní přezkum přicházel v 
úvahu dle § 75 odst. 2 s. ř. s. pouze v rámci konečného rozhodnutí. Obdobnou argumentaci je možné nalézt i v další 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu a před ním Vrchního soudu v Praze (srovnej usnesení Nejvyššího 
správního soudu ze dne 28. 4. 2004, č. j. 7 A 90/2001 - 98, ze dne 26. 10. 2004, č. j. 6 A 73/2002 – 54, ze dne 29. 
12. 2004, č. j. 6 A 172/2002 – 13, ze dne 24. 10. 2006, č. j. 2 As 51/2005 - 34, ze dne 12. 5. 2004, č. j. 3 As 
53/2003 – 61, ze dne 13. 8. 2003, č. j. 7 A 198/2000 – 51 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 8. 2000, č. 
j. 7 A 30/2000 – 23). 
[21] Vyloučeno bylo i použití kompetenční výluky dle § 70 písm. b) s. ř. s., neboť se nejedná o rozhodnutí předběžné 
povahy, které je ze soudního přezkumu vyloučeno (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, 
č. j. 2 Afs/183/2005 – 64). 
[22] Ke sjednocení rozdílných právních názorů došlo rozhodnutím rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze 
dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005 - 86, publikovaném pod č. 1764/2009 Sb. NSS (obdobně usnesení ze dne 21. 
10. 2008, č. j. 6 As 7/2005 – 97; dále jen „sjednocující rozhodnutí“). Rozšířený senát vyložil hlouběji čl. 36 odst. 2 
Listiny tak, že shledal jeho dvojí význam: výčtový a výkladový. „Výčtový význam znamená, že pro vyloučení věci ze 
soudního přezkumu je zapotřebí výslovného ustanovení zákona. Význam výše uvedené obecné klauzule ve prospěch 
soudního přezkumu jde však nad rámec prostého výčtu; stanoví také výkladové vodítko pro stanovení šíře jednotlivých 
výjimek ze soudního přezkumu. Výjimky mají být vykládány zužujícím způsobem.“ Rozšířený senát dále v této otázce 
odkázal na rozsudek ze dne 15. 12. 2005, č. j. 3 As 28/2005 - 89, č. 809/2006 Sb. NSS: „Je-li sporné, zda se na 
rozhodnutí správního orgánu vztahuje kompetenční výluka ve smyslu § 70 s. ř. s. […], je zapotřebí zvolit výklad 
maximálně dbající zachování práva na přístup k soudu.“ (srovnej s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 
3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42, č. 906/2006 Sb. NSS, rozsudkem ze dne 21. 5. 2008, č. j. 4 Ans 9/2007 – 197 či 
nálezem Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 8/99, č. 291/1999 Sb.). 
[23] Rozšířený senát, za právního stavu před nabytím účinnosti správního řádu z roku 2004 a novelizací speciálních 
zákonů, ve sjednocujícím rozhodnutí konkrétně vyslovil, že „[z]ávazné stanovisko, jako je kupříkladu souhlas (či 
nesouhlas) orgánu ochrany přírody a krajiny k povolení stavby vydaný podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podléhá 
samostatnému přezkumu ve správním soudnictví“. Rozšířený senát dodal, že „[a]ktivní žalobní legitimace v řízení o 
žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a n. s. ř. s.) bude dána vždy tehdy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce 
není možné zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném případě dojít nemohlo“. 
Zdůraznil, že kompetenční výluku obsaženou v § 70 písm. a) s. ř. s. je nutno vykládat restriktivně a že žalobu je nutno 
připustit proti takovému úkonu, který zasahuje do právní sféry jednotlivce. Podle názoru vysloveného rozšířeným 
senátem v citovaném usnesení „[ž]alobní legitimace ve správním soudnictví by napříště neměla být svázána s 
existencí ex ante přesně specifikovaných veřejných subjektivních hmotných práv 
žalobce, ale s tvrzeným zásahem do právní sféry žalobce. Tak tomu bude vždy v situaci, kdy se jednostranný úkon 
orgánu moci výkonné, vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním adresátům, závazně a autoritativně dotýká právní 
sféry žalobce. Nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu založil, změnil či zrušil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o 
to, zda se - podle tvrzení žalobce v žalobě – negativně projevil v jeho právní sféře“ (srovnej též s rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21. 5. 2008, č. j. 4 Ans 9/2007 - 197). 
[24] Po nabytí účinnosti správního řádu z roku 2004 se tedy musel Nejvyšší správní soud otázkou samostatné 
přezkoumatelnosti závazných stanovisek zabývat opětovně. Vzhledem k rozdílným právním názorům byla tato otázka 
předložena rozšířenému senátu. 
III.4. Změna právní úpravy a její vliv na přezkoumatelnost závazných stanovisek dle s. ř. s. 
[25] Jak již bylo shora nastíněno, sporná právní otázka spočívá v posouzení, zda závazná stanoviska ve smyslu § 149 
správního řádu z roku 2004 podléhají samostatně soudnímu přezkumu v řízení dle § 65 s. ř. s. S tím přímo souvisí to, 
do jaké míry jsou závěry sjednocujícího rozhodnutí rozšířeného senátu aplikující a interpretující předešlou právní 
úpravu přenositelné na právní věci řídící se správním řádem z roku 2004. 
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[26] Sedmý senát shledal závazná stanoviska samostatně soudně přezkoumatelnými právě s odkazem na 
sjednocující rozhodnutí rozšířeného senátu. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že „obecné zásady o nutnosti restriktivního 
výkladu kompetenčních výluk podle ust. § 70 písm. a) s. ř. s., jakož i jakýchkoli jiných důvodů pro odepření soudního 
přezkumu činnosti veřejné správy, a o tom, za jakých okolností může a musí být rozhodovací činnost veřejné správy 
podrobena soudní kognici (…) nemohou být změnou právní úpravy správního řízení dotčeny, neboť mají ve svém jádru 
ústavní povahu a vycházejí z koncepce žaloby podle ust. § 65 s. ř. s., která od nabytí účinnosti s. ř. s. nedoznala 
jakýchkoli legislativních změn“. 
[27] Ve správním soudnictví jsou kontrole zákonnosti podrobena rozhodnutí orgánů veřejné správy, jimiž bylo 
rozhodnuto o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve smyslu čl. 36 odst. 2 Listiny. Toto ustanovení 
obsahuje generální klausuli - obecnou garanci přístupu k soudu, vyjádřenou v první části ustanovení „Kdo tvrdí, že byl 
na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost 
takového rozhodnutí“, současně však v druhé části tohoto ustanovení „nestanoví-li zákon jinak“ ponechává 
uskutečnění této garance v konkrétních případech na úvaze zákonodárce. Jak vyplývá z výše uvedené ústavní 
konstrukce, zákonodárce může v rámci „obyčejného“ zákona dále upravit „kdy a jak“ přezkoumávat. Nadto 
„zákonodárce může některá rozhodnutí orgánu veřejné správy, kterými je rozhodováno o subjektivních právech 
fyzických a právnických osob, vyloučit z přezkumu soudy, ovšem nesmí tak učinit u takových rozhodnutí, která se 
týkají základních práv a svobod.“ (srovnej nález pléna ÚS ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 8/99, č. 291/1999 Sb.) 
[28] Na zákonné úrovni se tato ústavně zakotvená garance přístupu k soudu promítá především v § 2 a § 65 s. ř. s. 
Nelze ovšem pomíjet skutečnost, že se v tomto zákoně projevuje i druhá část konstrukce článku 36 odst. 2. Listiny, a 
to jak v úpravě podoby samotného uskutečnění této garance v konkrétních případech ve smyslu výše uvedeného „kdy 
a jak“, tak i ve vyloučení určitých úkonů orgánu veřejné správy ze soudního přezkumu vůbec. 
[29] Druhá z výše uvedených možností úpravy garance soudní ochrany se ve správním soudnictví projevuje negativním 
výčtem obsaženým v § 70 s. ř. s., kde jsou uvedeny tzv. kompetenční výluky, tzn. ty úkony orgánů veřejné správy, jež 
soudy nepřezkoumávají. Tento výčet představuje výjimku z obecného pravidla, která je vyjádřena v myšlence tzv. 
(pozitivní) generální klauzule. V tomto ohledu nelze než setrvat na názoru vysloveném ve sjednocujícím rozhodnutí, že 
ustanovení, která vylučují soudní přezkum, jsou třeba vykládat obzvláště restriktivně. To zejména s ohledem na čl. 36 
odst. 2 větu druhou Listiny, který zákonodárci zakazuje vyloučit ze soudního přezkumu takové akty, které se týkají 
základních správ a svobod. 
[30] Možnost úpravy podoby samotného přezkoumávání úkonů správního orgánu na úrovni podústavního práva „kdy 
a jak“, se ve správním soudnictví projevuje především v § 5 a § 68 s. ř. s. Jedná se o situace, kdy je soudní přezkum 
úkonů správních orgánů zaručen až následně v rámci přezkumu navazujícího rozhodnutí, např. u rozhodnutí 
předběžné povahy (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, č. j. 2 Afs 183/2005 - 64, 
publikovaný pod č. 886/2006 Sb. NSS). Z pohledu právní teorie se jedná o tzv. subsumované správní akty. K 
takovému provedení uvedené ústavní konstrukce se vyjádřil i Ústavní soud, který konstatoval že „vyloučením 
soudního přezkumu rozhodnutí předběžné povahy, čímž se vytváří mez základního práva na soudní ochranu podle čl. 
36 Listiny základních práv a svobod, nejsou podstata a smysl tohoto základního práva dotčeny. To proto, že právo 
fyzické a právnické osoby na soudní ochranu je dostatečně zajištěno tím, že je v pravomoci soudů přezkoumávat 
rozhodnutí správních orgánů, která mají povahu rozhodnutí konečného“ (srovnej nález pléna ÚS ze dne 3. 11. 1999, 
sp. zn. Pl. ÚS 8/99, č. 291/1999 Sb.). Dále se úprava soudního přezkumu vyznačuje i tím, že jsou ze strany 
zákonodárce kladeny podmínky a až na základě jejich splnění může k samotnému soudnímu přezkumu dojít. 
V souladu s principem subsidiarity umožňuje soudní řád správní zásadně přezkum rozhodnutí správních orgánů až po 
vyčerpání řádných opravných prostředků v samotném správním řízení (§ 5 ve spojení s § 68 písm. a/ s. ř. s.). 
[31] Ústavní konstrukce kontroly zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy je obsažena v rovině podústavního 
práva nejen v soudním řádu správním, v němž je možné nalézt řadu odkazů na jiné zákony. Tak žaloba je nepřípustná 
také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní 
zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného [§ 68 
písm. a]. Ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní 
zákon (§ 70 písm. f). Mimo to i zvláštní zákony obsahují dále ustanovení, která mohou samotný soudní přezkum v 
souladu s výše uvedeným omezit či vyloučit. Příkladem je zde § 171 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky („z přezkoumání soudem jsou vyloučena rozhodnutí o neudělení víza… “). 
[32] Správní řád z roku 1967 podrobnější úpravu vydávání a přezkumu závazných stanovisek neobsahoval. Názor 
rozšířeného senátu ve sjednocujícím rozhodnutí se tedy vztahoval na situaci, kdy zákonodárce ani ve správním řádu z 
roku 1967, ani v žádném tehdy platném zákonu uskutečnění garance soudního přezkumu v konkrétním případě 
závazného stanoviska dále neupravoval. Oproti tomu správní řád z roku 2004 již vydávání závazných stanovisek 
upravuje a dále zavedl zvláštní mechanismus jejich přezkumu instančním postupem. Závazná stanoviska dle 
správního řádu z roku 2004 ještě nezakládají, nemění ani neruší práva ani povinnosti jednotlivců a ani je závazně 
neurčují. Pokud se hovoří o jejich závaznosti, ta se týká jen správního řízení samotného a vztahu ke správnímu 
orgánu, který (po)vede „hlavní“ správní řízení, typicky územní řízení o umístění stavby. 
[33] Nejvyšší správní soud již dříve konstatoval v rozsudku rozšířeného senátu ze dne 8. 1. 2009, č. j. 1 Afs 140/2008 
- 77, zveřejněném pod č. 1792/2009 Sb. NSS, „že změny judikatury za situace nezměněného právního předpisu by se 
měly odehrávat z principiálních důvodů, tedy zejména proto, že se změnily právní předpisy související s právním 
předpisem vykládaným, resp. došlo ke změně pro věc relevantních právních názorů soudů, k jejichž judikatuře je 
Nejvyšší správní soud povinen přihlížet (Ústavní soud, Evropský soudní dvůr, Evropský soud pro lidská práva), případně 
se změnily okolnosti podstatné pro působení právní normy dotvořené judikaturou, event. se nově objevily jiné závažné 
důvody (včetně evidentní nefunkčnosti judikatury ve společenské realitě nebo podstatného zvýšení transakčních 
nákladů účastníků právních vztahů v důsledku právního názoru zaujatého judikaturou), které poskytnou základ pro 
změnu právního názoru Nejvyššího správního soudu, pokud potřeba takovéto změny převáží nad zájmy osob 
jednajících v dobré víře v trvající existenci judikatury.“ Obdobnou premisu vyjádřil i Ústavní soud, podle něhož 
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„ustálenost a platnost [judikatury] jsou odvislé od vývoje, který je odrazem daných společenských a ústavněprávních 
podmínek. Navíc aplikace takové judikatury musí být v souladu s mezinárodními závazky, které Česká republika 
přijala, v daném případě především s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.“ (srovnej nález IV. ÚS 
200/96, Sb. ÚS, sv. 6, s. 387 násl., na s. 392). 
[34] Rozšířený senát na základě výše uvedeného zastává odlišný názor od sedmého senátu. Ačkoliv čl. 36 odst. 2 
Listiny i ustanovení § 65 a § 70 s. ř. s. nedoznaly derogací správního řádu z roku 1967 změn, došlo k podstatné 
změně právní úpravy jako celku (přijetí správního řádu z roku 2004 a novelizace tzv. složkových zákonů), která může 
mít vliv na posouzení samostatné přezkoumatelnosti závazného stanoviska dle § 65 s. ř. s. Závěry rozšířeného senátu 
uvedené ve sjednocujícím rozhodnutí (viz bod 22) nejsou proto přímo aplikovatelné na právní věci řídící se správním 
řádem z roku 2004. 
III.5. Samostatná přezkoumatelnost závazných stanovisek 
[35] Rozšířený senát se tedy opětovně ve světle nové právní úpravy zabýval přezkoumatelností závazných stanovisek 
dle § 65 s. ř. s. Již v rozhodnutí ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42, publikovaném pod č. 906/2006 Sb. sám 
uvedl, že „pojem rozhodnutí vymezuje pro řízení o žalobě § 65 odst. 1 s. ř. s., podle něhož se jedná o úkon správního 
orgánu [srovnej § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 
žalobce. Rozhodnutí je tedy vymezeno materiálními znaky (…) Koncepce citovaného ustanovení vyžaduje, aby 
interpret u každého jednotlivého úkonu správního orgánu zkoumal, jaké právo vlastně napadený úkon založil, změnil, 
zrušil či závazně určil“. 
[36] Rozšířený senát se zabýval otázkou naplnění materiálního hlediska nutného pro uplatnění § 65 s. ř. s. V bodě 
[22] sjednocujícího rozhodnutí konstatoval že „klíčovými aspekty pro materiální vymezení správního rozhodnutí je (i) 
definice věci (předmětu řízení), kterým je rozhodování v určité oblasti veřejné správy, a dále pak v rámci takto 
vymezeného předmětu (ii) vymezení subjektivních práv, která jsou rozhodnutím dotčena (tedy „založena, měněna či 
rušena“)“. 
III. 5. a) Předmět řízení 
[37] Vymezení předmětu správního řízení se tradičně děje objektivním přístupem, tedy skrze okruh chráněných zájmů, 
jejichž respektování má být v rámci daného řízení zajištěno. Lze jen podtrhnout názor vyjádřený v bodě [28] 
sjednocujícího rozhodnutí: „Jak příliš široké, tak příliš úzké vymezení šíře předmětu řízení v sobě pochopitelně skýtá 
nebezpečí. Příliš úzké vymezení předmětu řízení a rozčlenění původně jednotného řízení do několika řízení svébytných 
v sobě může obnášet nebezpečí paralýzy jakýchkoliv rozhodovacích procesů v rámci veřejné správy. Na druhou stranu, 
příliš široké vnímání předmětu řízení může vést k situaci, kdy je přezkum konečného rozhodnutí pouhou historickou 
judikaturou, která není s to poskytnout ochranu právům a právem chráněným zájmům v jakémkoliv smysluplném 
časovém rámci. Opožděný přístup k soudu je odepřeným přístupem k soudu. Z čl. 38 odst. 2 Listiny, stejně jako z čl. 6 
odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, vyhlášené pod č. 
209/1992 Sb. (dále jen „Evropské úmluvy“), plyne požadavek projednání věci bez zbytečných průtahů (srov. např., s 
ohledem na průtahy v řízení, nález ze dne 8. 12. 2005, sp. zn. I. ÚS 729/2000, Sb. n. u. ÚS, sv. 39, str. 369 či nález ze 
dne 13. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 533/05, Sb. n. u. ÚS, sv. 41, str. 525) Mezi oběma přístupy je nezbytné najít rozumnou 
rovnováhu. Ta však v současnosti chybí. Účinná ochrana práv subjektů je opožděná a ve svém důsledku iluzorní.“ 
[38] Účinností správního řádu z roku 2004 a novelizací tzv. složkových zákonů nebyla odstraněna do té doby existující 
diverzita pojmu závazné stanovisko. Jak bylo již výše uvedeno (viz bod 18) závazné stanovisko je možné nalézt vydané 
jak ve formě správního rozhodnutí ve smyslu § 67 správního řádu z roku 2004, tak i dle § 149 správního řádu z roku 
2004. 
[39] V souladu s názorem vyjádřeným ve sjednocujícím rozhodnutí není pochyb, že existují závazná stanoviska, která 
mají objektivně vymezený samostatný předmět řízení. Z ustanovení správního řádu z roku 2004 a dalších zvláštních 
zákonů lze vyvodit záměr zákonodárce odlišit procesní postup vydávání a přezkumu takovýchto závazných stanovisek. 
Tato stanoviska jsou vydávána v rámci samostatného správního řízení ve formě správního rozhodnutí dle § 67 
správního řádu z roku 2004. Jedná se například o závazné stanovisko vydané orgánem státní památkové péče týkající 
se rekonstrukce nemovité kulturní památky v určitém rozsahu. Takovou otázku řešil sedmý senát v posuzovaném 
případu. Jednalo se o přípustnost výměny oken na budově nacházející se v památkové rezervaci. V tomto případě 
zájem na ochraně kulturního dědictví je objektivně vymezeným předmětem řízení. Vydání pozitivního stanoviska dle § 
44a odst. 3 památkového zákona samo o sobě umožňuje žadateli v daném případě okna vyměnit, a aniž by na to 
navazovalo jakékoliv další stavební řízení, je jím deklarovaný a požadovaný hospodářský cíl uskutečnitelný. 
[40] Oproti tomu závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 jsou podkladem pro konečné 
rozhodnutí. Z hlediska vymezení předmětu řízení sleduje žadatel konečný hospodářský či společenský cíl, kterým je 
konkrétně v posuzovaném případě stavba „Větrného parku Rudná pod Pradědem“, tedy vybudování a provozování 
několika větrných elektráren. Získání kladného závazného stanoviska dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny je pouze jedním z mnoha zákonných požadavků, které musí subjekt pro uskutečnění svého cíle učinit. Z 
objektivního pohledu je v rámci územního řízení chráněným zájmem udržitelný rozvoj území a jeho rozvoj. Aby byl 
tento chráněný zájem respektován, vzhledem ke složitosti a rozličnosti dopadů konkrétních subjektivních cílů, mají 
orgány územní správy a stavební úřady postupovat ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů. Tato spolupráce se projevuje vydáváním závazných stanovisek (§ 4 odst. 2 
stavebního zákona „Dotčené orgány vydávají pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska na 
základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto 
zvláštní právní předpisy jinak“). Právě ve světle citované judikatury Ústavního soudu a Evropské úmluvy by příliš úzké 
vymezení předmětu a rozčlenění původně jednotného řízení do několika svébytných a samostatně probíhajících 
obnášelo nebezpečí paralýzy jakýchkoliv rozhodovacích procesů v rámci veřejné správy. 
[41] V případě, že se jedná o závazná stanoviska vydávaná dle § 149 správního řádu z roku 2004, nelze pomíjet 
skutečnost, že pro vydání konečného rozhodnutí není z valné většiny zapotřebí získat jen jedno jediné závazné 
stanovisko, ale celý soubor stanovisek, vyjádření atd., které vytvářejí z pohledu veřejného práva společně reálné 
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podmínky pro uskutečnění subjektivního cíle. Příliš úzkým vymezením předmětu řízení by správní orgán fakticky přišel 
o možnost v rámci hlavního řízení jednotlivá stanoviska vzájemně koordinovat (srovnej § 4 odst. 7 stavebního zákona: 
„Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná 
stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a dotčenými orgány, 
jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu“). Toto umělé rozčlenění by tak mohlo 
vést ke zhoršení podmínek pro žadatele. 
[42] Dále je zapotřebí podotknout, že tato závazná stanoviska nejsou vydávána ve správním řízení a nejsou 
rozhodnutími (rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009 - 150). Také nejsou vždy vydávána na žádost 
účastníka (typicky stavebníka) a žadatel o vydání závazného stanoviska není pokaždé jeho přímým adresátem, na 
rozdíl od správního orgánu, pro jehož potřeby je závazné stanovisko vydáváno (srovnej § 86 odst. 2 písm. b/ 
stavebního zákona „Žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí rozhodnutí dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení.“). Možnost opatřit si 
jednotlivá závazná stanoviska před samotným správním řízením, pro která jsou pořizována jako podklad, je jen 
dispozitivním ustanovením, jehož smyslem je nabídnout subjektu v praxi rychlejší a přímou komunikaci se 
specializovanými správními orgány. Využití tohoto alternativního způsobu nemůže samo o sobě založit samostatný 
předmět řízení, neboť se stále jedná o žádost týkající se konečného subjektivního i objektivního cíle, specializovaný 
orgán se k tomu konečnému cíli vyjadřuje ovšem pouze v rámci své působnosti. 
[43] S ohledem na výše uvedené lze tedy uzavřít, že závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 
nemají objektivně vymezený samostatný předmět řízení. Jedná se o podkladové úkony, které se vždy vydávají v rámci 
jiného „hlavního“ řízení. 
III. 5. b) Zásah do právní sféry 
[44] Druhým z definičních znaků správního rozhodnutí je zásah do veřejných subjektivních práv žalobce. Soudní řád 
správní je svojí povahou „ochranný“ předpis a má tedy zajistit poskytování právní ochrany v případech, kdy veřejná 
správa vstupuje do právní sféry fyzických nebo právnických osob. (srovnej usnesení rozšířeného senátu ze dne 23. 3. 
2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42, publikované pod č. 906/2006 Sb. NSS), 
[45] Jak bylo výše uvedeno, závazná stanoviska vydaná dle § 67 správního řádu z roku 2004 naplňují definiční znak 
samostatně vymezeného předmětu řízení. Jelikož jsou v rámci takto vymezeného předmětu rozhodnutím konečným a 
autoritativně zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti, jsou s to citelně zasáhnout do právní 
sféry jednotlivce, jako například výše zmíněné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče týkající se výměny 
oken na budově nacházející se v památkové rezervaci, které může výměnu znemožnit či stanovit podmínky. Tato 
závazná stanoviska jsou rozhodnutími ve smyslu § 65 s. ř. s. Z toho vyplývá, že za splnění ostatních podmínek (např. v 
§ 68 písm. a/ s. ř. s.) vyčerpání řádných opravných prostředků) jsou samostatně přezkoumatelná ve správním 
soudnictví. 
[46] V případě závazných stanovisek vydaných dle § 149 správního řádu z roku 2004 je však objektivně vymezený 
předmět řízení, v rámci kterého se tato stanoviska vydávají, výrazně širší. Toto vyplývá i z toho, že pro vydání 
konečného rozhodnutí je obvykle zapotřebí větší počet závazných stanovisek a až jejich souhrn tvoří východisko pro 
rozhodování správního orgánu. V takto vymezeném předmětu řízení není závazné stanovisko s to založit práva nebo 
povinnosti, ta založí orgán veřejné správy až rozhodnutím konečným. 
[47] Skutečnost, že dle § 149 odst. 1 správního řádu z roku 2004 je obsah závazného stanoviska závazný pro 
výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, se týká samotného procesu tvorby konečného rozhodnutí. Tato 
závaznost potvrzuje zakládání práv a povinností vyplývajících ze závazného stanoviska a materializuje se v rozhodnutí 
konečném. Kdyby je závazné stanovisko zakládalo přímo, nebylo by vydání rozhodnutí konečného zapotřebí. Procesní 
úprava uvedená v § 149 odst. 3 správního řádu z roku 2004, tedy „Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno 
závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.“, 
je jen projevem zásady ekonomie řízení. Bylo by zbytečné pokračovat v jakémkoliv řízení, pokud bylo v jeho průběhu 
zjištěno, že žádosti není možné vyhovět. Tuto zásadu správní řád z roku 2004 reflektuje i v ostatních řízeních (§ 51 
odst. 3). 
[48] Rozšířený senát tedy uzavřel, že závazné stanovisko vydané dle § 149 správního řádu z roku 2004 není 
samostatně přezkoumatelným rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že je však závazným podkladem 
konečného rozhodnutí, je soudní ochrana před jeho zprostředkovanými dopady (účinky) umožněna v rámci přezkumu 
konečného rozhodnutí ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s. 
IV. ShrnutíIV. ShrnutíIV. ShrnutíIV. Shrnutí    
[49] Z legislativní činnosti zákonodárce lze vypozorovat snahu o komplexní řešení problematiky vydávání a přezkumu 
závazných stanovisek. Novelizace právního prostředí upravující otázku závazných stanovisek zavedla kromě samotné 
definice závazného stanoviska a mechanismu jeho přezkumu také ustanovení, která ex lege konstatují, že dané 
závazné stanovisko je samostatným rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu z roku 2004. 
[50] Závazná stanoviska, která jsou ex lege rozhodnutími, jsou v rámci samostatně vymezeného předmětu řízení s to 
zasáhnout do subjektivních práv. Vztahují se na ně ustanovení týkající se správního řízení a řádných opravných 
prostředků. Ustanovení, která určují, že má správní orgán vydat závazné stanovisko v konkrétním případě ve formě 
samostatného rozhodnutí, jsou obsažena především v některých zvláštních zákonech (např. § 44a odst. 3 
památkového zákona). Tuto legislativní činnost lze chápat jako reflexi závěrů uvedených ve sjednocujícím rozhodnutí 
rozšířeného senátu. 
[51] Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutími ve smyslu § 67 správního 
řádu ani § 65 s. ř. s., jelikož sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. 
Zákonodárce ve shodě se sjednocujícím rozhodnutím zavedením § 149 správního řádu upřednostnil zásadu 
ekonomie řízení. Soudní přezkum je v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 
75 odst. 2 s. ř. s. Na toto nemá vliv ani skutečnost, zda žádost o vydání závazného stanoviska byla podána subjektem 
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před zahájením hlavního řízení nebo v jeho průběhu či že žádné hlavní (typicky územní) řízení nemusí v případě vydání 
negativního závazného stanoviska již následovat, neboť ho příslušný subjekt nezahájí. 
    
V. ZávěrV. ZávěrV. ZávěrV. Závěr    
[52] Rozšířený senát v dané věci posoudil předloženou spornou právní otázku. Jelikož se jednalo o jedinou právní 
otázku významnou pro posouzení věci samé, rozhodl rozsudkem o věci samé v souladu s ustanovením § 71 odst. 2 
písm. a) Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu. 
[53] V duchu zaujatého právního názoru dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, a 
proto ji dle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. Krajský soud v Ostravě správně posoudil, že závazné stanovisko vydané dle § 
12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je závazným stanoviskem vydaným dle § 149 správního řádu z roku 
2004 a není samostatně přezkoumatelným rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Žalobu tedy odmítl dle § 46 odst. 1 
písm. d) ve spojení s § 70 písm. a), § 68 písm. e) s. ř. s. 
(...) 
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IIII..      ZZVVLLÁÁŠŠTTNNÍÍ      ČČÁÁSSTT  
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A.A.A.A.    Ochrana vodOchrana vodOchrana vodOchrana vod    
 

127127127127    

 
Vypouštění odpadních vod ze „zařízení“Vypouštění odpadních vod ze „zařízení“Vypouštění odpadních vod ze „zařízení“Vypouštění odpadních vod ze „zařízení“    
 
kkkk    ustanovení § 38 odst. 1, oustanovení § 38 odst. 1, oustanovení § 38 odst. 1, oustanovení § 38 odst. 1, odst. 2, odst. 3, 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o dst. 2, odst. 3, 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o dst. 2, odst. 3, 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o dst. 2, odst. 3, 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 předpisůvodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůvodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůvodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 5. 1991, o čištění městských odpadníustanovení čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 5. 1991, o čištění městských odpadníustanovení čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 5. 1991, o čištění městských odpadníustanovení čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 5. 1991, o čištění městských odpadních ch ch ch 
vodvodvodvod    
 
 
    
I. Pojem „zařízení“ užitý vI. Pojem „zařízení“ užitý vI. Pojem „zařízení“ užitý vI. Pojem „zařízení“ užitý v    ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod 

nezahrnuje jen stroje a technologické prvky, ale i plochy k zajištění určité lidské činnosti nezahrnuje jen stroje a technologické prvky, ale i plochy k zajištění určité lidské činnosti nezahrnuje jen stroje a technologické prvky, ale i plochy k zajištění určité lidské činnosti nezahrnuje jen stroje a technologické prvky, ale i plochy k zajištění určité lidské činnosti 
(potřeby).(potřeby).(potřeby).(potřeby).    

    
II. VII. VII. VII. V    tomto smyslu je pak „zařízením“ podle ustantomto smyslu je pak „zařízením“ podle ustantomto smyslu je pak „zařízením“ podle ustantomto smyslu je pak „zařízením“ podle ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona i celý areál ovení § 38 odst. 1 vodního zákona i celý areál ovení § 38 odst. 1 vodního zákona i celý areál ovení § 38 odst. 1 vodního zákona i celý areál 

obalovny. Jsouobalovny. Jsouobalovny. Jsouobalovny. Jsou----li tu vody odtékající zli tu vody odtékající zli tu vody odtékající zli tu vody odtékající z    tohoto areálu a mohoutohoto areálu a mohoutohoto areálu a mohoutohoto areálu a mohou----li tyto vody ohrozit jakost li tyto vody ohrozit jakost li tyto vody ohrozit jakost li tyto vody ohrozit jakost 
podzemních nebo povrchových vod (což je ve věci nesporné), pak se jedná o odpadní vody.podzemních nebo povrchových vod (což je ve věci nesporné), pak se jedná o odpadní vody.podzemních nebo povrchových vod (což je ve věci nesporné), pak se jedná o odpadní vody.podzemních nebo povrchových vod (což je ve věci nesporné), pak se jedná o odpadní vody.    

    
     
Rozsudek Nejvyššího správnRozsudek Nejvyššího správnRozsudek Nejvyššího správnRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2011, č.j. 5 As 49/2010ího soudu ze dne 27. května 2011, č.j. 5 As 49/2010ího soudu ze dne 27. května 2011, č.j. 5 As 49/2010ího soudu ze dne 27. května 2011, č.j. 5 As 49/2010----82828282    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
Včas podanou kasační stížností brojí stěžovatel proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2010, č. j. 6 Ca 
178/2007 - 50, jímž městský soud zamítl žalobcovu žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 5. 2007, č. j. 
530/1744UL/1472/06/Se, kterým žalovaný zamítl žalobcovo odvolání a potvrdil rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí, oblastního inspektorátu Ústí nad Labem (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 3. 11. 2006, č. 
j. 44/OOV/0608696.19/06/ULB, jímž byla žalobci uložena pokuta ve výši 500.000,- Kč za nedovolené vypouštění 
odpadních vod podle § 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). 
Městský soud při svém rozhodování dospěl k závěru, že odpadními vodami jsou ve smyslu § 38 odst. 1 vodního 
zákona i jiné vody odtékající z průmyslových zařízení, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 
Rozhodnutím Okresního úřadu Karlovy Vary ze dne 13. 9. 1993, č. j. ŽP/1058/93-231/2, bylo žalobci uděleno 
povolení k vypouštění odpadních vod, kdy žalobci bylo povoleno vypouštět drenážní a dešťové vody v koncentraci PCB 
100 ng/l do Lomnického potoka. Opakovaným šetřením vodoprávních orgánů bylo zjištěno znečištění vody 
nadlimitními koncentracemi PCB, a to na čističce odpadních vod, jejímž vlastníkem a provozovatelem je žalobce, a v 
systému odvodu vody v areálu obalovny v Bochově. Původ vody (jak se voda dostala do systému odvodu) či důvod 
jejího znečištění nejsou podle městského soudu pro posouzení věci rozhodné; rozhodující je, že ze zařízení, ke 
kterému má žalobce vlastnický vztah, byly vypouštěny odpadní vody do vod povrchových v takovém stupni znečištění 
PCB, které převyšovalo limity stanovené ve vodoprávním povolení z r. 1993. Povinnost dodržovat stanovené limity 
vyplývá z § 38 odst. 3 vodního zákona; jednalo se tedy o nedovolené vypouštění odpadních vod. Podle § 116 odst. 1 
písm. b) a § 118 odst. 1 vodního zákona musí vodohospodářský orgán uložit pokutu vždy, když jistí vypouštění 
znečištěných vod jiným než zákonem připuštěným způsobem; správní uvážení se týká jen konkrétní výše ukládané 
pokuty. 
(...) 
V posuzované věci je rozhodná úprava obsažená ve vodním zákoně ve znění účinném do 16. 8. 2008. 
Podle § 38 odst. 1 vodního zákona odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu 
organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 
Podle § 38 odst. 2 vodního zákona vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, vody užité na 
plavidlech a chladící vody vodních turbin, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z 
přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. 
Podle § 38 odst. 3 věty prvé vodního zákona kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je 
povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Ve světle 
těchto ustanovení Nejvyšší správní soud přisvědčuje stěžovateli, že stavbou či zařízením ve smyslu § 38 odst. 1 
vodního zákona nemůže být samotná čistírna odpadních vod (ze které nakonec voda odtéká do Lomnického potoka), 
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neboť čistírna odpadních vod je zařízením zneškodňujícím již existující odpadní vody ve smyslu § 38 odst. 3 vodního 
zákona, tzn. vody přitékající do čistírny již musejí být vodami odpadními. Provozem čistírny odpadních vod totiž ten, 
kdo vypouští odpadní vody, plní svou povinnost již vzniklé odpadní vody zneškodňovat. 
Stěžovatel namítá, že v areálu bývalé obalovny v Bochově již nejsou žádné průmyslové stavby ani stroje (které 
ztotožňuje s pojmem „zařízení“), proto z nich nemá co odtékat, a proto vody odsud odtékající nemohou být odpadními 
ve smyslu definice § 38 odst. 1 vodního zákona. Pojem „zařízení“ není vodním zákonem definován, proto je nutno při 
jeho výkladu vycházet z toho, jak je tento pojem v českém jazykovém prostředí obecně vnímán. Tento pojem - kromě 
jiných významů jako zařízení (vybavení) místnosti, nebo akt, kdy někdo něco zařizuje - je v českém jazyce vnímán 
nejen jako stroj (mechanismus) k zajištění určité činnosti (např. chladící zařízení), ale také jako vybavená místnost, 
stavba či upravená plocha k uspokojování nějaké lidské aktivity nebo potřeby (sportovní zařízení, kulturní zařízení, 
zdravotnické zařízení), vedoucí v některých případech i k vnímání slova „zařízení“ jako označení instituce. 
Právě takto, t. j. i jako plochu k zajištění určité činnosti, je třeba pojem „zařízení“ užitý ve vodním zákoně vykládat. 
Mínil-li by totiž zákonodárce tímto pojmem pouze vlastní stroje a nástroje (vybavení), byla by nadbytečná výluka z 
definice odpadních vod obsažená v § 38 odst. 1 vodního zákona pro vody z drenážních systémů odvodňovaných 
zemědělských pozemků. Právě výklad pojmu „zařízení“ tak, že zahrnuje i plochy k zajištění určité lidské činnosti 
(potřeby) odpovídá úmyslu zákonodárce, který výslovně mezi odpadní vody zařazuje i průsakové vody z odkališť a 
skládek odpadů. 
Takové vymezení pojmu „odpadní vody“ pak není v rozporu ani s legislativou Evropské unie, zejm. s čl. 2 odst. 3 
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 5. 1991, o čištění městských odpadních vod,. Uvedené ustanovení směrnice 
totiž definuje průmyslové odpadní vody jako „jakékoli odpadní vody vypouštěné z objektů používaných pro jakoukoli 
obchodní nebo průmyslovou činnost.“ Zde užitý pojem „objekt“ je přitom nutno užít jednotně v celé Evropské unii a 
přihlédnout i k jiným jazykovým zněním směrnice (k tomuto postupu srov. rozsudek Soudního dvora ES ze dne 6. 10. 
1982 ve věci Cilfit, sp. zn. 283/81, odst. 18, eur-lex.europa.eu). Průmyslovými odpadními vodami jsou tak vody, které 
jsou vypouštěny z místa označovaného v různých jazykových zněních např. slovy „Anlage“ (němčina), „premise“ 
(angličtina), „locaux“ (francouzština) či „obszar“ (polština). Tyto výrazy pak vesměs označují místo, t.j. vymezený 
prostor (nejen budovu), nikoli stroj, nástroj či vybavení. V tomto smyslu je pak „zařízením“ ve smyslu § 38 odst. 1 
vodního zákona i celý areál obalovny v Bochově. Jsou-li tu vody odtékající z tohoto areálu a mohou-li tyto vody ohrozit 
jakost podzemních nebo povrchových vod (což je ve věci nesporné), pak se ve smyslu definice obsažené v 
odkazovaném ustanovení jedná o vody odpadní. Uzavřel-li tedy městský soud ve svém rozsudku, že vody odtékající z 
areálu obalovny v Bochově jsou vodami odpadními, shledává Nejvyšší správní soud tento jeho závěr správným a v 
souladu se zákonem. 
 
 
 

128128128128    
 
Nedostatečné odůvodnění výše pokuty ve vztahu kNedostatečné odůvodnění výše pokuty ve vztahu kNedostatečné odůvodnění výše pokuty ve vztahu kNedostatečné odůvodnění výše pokuty ve vztahu k    požadavku účastníka řízení na snížení pokuty požadavku účastníka řízení na snížení pokuty požadavku účastníka řízení na snížení pokuty požadavku účastníka řízení na snížení pokuty 
ssss    ohleohleohleohledem na jeho ekonomickou situacidem na jeho ekonomickou situacidem na jeho ekonomickou situacidem na jeho ekonomickou situaci    
 
kkkk    ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisůve znění pozdějších předpisůve znění pozdějších předpisůve znění pozdějších předpisů    
 

    
ZZZZ    odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky 
účastníkaúčastníkaúčastníkaúčastníka ze liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého  ze liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého  ze liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého  ze liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého 
rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné 
nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní normy rozhodl a nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní normy rozhodl a nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní normy rozhodl a nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní normy rozhodl a 
jakými úvahamjakými úvahamjakými úvahamjakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů.i se řídil při hodnocení důkazů.i se řídil při hodnocení důkazů.i se řídil při hodnocení důkazů.    
    
VVVV    daném případě však zdaném případě však zdaném případě však zdaném případě však z    odůvodnění rozhodnutí žalovaného není nijak zřejmé, zodůvodnění rozhodnutí žalovaného není nijak zřejmé, zodůvodnění rozhodnutí žalovaného není nijak zřejmé, zodůvodnění rozhodnutí žalovaného není nijak zřejmé, z    jakých jakých jakých jakých 
důvodů považoval doklady doložené žalobcem kdůvodů považoval doklady doložené žalobcem kdůvodů považoval doklady doložené žalobcem kdůvodů považoval doklady doložené žalobcem k    odvolání za nedostatečné a nijak se sodvolání za nedostatečné a nijak se sodvolání za nedostatečné a nijak se sodvolání za nedostatečné a nijak se s    nimi nimi nimi nimi 
vvvv    odůvodnění nevypořádal. Je zřejmé, že žalobce evodůvodnění nevypořádal. Je zřejmé, že žalobce evodůvodnění nevypořádal. Je zřejmé, že žalobce evodůvodnění nevypořádal. Je zřejmé, že žalobce evidentně měl snahu předložit doklady identně měl snahu předložit doklady identně měl snahu předložit doklady identně měl snahu předložit doklady 
osvědčující jeho ekonomickou situaci a určité doklady kosvědčující jeho ekonomickou situaci a určité doklady kosvědčující jeho ekonomickou situaci a určité doklady kosvědčující jeho ekonomickou situaci a určité doklady k    jejímu prokázání doložil přímo jejímu prokázání doložil přímo jejímu prokázání doložil přímo jejímu prokázání doložil přímo 
kkkk    odvolání. Mělodvolání. Mělodvolání. Mělodvolání. Měl----li žalovaný tyto doklady za nedostatečné a mělli žalovaný tyto doklady za nedostatečné a mělli žalovaný tyto doklady za nedostatečné a mělli žalovaný tyto doklady za nedostatečné a měl----li za to, že je třeba, aby byly li za to, že je třeba, aby byly li za to, že je třeba, aby byly li za to, že je třeba, aby byly 
doloženy další doklady, měl žalobce kdoloženy další doklady, měl žalobce kdoloženy další doklady, měl žalobce kdoloženy další doklady, měl žalobce k    předložení dokladů vyzvat.předložení dokladů vyzvat.předložení dokladů vyzvat.předložení dokladů vyzvat.    
    

 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2011, č.j.10 A 145/2010 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2011, č.j.10 A 145/2010 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2011, č.j.10 A 145/2010 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2011, č.j.10 A 145/2010 ---- 44 44 44 44    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
    
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, kterým bylo na 
základě jeho odvolání změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen inspekce) ze dne 24.6. 2009 
č.j. ČIŽP/41/OOV/SR01/ 0633079.005/09/PKU. Citovaným rozhodnutím inspekce uložila žalobci podle § 116 odst. 
1 písm. b) a ustanovení § 118 odst. 1, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), pokutu ve výši 200.000,- Kč za nedovolené vypouštění odpadních vod, kterého se žalobce dopustil tím, že ve 
vypouštěných odpadních vodách na odtoku z čistírny odpadních vod Horoměřice byly překročeny limity znečištění 
stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Praha-západ ze dne 28.3. 2006 č.j. Vod. 235-3668/05/Vej-KR. Žalobou 
napadeným rozhodnutím bylo ve výroku inspekce změněno označení správního orgánu, kteří vydal povolení k 
vypouštění vod, z textu „Okresní úřad Praha-západ” na text „Městský úřad Černošice”. 
 (…) 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Druhá žalobní námitka je důvodná. 
Žalobce v odvolání namítal (obdobně jako v žalobě), že uložená pokuta je nepřiměřeně vysoká s přihlédnutím k 
velikosti základního kapitálu žalobce, počtu jeho zaměstnanců a dosaženému zisku z provozování čistírny odpadních 
vod v obci Horoměřice. K odvolání přitom doložil vyúčtování provozu čistírny odpadních vod Horoměřice za rok 2008, z 
něhož jsou patrné náklady žalobce na provoz čistírny odpadních vod, jeho příjmy související s provozováním a 
dosažený zisk. Žalovaný přitom v rozhodnutí o odvolání uvedl, že uvedl „povšechné informace z ekonomické oblasti 
své společnosti“, nepředložil však dle názoru žalovaného takové důkazy, které by mohly být dostatečným podkladem 
pro rozhodování žalovaného v této věci. 
Takto koncipované odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je dle názoru soudu nepřezkoumatelné pro 
nedostatek důvodů. Z odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky účastníka za 
liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí, proč považuje skutečnosti 
předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné, nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které 
právní normy rozhodl a jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 
2. 1993, čj. 6 A 48/92-23). 
V daném případě však z odůvodnění rozhodnutí žalovaného není nijak zřejmé, z jakých důvodů považoval doklady 
doložené žalobcem k odvolání za nedostatečné a nijak se s nimi v odůvodnění rozhodnutí nevypořádal. Je zřejmé, že 
žalobce evidentně měl snahu předložit doklady osvědčující jeho ekonomickou situaci a určité doklady k jejímu 
prokázání doložil přímo k odvolání. Měl-li žalovaný tyto doklady za nedostatečné a měl-li za to, že je třeba, aby byly 
doloženy další doklady, měl žalobce k předložení dalších dokladů vyzvat. Z žalobcem předložených dokladů lze 
dovodit, že žalobce dosáhl za rok 2008 zisk z provozování předmětné čistírny odpadních vod ve výši 195.000,- Kč, tj. 
že uložená pokuta je vyšší než zisk dosažený z této činnosti žalobce. Za této situace bylo nezbytné, aby žalovaný uvedl, 
zda pokutu v této výši považuje za přiměřenou, tj. zda protiprávní jednání žalobce je skutečně tak závažné, že 
odčerpání veškerého jeho zisku z této činnosti odpovídá zásadám správním trestání anebo nikoli, případně měl k 
tomuto žalobcem předloženému dokladu uvést jiné důvody, proč podle jeho názoru nedokládá nepřiměřenost uložené 
pokuty. Soud k tomu uvádí, že za této situace nemohl sám postupovat podle § 78 odst. 2 s. ř. s. a uloženou pokutu 
snížit, jak navrhoval žalobce v žalobě, protože tento postup připadá do úvahy teprve tehdy, kdy správní orgány 
srozumitelně a přezkoumatelným způsobem své úvahy, kterými se řídily při stanovení konkrétní výše pokuty, uvedou 
v odůvodnění svého rozhodnutí, jinými slovy řečeno nelze takto postupovat v případě, kdy je žalobou napadené 
rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. 
 
 
 

129129129129    
 
Stanovení výše pokuty uložené za nedovolený odběr podzemní vodyStanovení výše pokuty uložené za nedovolený odběr podzemní vodyStanovení výše pokuty uložené za nedovolený odběr podzemní vodyStanovení výše pokuty uložené za nedovolený odběr podzemní vody    
  
kkkk    ustanovení § 116 odst. 1 písm. a), b), c), d), § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ustanovení § 116 odst. 1 písm. a), b), c), d), § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ustanovení § 116 odst. 1 písm. a), b), c), d), § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ustanovení § 116 odst. 1 písm. a), b), c), d), § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění některých zákonů (vodní zákon), ve znění některých zákonů (vodní zákon), ve znění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
 
    
Výši pokuty za nedovolený odběr podzemní vody správní orgán není oprávněn stanovit jinak, než Výši pokuty za nedovolený odběr podzemní vody správní orgán není oprávněn stanovit jinak, než Výši pokuty za nedovolený odběr podzemní vody správní orgán není oprávněn stanovit jinak, než Výši pokuty za nedovolený odběr podzemní vody správní orgán není oprávněn stanovit jinak, než 
jak mu ukládá zákon, tj. výpočtem, nikoli na základě správního uvážení. jak mu ukládá zákon, tj. výpočtem, nikoli na základě správního uvážení. jak mu ukládá zákon, tj. výpočtem, nikoli na základě správního uvážení. jak mu ukládá zákon, tj. výpočtem, nikoli na základě správního uvážení.     
ČIŽP pro výpočet pokuty vyšla z množství vody odebrané v jednom rocČIŽP pro výpočet pokuty vyšla z množství vody odebrané v jednom rocČIŽP pro výpočet pokuty vyšla z množství vody odebrané v jednom rocČIŽP pro výpočet pokuty vyšla z množství vody odebrané v jednom roce, ač zákon připouští e, ač zákon připouští e, ač zákon připouští e, ač zákon připouští 
období tří let, právě s ohledem na to, aby výše pokuty nebyla pro žalobce nepřiměřeně tvrdá.období tří let, právě s ohledem na to, aby výše pokuty nebyla pro žalobce nepřiměřeně tvrdá.období tří let, právě s ohledem na to, aby výše pokuty nebyla pro žalobce nepřiměřeně tvrdá.období tří let, právě s ohledem na to, aby výše pokuty nebyla pro žalobce nepřiměřeně tvrdá.    
    
 
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 29. dubna 2011, č.j. 5 Ca 208/2008Praze ze dne 29. dubna 2011, č.j. 5 Ca 208/2008Praze ze dne 29. dubna 2011, č.j. 5 Ca 208/2008Praze ze dne 29. dubna 2011, č.j. 5 Ca 208/2008----34343434    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudodůvodnění rozsudku Městského soudodůvodnění rozsudku Městského soudodůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:u v Praze:u v Praze:u v Praze:    
    
Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví rozsudku, jímž bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí čj. 47/OOV/0715346.006/07/BAB ze dne 15.8.2007 o uložení pokuty 
v souhrnné výši 448 600,- Kč, a to podle : 
- ustanovení § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), pokuta ve výši 363 
600,- Kč za nedovolený odběr podzemní vody pro potřebu objektů žalobce v k.ú. Borkovany, 
- ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 vodního zákona, pokuta ve výši 30 000,- Kč za nedovolené vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních, 
- podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 vodního zákona, pokuta ve výši 50 000,- Kč za nedovolené nakládání s látkami 
závadnými vodám, 
- ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 19 a § 122 vodního zákona, pokuta ve výši 5 000,- Kč za to, že společnost 
nezpracovala havarijní plán pro případ havárie v areálu. 
(...) 
Soud vycházel z těchto podstatných skutečností: 
Žalobní námitky směřují pouze do té části rozhodnutí, jímž byla žalobci uložena pokuta za nedovolený odběr 
podzemní vody podle § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 vodního zákona. Podle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona v 
tehdy platném znění nejde-li o trestný čin, uloží Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s 
rozšířenou působností pokutu podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen "povinná osoba"), která 
odebere povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním (dále jen 
"nedovolené odběry vod"). Podle § 117 vodního zákona v tehdy platném znění se pokuta za nedovolené odebrání 
podzemních vod stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 50 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod 
celkovým množstvím těchto vod (odst. 2), nelze-li stanovit neoprávněně odebrané množství vody při stanovení výše 
pokuty, stanoví orgán ukládající pokutu množství odebrané vody podle skutečností dovolujících stanovit odebrané 
množství vody nepřímo (odst. 3), pokutu lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících ke dni, kdy byl 
nedovolený odběr vody zjištěn (odst. 5), pokuta může činit nejvýše 10 000 000 Kč (odst. 6). Žalobce (oproti svému 
vyjádření podanému k ČIŽP dne 7.8.2007 a oproti odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí), v podané žalobě již 
netvrdí, že měl k odběru podzemní vody zjištěnému kontrolou dne 16.5.2007 povolení vodoprávního úřadu podle § 8 
odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona, podle kterého povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
je třeba, jde-li o podzemní vody k jejich odběru (v rozhodnutí je nesprávně uvedeno § 8 odst. 1 písm. a/ bod 1 vodního 
zákona). Žalobce tedy nezpochybnil, že se dopustil správního deliktu dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona. 
Poukaz žaloby na rozhodnutí Městského řadu v Kloboukách u Brna – stavební úřad, čj. výst. : 2314/07-330 ze dne 
1.10.2007 nemůže na uvedeném nic změnit; žádost k vydání povolení byla podána a rozhodnutí bylo vydáno až po 
kontrole provedené dne 16.5.2007. Vydané povolení (bez ohledu na to, zda rozhodující orgán byl k vydání povolení 
oprávněn či nikoliv) nedopadá na odběr podzemní vody zjištěný kontrolou ze dne 16.5.2007, za který je žalobce 
sankcionován. Skutečnost, že rozhodnutí Městského řadu v Kloboukách u Brna – stavební úřad, čj. výst. : 2314/07-
330 bylo vydáno přede dnem vydání napadeného rozhodnutí žalovaného, na níž žaloba poukazuje, je v tomto směru 
zcela nerozhodná. 
Žalobní námitka, že nebyl zjištěn stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti, se dle obsahu žaloby vztahuje ke 
stanovení výše pokuty uložené za nedovolený odběr podzemní vody (správní delikt dle § 116 odst. 1 písm. a/ vodního 
zákona). Je skutečností, že žalobce v odvolání podaném proti prvoinstančnímu rozhodnutí ČIŽP namítl, že výpočet 
pokuty za nedovolený odběr vody je zavádějící a předložil svůj výpočet množství odebrané vody. 
ČIŽP ve svém výpočtu výše pokuty vycházela z údajů uvedených v protokolu o kontrole ze dne 16.5.2007, který byl 
bez připomínek podepsán (a tím správnost v něm uvedených údajů stvrzena) statutárními zástupci žalobce, Jiřím 
Richterem a Ing. Bořkem Richterem. V tomto protokole je uvedeno, že žalobce má 7 zaměstnanců, bez dalšího 
rozlišení konstatováno, že (v nové stáji) je ustájeno 120 ks prasnic, 500 ks výkrm a 200 ks předvýkrm, (ve staré stáji) 
je ustájeno 2 x 200 ks, využívány jsou 4 traktory a dva nakladače (dále vysokozdvižný vozík a 1 osobní auto, které 
ČIŽP nebyly do výše pokuty zohledněny). 
Pokud jde o druh potřeby vody a směrné číslo roční potřeby vody, vycházela ČIŽP z přílohy čl. 12 vyhl. č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V souladu s touto vyhláškou použila 
spotřebu vody na jednoho pracovníka v budově s umyvadly, WC a centrální přípravou vody, případ. průtokovými 
ohřívači či bojlery (bod 9), a to 16 m3. Oproti tomu žalobce ve svém výpočtu počítal s roční spotřebou na 1 pracovníka 
10 m3 (taková spotřeba je uvedenou přílohou vyhlášky stanovena pro klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti) a 
ač to  není uvedeno v kontrolním protokolu a ani jinak doloženo, vycházel i z toho, že v době od listopadu do března 
byli tři pracovníci vedeni u Úřadu práce. Pokud jde o spotřebu vody na ustájená zvířata, vycházela ČIŽP ze spotřeby na 
jednoho vepře 6 m3 (bod 59 přílohy vyhl.), zatímco žalobce ve svém výpočtu odlišil prasnice kojící a březí, selata 
podle váhy a dále výkrm a použil odlišnou spotřebu pro ten který druh, a to přesto, že počet toho kterého druhu není v 
kontrolním protokolu uveden. Navíc ve svém výpočtu vyšel z nižšího celkového počtu zvířat, než který je uveden v 
kontrolním protokolu. Pokud jde o mytí zemědělské techniky, ČIŽP pro čtyři traktory vycházela z bodu 70 přílohy 
vyhlášky (nad tři tuny nosnosti) , tj. 80 m3 a pro dva nakladače z bodu 69 přílohy vyhlášky (do tří tun nosnosti), tj. 60 
m3. Oproti tomu žalobce pro traktory i nakladače stanovil spotřebu 30 m3 s tím, že traktory jsou od 1.11. do 1.3. 
mimo provoz a nakladače ½ roku mimo provoz (což opět není v protokole o kontrole nikterak zmiňováno ani 
dokládáno). 
Podle § 82 odst. 4 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo 
důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Žalobcův výpočet předložený spolu s podaným odvoláním není 
důkazem, který by nemohl být uplatněn již v průběhu řízení před správním orgánem prvního stupně, kdy žalobci byl 
dán dostatečný prostor, aby se k věci vyjádřil a přednesl své návrhy, případně navrhl provedení důkazů. Přesto se 
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žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí žalobcovým výpočtem zabýval a uvedl k němu, že nejen že žalobce 
tento výpočet v průběhu řízení před ČIŽP neuplatnil, ale navíc tento výpočet vychází i z jiného počtu zvířat, než jak byly 
uvedeny do protokolu z kontroly; pokuta byla stanovena výpočtem na základě údajů sdělených statutárním orgánem 
žalobce a zapsaných do kontrolního protokolu a výpočet žalobce tak odvolací orgán musí odmítnout. Žalobní námitka, 
že se žalovaný v napadeném rozhodnutí nikterak nevypořádal s výpočtem žalobce, tedy není důvodná. Rovněž i 
žalobní námitku, že žalovaný k tomuto výpočtu nepřihlédl, soud musí odmítnout; vychází-li výpočet žalobce z jiných 
údajů, než uvedených v protokole o kontrole, nelze z něho již z těchto důvodů vycházet. 
K tvrzení žalobce, že uložená pokuta je nepřiměřeně tvrdá, může soud konstatovat toliko to, že výši pokuty za 
nedovolený odběr podzemní vody správní orgán není oprávněn stanovit jinak, než jak mu ukládá zákon, tj. výpočtem, 
nikoli na základě správního uvážení. ČIŽP pro výpočet pokuty vyšla z množství vody odebrané v jednom roce, ač zákon 
připouští období tří let, právě s ohledem na to, aby výše pokuty nebyla pro žalobce nepřiměřeně tvrdá. Správnost 
samotného výpočtu výše pokuty žaloba, tak jak byla podána, nezpochybnila. Soud proto neshledal odůvodněným 
návrh žalobce na provedení důkazu znaleckým posudkem. 
Protože soud neshledal žalobu důvodnou, zamítl ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. 
(...) 
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Odpovědnost provozovatele kanalizace při nedovoleném vypouštění odpadních voOdpovědnost provozovatele kanalizace při nedovoleném vypouštění odpadních voOdpovědnost provozovatele kanalizace při nedovoleném vypouštění odpadních voOdpovědnost provozovatele kanalizace při nedovoleném vypouštění odpadních vod z ČOVd z ČOVd z ČOVd z ČOV    
  
kkkk    ustanovení § 38 odst. 3, § 116 odst. 1 písm. b), § 118, § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o ustanovení § 38 odst. 3, § 116 odst. 1 písm. b), § 118, § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o ustanovení § 38 odst. 3, § 116 odst. 1 písm. b), § 118, § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o ustanovení § 38 odst. 3, § 116 odst. 1 písm. b), § 118, § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůzměně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůzměně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůzměně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 2 odst. 3, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vustanovení § 2 odst. 3, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vustanovení § 2 odst. 3, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vustanovení § 2 odst. 3, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích odovodech a kanalizacích odovodech a kanalizacích odovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
 
    
V případě vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod má ze zákona odpovědnost za V případě vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod má ze zákona odpovědnost za V případě vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod má ze zákona odpovědnost za V případě vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod má ze zákona odpovědnost za 
tento stav jednoznačně vždytento stav jednoznačně vždytento stav jednoznačně vždytento stav jednoznačně vždy provozovatel kanalizace a svoji veřejnoprávní odpovědnost nemůže  provozovatel kanalizace a svoji veřejnoprávní odpovědnost nemůže  provozovatel kanalizace a svoji veřejnoprávní odpovědnost nemůže  provozovatel kanalizace a svoji veřejnoprávní odpovědnost nemůže 
přenést na jinou osobu, tj. ani na vlastníka kanalizace na základě smlouvy s ním uzavřené, která přenést na jinou osobu, tj. ani na vlastníka kanalizace na základě smlouvy s ním uzavřené, která přenést na jinou osobu, tj. ani na vlastníka kanalizace na základě smlouvy s ním uzavřené, která přenést na jinou osobu, tj. ani na vlastníka kanalizace na základě smlouvy s ním uzavřené, která 
má charakter úkonu soukromoprávního. má charakter úkonu soukromoprávního. má charakter úkonu soukromoprávního. má charakter úkonu soukromoprávního.     
Žalobce se tak nemůže zprostit odpovědnosti za spáchanýŽalobce se tak nemůže zprostit odpovědnosti za spáchanýŽalobce se tak nemůže zprostit odpovědnosti za spáchanýŽalobce se tak nemůže zprostit odpovědnosti za spáchaný správní delikt poukazem na smlouvu  správní delikt poukazem na smlouvu  správní delikt poukazem na smlouvu  správní delikt poukazem na smlouvu 
o provozování kanalizace, kterou uzavřel s obcí Moldava, neboť veřejnoprávní odpovědnost o provozování kanalizace, kterou uzavřel s obcí Moldava, neboť veřejnoprávní odpovědnost o provozování kanalizace, kterou uzavřel s obcí Moldava, neboť veřejnoprávní odpovědnost o provozování kanalizace, kterou uzavřel s obcí Moldava, neboť veřejnoprávní odpovědnost 
zásadně není možno přenést na jinou osobou soukromoprávním úkonem, jakým je tato zásadně není možno přenést na jinou osobou soukromoprávním úkonem, jakým je tato zásadně není možno přenést na jinou osobou soukromoprávním úkonem, jakým je tato zásadně není možno přenést na jinou osobou soukromoprávním úkonem, jakým je tato 
smlouva. S ohledem na princip objektivní odpovědnosmlouva. S ohledem na princip objektivní odpovědnosmlouva. S ohledem na princip objektivní odpovědnosmlouva. S ohledem na princip objektivní odpovědnosti pak nemohou žalobce vyvinit ani další sti pak nemohou žalobce vyvinit ani další sti pak nemohou žalobce vyvinit ani další sti pak nemohou žalobce vyvinit ani další 
okolnosti, na něž poukazoval v řízení před správními orgány a v žalobě, tj. havarijní stav čistírny okolnosti, na něž poukazoval v řízení před správními orgány a v žalobě, tj. havarijní stav čistírny okolnosti, na něž poukazoval v řízení před správními orgány a v žalobě, tj. havarijní stav čistírny okolnosti, na něž poukazoval v řízení před správními orgány a v žalobě, tj. havarijní stav čistírny 
odpadních vod, nedostatek finančních prostředků k nápravě apod.odpadních vod, nedostatek finančních prostředků k nápravě apod.odpadních vod, nedostatek finančních prostředků k nápravě apod.odpadních vod, nedostatek finančních prostředků k nápravě apod.    
    
 
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 10. březPraze ze dne 10. březPraze ze dne 10. březPraze ze dne 10. března 2011, č.j. 10 A 36/2010na 2011, č.j. 10 A 36/2010na 2011, č.j. 10 A 36/2010na 2011, č.j. 10 A 36/2010----45454545----51515151    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
    
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, kterým bylo 
zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen inspekce) ze dne 14. 9. 2009, 
čj. ČIŽP/44/OOV/SR01/0902567.007/09/UTB, a toto rozhodnutí potvrzeno. Citovaným rozhodnutím inspekce byla 
žalobci podle § 118 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč za správní delikt nedovoleného vypouštění odpadních vod 
podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona, tj. za vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod 
Moldava umístěné v obci Moldava do Jeleního potoka mezi hraničními znaky 2/18 a 2/19 v rozporu s rozhodnutími 
vydanými Ministerstvem životního prostředí dne 12.10. 1999 pod č.j. 830/156/99 - Polj. a Krajským úřadem 
Ústeckého kraje dne 13.5. 2008 pod č.j. 1126/ZPZ/08/I - 070. Tohoto správního deliktu se měl žalobce dopustit tím, 
že při vypouštění odpadních vod v čistírně odpadních vod Moldava v roce 2007 a 2008 nedovoleně překročil 
maximální povolené koncentrace na výpusti do Jeleního potoka v ukazateli NL, a to celkem v osmi případech, v 
ukazateli BSK5 v celkem sedmi případech a v ukazateli znak CHSKCr v pěti případech. V tomto jednání je spatřováno 
porušování povinnosti stanovené v ustanovení § 38 odst. 3 vodního zákona. 
(...) 
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Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v 
rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl 
v době rozhodování správního orgánu. O věci přitom rozhodl bez jednání, neboť s tím oba účastníci řízení souhlasili, 
resp. nevyslovili ve stanovené lhůtě nesouhlas. Věc posoudil takto: 
Podle § 2 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích provozování vodovodů nebo kanalizací je souhrn činností, 
kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování 
technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění 
odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, 
provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet 
ceny pro vodné a stočné a další související činnosti; není jím správa vodovodů a kanalizací ani jejich rozvoj. 
Podle § 9 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích provozovatel je povinen provozovat vodovod nebo kanalizaci v 
souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních 
úřadů a v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 8 odst. 2. 
Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen 
„povolení k nakládání s vodami") je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. 
Podle § 38 odst. 3 vodního zákona kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen 
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování 
těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování 
odpadních vod. Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s 
rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření 
předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému 
subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných 
odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. 
Podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona nejde-li o trestný čin, uloží Česká inspekce životního 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"). 
Podle § 118 odst. 1 vodního zákona pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši 
od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč. 
Žalobce v prvé řadě namítal, že za nedovolené vypouštění odpadních vod nemůže být jako provozovatel kanalizace 
odpovědný, neboť odpovědnost dle jeho názoru stíhá obec Moldava. V tomto ohledu se ovšem žalobce mýlí. 
Jak vyplývá ze shora citované právní úpravy, součástí provozování kanalizace je mj. čištění a vypouštění odpadních 
vod. Žalobce jako provozovatel kanalizace je tak odpovědný podle § 9 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích 
mj. i za to, že vypouštění odpadních vod z jím provozované kanalizace a čistírny odpadních vod probíhá v souladu 
s právními předpisy. Je v tomto ohledu nerozhodné, že povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno k žádosti 
obce Moldava, neboť toto povolení se v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona vydává vždy k žádosti 
vlastníka kanalizace. 
Je pak dále nutno poukázat na to, že u správních deliktů je obecně dána objektivní odpovědnost, tj. k odpovědnosti za 
správní delikt není zapotřebí zavinění a postačuje, je-li prokázána existence protiprávního stavu vymezená skutkovou 
podstatou správního deliktu. V projednávaném případě bylo přitom nepochybně prokázáno překročení stanovených 
limitů znečištění vypouštěných odpadních vod a tím tedy naplnění skutkové podstaty správního deliktu. To ostatně ani 
žalobce nezpochybňuje. 
Žalobce se nemůže zprostit odpovědnosti za spáchaný správní delikt poukazem na smlouvu o provozování kanalizace, 
kterou uzavřel s obcí Moldava, neboť veřejnoprávní odpovědnost zásadně není možno přenést na jinou osobou 
soukromoprávním úkonem, jakým je tato smlouva. S ohledem na princip objektivní odpovědnosti pak nemohou 
žalobce vyvinit ani další okolnosti, na něž poukazoval v řízení před správními orgány a v žalobě, tj. havarijní stav 
čistírny odpadních vod, nedostatek finančních prostředků k nápravě apod. 
Žalobce nezpochybňuje, že již při uzavírání smlouvy, tj. v době, kdy přebíral odpovědnost za provozování čistírny 
odpadních vod, si byl vědom problematického stavu čistírny odpadních vod. Měl si tak být vědom i toho, že za 
případné porušení povinností spojených s provozem kanalizace mu může být uložena sankce. Podle toho ovšem měl 
postupovat při uzavírání této smlouvy. Jak již bylo shora uvedeno, touto smlouvou nemohl přenést odpovědnost za 
případné spáchání správního deliktu na obec Moldava, nicméně např. výše odměny za provozování kanalizace mohla 
být stanovena tak, aby případně pokryla i riziko uložení sankce, popř. mohla být dohodnuto právo požadovat za 
určitých okolností od obce úhradu pokuty, která by byla provozovateli kanalizace uložena. 
Pokud se tedy žalobce domáhal toho, aby byli vyslechnuti svědci, kteří měli potvrdit, že žalobce neporušil povinnosti, 
které mu vyplývaly z uzavřené smlouvy o dílo, je zřejmé, že tento jeho důkazní návrh vycházel z nesprávného právního 
názoru, který žalobce zastává. Správní orgány nepochybily, pokud tyto svědky nevyslechly, neboť žalobce hodlal jejich 
výpověďmi prokázat skutečnosti, které neměly pro projednávanou věc žádný význam. 
K poukazu žalobce na to, že „žádní povolení ze dne 8. 2. 2005 neexistuje“, soud poznamenává, že v tomto ohledu se 
zcela zjevně jedná o chybu v psaní, když žalovaný měl na mysli rozhodnutí vydané dne 8. 2. 2006, což je zcela zřejmé 
z kontextu. 
Pokud dále žalobce poukazuje na to, že obec jako vlastník vodního díla je povinna udržovat vodní dílo v řádném stavu 
a neplněním této povinnosti se může dopouštět správního deliktu, musí soud konstatovat, že případná odpovědnost 
jiného subjektu za jiný správní delikt nemůže nijak vyvinit žalobce z odpovědnosti za správního deliktu, za nějž je 
odpovědný on. 
Pokud jde o výši pokuty, za projednávaný správní delikt umožňuje vodní zákon uložit pokutu od 10.000 Kč do 
10,000.000,- Kč, pokuta uložená žalobci ve výši 50.000,- Kč je tedy při spodní hranici tohoto zákonného rozmezí. 
Inspekce a žalovaný při svém rozhodování zohlednily jak skutečnosti svědčící ve prospěch žalobce, tak i skutečnosti 
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svědčící v jeho neprospěch a dostály tak své povinnosti zakotvené v ust. § 50 odst. 3 správního řádu. Skutečnosti, na 
něž žalobce v řízení poukazoval, byly vesměs jako polehčující okolnosti 
zohledněny: 
- skutečnost, že se jedná o malý zdroj znečištění a že nebylo zjištěno trvalé poškození vodního toku 
- skutečnost, že v povolení k vypouštění odpadních vod byly stanoveny limity přísnější než jsou limity uvedené v 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
- probíhající rekonstrukce čistírny odpadních vod 
Na druhé straně byly zjištěny okolnosti, které bylo nutno přičíst žalobci k tíži: 
- povolenou míru znečištění překračovaly odebírané vzorky opakovaně a v některých případech i několikanásobně 
- odpadní vody jsou vypouštěny do hraničního toku se SRN 
- ČOV Moldava se nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory 
- protiprávní stav trval po dobu dvou let 
Při zvážení těchto okolností je zřejmé, že žalobci nemohla být za zjištěný správní delikt uložena pokuta na spodní 
hranici zákonného rozmezí, tj. ve výši 10.000,- Kč, jak se dožadoval ani nemohlo být od uložení pokuty zcela 
upuštěno. Pokuta uložená ve výši 50.000,- Kč se jeví jako přiměřená uvedeným okolnostem, a soud tedy neshledal, 
že by byla uložena ve zjevně nepřiměřené výši. 
V daném případě je zcela nepochybné, že došlo k porušení právních předpisů, neboť došlo k nedovolenému 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových (v rozporu s vydaným povolením k nakládání s vodami). S ohledem na 
to, že v daném případě byly zjištěny okolnosti, které zvyšují nebezpečnost tohoto zjištěného protiprávního jednání, 
bylo povinností správních orgánů, aby na tento protiprávní stav reagovaly uložením sankce, která musí zohlednit míru 
a rozsah porušení zákonných povinností. Výše uložené sankce proto musí být obecně taková, aby osobu odpovědnou 
za tento protiprávní stav, jakož i ostatní subjekty vázané týmiž povinnostmi založenými vodním zákonem, dostatečně 
odrazovala od porušovaní těchto povinností. Sankce proto nemůže být tak nízká, aby vzhledem k žalobci i ostatním 
subjektům avizovala, že porušování zákona je ze strany správních orgánů v podstatě tolerováno nebo že se dokonce 
vyplatí. Těmto aspektům výše uložené pokuty plně odpovídá. 
Jak bylo shora odůvodněno, v případě vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod má ze zákona odpovědnost 
za tento stav jednoznačně vždy provozovatel kanalizace a svoji veřejnoprávní odpovědnost nemůže přenést na jinou 
osobu, tj. ani na vlastníka kanalizace na základě smlouvy s ním uzavřené, která má charakter úkonu 
soukromoprávního. 
S žalobcem nelze souhlasit ani v tom, že by se žalobou napadené rozhodnutí dostatečným způsobem nevypořádávalo 
se všemi námitkami žalobce uvedenými v odvolání. Byť je odůvodnění tohoto rozhodnutí poměrně stručné, je z něj 
zřejmé, že žalovaný dospěl ke správnému závěru, že odpovědnost žalobce za správní delikt je dána již tím, že je 
provozovatelem kanalizace, což je závěr, který shledal jako správný i soud. Žalobce v odvolání uváděl v zásadě 
skutečnosti, které již uváděl v řízení před správním orgánem prvého stupně a s nimiž se vyčerpávajícím a zákonu 
odpovídajícím způsobem vypořádala v odůvodnění svého rozhodnutí inspekce. Žalobcovy námitky uvedené v odvolání 
(a potažmo v žalobě) totiž vůbec nemířily proti závěru vycházejícímu z příslušných shora citovaných ustanovení zákona 
o vodovodech a kanalizacích, tj. že odpovědnost žalobce za projednávaný správní delikt je založena již tím samotným 
faktem, že je provozovatelem předmětné kanalizace, neboť na této konstrukci jsou právní předpisy na věc dopadající 
založeny. Valná část jeho žalobních a odvolacích námitek tak nemá pro projednávanou věc žádnou relevanci, neboť 
žalobce toto základní východisko odmítá akceptovat. 
Soud tak shledal, že správní orgány při rozhodování správně zjistily skutkový stav věci, aplikovaly správným způsobem 
právní předpisy, které na věc dopadají, nevybočily ze zákonných mezí správního uvážení a jejich rozhodnutí jsou 
dostatečně a přezkoumatelným způsobem odůvodněna. 
(...) 
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Počátek běhu subjektivní lhůty pro zahájení řízení o uložení pokuty Počátek běhu subjektivní lhůty pro zahájení řízení o uložení pokuty Počátek běhu subjektivní lhůty pro zahájení řízení o uložení pokuty Počátek běhu subjektivní lhůty pro zahájení řízení o uložení pokuty     
Výklad pojmu „zjištění porušení zákona“Výklad pojmu „zjištění porušení zákona“Výklad pojmu „zjištění porušení zákona“Výklad pojmu „zjištění porušení zákona“    
  
kkkk    ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), § 116 odst. 1 písm. a), § 117 a § 124 odst. 1 a odst. 2 zákona č. § 116 odst. 1 písm. a), § 117 a § 124 odst. 1 a odst. 2 zákona č. § 116 odst. 1 písm. a), § 117 a § 124 odst. 1 a odst. 2 zákona č. § 116 odst. 1 písm. a), § 117 a § 124 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31. 7. 2010254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31. 7. 2010254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31. 7. 2010254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31. 7. 2010    
 
 
„Zjistit porušení zákona“ (zde ve smyslu § 124 odst. 2 vodního zákona, ve znění účinném do Zjistit porušení zákona“ (zde ve smyslu § 124 odst. 2 vodního zákona, ve znění účinném do Zjistit porušení zákona“ (zde ve smyslu § 124 odst. 2 vodního zákona, ve znění účinném do Zjistit porušení zákona“ (zde ve smyslu § 124 odst. 2 vodního zákona, ve znění účinném do             
31. 7. 2010) neznamená, že již v tomto okamžiku musí být najisto postaveno, že k porušení 31. 7. 2010) neznamená, že již v tomto okamžiku musí být najisto postaveno, že k porušení 31. 7. 2010) neznamená, že již v tomto okamžiku musí být najisto postaveno, že k porušení 31. 7. 2010) neznamená, že již v tomto okamžiku musí být najisto postaveno, že k porušení 
povinnosti došlo, nýbrž postačí, že vzniklo důvodné podezření, že se tak stalo. Prokázání, že k povinnosti došlo, nýbrž postačí, že vzniklo důvodné podezření, že se tak stalo. Prokázání, že k povinnosti došlo, nýbrž postačí, že vzniklo důvodné podezření, že se tak stalo. Prokázání, že k povinnosti došlo, nýbrž postačí, že vzniklo důvodné podezření, že se tak stalo. Prokázání, že k 
porušení povinnosti došlo a kdo je za porušení povinnosti odpovědnýporušení povinnosti došlo a kdo je za porušení povinnosti odpovědnýporušení povinnosti došlo a kdo je za porušení povinnosti odpovědnýporušení povinnosti došlo a kdo je za porušení povinnosti odpovědný, je předmětem příslušného , je předmětem příslušného , je předmětem příslušného , je předmětem příslušného 
řízení. řízení. řízení. řízení.     
„Zjištění porušení zákona“ však nemůže být dáno pouhým vědomím správního orgánu, resp. „Zjištění porušení zákona“ však nemůže být dáno pouhým vědomím správního orgánu, resp. „Zjištění porušení zákona“ však nemůže být dáno pouhým vědomím správního orgánu, resp. „Zjištění porušení zákona“ však nemůže být dáno pouhým vědomím správního orgánu, resp. 
jeho pracovníků, o porušení zákona; musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například jeho pracovníků, o porušení zákona; musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například jeho pracovníků, o porušení zákona; musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například jeho pracovníků, o porušení zákona; musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například 
dni, kdy příslušný orgán rozhodl o zahdni, kdy příslušný orgán rozhodl o zahdni, kdy příslušný orgán rozhodl o zahdni, kdy příslušný orgán rozhodl o zahájení příslušného řízení, či dni, kdy jiným dostatečným ájení příslušného řízení, či dni, kdy jiným dostatečným ájení příslušného řízení, či dni, kdy jiným dostatečným ájení příslušného řízení, či dni, kdy jiným dostatečným 
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způsobem zachyceným ve správním spise vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení způsobem zachyceným ve správním spise vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení způsobem zachyceným ve správním spise vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení způsobem zachyceným ve správním spise vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení 
zákona.zákona.zákona.zákona.    
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2011, č.j. 1 As 64/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2011, č.j. 1 As 64/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2011, č.j. 1 As 64/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2011, č.j. 1 As 64/2011----83, kterým byla 83, kterým byla 83, kterým byla 83, kterým byla 
zamítnuzamítnuzamítnuzamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu vta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu vta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu vta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v    Praze ze dne 6. ledna 2011, č.j. 11 A Praze ze dne 6. ledna 2011, č.j. 11 A Praze ze dne 6. ledna 2011, č.j. 11 A Praze ze dne 6. ledna 2011, č.j. 11 A 
64/201064/201064/201064/2010----51515151    
(Z vlastních zdrojů, rozsudek Nejvyššího správního soudu veřejně dostupný na www.nssoud.cz)(Z vlastních zdrojů, rozsudek Nejvyššího správního soudu veřejně dostupný na www.nssoud.cz)(Z vlastních zdrojů, rozsudek Nejvyššího správního soudu veřejně dostupný na www.nssoud.cz)(Z vlastních zdrojů, rozsudek Nejvyššího správního soudu veřejně dostupný na www.nssoud.cz) 
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
[1] Rozhodnutím ze dne 4. 9. 2009, č. j. ČIŽP/47/OOV/SR01/0907675.005/09/BVS, Česká inspekce životního 
prostředí (dále jen „ČIŽP“) uložila žalobci pokutu ve výši 335 300 Kč podle § 116 o dst. 1 písm. a ) a § 117 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), za nedovolený odběr podzemních vod. 
Tohoto správního deliktu se žalobce dopustil tím, že od 1. 1. 2008 do 22. 4. 2009 odebíral podzemní vodu z vlastního 
vodního zdroje – vrtu HV 100 v k. ú. Žabovřesky, v množství 6706 m3 bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž 
došlo k porušení povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona a k naplnění skutkové podstaty podle § 
116 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Druhou částí výroku tohoto rozhodnutí byla žalobci uložena povinnost uhradit dle 
§ 79 odst. 2 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o 
rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů 
řízení, náklady řízení paušální částkou ve výši 1000 Kč, neboť řízení ve věci bylo vyvoláno porušením právní povinnosti 
účastníka řízení. 
[2] Proti rozhodnutí ČIŽP podal žalobce odvolání, které žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím ze dne 22. 1. 2010 
zamítl a potvrdil napadené rozhodnutí ČIŽP. Proti zamítavému rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou podanou 
u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji rozsudkem ze dne 6. 1. 2011, č. j. 11 A 64/2010 – 51, 
zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. 
[3] Městský soud v napadeném rozsudku nejprve předestřel obsah žaloby a vyjádření žalovaného a zrekapituloval 
dosavadní průběh správního řízení. Následně přistoupil k vypořádání žalobních námitek, které dle názoru soudu 
nezakládají důvod pro vyhovění žalobě a zrušení napadeného rozhodnutí. V prvé řadě uvedl, že nesdílí názor žalobce 
ohledně neoprávněného zahájení řízení ČIŽP. Pojem „zjištění“ nelze omezovat, jak to činí žalobce, na skutečnost, že 
se příslušný pracovník správního úřadu o rozhodné skutečnosti dozví, aniž by dále činil jakékoli úkony. Takovým 
výkladem by mohlo dojít k absurdnímu závěru, že vědomou nečinností jednoho správního orgánu bude znemožněno 
postihnout protiprávní jednání druhým oprávněným správním orgánem. K druhé žalobní námitce, podle které měl 
žalovaný rozhodnout o upuštění od uloženého trestu za správní delikt, soud uvedl, že nebyly naplněny všechny tři 
podmínky podle § 125 vodního zákona umožňující od sankce upustit. Žalobce nikdy během řízení neuvedl konkrétní 
skutečnosti, v nichž spatřuje nepřiměřenost uložené pokuty, ani žádné srozumitelné námitky týkající se možné 
aplikace § 125 vodního zákona, a proto městský soud i tuto námitku označil za nedůvodnou. 
[4] Částečně důvodnou shledal městský soud námitku, v níž žalobce poukázal na vady řízení před žalovaným, který 
požadoval, aby žalobce v odvolacím řízení předložil svědecké výpovědi jím označených svědků. Účastníku odvolacího 
řízení nelze ukládat povinnost předložit v podobě listinných důkazů svědecké výpovědi, a to již z toho důvodu, že 
účastník řízení není oprávněn provádět výslech svědka. K takovému postupu při opatřování podkladů pro rozhodnutí 
je oprávněn výhradně správní orgán. Městský soud však dospěl k závěru, že skutečnost, že nebyl proveden výslech 
svědků M. A. a Ing. J. Š., neměla v projednávané věci vliv na zákonnost a věcnou správnost žalobou napadeného 
rozhodnutí, neboť, jak uvedl žalobce v odvolání, požadované výpovědi se měly vázat k otázce, zda byla ČIŽP 
oprávněna zahájit správní řízení se žalobcem. Vzhledem k tomu, že žalobce netvrdil, že konkrétní příslušný pracovník 
Magistrátu města Brna konal úkony směřující ke zjištění oznámeného protiprávního jednání, jeho případná výpověď 
by ve světle odůvodnění městského soudu na nedůvodnosti námitky ohledně zahájení řízení nic nezměnila. 
(...) 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudemIII. Posouzení věci Nejvyšším správním soudemIII. Posouzení věci Nejvyšším správním soudemIII. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem    
[9] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že je podána včas, 
osobou oprávněnou, která je zastoupena advokátem, a jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná. 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci 
uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
[10] Vzhledem k tomu, že vodní zákon od doby rozhodování správních orgánů v nyní projednávané věci prošel 
rozsáhlými novelizacemi, považuje Nejvyšší správní soud na tomto místě za důležité zdůraznit, že při všech úvahách 
vycházel ze znění účinného k 22. 1. 2010 (k datu vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu). 
[11] Zásadní otázku v nyní projednávaném případě, a současně první ze dvou kasačních  námitek, představuje výklad 
pojmu „zjistit porušení povinnosti“ obsaženého v § 124 odst. 2 vodního zákona, jež doslova zní: „Řízení o uložení 
pokuty zahájí jen jeden z orgánů uvedených v § 116, a to ten, který jako první zjistil porušení povinností. O zahájení 
řízení se uvedené orgány vzájemně informují. Pokud porušení povinností zjistil obecní úřad obce s rozšířenou 
působností a Česká inspekce životního prostředí ve stejný den, rozhodne o uložení pokuty obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. V takovém případě Česká inspekce životního prostředí řízení zastaví. K přezkoumání 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty v odvolacím řízení je příslušné Ministerstvo životního 
prostředí.“ 
[12] Zatímco stěžovatel má za to, že tento pojem má být vykládán tak, že postačuje „povědomost“ správního orgánu 
o existujícím porušení povinnosti, správní orgány i městský soud zastávají názor, že správní orgán musí, kromě 
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povědomosti určitého pracovníka správního orgánu, učinit nějaký formalizovaný úkon směřující ke zjištění, zda 
porušení zákona, o kterém 
se dozvěděl, skutečně objektivně existuje a zakládá podmínky pro možné vyvození sankční odpovědnosti. S posledně 
uvedeným výkladem se ztotožňuje i Nejvyšší správní soud. Před objasněním svých argumentačních pozic k této otázce 
však musí učinit jednu obecnou poznámku: Zákonnou úpravu, jenž svěřuje věcnou příslušnost v téže věci více než 
jednomu správnímu orgánu, považuje zdejší soud přinejmenším za problematickou. Taková úprava vede nejen k 
(negativním či pozitivním) sporům o příslušnost, ale ve svém důsledku i k roztříštěnosti správní praxe v rámci určitých 
řízení, k právní nejistotě účastníků těchto řízení a dalším sporným otázkám, z nichž některé jsou předmětem nyní 
projednávané kasační stížnosti, která je jasným dokladem nevhodnosti takové legislativní úpravy. 
[13] Výkladem pojmu „zjištění porušení zákona“ se zdejší soud zabýval např. v souvislosti s vymezením počátku běhu 
subjektivní lhůty podle § 8 odst. 5 zákona o regulaci reklamy, který tento počátek spojuje se dnem, kdy orgán dozoru 
zjistil porušení zákona. V této souvislosti lze zmínit např. rozsudek ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 As 85/2008 – 99 a 
rozsudek ze dne 29. 10. 2008, č. j. 9 As 42/2008 – 98, v nichž zdejší soud dospěl v návaznosti na ustálenou 
judikaturu správních soudů (například rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 4. 1996, sp. zn. 6 A 103/94, 
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 1997, sp. zn. 7 A 167/94, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 
2. 1995, sp. zn. 7 A 147/94, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2004, č. j. 5 A 1/2001 - 56, 
publikovaný pod č. 329/2004 Sb. NSS), k závěru, že určení počátku běhu jednoroční subjektivní prekluzivní lhůty se 
odvíjí od výkladu pojmu „zjistit porušení zákona“, který však „neznamená, že již v tom okamžiku musí být najisto 
postaveno, že k porušení povinnosti došlo, nýbrž postačí, že vzniklo důvodné podezření, že se tak stalo. Prokázání, že 
k porušení povinnosti došlo a kdo je za porušení povinnosti odpovědný, je předmětem příslušného řízení. Proto zjištění 
o porušení zákona je vázáno na určitou skutečnost, z níž plyne důvodné podezření, že k porušení došlo. Den, kdy je 
tato skutečnost správnímu orgánu známa, je den, kdy správní orgán zjistil porušení zákona, tj. seznal, že došlo k 
jednání, obsaženému v zákonem vymezené skutkové podstatě deliktu, jež zákon za splnění dalších podmínek definuje 
jako správní delikt.“ (Srovnej například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2008, č. j. 9 As 42/2008 
- 98). 
[14] Nejvyšší správní soud rovněž neopomněl ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznit, že „ačkoliv jde o lhůtu 
subjektivní, počátek běhu takové lhůty nemůže být v žádném případě dán pouhým vědomím správního orgánu, resp. 
jeho pracovníků o porušení zákona. Pokud by se totiž počátek běhu subjektivní lhůty odvíjel od subjektivních postojů 
pracovníků příslušného orgánu k těmto zjištěním, tedy jejich myšlenkového postupu, při kterém dospěli k závěru, že 
určitá zjištěná skutečnost je porušením právních předpisů a kterých, byl by počátek běhu subjektivní lhůty odvislý od 
právně zcela neuchopitelných postojů pracovníků, např. jejich odbornosti, znalosti práva, pracovitosti, pohotovosti, ale 
i od personálního obsazení příslušného správního úřadu apod. (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 
1997, sp. zn. 7 A 167/94, či rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 1995, sp. zn. 7 A 147/94). S takovými 
právně irelevantními skutečnostmi však zákon počátek běhu lhůt stanovených pro výkon veřejné správy nespojuje, 
neboť by tím popřel nejenom ústavněprávní požadavek právní jistoty, ale i další zásady činnosti správních orgánů (viz 
zejména ust. § 2 a násl. správního řádu). Shora zmiňované "zjištění porušení zákona" proto musí být založeno na 
objektivní skutečnosti, tj. například dni, kdy příslušný orgán rozhodl o zahájení příslušného řízení, či dni, kdy jiným 
dostatečným způsobem zachyceným ve správním spise vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení zákona.“ 
[15] K těmto výkladovým pozicím Nejvyššího správního soudu se vyjádřil v nálezu ze dne 17. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 
948/09 i Ústavní soud. Uvedl, že z pozice ústavního práva nelze shora uvedenému právnímu názoru ničeho vytknout. 
Zdůraznil, že je vždy třeba zkoumat, kdy poprvé bylo ve správním spisu dostatečným způsobem zachyceno, že došlo 
ke „zjištění porušení práva“ správním orgánem. Nejvyšší správní soud má za to, že shora citované judikatorní závěry 
lze vztáhnout i na nyní projednávaný případ. Pod pojmem „zjistit porušení povinností“ je tedy nutno rozumět nikoli 
pouhou vědomost správního orgánu, resp. jeho pracovníků o porušení zákona, nýbrž kvalifikované zachycení „zjištění 
porušení povinností“ ve správním spisu. 
[16] Výše uvedené závěry kasační soud na tomto místě doplňuje i teleologickým výkladem klíčového ustanovení 
vodního zákona. Účelem § 124 odst. 2 je totiž dle názoru Nejvyššího správního soudu zabránit tomu, aby dva správní 
orgány vedly řízení v téže věci. Jedná se o ustanovení procesní, nikoli kompetenční, které by znamenalo, že případná 
nečinnost obecního úřadu obce s rozšířenou kompetencí zmaří kompetenci ČIŽP. Shodně s městským soudem má 
Nejvyšší správní soud za to, že výklad podaný stěžovatelem by vedl k absurdním závěrům, neboť s odkazem na § 124 
odst. 2 by nemohl oprávněný správní orgán zahájit sankční řízení jen proto, že druhý z oprávněných správních orgánů 
je v dané věci, i přes srozumění s existencí porušení právní povinnosti, z jakéhokoli důvodu nečinný. Tímto by byl 
popřen i samotný účel daného ustanovení, kterým je zabránit projednání věci dvěma různými orgány současně, a 
nikoli paralyzování řízení o porušení vodního zákona. 
[17] Ze správního spisu předloženého Nejvyššímu správnímu soudu za účelem projednání kasační stížnosti vyplývá, že 
za onu objektivní skutečnost, tj. okamžik, kdy správní orgán dostatečným způsobem zachyceným ve správním spise 
vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení zákona., je nutno považovat Protokol o kontrolním zjištění ze dne 
23. 4. 2009, ve kterém ČIŽP konstatuje, že na základě kontroly provedené u žalobce shledala porušení § 8 odst. 1 
písm. b) vodního zákona. Na základě tohoto zjištění pak ČIŽP dopisem ze dne 16. 7. 2009, doručeným stěžovateli dne 
20. 7. 2009, zahájila správní řízení. Tento dopis zaslala na vědomí i příslušnému odboru magistrátu, jako příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, čímž naplnila svou informační povinnost podle § 124 odst. 2 věta 
druhá vodního zákona. Ze správního spisu nevyplývá, že by magistrát k tomuto oznámení namítal, že zjistil porušení 
povinností dříve či ve stejný den jako ČIŽP. I z toho důvodu lze dle Nejvyššího správního soudu usuzovat, že ČIŽP 
postupovala při zahájení uvedeného řízení v souladu se zákonem. 
[18] Vzhledem k výše uvedené argumentaci, nelze považovat za „zjištění porušení povinností“ metodické porady 
pracovníků Úřadu městské části Brno-Žabovřesky a magistrátu, neboť zjištění porušení povinností nemohlo být dáno 
pouhým povědomím těchto pracovníků o porušení zákona, byť, jak tvrdí stěžovatel, bylo účelem těchto metodických 
porad „řešení situace vrtu HV- 100“. Z téhož důvodu, jak správně dovodil i městský soud, nemohlo mít neprovedení 
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výslechu pracovníků Úřadu městské části Brno-Žabovřesky, jenž navrhoval stěžovatel, vliv na zákonnost rozhodnutí 
žalovaného; potvrzení či vyvrácení faktu, že stěžovatelem tvrzené metodické schůzky probíhaly by totiž nic nemohlo 
změnit na skutečnosti, že porušení povinností ve smyslu § 124 odst. 2 vodního zákona zjistila ČIŽP. 
[19] Lze tedy shrnout, že řízení o uložení pokuty bylo zahájeno zákonným způsobem, neboť prvním orgánem, jenž 
zjistil porušení povinností vyplývajících z vodního zákona, byla ČIŽP. Vzhledem k tomu, že správní orgány i městský 
soud postupovaly v souladu s výše uvedenými závěry, má Nejvyšší správní soud první kasační námitku za 
nedůvodnou. 
(...) 
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B.B.B.B.    OCHRANA OVZDUŠÍOCHRANA OVZDUŠÍOCHRANA OVZDUŠÍOCHRANA OVZDUŠÍ    
    
    

57575757    
    
Rozdíl mezi tzv. stávajícím a novým zdrojem znečišťovánRozdíl mezi tzv. stávajícím a novým zdrojem znečišťovánRozdíl mezi tzv. stávajícím a novým zdrojem znečišťovánRozdíl mezi tzv. stávajícím a novým zdrojem znečišťování ovzdušíí ovzdušíí ovzdušíí ovzduší    
    
kkkk    ustanovení § 4 odst. 2, § 5 odst. 6, § 54 odst. 7 a 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o ustanovení § 4 odst. 2, § 5 odst. 6, § 54 odst. 7 a 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o ustanovení § 4 odst. 2, § 5 odst. 6, § 54 odst. 7 a 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o ustanovení § 4 odst. 2, § 5 odst. 6, § 54 odst. 7 a 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůzměně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůzměně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůzměně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 2 písm. a), písm. g) nařízení vlády č. 352ustanovení § 2 písm. a), písm. g) nařízení vlády č. 352ustanovení § 2 písm. a), písm. g) nařízení vlády č. 352ustanovení § 2 písm. a), písm. g) nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další /2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další /2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další /2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeno nařízením vlády č. podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeno nařízením vlády č. podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeno nařízením vlády č. podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeno nařízením vlády č. 
146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 
znznznznečišťování ovzduší)ečišťování ovzduší)ečišťování ovzduší)ečišťování ovzduší)    
kkkk    nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu 
siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší (zrušeno nařízením vovzduší (zrušeno nařízením vovzduší (zrušeno nařízením vovzduší (zrušeno nařízením vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících lády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících lády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících lády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících 
zvláště velkých spalovacích zdrojů)zvláště velkých spalovacích zdrojů)zvláště velkých spalovacích zdrojů)zvláště velkých spalovacích zdrojů)    
kkkk    čl. 2 odst. 9 a odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí čl. 2 odst. 9 a odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí čl. 2 odst. 9 a odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí čl. 2 odst. 9 a odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí 
některých znečišťujících látek do ovzduší zněkterých znečišťujících látek do ovzduší zněkterých znečišťujících látek do ovzduší zněkterých znečišťujících látek do ovzduší z    velkých spavelkých spavelkých spavelkých spalovacích zařízenílovacích zařízenílovacích zařízenílovacích zařízení    
 

    
I.I.I.I.    „Objektem zdroje“ je samotný zdroj a „změnou stavby u zdroje“ je nikoliv změna stavby „Objektem zdroje“ je samotný zdroj a „změnou stavby u zdroje“ je nikoliv změna stavby „Objektem zdroje“ je samotný zdroj a „změnou stavby u zdroje“ je nikoliv změna stavby „Objektem zdroje“ je samotný zdroj a „změnou stavby u zdroje“ je nikoliv změna stavby ––––    

budovy, ale změna na objektu zdroje, na kterou bylo vydáno stavební povolení. Změna na budovy, ale změna na objektu zdroje, na kterou bylo vydáno stavební povolení. Změna na budovy, ale změna na objektu zdroje, na kterou bylo vydáno stavební povolení. Změna na budovy, ale změna na objektu zdroje, na kterou bylo vydáno stavební povolení. Změna na 
objektu zdroje musí mít vliv na snížení emisí u zdroje v rozsobjektu zdroje musí mít vliv na snížení emisí u zdroje v rozsobjektu zdroje musí mít vliv na snížení emisí u zdroje v rozsobjektu zdroje musí mít vliv na snížení emisí u zdroje v rozsahu stanovenému pro „nový ahu stanovenému pro „nový ahu stanovenému pro „nový ahu stanovenému pro „nový 
zdroj“. Stavební povolení ze dne 26.2.1988 nezasahovalo do vlastního objektu zdroje, a zdroj“. Stavební povolení ze dne 26.2.1988 nezasahovalo do vlastního objektu zdroje, a zdroj“. Stavební povolení ze dne 26.2.1988 nezasahovalo do vlastního objektu zdroje, a zdroj“. Stavební povolení ze dne 26.2.1988 nezasahovalo do vlastního objektu zdroje, a 
proto nemohlo být hlediskem pro zařazení zdroje jako „nového zdroje“.proto nemohlo být hlediskem pro zařazení zdroje jako „nového zdroje“.proto nemohlo být hlediskem pro zařazení zdroje jako „nového zdroje“.proto nemohlo být hlediskem pro zařazení zdroje jako „nového zdroje“.    

    
II.II.II.II.    Pojmy jako „objekt zdroje“ či „změna stavby u zdroje“ je nutné vykládat Pojmy jako „objekt zdroje“ či „změna stavby u zdroje“ je nutné vykládat Pojmy jako „objekt zdroje“ či „změna stavby u zdroje“ je nutné vykládat Pojmy jako „objekt zdroje“ či „změna stavby u zdroje“ je nutné vykládat v souladu se v souladu se v souladu se v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých 
znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.    

    
     
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 30. června 2011, č.j. 7 A 103/2010 Praze ze dne 30. června 2011, č.j. 7 A 103/2010 Praze ze dne 30. června 2011, č.j. 7 A 103/2010 Praze ze dne 30. června 2011, č.j. 7 A 103/2010 ––––103103103103----108108108108    
Rozsudek NejvyRozsudek NejvyRozsudek NejvyRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2010, č.j. 5 As 89/2008ššího správního soudu ze dne 20. dubna 2010, č.j. 5 As 89/2008ššího správního soudu ze dne 20. dubna 2010, č.j. 5 As 89/2008ššího správního soudu ze dne 20. dubna 2010, č.j. 5 As 89/2008----78787878    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
 
Žalobce se domáhal vydání rozsudku, kterým by městský soud zrušil shora uvedené správní rozhodnutí, kterým bylo 
zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, ze dne 16.10.2006, č.j. 98298/2006/KUSK/2/OŽP/Do. Ve správním řízení byl schválen “Plán snížení 
emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidu dusíku pro zvlášť velký zdroj znečišťování ovzduší 
Energotrans, a.s. – elektrárna Mělník I“. 
(…)       
Městský soud o žalobě rozhodl rozsudkem ze dne 30.5.2008, č.j. 7 Ca 77/2007-44, jímž žalobu zamítl a žádnému z 
účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Proti rozsudku podal žalobce kasační stížnost, na základě které 
Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 20.4.2010, č.j. 5 As 89/2008-78 zrušil rozsudek městského soudu a věc mu 
vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud v rozsudku podrobně shrnul právní úpravu vztahující se ke zvláště velkým 
spalovacím zdrojům a konstatoval, že vzhledem k námitkám uvedeným v žalobě, že podstatné pro zařazení Elektrárny 
Mělník I mezi stávající či nové zdroje jsou ustanovení § 54 odst. 7 a 8 zákona o ochraně ovzduší, protože právě tato 
zákonná ustanovení s přihlédnutím k provedeným rekonstrukcím daného zdroje odůvodňují závěr, že daný zdroj je 
nezbytné zařadit mezi zdroje nové, nikoliv stávající, a že tedy Elektrárna Mělník I byla v rozporu s těmito ustanoveními 
zařazena mezi zdroje stávající, bylo na městském soudu, aby se těmito námitkami žalobce zabýval, a aby tedy v 
souladu s žalobními body posoudil, zda zařazení elektrárny žalobce mezi stávající zvláště velké spalovací stacionární 
zdroje znečišťování ovzduší v přílohách k nařízení vlády č. 112/2004 Sb. je v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. 
Názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem je městský soud vázán [§ 110 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s.ř.s.“)]. Městský soud proto zkoumal, na základě jakých 
skutečností dospěl žalovaný k závěru, že zařazení elektrárny žalobce mezi stávající zvláště velké spalovací stacionární 
zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu příloh k nařízení vlády č. 112/2004 Sb. je zákonné. Žalovaný v napadeném 
rozhodnutí uvedl, že správnímu orgánu I. stupně bylo předloženo stavební povolení ze dne 25.2.1988; na základě 



 54

tohoto povolení došlo k přestavbě původní kondenzační elektrárny na teplárenský zdroj, avšak přestavba se týkala 
sekundárního využití tepla a nikoliv přímo centra znečišťování zdroje, tj. kotlů či spalovacích komor. Po zvážení všech 
dostupných informací posoudil správní orgán I. stupně předmětný zdroj jako stávající ve smyslu § 2 písm. g) nařízení 
vlády č. 352/2002 Sb. Žalovaný dále uvedl, že stavební povolení ze dne 27.3.1996 dokládá výstavbu odsiřovacího 
zařízení zajišťujícího stupeň odsíření, které je pro posuzování zdroje přímo citováno v ustanovení § 54 odst. 8 zákona 
o ochraně ovzduší. Žalovaný souhlasil s tím, že předmětný zdroj je schopen provozu při plnění podmínek pro tzv. nové 
zdroje podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 352/2002 Sb., tento postup ale komplikuje stávající legislativa. K tomuto 
hodnocení městský soud s poukazem na právní úpravu citovanou Nejvyšším správním soudem konstatuje, že žalobce 
v průběhu správního řízení předložil pouze výše uvedená stavební povolení. Z obsahu těchto povolení vyplývá, že byla 
vydána v souvislosti s povolením stavby „Teplárenská rekonstrukce EMĚ I – 3. stavba“, resp. pro “Odsiřovací závod 
EMĚ I“. Součástí tohoto povolení je také provozní soubor – odprášení. Na základě stavebního povolení ze dne 
26.2.1988 byla kondenzační elektrárna přestavěna na teplárenský zdroj a v případě druhého stavebního povolení 
došlo na zdroji k výstavbě odsiřovacího zařízení. Součástí teplárenské rekonstrukce (stavebního povolení) nebyla 
změna objektu zdroje. 
Definici spalovacího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší obsahuje ustanovení § 2 písm. a) nařízení vlády č. 
352/2002 Sb., podle kterého je tímto zdrojem – zařízení nebo soubor zařízení spalovacích technologických procesů, 
ve kterém se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla (dále jen „zdroj“). Ke zdrojům náleží i spalovací motory 
a plynové turbíny, které nejsou součástí mobilních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně 
ovzduší. Spalovacím technologickým procesem se rozumí proces, při němž je oxidováno palivo za účelem získávání 
tepla. Ke spalování náleží také technologické operace s ním související, pokud se vykonávají přímo u zdroje 
znečišťování, v němž spalování probíhá, zejména úprava paliva, zachycování znečišťujících látek, odvod odpadních 
plynů do ovzduší, měření a regulace [§ 2 písm. c) citovaného nařízení vlády]. Podle městského soudu nelze na 
základě těchto definicí za zdroj označit toliko místo, v němž spalování probíhá, tj. kotel či jiné spalovací zařízení, ale 
také technologické operace se spalováním související, pokud se vykonávají přímo u zdroje znečišťování, v němž 
spalování probíhá. Namítá-li tedy žalobce, že správní orgány při výkladu pojmu – zdroj – opomenuly místo, kde je 
prováděno měření emisí [měření emisí se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám složení vypouštěných 
odpadních plynů do vnějšího ovzduší. Má-li stacionární zdroj několik výduchů, komínů nebo výpustí, měří se emise na 
každém z nich. Měření a vyhodnocení naměřených hodnot se provádí jednorázově v termínech stanovených v 
prováděcím právním předpisu nebo nepřetržitě v průběhu roku (kontinuálním měřením); viz § 9 odst. 2 zákona o 
ochraně ovzduší], lze tuto námitku označit za důvodnou, neboť technologickou operací související se spalováním je i 
měření emisí. Tím, že správní orgány při definování zdroje nevzaly v úvahu místo měření, nezákonně vymezily pojem 
zdroj. Namítá-li však žalobce, že definice zdroje se vztahuje toliko k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., je městský soud 
na podkladě zmocnění, které je k vydání nařízení obsaženo v ustanovení § 55 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, toho 
názoru, že tuto definici je nezbytné aplikovat také ve vztahu k ustanovení § 54 odst. 7, 8 zákona o ochraně ovzduší. 
Nařízení vlády bylo vydáno mimi jiné z důvodu zařazování stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií, a proto je při 
aplikaci zákona o ochraně ovzduší vycházet z pojmů obsažených v prováděcím právním předpisu. 
V souvislosti s interpretací pojmů obsažených v tomto zákonném ustanovení městský soud doplňuje, že pojmy jako 
„objekt zdroje“ či „změna stavby u zdroje“ je nutné vykládat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. Podle čl. 2 
odst. 9 této směrnice se „novým zařízením“ rozumí jakékoli spalovací zařízení, pro které bylo původní stavební 
povolení nebo v případě nedostatku takového postupu původní povolení k provozu uděleno dne 1. července 1987 
nebo později. Podle čl. 2 odst. 10 citované směrnice „stávajícím zařízením“ rozumí zařízení ke spalování paliv, pro 
které bylo původní stavební povolení nebo v případě nedostatku takového postupu původní povolení k provozu vydáno 
před 1. červencem 1987. Podle čl. 2 odst. 9, 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES se stavební 
povolení či povolení k provozu váže na „stávající“ či „nové“ zařízení. Uvedená povolení se tedy nevztahují na objekt 
jako stavbu, nýbrž na vlastní spalovací zařízení. Proto městský soud dovozuje, že „objektem zdroje“ je samotný zdroj a 
že „změnou stavby u zdroje“ je nikoliv změna stavby – budovy, ale změna na objektu zdroje, na kterou bylo vydáno 
stavební povolení. Současně je městský soud toho názoru, že změna na objektu zdroje musí mít vliv na snížení emisí 
u zdroje v rozsahu stanovenému pro „nový zdroj“. Stavební povolení ze dne 26.2.1988 nezasahovalo do vlastního 
objektu zdroje, a proto nemohlo být hlediskem pro zařazení zdroje jako „nového zdroje“. K námitce žalobce, že na 
zdroji došlo k odsíření (viz stavební povolení ze dne 27.3.1996), a že z tohoto důvodu lze na zdroj nahlížet jako na 
nový zdroj, městský soud konstatuje, že pro výstavbu odsiřovacího zařízení zajišťující stupeň odsíření stanovený 
prováděcím právním předpisem platí výjimka obsažená v ustanovení § 54 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší. Výstavbu 
odsiřovacího zařízení proto nelze zohlednit při zařazení zdroje mezi „nové zdroje“. Skutečnost, že výstavba 
odsiřovacího zařízení se uskutečnila před účinností zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcího právního předpisu, 
není podle městského soudu pro aplikaci výjimky rozhodná, neboť uvedená výjimka upravuje provoz zdroje (stanoví 
podmínky k jeho provozu) v souvislosti s účinností zákona o ochraně ovzduší. Výstavba odsiřovací jednotky je 
nezbytným předpokladem k tomu, aby případná změna objektu zdroje povolená od 1.7.1987 do 31.12.2002 mohla 
být hodnocena jako změna, která má vliv pro klasifikaci zdroje jako „nového zdroje“. Jak již bylo konstatováno výše, 
ze stavebního povolení ze dne 27.3.1996 nevyplývá pouze to, že byla povolena výstavba odsiřovacího zařízení, nýbrž 
také výstavba elektrostatických odlučovačů (kotlů K 1 – K 6), resp. provozního souboru – odprášení. V důsledku 
tohoto stavebního povolení tedy došlo na zdroji ke změně, neboť zdroj byl doplněn o technologickou operaci se 
zdrojem související, a to o zařízení pro zachycování znečišťujících látek. Zároveň ze stavebního povolení vyplývá, že na 
zdroji byly povoleny i další provozní soubory. Uvedené změny na objektu zdroje ale správní orgány nezohlednily při 
zařazení zdroje. Zdroj byl zařazen mezi „stávající zdroje“, ačkoliv správní orgány současně konstatovaly, že zdroj 
umožňuje provoz při plnění podmínek stanovených pro „nové zdroje“. Městský soud má proto za to, že při zařazení 
zdroje mezi „stávající zdroje“ byla nesprávně aplikována definice pojmu zdroj, v důsledku čehož nebyla zohledněna 
jak skutková zjištění týkající se změny zdroje provedené na základě stavebního povolení ze dne 27.3.1996, tak ani 
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skutečnost, že zdroj má při provozu plnit podmínky stanovené pro „nový zdroj“. Správní rozhodnutí tedy trpí vadami 
řízení, která způsobují jejich nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů. 
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Rozsah dokazování při zařazování zdroje znečišťování ovzduší do příslušné kategorieRozsah dokazování při zařazování zdroje znečišťování ovzduší do příslušné kategorieRozsah dokazování při zařazování zdroje znečišťování ovzduší do příslušné kategorieRozsah dokazování při zařazování zdroje znečišťování ovzduší do příslušné kategorie    
 
kkkk    ustanovení § 4 odst. 3, odst. 10 a odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně ustanovení § 4 odst. 3, odst. 10 a odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně ustanovení § 4 odst. 3, odst. 10 a odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně ustanovení § 4 odst. 3, odst. 10 a odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraněněkterých dalších zákonů (zákon o ochraněněkterých dalších zákonů (zákon o ochraněněkterých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších  ovzduší), ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších  ovzduší), ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších  ovzduší), ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších 
předpisůpředpisůpředpisůpředpisů    
kkkk    bodu 3.3. vbodu 3.3. vbodu 3.3. vbodu 3.3. v    části II a III přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších části II a III přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších části II a III přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších části II a III přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzdušípodmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzdušípodmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzdušípodmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší    
kkkk    ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
 
 
    
I.    Rozhodnutí o zařazení stacionárního zdroje znečišťování do příslušné kategorie stacionárních I.    Rozhodnutí o zařazení stacionárního zdroje znečišťování do příslušné kategorie stacionárních I.    Rozhodnutí o zařazení stacionárního zdroje znečišťování do příslušné kategorie stacionárních I.    Rozhodnutí o zařazení stacionárního zdroje znečišťování do příslušné kategorie stacionárních 

zdrojů podle ustanovení § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší, bzdrojů podle ustanovení § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší, bzdrojů podle ustanovení § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší, bzdrojů podle ustanovení § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší, byť není rozhodnutím o yť není rozhodnutím o yť není rozhodnutím o yť není rozhodnutím o 
uložení sankce, musí též vycházet ze skutkového stavu zjištěného způsobem uvedeným v § uložení sankce, musí též vycházet ze skutkového stavu zjištěného způsobem uvedeným v § uložení sankce, musí též vycházet ze skutkového stavu zjištěného způsobem uvedeným v § uložení sankce, musí též vycházet ze skutkového stavu zjištěného způsobem uvedeným v § 
50 odst. 3 správního řádu. Nemůže jít o žádné „volnější“ zjišťování skutkového stavu věci, 50 odst. 3 správního řádu. Nemůže jít o žádné „volnější“ zjišťování skutkového stavu věci, 50 odst. 3 správního řádu. Nemůže jít o žádné „volnější“ zjišťování skutkového stavu věci, 50 odst. 3 správního řádu. Nemůže jít o žádné „volnější“ zjišťování skutkového stavu věci, 
ale o zcela regulérní postup, neboť i provozovatelé střeale o zcela regulérní postup, neboť i provozovatelé střeale o zcela regulérní postup, neboť i provozovatelé střeale o zcela regulérní postup, neboť i provozovatelé středních stacionárních zdrojů mají řadu dních stacionárních zdrojů mají řadu dních stacionárních zdrojů mají řadu dních stacionárních zdrojů mají řadu 
významných povinností, které je nepochybně podstatně zatěžují (§ 11 odst. 1 zákona o významných povinností, které je nepochybně podstatně zatěžují (§ 11 odst. 1 zákona o významných povinností, které je nepochybně podstatně zatěžují (§ 11 odst. 1 zákona o významných povinností, které je nepochybně podstatně zatěžují (§ 11 odst. 1 zákona o 
ochraně ovzduší).ochraně ovzduší).ochraně ovzduší).ochraně ovzduší).    

    
II. Pouhé umístění technologického zařízení, které sice může vII. Pouhé umístění technologického zařízení, které sice může vII. Pouhé umístění technologického zařízení, které sice může vII. Pouhé umístění technologického zařízení, které sice může v    případě zprovoznění   případě zprovoznění   případě zprovoznění   případě zprovoznění   

potencionálně znečišťovat ovzdpotencionálně znečišťovat ovzdpotencionálně znečišťovat ovzdpotencionálně znečišťovat ovzduší, aniž by ale ve skutečnosti bylo zprovozněno, ještě nevede uší, aniž by ale ve skutečnosti bylo zprovozněno, ještě nevede uší, aniž by ale ve skutečnosti bylo zprovozněno, ještě nevede uší, aniž by ale ve skutečnosti bylo zprovozněno, ještě nevede 
automaticky kautomaticky kautomaticky kautomaticky k    závěru, že jde bez dalšího o střední zdroj znečišťování ovzduší.závěru, že jde bez dalšího o střední zdroj znečišťování ovzduší.závěru, že jde bez dalšího o střední zdroj znečišťování ovzduší.závěru, že jde bez dalšího o střední zdroj znečišťování ovzduší.    

    
III. Pro zařazení zdroje jako středního zdroje znečišťování by tedy muselo být prokázáno, že v III. Pro zařazení zdroje jako středního zdroje znečišťování by tedy muselo být prokázáno, že v III. Pro zařazení zdroje jako středního zdroje znečišťování by tedy muselo být prokázáno, že v III. Pro zařazení zdroje jako středního zdroje znečišťování by tedy muselo být prokázáno, že v 

předmětné provozovpředmětné provozovpředmětné provozovpředmětné provozovně je prováděna činnost předpokládaná v bodě 3.3 přílohy č. 1 nařízení ně je prováděna činnost předpokládaná v bodě 3.3 přílohy č. 1 nařízení ně je prováděna činnost předpokládaná v bodě 3.3 přílohy č. 1 nařízení ně je prováděna činnost předpokládaná v bodě 3.3 přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 615/2006 Sb. Pro rozhodnutí o zařazení předmětného stacionárního zdroje do vlády č. 615/2006 Sb. Pro rozhodnutí o zařazení předmětného stacionárního zdroje do vlády č. 615/2006 Sb. Pro rozhodnutí o zařazení předmětného stacionárního zdroje do vlády č. 615/2006 Sb. Pro rozhodnutí o zařazení předmětného stacionárního zdroje do 
kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší by tedy mělo být ze správního spisu patrné, kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší by tedy mělo být ze správního spisu patrné, kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší by tedy mělo být ze správního spisu patrné, kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší by tedy mělo být ze správního spisu patrné, 
že skutečže skutečže skutečže skutečně dochází k provozování zpracovávání a zušlechťování skla sítotiskem, sítotiskem ně dochází k provozování zpracovávání a zušlechťování skla sítotiskem, sítotiskem ně dochází k provozování zpracovávání a zušlechťování skla sítotiskem, sítotiskem ně dochází k provozování zpracovávání a zušlechťování skla sítotiskem, sítotiskem 
ssss    obtisky či malbou s následným vypálením.obtisky či malbou s následným vypálením.obtisky či malbou s následným vypálením.obtisky či malbou s následným vypálením.    

    
  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. ledna 2011, č.j. 7 As 104/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. ledna 2011, č.j. 7 As 104/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. ledna 2011, č.j. 7 As 104/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. ledna 2011, č.j. 7 As 104/2010----88888888    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejodůvodnění rozsudku Nejodůvodnění rozsudku Nejodůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: vyššího správního soudu: vyššího správního soudu: vyššího správního soudu:     
    
Žalované Ministerstvo životního prostředí se včas podanou kasační stížností domáhá u Nejvyššího správního soudu 
vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 8. 2010, č. j. 6 Ca 223/2008 - 60, 
a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Městský soud v Praze (dále též „městský soud“) napadeným rozsudkem 
ze dne 9. 8. 2010, č. j. 6 Ca 223/2008 – 60, zrušil k žalobě společnosti CONDEC, spol. s. r. o. rozhodnutí žalovaného 
Ministerstva životního prostředí ze dne 22. 5. 2008, č. j. 276/550/08-Mor, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně 
společnosti CONDEC, spol. s. r. o. proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v 
Hradci Králové ze dne 21. 1. 2008, č. j. ČIŽP/45/OOO/SR01/0722631.003/08/KPV, a současně potvrzeno toto 
prvostupňové rozhodnutí o zařazení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – zpracování a zušlechťování skla, 
umístěného na adrese Petrovice 15, Týniště nad Orlicí - do kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší podle 
ustanovení § 4 odst. 10 a odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a bodu 
3.3 v části II a III přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., a věc vrátil žalovanému Ministerstvu životního prostředí 
k dalšímu řízení. 
Žalovaný správní orgán vycházel při svém rozhodování z toho, že v kontrolované provozovně je umístěno 
technologické zařízení, které slouží nebo může sloužit ke zpracování a zušlechťování skla, jenž je zde buď malováno 
ručně nebo je k jeho zdobení používán sítotisk či obtisky s následným vypalováním. V protokole o kontrole provedené 
dne 15. 8. 2007 v předmětné provozovně je uvedeno, že je zde prováděno zušlechťování skla sítotiskem, popřípadě 
sítotiskem s obtisky, které se následně vypaluje ve dvou různých komorových pecích. Z tohoto protokolu též vyplývá, 
že v provozovně jsou umístěny dva sítotiskové stroje a že se zde nachází pracoviště pro ruční malování skla. 
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Pracoviště ale není nijak blíže popsáno a není z něho pořízena žádná fotodokumentace. V protokolu o kontrole jsou 
pouze popsána umístěná zařízení, nejsou však v něm obsaženy žádné údaje, z nichž by vyplývalo, že k tvrzené činnosti 
dochází. Z protokolu nelze ani dovodit, že sítotiskové stroje jsou využívány právě na zušlechťování skla. I když je v 
protokolu o kontrole uvedeno, že v jedné z pecí, která vychládala, byly umístěny půllitry, tyto předměty nejsou ani co 
do materiálu nijak blíže popsány. Z obsahu protokolu o kontrole, ale ani z odborného posudku Ing. T. tedy nelze mít za 
prokázané, že v provozovně je realizováno zušlechťování skla. Není-li prokázáno, že dochází ke zušlechťování skla, 
nelze stacionární zdroj zařadit jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Pro rozhodnutí o zařazení stacionárního zdroje 
do kategorie středního zdroje znečišťování by tedy mělo být ze správního spisu patrné, že skutečně dochází k 
zušlechťování skla sítotiskem, sítotiskem s obtisky či malbou a následným vypalováním. Nelze tedy nepřihlédnout k 
tvrzení žalobkyně, že není nijak prokázáno zušlechťování skla způsobem předpokládaným nařízením vlády č. 
615/2006 Sb. Právě uvedené okolnosti jsou však rozhodné pro zařazení stacionárního zdroje do kategorie středního 
zdroje znečišťování ovzduší. Pouhé konstatování, že v provozovně jsou umístěna určitá technologická zařízení, která 
znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší nepostačuje. Mezi účastníky řízení není sporné, že se jedná o stacionární 
zdroj znečištění, sporné je ale to, zda jde o zdroj malý nebo střední. Pro zařazení do středního zdroje znečišťování by 
ale muselo být jednoznačně prokázáno, že v provozovně je prováděna činnost předpokládaná v bodě 3.3 přílohy č. 1 
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Takové podklady však chybí. Žalobkyně v podané žalobě proto právem namítá, že 
pro zařazení předmětného stacionárního zdroje do kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší nebyly shromážděny 
dostatečné důkazy. Není však již opodstatněná další námitka žalobkyně, že žalovaný správní orgán nemohl pro 
zařazení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší využít rozhodnutí stavebního úřadu v Týništi nad Orlicí. Z 
ustanovení § 50 odst. 1 správního řádu vyplývá, že správní orgán mohl využít jako podklad pro rozhodování i poznatky 
od jiného správního orgánu. Nebylo tedy nezákonné, pokud si Česká inspekce životního prostředí opatřila podklady od 
stavebního úřadu, které se týkaly provozovny, ve které byl umístěn zdroj znečišťování. Důvodnou nebyla shledána ani 
další námitka žalobkyně, že Česká inspekce životního prostředí nebyla vůbec oprávněna provádět kontrolu ohledně 
předmětného zdroje znečišťování. Je tomu tak proto, že tato inspekce podle § 4 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a o z měně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o ochraně 
ovzduší“) rozhoduje v pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Má-li tedy České inspekce životního prostředí pravomoc rozhodovat o 
zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů i z vlastního podnětu, lze dovodit, že je oprávněna provést i 
vlastní kontrolu tohoto zdroje. Jestliže ze stížností z okolí provozovny získala tato inspekce poznatky o možném 
zušlechťování skla a o zařazení stacionárního zdroje nebylo dosud rozhodnuto, byla Česká inspekce životního 
prostředí oprávněna k provedení kontroly. Posléze není opodstatněná ani námitka podjatosti zaměstnance České 
inspekce životního prostředí, kterou vznesla žalobkyně a jež byla doručena správnímu orgánu dne 23. 1. 2008. Je 
tomu tak proto, že správní rozhodnutí ze dne 21. 1. 2008 bylo vypraveno dne 22. 1. 2008, tedy dříve než byla námitka 
podjatosti vznesena. Žalobkyně se proto nemůže dovolávat porušení svých procesních práv z toho důvodu, že k 
námitce podjatosti nebylo přihlédnuto. Jelikož v dalším řízení bude muset správní orgán doplnit svá skutková zjištění 
a není zřejmé o jaké podklady bude řízení doplněno, nezabýval se městský soud žalobními námitkami směřujícími k 
právnímu hodnocení věci a podanou žalobu zamítl. 
Proti tomuto rozsudku městského soudu podal žalovaný správní orgán jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) kasační 
stížnost, kterou opřel o důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatel uvedl, že posuzovaná 
technologie je bezesporu stacionárním středním zdrojem znečišťování ovzduší, zařazeným podle bodu 3.3. jako 
Výroba skla, včetně skleněných vláken, část II a III přílohy č . 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kde je jako střední 
zdroj definováno zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů a střepů, výroba 
bižuterie aj.). Stěžovatel pak konkrétně vytkl městskému soudu, že nesprávně vyložil ustanovení § 4 odst. 3 zákona o 
ochraně ovzduší, podle něhož je stacionární zdroj definován jako „zařízení spalovacího nebo jiného technologického 
procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiné plochy s možnosti zapaření, hoření 
nebo úletu znečišťujících látek, jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo 
mohou způsobovat znečišťování ovzduší“. Zákon tedy u technologií předpokládá, že mohou znečišťovat ovzduší a 
definuje je jako zdroje i v případě, že nejsou momentálně v provozu. Právě proto inspekce leckdy vyžaduje u 
odstavených zdrojů opatření, která spolehlivě zamezí jejich případnému zprovoznění. Pokud je tedy v provozovně 
zařízení, na kterém lze provádět zušlechťování skla, potom je takové technologické zařízení zcela evidentně středním 
zdrojem. Je tomu tak proto, že může znečišťovat ovzduší ve smyslu bodu 3.3 Výroba skla, včetně skleněných vláken, 
části II a III přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Za tohoto stavu protokol o kontrole ze dne 15. 8. 2007, kde 
je uvedeno, že je zde provozováno zušlechťování skla sítotiskem na dvou sítotiskových strojích, popřípadě sítotiskem s 
obtisky, které se následně vypaluje ve dvou komorových pecích, popřípadě se dekóry nanáší ručně, dostatečně 
charakterizuje provozovanou jednoduchou technologii. Co lze více popsat na pracovišti, kde jsou instalovány stroje 
sloužící k nanášení barevných vzorů na sklo spolu s vypalovacími pecemi, v době kontroly vychládajícími a 
obsahujícími skleněné půllitry s barevnými motivy? Jak lze více popsat pracoviště pro ruční malování skla a 
dekorované skleněné půllitry? Na co jiného, než na zušlechťování skla by byly využívány sítotiskové stroje? Ostatně 
provozovatel zdroje běžně prodává a technologii inzeruje na svých webových stránkách. Provozovatel nezpochybňuje 
zdobení skla s následným výpalem barev ani v komunikaci s Městským úřadem v Týništi nad Orlicí a s jinými orgány. 
Požadavek na pořízení fotodokumentace proto jde vysoko nad rámec kategorizace zdroje a je proto nadbytečný 
vzhledem k jednoduché dílenské technologii. V případě kategorizace se také nejedná o sankční řízení, ve kterém se 
striktně přezkoumává, zda se skutek stal, či nikoliv. Jejím cílem je zařadit zdroj s co nejvíce možným přiblížením k 
technologiím uvedeným v prováděcím předpise (nařízení vlády č. 615/2006 Sb.), kde jsou definovány volněji a kde je 
jako zpracování a zušlechťování skla uvedeno leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů a střepů, apod. Aktivita 
správního soudu proto není v souladu se smyslem ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, podle 
kterého inspekce rozhoduje v pochybnostech o vymezení stacionárního zdroje a zařazení do příslušné kategorie. 
Zařazením do kategorie středních zdrojů provozovateli nevzniká žádná újma. Naopak, pod dohledem inspekce, 
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potvrzujícím bezproblémový provoz, může provozovatel snáze čelit neustálým stížnostem sousedů. Stěžovatel proto 
navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu 
řízení. 
(...) 
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu při vázanosti rozsahem a 
důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační 
stížnost není opodstatněná. Správní spis obsahuje protokol o kontrole ze dne 15. 8. 2007, která byla provedena v 
provozovně společnosti CONDEC, spol. s. r. o. v Petrovicích, a to podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu prováděli zaměstnanci České inspekce životního prostředí, 
oblastního inspektorátu v Hradci Králové, Ing. V. V., Ing. P. V. a Ing. R. K., za provozovatele byl přítomen Ing. Ivan Ládr, 
CSc, jednatel společnosti. Pokud jde o kontrolní zjištění, v protokolu je uvedeno, že v provozovně, umístěné v bývalé 
prodejně v obci Petrovice, je prováděn obchod s převážně nápojovým sklem. Je zde provozováno zušlechťování skla 
sítotiskem, popř. sítotiskem a obtisky, které se následně vypaluje ve dvou různých komorových pecích. Jedná se o 
komorové pece, pravděpodobně nesériové produkce. Tisk je prováděn na dvou sítotiskových strojích, v jiné místnosti 
je umístěno pracoviště pro ruční malování skla s odtahem vzduchu přes strop do okolního prostředí. Prostor, kde jsou 
vypalovací pece je odvětrán výduchy do okolního prostředí. V době kontroly byla „plochá“ komorová pec otevřena, 
vychládala a byly v ní umístěny půllitry s dekorem. Podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., část II, odst. 3.3 je 
provozovna zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Pracoviště malování nebylo v době kontroly provozováno 
a pracoviště sítotisku rovněž nebylo v provozu. Při vizuální prohlídce nebylo zjištěno, že dochází k čištění znečištěných 
roštů wapkou před provozovnou a že znečištěná voda zasakuje do země. Ke kontrole bylo předloženo i Zařazení 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší z února 2005, zakázka č. 17/05, v němž autor Ing. T. zařazuje technologii 
dekorování skla, sestávající se z ruční malby, dekorování pomocí snímacích obtisků, potisku skla sítotiskem a 
ohýbání skla do forem jako malý zdroj znečišťování ovzduší. Podle závěru provedené kontroly bylo zjištěno porušování 
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a naopak nebylo zjištěno porušení zákona č. 254/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Provozovatel byl poučen o tom, že proti protokolu může podat do pěti dnů ode dne 
seznámení s protokolem písemné odůvodněné námitky ve smyslu § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů. Zástupce provozovatele ve svém stanovisku obsaženém v protokolu uvedl, že se 
v provozovně neprovádí zušlechťování skla žádnou z metod uvedenou v odstavci 3.3, a sklo se nevypaluje. Na žádném 
ze strojů se neprovádí tisk a stejně tak se neprovádí ruční malování na sklo. Ve stanovisku Ing. T. je zdroj znečišťování 
zařazen jako malý zdroj a Česká inspekce životního prostředí zde proto nemá působnost. Společnost žádné rošty 
nevlastní, a proto je nemůže nikdo umývat wapkou. Případné stížnosti na zápach mohou pocházet z doby měsíců 
května až července 2004, kdy probíhal zkušební provoz. Od skončení zkušebního provozu probíhá v provozovně režim 
práce v souladu s kolaudačním rozhodnutím, tj. obchod se sklem, keramikou a porcelánem, při němž dochází k 
drobným úpravám výrobků, což je zákonem povoleno. Pokud jde o půllitry s dekorem umístěné v otevřené ploché 
peci, jednalo se půllitry nakoupené i s dekorem, které zvlhly a byly v peci toliko sušeny k expedici (dekor nebyly 
vypalován). Po zahájení správního řízení a vyjádření žalující společnosti CONDEC, spol. s. r. o. vydala Česká inspekce 
životního prostředí, oblastní inspektorát v Hradci Králové, rozhodnutí ze dne 21. 1. 2008, č. j. 
ČIŽP/45/OOO/SR01/0722631.003/08/KPV, o zařazení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – zpracování a 
zušlechťování skla, umístěného na adrese Petroviče 15, Týniště nad Orlicí - do kategorie střední zdroj znečišťování 
ovzduší podle ustanovení § 4 odst. 10 a odst. 12 zákona o ochraně ovzduší, a bodu 3.3 v části II a III přílohy č. 1 k 
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost CONDEC, spol. s. r. o. odvolání, které bylo 
zamítnuto rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 22. 5. 2008, č. j. 276/550/08-Mor, a současně 
potvrzeno prvostupňové rozhodnutí o zařazení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. 
Nejvyšší správní soud předesílá, že i v řízení o kasační stížnosti se jako kasační soud řídí dispoziční zásadou. Je 
provedením této dispoziční zásady, jestliže ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. ukládá stěžovateli povinnost označit 
rozsah napadení soudního rozhodnutí a uvést, z jakých důvodů (skutkových a právních) toto soudní rozhodnutí napadá 
a považuje výroky tohoto rozhodnutí za nezákonné, a že kasační soud je pak vázán rozsahem kasační stížnosti (§ 109 
odst. 2 s . ř. s.) a d ůvody kasační stížnosti (§ 109 o dst. 3 věta před středníkem s . ř. s.). Činnost kasačního soudu je 
ohraničena rámcem takto vymezeným (rozsah napadení soudního rozhodnutí a skutkové a právní důvody 
nezákonnosti tohoto rozhodnutí), a tento soud se musí omezit na zkoumání napadeného rozhodnutí jen v tomto 
směru, nejde-li ovšem o vadu, k níž musí hledět z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 věta za středníkem s. ř. s.). I při 
nejmírnějších požadavcích proto musí být z kasační stížnosti poznatelné, v kterých částech a po jakých stránkách má 
kasační soud napadené soudní rozhodnutí zkoumat, přičemž kasační soud není povinen, ale ani oprávněn sám 
vyhledávat možné nezákonnosti soudního rozhodnutí. 
Stěžovatel namítá, že z definice stacionárního zdroje, obsažené v ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší 
(stacionární zdroj znečišťování ovzduší je mimo jiné zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které 
znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší) vyplývá, že ono „zařízení“ je definováno jako zdroj i v případě, že není 
momentálně v provozu. Proto také inspekce životního prostředí leckdy vyžaduje i u odstavených zdrojů opatření, která 
spolehlivě zamezí jejich případnému znovu zprovoznění. Pokud tedy bylo v předmětné provozovně zařízení, na kterém 
bylo možno provádět zušlechťování skla, potom takové technologické zařízení je evidentním středním zdrojem. Je 
tomu tak proto, že toto zařízení již může znečišťovat ovzduší ve smyslu bodu 3.3. Výroba skla, včetně skleněných 
vláken, části II a III přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Nejvyšší správní soud má obecně za to, že pouhé 
umístění technologického zařízení, které sice může v případě zprovoznění potencionálně znečišťovat ovzduší, aniž by 
ale ve skutečnosti bylo zprovozněno, ještě nevede automaticky k závěru, že jde bez dalšího o střední zdroj 
znečišťování ovzduší. Jiný výklad by byl protismyslný. Je tomu tak proto, že prováděcí právní předpis stanoví způsob 
zařazování stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií (§ 4 odst. 12 zákona o ochraně ovzduší). Oním prováděcím 
právním předpisem je pak nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 
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provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve kterém je v příloze 1 pod bodem 3.3 uvedeno, že 
zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.) je 
střední zdroj znečišťování. Pro zařazení zdroje jako středního zdroje znečišťování by tedy muselo být prokázáno, že v 
předmětné provozovně je prováděna činnost předpokládaná v bodě 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 
Pro rozhodnutí o zařazení předmětného stacionárního zdroje do kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší by 
tedy mělo být ze správního spisu patrné, že skutečně dochází k provozování zpracovávání a zušlechťování skla 
sítotiskem, sítotiskem s obtisky či malbou s následným vypálením. V protokolu ze dne  15. 8. 2007 je uvedeno, že v 
provozovně - umístěné v bývalé prodejně v obci Petrovice - je prováděn obchod s převážně nápojovým sklem, v níž je 
provozováno zušlechťování skla sítotiskem, popř. sítotiskem a obtisky, které se následně vypaluje ve dvou různých 
komorových pecích. Jedná se o komorové pece, pravděpodobně nesériové produkce. Tisk je prováděn na dvou 
sítotiskových strojích, v jiné místnosti je umístěno pracoviště pro ruční malování skla s odtahem vzduchu přes strop 
do okolního prostředí. Prostor, kde jsou vypalovací pece je odvětrán výduchy do okolního prostředí. V době kontroly 
byla „plochá“ komorová pec otevřena, vychládala a byly v ní umístěny půllitry s dekorem. Pracoviště malování nebylo 
v době kontroly provozováno a pracoviště sítotisku rovněž nebylo v provozu. Protokol o kontrole, i když není napaden 
námitkami proti kontrolním zjištěním, nepředstavuje nezvratný důkaz, jsou-li v průběhu správního řízení předestřeny 
důkazy, které kontrolní zjištění vyvracejí nebo alespoň vážně zpochybňují. Z dikce kontrolního zjištění především není 
patrno, zda bylo v předmětných prostorách provozováno malování skla a sítotiskové stroje byly využívány právě pro 
zušlechťování skla. Kontrolní zjištění v uvedených směrech neobsahují žádné údaje v tom směru, zda vůbec někdy k 
popisované činnosti docházelo. Zástupce provozovatele ve svém stanovisku obsaženém v protokolu uvedl, že se v 
provozovně neprovádí zušlechťování skla žádnou z metod uvedenou v odstavci 3.3 a že se sklo rovněž nevypaluje. Na 
žádném ze strojů se neprovádí tisk a stejně tak se neprovádí ani ruční malování na sklo. Protokol o kontrole také 
neobsahuje žádné zjištění stran toho, zda pracoviště sítotisku či malování, byla ve stavu běžného používání (tj. 
všechny pracovní pomůcky, suroviny a nástroje byly na jednotlivých pracovištích), byť nebyla v okamžiku kontroly 
obsluhována pracovníky. Zjištění v uvedeném směru mohlo být podpořeno i případnou fotodokumentací. Obdobně je 
tomu i pokud jde o kontrolní zjištění, že je zde provozováno zušlechťování skla sítotiskem, popř. sítotiskem a obtisky, 
které se následně vypaluje ve dvou různých komorových pecích. Jedná se o komorové pece, pravděpodobně nesériové 
produkce. Tisk je prováděn na dvou sítotiskových strojích, v jiné místnosti je umístěno pracoviště pro ruční malování 
skla s odtahem vzduchu přes strop do okolního prostředí. Prostor, kde jsou vypalovací pece je odvětrán výduchy do 
okolního prostředí. V době kontroly byla „plochá“ komorová pec otevřena, vychládala a byly v ní umístěny půllitry s 
dekorem. Dikce zjištění spíše odpovídá závěru kontrolních pracovníků, který si sami vytvořili svým úsudkem, aniž je 
jejich zjištění doloženo jediným skutkovým důkazem či jinou slovní nebo fotografickou dokumentací. Není tedy jasné, 
zda kontrolní pracovníci viděli popisované zušlechťování skla nebo provádění tisku na dvou sítotiskových strojích, 
půllitry s dekorem nejsou ani popsány, pokud jde o materiál, z něhož jsou vyhotoveny, chybí také bližší popis 
vypalovacích pecí z hlediska jiného možného využití se zřetelem ke stanovisku provozovatele. Protokol o kontrole tedy 
neobsahuje důkazy o faktickém provádění činností podřaditelných bodu 3. 3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 
Sb. 
Nejvyšší správní soud chápe otázky obsažené v kasační stížnosti, které si klade stěžovatel (je zde provozováno 
zušlechťování skla sítotiskem na dvou sítotiskových strojích, popřípadě sítotiskem s obtisky, které se následně 
vypaluje ve dvou komorových pecích, popřípadě se dekóry nanáší ručně, což dostatečně charakterizuje provozovanou 
jednoduchou technologii. Co lze více popsat na pracovišti, kde jsou instalovány stroje sloužící k nanášení barevných 
vzorů na sklo spolu s vypalovacími pecemi, v době kontroly vychládajícími a obsahujícími skleněné půllitry s 
barevnými motivy? Jak lze více popsat pracoviště pro ruční malování skla a dekorované skleněné půllitry? Na co 
jiného, než na zušlechťování skla by byly využívány sítotiskové stroje?) Na tyto otázky lze však také odpovídat 
způsobem, který použil jednatel žalující společnosti (sítotiskové stroje v předmětné provozovně jsou zcela univerzální, 
a lze proto na nich potiskovat trička, papír, plast, sklo, keramiku a jiné materiály; rovněž i pece mají univerzální 
použití). Pokud pak provozovatel ve svých písemných žádostech a v komunikaci s Městským úřadem v Týništi nad 
Orlicí nezpochybňuje skutečnost, že v provozovně je prováděno zdobení skla s následným výpalem barev, bylo k tomu 
možno opatřit potřebné konkrétní důkazy a k nim vyslechnout odpovědného zástupce žalující společnosti. Nelze 
rovněž souhlasit s námitkou stěžovatele, že v případě kategorizace se nejedná o sankční řízení, ve kterém se striktně 
přezkoumává, zda se skutek stal, či nikoliv. Jejím cílem je zařadit zdroj s co nejvíce možným přiblížením k 
technologiím uvedeným v prováděcím předpise (nařízení vlády č. 615/2006 Sb.), kde jsou definovány volněji a kde je 
jako zpracování a zušlechťování skla uvedeno leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů a střepů, apod. Aktivita 
správního soudu proto není v souladu se smyslem ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, podle 
kterého inspekce rozhoduje v pochybnostech o vymezení stacionárního zdroje a zařazení do příslušné kategorie. 
Podle ustanovení     § 50 odst. 3 správního řádu správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro 
ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez 
návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. 
Správní řízení je v tomto směru ovládáno zásadou materiální pravdy. Zákon tedy obecně vymezuje ty druhy správního 
řízení, kdy je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti. Jedná se o ty druhy správního 
řízení, v nichž se rozhoduje o uložení povinnosti konkrétní osobě. Byť v tomto případě nejde o sankční řízení, ale o 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí v tom směru, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné 
kategorie stacionárních zdrojů (§ 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší), musí toto rozhodnutí vycházet ze skutkového 
stavu zjištěného způsobem uvedeným v ustanovení § 50 odst. 3 správního řádu. Nejde tedy o žádné volnější zjišťování 
skutkového stavu, ale o regulérní postup, jemuž by měla odpovídat i aktivita správního soudu při přezkoumávání 
správního rozhodnutí. Nejvyšší správní soud k názoru stěžovatele, že zařazením do kategorie středních zdrojů 
provozovateli nevzniká žádná újma musí ještě uvést následující. 
Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší mají provozovatelé středních stacionárních zdrojů celou řadu 
významných povinností, které nepochybně provozovatele zatěžují, byť v zájmu ochrany ovzduší.. Již z tohoto důvodu 
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musí rozhodnutí v uvedeném směru vycházet ze skutkového stavu zjištěného postupem podle § 50 odst. 3 správního 
řádu. Pokud tedy městský soud dospěl k závěru, že si správní orgán neopatřil dostatek důkazů pro vydání rozhodnutí 
o zařazení předmětného zdroje do kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší, postupoval v souladu se zákonem. 
Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů zamítl kasační stížnost stěžovatele směřující proti napadenému 
rozsudku městského soudu  (§ 110 odst. 1 poslední věta s. ř. s.). 
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Požadavky na odůvodnění výše uložené pokutyPožadavky na odůvodnění výše uložené pokutyPožadavky na odůvodnění výše uložené pokutyPožadavky na odůvodnění výše uložené pokuty    
    
kkkk    ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) § 40 odst. 3 písm. a), § 41 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) § 40 odst. 3 písm. a), § 41 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) § 40 odst. 3 písm. a), § 41 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) § 40 odst. 3 písm. a), § 41 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochranovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochranovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochranovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůě ovzduší), ve znění pozdějších předpisůě ovzduší), ve znění pozdějších předpisůě ovzduší), ve znění pozdějších předpisů    
 
    
Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že správní orgány přihlédly ke kritériím Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že správní orgány přihlédly ke kritériím Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že správní orgány přihlédly ke kritériím Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že správní orgány přihlédly ke kritériím 
rozhodným pro výši pokuty ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, když rozhodným pro výši pokuty ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, když rozhodným pro výši pokuty ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, když rozhodným pro výši pokuty ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, když 
zhodnotily závažnost porušezhodnotily závažnost porušezhodnotily závažnost porušezhodnotily závažnost porušení zákonné povinnosti a uvedly, že porušení povinnosti ní zákonné povinnosti a uvedly, že porušení povinnosti ní zákonné povinnosti a uvedly, že porušení povinnosti ní zákonné povinnosti a uvedly, že porušení povinnosti 
provozovatele nebylo svým charakterem závažné, zároveň však zdůraznily, že tento zdroj byl již v provozovatele nebylo svým charakterem závažné, zároveň však zdůraznily, že tento zdroj byl již v provozovatele nebylo svým charakterem závažné, zároveň však zdůraznily, že tento zdroj byl již v provozovatele nebylo svým charakterem závažné, zároveň však zdůraznily, že tento zdroj byl již v 
minulosti předmětem podnětů okolních obyvatel v souvislosti sminulosti předmětem podnětů okolních obyvatel v souvislosti sminulosti předmětem podnětů okolních obyvatel v souvislosti sminulosti předmětem podnětů okolních obyvatel v souvislosti s    výskytem zápachu a že výskytem zápachu a že výskytem zápachu a že výskytem zápachu a že 
sankcionované jednánsankcionované jednánsankcionované jednánsankcionované jednání žalobce znemožňuje orgánu o ochraně ovzduší zhodnotit podíl zdroje na í žalobce znemožňuje orgánu o ochraně ovzduší zhodnotit podíl zdroje na í žalobce znemožňuje orgánu o ochraně ovzduší zhodnotit podíl zdroje na í žalobce znemožňuje orgánu o ochraně ovzduší zhodnotit podíl zdroje na 
znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem. znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem. znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem. znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem.     
Soud se ztotožňuje s názorem inspekce i žalovaného v tom, že sankce musí mít i výchovný Soud se ztotožňuje s názorem inspekce i žalovaného v tom, že sankce musí mít i výchovný Soud se ztotožňuje s názorem inspekce i žalovaného v tom, že sankce musí mít i výchovný Soud se ztotožňuje s názorem inspekce i žalovaného v tom, že sankce musí mít i výchovný 
charakter a musí vést žalobce i obdobné provocharakter a musí vést žalobce i obdobné provocharakter a musí vést žalobce i obdobné provocharakter a musí vést žalobce i obdobné provozovatele k závěru, že nevykonání měření nesmí zovatele k závěru, že nevykonání měření nesmí zovatele k závěru, že nevykonání měření nesmí zovatele k závěru, že nevykonání měření nesmí 
být výhodnější než plnění povinnosti provozovatele středního zdroje. být výhodnější než plnění povinnosti provozovatele středního zdroje. být výhodnější než plnění povinnosti provozovatele středního zdroje. být výhodnější než plnění povinnosti provozovatele středního zdroje.     
Správní orgány vzaly rovněž v úvahu dobu trvání protiprávního stavu, kterou vymezily na dobu 7 Správní orgány vzaly rovněž v úvahu dobu trvání protiprávního stavu, kterou vymezily na dobu 7 Správní orgány vzaly rovněž v úvahu dobu trvání protiprávního stavu, kterou vymezily na dobu 7 Správní orgány vzaly rovněž v úvahu dobu trvání protiprávního stavu, kterou vymezily na dobu 7 
měsíců tj. od právní moci rozhodnutí vydanéhoměsíců tj. od právní moci rozhodnutí vydanéhoměsíců tj. od právní moci rozhodnutí vydanéhoměsíců tj. od právní moci rozhodnutí vydaného v předchozím správním řízení s provozovatelem  v předchozím správním řízení s provozovatelem  v předchozím správním řízení s provozovatelem  v předchozím správním řízení s provozovatelem 
zdroje do doby první kontroly (6.12.2007), se započtením tříměsíční lhůty pro provedení zdroje do doby první kontroly (6.12.2007), se započtením tříměsíční lhůty pro provedení zdroje do doby první kontroly (6.12.2007), se započtením tříměsíční lhůty pro provedení zdroje do doby první kontroly (6.12.2007), se započtením tříměsíční lhůty pro provedení 
autorizovaného měření v souvislosti s předchozí kontrolou, tj. za dobu od května do konce autorizovaného měření v souvislosti s předchozí kontrolou, tj. za dobu od května do konce autorizovaného měření v souvislosti s předchozí kontrolou, tj. za dobu od května do konce autorizovaného měření v souvislosti s předchozí kontrolou, tj. za dobu od května do konce 
listopadu 2007. listopadu 2007. listopadu 2007. listopadu 2007.     
Správní orgánySprávní orgánySprávní orgánySprávní orgány uvážily i výši vzniklé nebo hrozící škody, kterou považovaly za minimální, a měly  uvážily i výši vzniklé nebo hrozící škody, kterou považovaly za minimální, a měly  uvážily i výši vzniklé nebo hrozící škody, kterou považovaly za minimální, a měly  uvážily i výši vzniklé nebo hrozící škody, kterou považovaly za minimální, a měly 
za to, že porušení povinnosti žalobcem nevznikl na životním prostředí žádný prokazatelný za to, že porušení povinnosti žalobcem nevznikl na životním prostředí žádný prokazatelný za to, že porušení povinnosti žalobcem nevznikl na životním prostředí žádný prokazatelný za to, že porušení povinnosti žalobcem nevznikl na životním prostředí žádný prokazatelný 
následek protiprávního stavu. následek protiprávního stavu. následek protiprávního stavu. následek protiprávního stavu.     
Soud oproti žalobci neshledal rozpor v závěru žalovanSoud oproti žalobci neshledal rozpor v závěru žalovanSoud oproti žalobci neshledal rozpor v závěru žalovanSoud oproti žalobci neshledal rozpor v závěru žalovaného, který ve shodě s inspekcí uvážil, že ého, který ve shodě s inspekcí uvážil, že ého, který ve shodě s inspekcí uvážil, že ého, který ve shodě s inspekcí uvážil, že 
byť nebylo porušení zákonné povinnosti žalobcem svým charakterem závažné, nelze žalobci byť nebylo porušení zákonné povinnosti žalobcem svým charakterem závažné, nelze žalobci byť nebylo porušení zákonné povinnosti žalobcem svým charakterem závažné, nelze žalobci byť nebylo porušení zákonné povinnosti žalobcem svým charakterem závažné, nelze žalobci 
uložit sankci na samé dolní hranici. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení § 40 odst. 3 uložit sankci na samé dolní hranici. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení § 40 odst. 3 uložit sankci na samé dolní hranici. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení § 40 odst. 3 uložit sankci na samé dolní hranici. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení § 40 odst. 3 
zákona o ochraně ovzduší, je zákozákona o ochraně ovzduší, je zákozákona o ochraně ovzduší, je zákozákona o ochraně ovzduší, je zákonné rozmezí pro uložení pokuty 5.000,nné rozmezí pro uložení pokuty 5.000,nné rozmezí pro uložení pokuty 5.000,nné rozmezí pro uložení pokuty 5.000,---- Kč až 1 mil. Kč,  Kč až 1 mil. Kč,  Kč až 1 mil. Kč,  Kč až 1 mil. Kč, 
přičemž žalobci byla uložena pokuta 75.000,přičemž žalobci byla uložena pokuta 75.000,přičemž žalobci byla uložena pokuta 75.000,přičemž žalobci byla uložena pokuta 75.000,---- Kč, tedy ve výši 7,5% možného rozpětí.  Kč, tedy ve výši 7,5% možného rozpětí.  Kč, tedy ve výši 7,5% možného rozpětí.  Kč, tedy ve výši 7,5% možného rozpětí.     
Správním orgánům obou stupňů je přitom z praxe známa předpokládaná výše nákladů na Správním orgánům obou stupňů je přitom z praxe známa předpokládaná výše nákladů na Správním orgánům obou stupňů je přitom z praxe známa předpokládaná výše nákladů na Správním orgánům obou stupňů je přitom z praxe známa předpokládaná výše nákladů na 
provedení měření, které měl žaloprovedení měření, které měl žaloprovedení měření, které měl žaloprovedení měření, které měl žalobce učinit. Soud v této souvislosti zdůrazňuje již shora uvedené, bce učinit. Soud v této souvislosti zdůrazňuje již shora uvedené, bce učinit. Soud v této souvislosti zdůrazňuje již shora uvedené, bce učinit. Soud v této souvislosti zdůrazňuje již shora uvedené, 
a sice že sankcionované jednání žalobce znemožňuje inspekci zhodnotit podíl zdroje na a sice že sankcionované jednání žalobce znemožňuje inspekci zhodnotit podíl zdroje na a sice že sankcionované jednání žalobce znemožňuje inspekci zhodnotit podíl zdroje na a sice že sankcionované jednání žalobce znemožňuje inspekci zhodnotit podíl zdroje na 
znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem a nevykonání měření žalobcem nesmí být znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem a nevykonání měření žalobcem nesmí být znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem a nevykonání měření žalobcem nesmí být znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem a nevykonání měření žalobcem nesmí být 
výhodnější než svýhodnější než svýhodnější než svýhodnější než splnění zákonem stanovené povinnosti.plnění zákonem stanovené povinnosti.plnění zákonem stanovené povinnosti.plnění zákonem stanovené povinnosti.    
    
 
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 25. ledna 2011, č.j. 9 Ca 272/2008Praze ze dne 25. ledna 2011, č.j. 9 Ca 272/2008Praze ze dne 25. ledna 2011, č.j. 9 Ca 272/2008Praze ze dne 25. ledna 2011, č.j. 9 Ca 272/2008----31313131    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
    
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo 
zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec (dále jen 
ČIŽP, nebo inspekce, nebo prvostupňový správní orgán), ze dne 10.03.2008 č.j. 51/000/SR02/0801735. 
003/08/LMK, kterým byla žalobci podle § 40 odst. 3 písm.a) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší ), uložena pokuta ve výši 75.000,- Kč za 
porušení povinnosti provozovatele uvedené v § 11 odst.1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, to je za nezjištění 
množství vypouštěných znečišťujících látek ze zdroje lakovna na adrese Svárovská 1184, Česká Lípa, po jeho změně 
postupem a způsobem podle § 8 odst.1 písm. c) vyhlášky  č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících 
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látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky 
na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, v platném znění (dále jen 
vyhláška), a bylo rovněž rozhodnuto o povinnosti uhradit náklady správního řízení. 
(…) 
Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou 
tvrzených bodů na zákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou 
napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. 
Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy: 
Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, v rozhodném znění, pokutu ve výši od 5.000,- Kč do 
1.000.000,- Kč uloží inspekce provozovateli středního stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu z povinností 
stanovených mj. v § 11 odst.1 písm. c). 
Podle ustanovení § 11 odst.1 písm. c) jsou provozovatelé zvláště velkých a středních stacionárních zdrojů povinni 
zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících a pachových látek postupem a způsobem stanoveným prováděcí 
právním předpisem. 
Podle ustanovení § 41 odst. 3 téhož zákona při rozhodování o výši pokuty přihlíží orgán ochrany ovzduší k závažnosti 
porušení zákonné povinnosti, v době trvání protiprávního stavu, k výši vzniklé nebo hrozící škody a k případným 
následkům protiprávního stavu. 
Žalobce v podané žalobě předně namítal, že výše sankce musí zohledňovat míru a závažnost porušení zákona v 
konkrétním případě a je na správním orgánu, aby nestranně a objektivně posoudil všechny skutkové i právní okolnosti 
významné pro uložení pokuty a její výši, což v případě žalobce nebylo učiněno. Podle žalobce žalovaný pouze 
konstatoval, že závažnost pochybení nepovažuje za odpovídající minimální hranici sankce. Uvedl ale, že samotné 
jednání žalobce nezpůsobilo škody a hrozící škoda byla minimální. 
K tomu z obsahu spisového materiálu vyplynulo, že inspekce vykonala u žalobce ve dnech 6.12.2007 a 10.1.2008 
kontrolu provozovatele zdroje (provoz středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – průmyslová aplikace 
nátěrových hmot a lakovna, podle bodu 4. 2. 2. přílohy č. 2 vyhlášky ) a tyto kontroly vykonala na základě trvajících 
podnětů okolních obyvatel na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v této provozovně, naposledy ze dne 30.10.2007, 
když tyto podněty se týkaly především obtěžování zápachem nad přípustnou míru. Při kontrolách bylo zjištěno, že 
žalobce nemůže doložit splnění některých povinností provozovatele středního zdroje znečišťování (dále jen 
provozovatel ) podle § 11 zákona o ochraně ovzduší, mj. měl předložit protokol o provedeném jednorázovém měření 
na uvedeném zdroji. Tato jeho povinnost vyplývá z § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky, konkrétně měl prokázat splnění 
povinnosti zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek postupem a způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem (vykonat autorizované měření emisí). Podle citovaného ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
měl žalobce autorizované měření vykonat do 3 měsíců od významného a trvalého zásahu do konstrukce, nebo 
vybavení zařízení stroje, který by mohl vézt ke změně emisí. Takový zásah byl konstatován v protokolu z kontroly ze 
dne 16.10.2006, kdy na základě zjištění zaznamenaných v tomto protokole inspekce uložila v roce 2006 žalobci 
pokutu ve výši 60.000,- Kč za provozování zdroje bez povolení ke změně stavby. Právní moci rozhodnutí odvolacího 
orgánu v této věci, tj. dne 31.1.2007, započala běžet 3 měsíční lhůta pro provedení autorizovaného měření. V průběhu 
tehdejšího měření se změnil provozovatel předmětného zdroje (19.12.2006) a stal se jím žalobce jako právní 
nástupce, na něj tedy tato povinnost přešla. Při shora citovaných kontrolách však bylo zjištěno, že měření nebylo 
provedeno. V průběhu správního řízení se žalobce k zahájení řízení nevyjádřil. Inspekce proto vydala prvoinstanční 
správní rozhodnutí dne 10.03.2008 pod č.j. 51/000/SR02/0801735.003/08/LMK, kde popsala skutkový stav, který 
právně posoudila a rozhodla o uložení pokuty za uvedený správní delikt ve výši 75.000,- Kč, své právní závěry 
odůvodnila. K úvaze o stanovení výše pokuty podle § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší inspekce uvedla, že 
vycházela ze skutečnosti, že se jedná o střední zdroj znečištění. Za přitěžující považovala skutečnost, že tento zdroj byl 
již několikrát opakovaně předmětem  podnětů okolních obyvatel v souvislosti s výskytem zápachu, přičemž uvedené 
jednání žalobce znemožňuje orgánu ochrany ovzduší zhodnocení podílu zdroje na znečišťování ovzduší a obtěžování 
okolí zápachem. Přihlédla rovněž k morálnímu aspektu této věci, kdy by nevykonání měření nemělo být výhodnější, 
než plnění povinnosti provozovatele středního zdroje. Konkrétně při posouzení kritérií podle § 41 odst. 3 zákona o 
ochraně ovzduší přihlédla i k tomu, že porušení povinnosti provozovatele nebylo podle jejího názoru svým 
charakterem závažné, prokázané trvání protiprávního stavu bylo lze časově omezit na dobu 7 měsíců, výše vzniklé 
nebo hrozící škody byla minimální a měla za to, že porušením zákonné povinnosti žalobcem nevznikl na životním 
prostředí žádný prokazatelný následek protiprávního stavu. Proto zvolila pokutu při spodní hranici zákonného rozmezí 
od 5.000,- Kč do 1.000.000.,- Kč, ve výši 75.000,- Kč, tedy ve výši 7,5% možného rozpětí. V odvolání proti 
prvostupňovému rozhodnutí žalobce obdobně jako v žalobě namítal, že uložená pokuta je neadekvátní danému stavu, 
porušení povinnosti nebylo svým charakterem závažné a výše hrozící škody byla minimální. Nevznikl tak žádný 
prokazatelný následek protiprávního stavu. O odvolání rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím, kde se 
ztotožnil s posouzením správního orgánu I. stupně, přihlédl k tomu, že žalobce naplnění skutkové podstaty správního 
deliktu nezpochybnil a k tomu, že uložení pokuty je pro správní orgán podle § 40 zákona o ochraně ovzduší 
obligatorní, neboť zákon neobsahuje žádné liberační důvody. K výši uložené sankce dospěl k závěru, že její výše je v 
zákonném stanoveném rozmezí a že prvoinstanční správní orgán při stanovení výše postupoval podle hledisek daným 
§ 41 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a tato hlediska odůvodnil. Podle žalovaného je výše sankce přiměřená, byť 
samotné jednání žalobce nezpůsobilo škody a hrozící škoda byla podle inspekce minimální. Žalovaný uvedl, že sankce 
nemůže být uložena na samé spodní hranici zákonem stanoveného rozmezí, neboť má-li plnit funkci správního 
trestání, nemůže být nižší, než jsou předpokládané náklady, které by provozovatel musel vynaložit pokud by svoji 
povinnost splnil. 
Podstatou sporu je posouzení, zda správní orgány posoudily skutkové i právní okolnosti projednávané věci nestranně 
a objektivně, a zda přihlédly ke všem kritériím rozhodným pro stanovení výše pokuty v projednávané věci. 
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Podle stanoviska soudu je žalobcova námitka nedůvodná. Je tomu tak proto, že z obsahu spisového materiálu a 
rozhodnutí správních orgánů obou stupňů není patrný žádný náznak neobjektivity resp. nestrannosti správních orgánů 
při posuzování správního deliktu žalobce. Soud má zato, že prvoinstanční správní orgán a posléze žalovaný posoudili 
všechny rozhodné skutkové okolnosti v souladu ze zákonem a právem dospěli k závěru, že se žalobce dopustil 
správního deliktu a porušení ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, neboť nesplnil povinnost 
zjišťovat množství znečišťujících a pachových látek postupem a způsobem stanoveným prováděcím předpisem, což 
žalobce ostatně ani netvrdil. Z odůvodnění prvoinstančního správního rozhodnutí a žalobou napadeného rozhodnutí je 
rovněž zřejmé, že správní orgány přihlédly ke kritériím rozhodným pro výši pokuty ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 
zákona o ochraně ovzduší, když zhodnotily závažnost porušení zákonné povinnosti a uvedly, že porušení povinnosti 
provozovatele nebylo svým charakterem závažné, zároveň však zdůraznily, že tento zdroj byl již v minulosti 
předmětem podnětů okolních obyvatel v souvislosti s výskytem zápachu a že sankcionované jednání žalobce 
znemožňuje orgánu o ochraně ovzduší zhodnotit podíl zdroje na znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem. 
Soud se ztotožňuje s názorem inspekce i žalovaného v tom, že sankce musí mít i výchovný charakter a musí vést 
žalobce i obdobné provozovatele k závěru, že nevykonání měření nesmí být výhodnější, než plnění povinnosti 
provozovatele středního zdroje. Správní orgány vzaly rovněž v úvahu dobu trvání protiprávního stavu, kterou vymezily 
na dobu 7 měsíců tj. od právní moci rozhodnutí vydaném v předchozím správním řízení 
s provozovatelem zdroje do doby první kontroly (6.12.2007) se započtením tříměsíční lhůty pro provedení 
autorizovaného měření v souvislosti s předchozí kontrolou, tj. za dobu od května do konce listopadu 2007. Správní 
orgány uvážily i výši vzniklé nebo hrozící škody, kterou považovaly za minimální, a měly za to, že porušení povinnosti 
žalobcem nevznikl na životním prostředí žádný prokazatelný následek protiprávního stavu. Soud oproti žalobci 
neshledal rozpor v závěru žalovaného, který ve shodě s inspekcí uvážil, že byť nebylo porušení zákonné povinnosti 
žalobcem svým charakterem závažné, nelze žalobci uložit sankci na samé dolní hranici. Jak vyplývá ze shora 
citovaného ustanovení § 40 odst.3 zákona o ochraně ovzduší je minimální hranice 5.000,- Kč, přičemž žalobci byla 
uložena pokuta 75.000,- Kč, tedy ve výši 7,5% možného rozpětí. Správním orgánům obou stupňů je přitom z praxe 
známa předpokládaná výše nákladů na provedení měření, které měl žalobce učinit. Soud v této souvislosti zdůrazňuje 
již shora uvedené, a sice že sankcionované jednání žalobce znemožňuje inspekci zhodnotit podíl zdroje na 
znečišťování ovzduší a obtěžování okolí zápachem a nevykonání měření žalobcem nesmí být výhodnější než splnění 
zákonem stanovené povinnosti. Lze tak uzavřít, že správní úvaha, kterou správní orgány o výši sankce učinily, 
odpovídá zákonným hlediskům a je s nimi v souladu. 
(…) 
Soud nepřistoupil na žalobcův návrh na moderaci, neboť neshledal důvody pro které by bylo lze považovat trest 
uložený ve zjevně nepřiměřené výši. 
(…)          
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Účastenství územních samosprávných celků vÚčastenství územních samosprávných celků vÚčastenství územních samosprávných celků vÚčastenství územních samosprávných celků v    řízení o povolení ke změně stavby zdroje řízení o povolení ke změně stavby zdroje řízení o povolení ke změně stavby zdroje řízení o povolení ke změně stavby zdroje 
znečišťování ovzdušíznečišťování ovzdušíznečišťování ovzdušíznečišťování ovzduší    
    
kkkk    ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochustanovení § 17 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochustanovení § 17 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochustanovení § 17 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o raně ovzduší a o raně ovzduší a o raně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůzměně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůzměně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůzměně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 27 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění ustanovení § 27 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění ustanovení § 27 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění ustanovení § 27 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
 
    
I.    Pro posouzení účastI.    Pro posouzení účastI.    Pro posouzení účastI.    Pro posouzení účastenství v řízení není podstatné, zda rozhodnutím orgánu ochrany ovzduší enství v řízení není podstatné, zda rozhodnutím orgánu ochrany ovzduší enství v řízení není podstatné, zda rozhodnutím orgánu ochrany ovzduší enství v řízení není podstatné, zda rozhodnutím orgánu ochrany ovzduší 

do práv a právem chráněných zájmů odvolatele (žalobce) skutečně bylo zasaženo, ale je do práv a právem chráněných zájmů odvolatele (žalobce) skutečně bylo zasaženo, ale je do práv a právem chráněných zájmů odvolatele (žalobce) skutečně bylo zasaženo, ale je do práv a právem chráněných zájmů odvolatele (žalobce) skutečně bylo zasaženo, ale je 
podstatné, zda zasaženo být mohlo.podstatné, zda zasaženo být mohlo.podstatné, zda zasaženo být mohlo.podstatné, zda zasaženo být mohlo.    

    
II.   ZII.   ZII.   ZII.   Z    materiálního hlediska jsou důsledky rozhodnutí orgánu omateriálního hlediska jsou důsledky rozhodnutí orgánu omateriálního hlediska jsou důsledky rozhodnutí orgánu omateriálního hlediska jsou důsledky rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší totožné se situací, chrany ovzduší totožné se situací, chrany ovzduší totožné se situací, chrany ovzduší totožné se situací, 

kdy by byl povolen zcela nový zdroj znečištění ovzduší, a fakticky tomu tak i je. Provoz kdy by byl povolen zcela nový zdroj znečištění ovzduší, a fakticky tomu tak i je. Provoz kdy by byl povolen zcela nový zdroj znečištění ovzduší, a fakticky tomu tak i je. Provoz kdy by byl povolen zcela nový zdroj znečištění ovzduší, a fakticky tomu tak i je. Provoz 
předchozího zdroje znečištění byl předchozím provozovatelem natrvalo ukončen, ukončení předchozího zdroje znečištění byl předchozím provozovatelem natrvalo ukončen, ukončení předchozího zdroje znečištění byl předchozím provozovatelem natrvalo ukončen, ukončení předchozího zdroje znečištění byl předchozím provozovatelem natrvalo ukončen, ukončení 
provozu bylo oznámeno příslušnému orgánu ochrprovozu bylo oznámeno příslušnému orgánu ochrprovozu bylo oznámeno příslušnému orgánu ochrprovozu bylo oznámeno příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Tím předchozí zdroj znečištění any ovzduší. Tím předchozí zdroj znečištění any ovzduší. Tím předchozí zdroj znečištění any ovzduší. Tím předchozí zdroj znečištění 
po právní stránce zanikl. Zdroj znečištění ovzduší pak v podstatě zanikl i po technické po právní stránce zanikl. Zdroj znečištění ovzduší pak v podstatě zanikl i po technické po právní stránce zanikl. Zdroj znečištění ovzduší pak v podstatě zanikl i po technické po právní stránce zanikl. Zdroj znečištění ovzduší pak v podstatě zanikl i po technické 
stránce, neboť ze spisu vyplývá, že původní technické zařízení je v nynější době zcela stránce, neboť ze spisu vyplývá, že původní technické zařízení je v nynější době zcela stránce, neboť ze spisu vyplývá, že původní technické zařízení je v nynější době zcela stránce, neboť ze spisu vyplývá, že původní technické zařízení je v nynější době zcela 
nepoužitelné a musí být kompletně zrenepoužitelné a musí být kompletně zrenepoužitelné a musí být kompletně zrenepoužitelné a musí být kompletně zrekonstruováno, resp. nahrazeno novým. Je třeba konstruováno, resp. nahrazeno novým. Je třeba konstruováno, resp. nahrazeno novým. Je třeba konstruováno, resp. nahrazeno novým. Je třeba 
souhlasit i s žalobcem v tom, že z komína, který přísluší k předmětné kotelně, po dobu souhlasit i s žalobcem v tom, že z komína, který přísluší k předmětné kotelně, po dobu souhlasit i s žalobcem v tom, že z komína, který přísluší k předmětné kotelně, po dobu souhlasit i s žalobcem v tom, že z komína, který přísluší k předmětné kotelně, po dobu 
několika let nevycházely žádné zplodiny, a nebylo jím tedy nijak znečišťováno ovzduší.několika let nevycházely žádné zplodiny, a nebylo jím tedy nijak znečišťováno ovzduší.několika let nevycházely žádné zplodiny, a nebylo jím tedy nijak znečišťováno ovzduší.několika let nevycházely žádné zplodiny, a nebylo jím tedy nijak znečišťováno ovzduší.    

      Soud proto uzavírá, že faktick      Soud proto uzavírá, že faktick      Soud proto uzavírá, že faktick      Soud proto uzavírá, že faktické důsledky rozhodnutí orgány ochrany ovzduší, tj. jeho dopady é důsledky rozhodnutí orgány ochrany ovzduší, tj. jeho dopady é důsledky rozhodnutí orgány ochrany ovzduší, tj. jeho dopady é důsledky rozhodnutí orgány ochrany ovzduší, tj. jeho dopady 
na kvalitu ovzduší v obci, jsou totožné jako u rozhodnutí, jímž by byl povolen nový zdroj na kvalitu ovzduší v obci, jsou totožné jako u rozhodnutí, jímž by byl povolen nový zdroj na kvalitu ovzduší v obci, jsou totožné jako u rozhodnutí, jímž by byl povolen nový zdroj na kvalitu ovzduší v obci, jsou totožné jako u rozhodnutí, jímž by byl povolen nový zdroj 
znečištění do provozu.znečištění do provozu.znečištění do provozu.znečištění do provozu.    
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III. Jelikož jsou důsledky rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší stejné se situací nIII. Jelikož jsou důsledky rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší stejné se situací nIII. Jelikož jsou důsledky rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší stejné se situací nIII. Jelikož jsou důsledky rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší stejné se situací nově ově ově ově 

povolovaného, resp. umisťovaného zdroje znečišťování, je dle názoru soudu zřejmé, že s povolovaného, resp. umisťovaného zdroje znečišťování, je dle názoru soudu zřejmé, že s povolovaného, resp. umisťovaného zdroje znečišťování, je dle názoru soudu zřejmé, že s povolovaného, resp. umisťovaného zdroje znečišťování, je dle názoru soudu zřejmé, že s 
žalobcem mělo být jednáno jako s účastníkem řízení, což nepřímo potvrzuje i sám žalovaný, žalobcem mělo být jednáno jako s účastníkem řízení, což nepřímo potvrzuje i sám žalovaný, žalobcem mělo být jednáno jako s účastníkem řízení, což nepřímo potvrzuje i sám žalovaný, žalobcem mělo být jednáno jako s účastníkem řízení, což nepřímo potvrzuje i sám žalovaný, 
který ve svém rozhodnutí doslovně uvádí: „který ve svém rozhodnutí doslovně uvádí: „který ve svém rozhodnutí doslovně uvádí: „který ve svém rozhodnutí doslovně uvádí: „V daném kontextu vyvstává otázka,V daném kontextu vyvstává otázka,V daném kontextu vyvstává otázka,V daném kontextu vyvstává otázka, zda se  zda se  zda se  zda se 
opětovné zprovoznění předmětné kotelny může dotýkat práva územního samosprávného opětovné zprovoznění předmětné kotelny může dotýkat práva územního samosprávného opětovné zprovoznění předmětné kotelny může dotýkat práva územního samosprávného opětovné zprovoznění předmětné kotelny může dotýkat práva územního samosprávného 
celku na samosprávu. V případě nově umisťovaného zdroje znečišťování by tomu tak bylo, celku na samosprávu. V případě nově umisťovaného zdroje znečišťování by tomu tak bylo, celku na samosprávu. V případě nově umisťovaného zdroje znečišťování by tomu tak bylo, celku na samosprávu. V případě nově umisťovaného zdroje znečišťování by tomu tak bylo, 
…………““““    

 
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 15. září 2011, č.j. 10 A 62/2010Praze ze dne 15. září 2011, č.j. 10 A 62/2010Praze ze dne 15. září 2011, č.j. 10 A 62/2010Praze ze dne 15. září 2011, č.j. 10 A 62/2010----63636363----67676767    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
    
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví, kterým bylo jako 
nepřípustné zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2007 čj. KUJI 
25292/2007;OZP 1586/2006,292/2007 Hab, kterým bylo žalobci vydáno povolení podle § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ke změně 
stavby středního zdroje znečišťování ovzduší „rekonstrukce kotelny a olejového hospodářství“ v obci Stojčín a byly 
stanoveny podmínky pro ochranu ovzduší. 
(…) 
Ze správního spisu vyplývají následující rozhodné skutečnosti: 
K žádosti žalobce bylo dne 20. 8. 2004 krajským úřadem vydáno rozhodnutí čj. KUJI 11815/2004 OZP/Hab-2, kterým 
bylo podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší povoleno uvedení stavby středního zdroje znečišťování 
„Rekonstrukce kotelny a olejového hospodářství Stojčín“ do zkušebního provozu. Odvolání žalobce proti tomuto 
rozhodnutí bylo rozhodnutím žalovaného ze dne 13. 1. 2005 čj. 560/3386/04 zamítnuto jako nepřípustné. 
K žalobě žalobce bylo tohoto rozhodnutí žalovaného zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2006 
čj. 11 Ca 71/2005-40 jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Soud především uvedl, že pokud žalobce podal 
odvolání proti uvedenému rozhodnutí, bylo povinností žalovaného vypořádat se věcně a jednoznačně s otázkou, zda 
žalobce měl či neměl v řízení před orgánem prvního stupně postavení účastníka řízení. Dále soud přisvědčil tomu, že 
rozhodnutí dle § 17 odst. 1 písm.d) zákona má povahu rozhodnutí předběžného, v daném případě však dospěl k 
závěru, že žalovaný se dostatečně nezabýval otázkou, zda rozhodnutí krajského úřadu bylo vydáno v rámci řízení 
vedeného dle stavebního zákona. 
Řízení o této žádosti bylo zastaveno usnesením krajského úřadu ze dne 25. 10. 2006 čj. KUJI 74873/2006; OZP 
1609/2006 Hab poté, co investor tuto žádost vzal zpět.  
Ze spisu dále vyplývá, že dne 16. 10. 2006 podal žalobce (investor) novou žádost o vydání povolení dle § 17 odst. 2 
písm. f) zákona o ovzduší na akci „Rekonstrukce kotelny a olejového hospodářství, k. ú. Stojčín“. K žádosti byla 
připojena dokumentace, z níž mimo jiné vyplývá, že projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který dříve sloužil 
jako kotelna na těžký topný olej, záměrem investora je mj. znovuzprovoznění kotelny. 
Krajský úřad následně požádal o odborné vyjádření k předložené dokumentaci Českou inspekci životního prostředí 
(dále jen „ČIŽP“), která přípisem ze dne 9.11.2006 dle § 46 odst. 1 písm.l) zákona o ochraně ovzduší sdělila, že pro 
uvedenou kotelnu doposud nebylo vydáno rozhodnutí, kterým by byla povolena stavba středního zdroje, proto nemůže 
být vydáno stanovisko k vydání povolení dle § 17 odst. 2 písm. f) téhož zákona tj. ke změně používaného paliva a 
provozovatel zdroje by měl nejprve zažádat o povolení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší (dle 
projektové dokumentace provozovatel zamýšlí provést změnu stavby, která by v tomto případě byla bez povolení). 
K uvedenému se vyjádřil žadatel – resp. zástupce investora v tom smyslu, že žádal ČIŽP o vyjádření ke změně 
používaného paliva, poukázal na předchozí vydaná rozhodnutí a uzavřel, že jde „pouze o výměnu kotle a modernizaci 
kotelny a přístavbu stáčecího místa“ (dopis z 21.11.2006). 
Přípisem ze dne 29.11.2006 se k podkladům vyjádřila obec Stojčín tak, že nesouhlasí s vydáním povolení změny 
používaného paliva dle § 17 odst. 2 písm. f) zákona a namítla mj. to, že je vedeno Městským úřadem Počátky řízení o 
odstranění nepovolených stavebních úprav předmětné stavby. 
Krajský úřad usnesením z 15.12.2006 řízení ve věci přerušil a vyzval investora k doplnění žádosti; v odůvodnění 
tohoto usnesení s odkazem na předně uvedený rozsudek je mj. uvedeno, že obec Stojčín je účastníkem řízení a dále 
obsah vyjádření ČIŽP a vyjádření uvedené obce, s tím, že je nejprve třeba, aby investor požádal o povolení dle § 17 
odst. 1 písm. c) zákona. 
Investor - žadatel podáním doručeným krajskému úřadu v intencích usnesení uvedl, že žádost se týká povolení dle § 
17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší a doplnil požadované náležitosti. K tomu se opět vyjádřila ČIŽP podáním 
z 9.3.2007, k tomuto podkladu pak podal vyjádření investor i obec Stojčín 
Krajský úřad dotazem u Městského úřadu Počátky ověřil, že tento úřad (jako příslušný stavební úřad pro k. ú. Stojčín) 
vede řízení o odstranění stavby dle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ve věci stavby „stavebních úprav kotelny a 
olejového hospodářství v areálu Stojčín čp. 34“, které bylo ke dni vydání rozhodnutí krajského úřadu přerušeno do 
doby doplnění rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší. 
Rozhodnutím ze dne 17. 4. 2007, čj. KUJI 25292/2007; OZP 1586/2006, 292/2007, Hab krajský úřad povolil 
žalobci dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ovzduší změnu stavby zdroje znečišťování ovzduší s názvem „Rekonstrukce 
kotelny a olejového hospodářství“. V odůvodnění tohoto rozhodnutí je k otázce okruhu účastníků řízení uvedeno, že 
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„podle právního názoru uvedeného v rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 11 Ca 71/2005, ze dne 31. 5. 2005 je 
účastníkem správního řízení v novém projednání také obec Stojčín“. Dále obsahuje odůvodnění rozhodnutí věcné 
vypořádání námitek, které žalobce v průběhu řízení před krajským úřadem uplatnil. 
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 9. 5. 2007 odvolání, které bylo rozhodnutím ze dne 30. 7. 2007 čj. 
560/1732/07 zamítnuto jako nepřípustné. 
Žalovaný v odůvodnění uvedl, že Městský úřad Počátky, stavební úřad, vede řízení o dodatečném povolení uvedené 
stavby a v tomto stavebním řízení má obec postavení účastníka řízení. Dospěl k závěru, že odvoláním napadené 
rozhodnutí má předběžný charakter, což znamená, že tímto rozhodnutím nemohou být dotčené osoby přímo dotčeny 
ve svých právech nebo povinnostech. Vzhledem k tomu není žalobce účastníkem řízení, a jeho odvolání je proto 
nepřípustné. 
Žalovaný uvedl, že se v tomto ohledu řídil právním názorem uvedeným v předchozím rozsudku Městského soudu v 
Praze, v němž soud souhlasil s názorem, že rozhodnutí dle § 17 odst. 1 zákona o ovzduší jsou svou povahou 
rozhodnutími předběžného charakteru, předchozí rozhodnutí žalovaného však zrušil, neboť z obsahu spisového 
materiálu vyplývaly důvodné pochybnosti, že rozhodnutí krajského úřadu bylo skutečně vydáno v rámci řízení podle 
stavebního zákona. Krajský úřad tyto pochybnosti odstranil dotazem na příslušný stavební úřad, nicméně z toho 
nevyvodil odpovídající závěr. 
K žalobě žalobce bylo i toto rozhodnutí žalovaného zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2009, 
čj. 10 Ca 301/2007-51, neboť právní názor vyslovený v předchozím zrušujícím rozsudku 11 Ca 71/2005-40 ze dne 
31. 5. 2006, z něhož žalovaný vycházel, byl překonán usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze 
dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 47/2005-86. 
Žalovaný poté dne 8. 1. 2010 vydal žalobou napadené rozhodnutí čj. 7242/560/09;96451/ENV/09, kterým odvolání 
žalobce opětovně zamítl jako nepřípustné podle § 92 odst. 1 správního řádu. 
V odůvodnění rozhodnutí žalovaný nejprve shrnul dosavadní průběh správního řízení a poté uvedl, že se znovu 
meritorně zabýval otázkou účastenství žalobce v předmětném řízení. Uvedl, že jediným přímým účastníkem, o jehož 
právech nebo povinnostech se předmětné řízení vede, je investor. Krajský úřad za dalšího účastníka předmětného 
řízení určil také žalobce s poukazem na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.5. 2006, č.j. 11 Ca 71/2005-
40, aniž by však konkretizoval práva nebo povinnosti, ve kterých by mohl být žalobce v dané věci přímo dotčen. 
Citovaný rozsudek přitom obci postavení účastníka řízení přímo nepřiznává, jak si krajský úřad mylně vyložil. 
Žalovaný poukázal na to, že sám žalobce svá práva nebo povinnosti, které by mohly být rozhodnutím přímo dotčeny, 
nikterak nespecifikuje a neučinil tak ani v rámci podané správní žaloby. Žalovaný proto znovu posoudil otázku 
účastenství obce nejen z hledisek uvedených v odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.8. 2009, č.j. 
10 Ca 301/2007-51, ale zvažoval i všechna možná dotčená práva a povinnosti, která tvrdil žalobce v předchozím 
správním řízení. 
Žalovaný uvedl, že v předchozím řízení argumentoval žalobce k otázce svého účastenství povinností pečovat o 
všestranný rozvoj svého území, povinností pečovat o potřeby svých občanů a povinností chránit veřejný zájem s 
poukazem na ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. Dále se dovolával práva svých občanů na ochranu 
zdraví a práva na příznivé životní prostředí. Opětovné zprovoznění kotelny by podle názoru žalobce mohlo vést k 
ohrožení pohody bydlení občanů obce a ke zhoršení životního prostředí v daném místě. 
Žalovaný dále uvedl, že účastenství územních samosprávných celků ve správním řízení pouze z titulu dotčení jejich 
práva na samosprávu je velmi komplikovanou otázkou mimo jiné i proto, že neexistuje jasná hranice mezi věcmi 
samosprávy patřícími do působnosti kraje a těmi, které jsou v působnosti obce. Vzhledem k výšce předmětného 
komína (32 metrů) vedoucí k žádanému širokému rozptylu exhalací by tak v daném konkrétním případě ani nebylo 
jednoznačně zřejmé, zdá má být účastníkem řízení obec Stojčín nebo i některé ze sousedních obcí či snad přímo kraj. 
Tento závěr podpořil žalovaný i odůvodněním rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7.11. 2007 č.j. 3 As 
33/2006-84, kde je mimo jiné uvedeno, že ústavní právo na samosprávu musí být v každé obci zaručeno, není však 
samo o sobě důvodem k účastenství obce ve správním řízení. 
Pokud se jedná o veřejný zájem na ochraně vnějšího ovzduší, tento chrání v prvé řadě orgán ochrany ovzduší, který 
předmětné řízení vede, dále pak Česká inspekce životního prostředí v postavení dotčeného správního orgánu a 
konečně také Ministerstvo životního prostředí v postavení odvolacího správního orgánu. Jiná práva nebo povinnosti 
potencionálně rozhodnutím zasažené a právními předpisy chráněné obec Stojčín ve svých podáních netvrdila. 
Žalovaný přitom nezjistil žádné relevantní skutečnosti, na jejichž základě by bylo možno přiznat žalobci postavení 
účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu. V předmětném objektu byla kotelna na těžký topný olej historicky 
provozována, spaliny přitom odcházely týmž zděným komínem o výšce 32 metrů, původní jmenovitý tepelný výkon 
kotelny byla 2,4 - 2,6 MW, nově uvažovaných jmenovitý tepelný výkon ve výši 2,8 MW představuje do té míry 
zanedbatelné navýšení, že ho nelze označit za potenciální zásah do případných vlastnických či jiných práv obce. 
Žalovaný dále odkázal na ustálenou rozhodovací praxi, kdy orgány ochrany ovzduší při rozhodování podle § 17 obcím 
postavení účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu běžně nepřiznávají. K tomu uvedl, že je třeba ctít zásadu 
legitimního očekávání. 
Pokud jde o třetí skupinu účastníků řízení upravenou v ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu žalovaný uvedl, že 
některé zvláštní zákony přiznávají postavení účastníků i osobám, o jejíchž právech nebo povinnostech se řízení 
nevede a tato jím ani nemohou být přímo dotčena, tj. osobám, které by se jinak nemohly na základě § 27 odst. 1 
nebo odst. 2 správního řádu úspěšně domáhat svého účastenství v řízení. V řízeních podle § 17 zákona o ochraně 
ovzduší však tento právní předpis účastenství obcí nikde nezakotvuje. Žalovaný dále uvedl, že v daném kontextu 
vyvstává otázka, zda se opětovné zprovoznění předmětné kontroly může dotýkat práva územního samosprávného 
celku na samosprávu. V případě nově umisťovaného zdroje znečišťování ovzduší by tomu tak bylo, ale v případě 
rekonstrukce kotelny je dle názoru žalovaného sporné nejen postavení účastníka řízení, ale i přiznání postavení 
dotčeného orgánu. Ovšem vzhledem k faktu, že krajský úřad jednal s žalobcem v průběhu celého prvoinstančního 
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řízení jako s regulérním účastníkem, včetně kvalifikovaného vypořádání námitek obce v rámci odůvodnění rozhodnutí, 
nelze o nějaké újmě na právech v možném postavení dotčeného orgánu vůbec uvažovat. 
Pro úplnost žalovaný poukázal na to, že podle § 42 písm. h) zákona o ochraně ovzduší jsou obce jedním z orgánů 
ochrany ovzduší. Přenesenou působnost obce v rozsahu § 50 odst. 1 a odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vykonává 
obecní úřad, který je mimo jiné také dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle 
stavebního zákona. 
Žalovaný proto dospěl k závěru, že žalobce nemá postavení účastníka v předmětném řízení a jeho odvolání je tak 
nepřípustné. 
Následně se žalovaný zabýval otázkou, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí krajského úřadu v 
přezkumném řízení, pro obnovu řízení a nebo pro vydání nového rozhodnutí, a dospěl k závěru, že tomu tak není. 
Tento závěr následně podrobně odůvodnil. Mimo jiné se zabýval i zpochybněním kategorizace kotelny jakožto 
stávajícího spalovacího zdroje ze strany žalobce v průběhu řízení. K tomu uvedl, že podle ustanovení § 4 odst. 10 
zákona o ochraně ovzduší je povinností provozovatele zařadit zdroj do příslušné kategorie. V pochybnostech rozhoduje 
o zařazení zdroje Česká inspekce životního prostředí, a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu nebo z 
podnětu jiného orgánu ochrany ovzduší. V předmětném správním řízení se však krajský úřad i Česká inspekce 
životního prostředí s kategorizací zdroje tak, jak ji provedl provozovatel, ztotožnily. Objekt kotelny je původní, a 
přestože bylo její zařízení vyřazeno pro nějaký čas z provozu, nejedná se o nově umisťovaný zdroj, nýbrž o modernizaci 
zdroje stávajícího. 
Při ústním jednání před soudem dne 13. 9. 2011 účastníci setrvali na svých stanoviscích, žalobce odkázal na 
podanou žalobu, žalovaný s poukazem na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a vyjádření k podané žalobě 
navrhl, aby byla žaloba zamítnuta. 
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, v 
rozsahu uplatněných žalobních námitek, kterými je vázán, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. 
Soud předně odkazuje na ustálenou judikaturu správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 
As 59/2004), dle níž je rozhodnutí o zamítnutí odvolání pro nepřípustnost (§ 92 zákona č. 500/2004 Sb., dříve § 60 
zákona č. 71/1967 Sb.) napadnutelným správní žalobou. 
V dané věci je předmětem přezkumu rozhodnutí žalovaného, kterým bylo odvolání žalobce zamítnuto jako 
nepřípustné s odůvodněním, že mu nepříslušelo v řízení o vydání povolení dle § 17 odst. 1 písm.c) zákona postavení 
účastníka řízení (podle § 27 odst. 2 správního řádu), neboť rozhodnutí vydané v I. stupni se podle žalovaného nemohlo 
přímo dotknout (zasáhnout) jeho práva. Žalovaný tedy věcně nerozhodoval o správnosti, resp. zákonnosti rozhodnutí 
krajského úřadu, proto se ani soud otázkou zákonnosti či věcné správnosti rozhodnutí krajského úřadu nemohl 
zabývat a mohl pouze přezkoumat závěr žalovaného o tom, že žalobce neměl (nepřísluší mu) postavení účastníka 
řízení v řízení vedeném dle § 17 odst. 1 písm.c) zákona. 
Podle ust. § 53 zákona č. 86/2002 Sb. platí, že na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s 
výjimkou rozhodování podle § 8 a § 17 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Zákon nestanoví specielně oproti správnímu 
řádu okruh účastníků řízení pro řízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona (ani pro jiná řízení vedená podle § 17 zákona). 
Podle § 27 odst. 2 správního řádu účastníky řízení jsou též (tedy kromě účastníků vymezených v § 27 odst. 1) další 
dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Podle § 28 odst. 1 
správního řádu je v pochybnostech považován za účastníka řízení každý, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud není 
prokázán opak. 
Soud proto zdůrazňuje, že pro posouzení účastenství v řízení není podstatné, zda rozhodnutím krajského úřadu do 
práv a právem chráněných zájmů odvolatele (žalobce) skutečně bylo zasaženo, ale je podstatné, zda zasaženo být 
mohlo. 
V daném případě je spor mezi žalobcem a žalovaným mj. o to, zda rozhodnutím krajského úřadu byla osobě 
zúčastněné na řízení povolena změna stávajícího zdroje či šlo o povolení zcela nového zdroje znečištění. Formálně je 
stav takový, jak uvádí žalovaný, tj. že krajský úřad vydal povolení ke změně stavby stávajícího středního zdroje 
znečišťování ovzduší. Tomu odpovídá i podaná žádost, o níž bylo řízení vedeno, a odpovídá tomu i výrok rozhodnutí 
krajského úřadu. 
Z materiálního hlediska je však situace jiná. Ze spisu vyplývá, že předchozí provozovatel zdroje znečištění, společnost 
Wienerberger Cihlářský průmysl, a. s., ke dni 15. 11. 1995 provoz kotelny ukončil, a to natrvalo. Tuto skutečnost 
oznámil Okresnímu úřadu v Pelhřimově jako tehdy příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Kotelna pak byla několik let 
zcela mimo provoz. Tomu odpovídá i dokumentace přiložená k žádosti, podle níž „kotle, trubní vedení, armatury a 
technologie stáčení jsou po několikaleté topné přestávce a vlivem povětrnostních vlivů v havarijním stavu a v 
současné době již nepoužitelné. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k celkové rekonstrukci kotelny, a to jak 
technologie, tak i stavební části“ (str. 2 souhrnné technické zprávy). Z vyjádření ČIŽP ze dne 9. 11. 2006 zaslaného 
krajskému úřadu nadto vyplývá, že „pro uvedenou kotelnu doposud nebylo vydáno rozhodnutí, kterým by byla 
povolena stavba středního zdroje“, a nelze tedy rozhodovat o jeho změně. 
Z uvedeného vyplývá, že důsledky rozhodnutí krajského úřadu jsou totožné se situací, kdy by byl povolen zcela nový 
zdroj znečištění ovzduší a fakticky tomu tak i je. Provoz předchozího zdroje znečištění byl předchozím provozovatelem 
natrvalo ukončen, ukončení provozu bylo oznámeno příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Tím předchozí zdroj 
znečištění po právní stránce zanikl. Zdroj znečištění ovzduší pak v podstatě zanikl i po technické stránce, neboť ze 
spisu vyplývá, že původní technické zařízení je v nynější době zcela nepoužitelné a musí být kompletně 
zrekonstruováno, resp. nahrazeno novým. Je třeba souhlasit i s žalobcem v tom, že z komína, který přísluší k 
předmětné kotelně, po dobu několika let nevycházely žádné zplodiny a nebylo jím tedy nijak znečišťováno ovzduší. 
Soud proto uzavírá, že faktické důsledky rozhodnutí krajského úřadu, tj. jeho dopady na kvalitu ovzduší v obci Stojčín, 
jsou totožné jako u rozhodnutí, jímž by byl povolen nový zdroj znečištění do provozu. Sám žalovaný přitom dospěl k 
závěru, že v takovém případě by byla rozhodnutím krajského úřadu dotčena i práva žalobce. Žalovaný totiž ve svém 
rozhodnutí doslovně uvádí: „V daném kontextu vyvstává otázka, zda se opětovné zprovoznění předmětné kotelny 
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může dotýkat práva územního samosprávného celku na samosprávu. V případě nově umisťovaného zdroje 
znečišťování by tomu tak bylo, …“ (str. 7 žalobou napadeného rozhodnutí). 
Soud nemá důvod o tomto dílčím závěru žalovaného pochybovat. Vzhledem k tomu, že – jak bylo shora odůvodněno – 
jsou důsledky rozhodnutí krajského úřadu stejné se situací nově povolovaného, resp. umisťovaného zdroje 
znečišťování, je dle názoru soudu zřejmé, že s žalobcem mělo být jednáno jako s účastníkem řízení, což nepřímo 
potvrzuje i sám žalovaný. Pokud by předchozí zdroj nebyl vůbec příslušným orgánem ochrany ovzduší povolen, tím 
spíše by bylo nutno na současnou situaci nahlížet jako na povolení nového zdroje a tím spíše by platily shora uvedené 
závěry. Rovněž krajský úřad dospěl k tomuto závěru a jednal se žalobcem jako s účastníkem řízení. Pokud tedy 
žalovaný zamítl odvolání žalobce jako nepřípustné, je jeho rozhodnutí nezákonné.  
Ze shora uvedených důvodů neobstojí ani poukazy žalovaného na to, že bylo povoleno toliko zanedbatelné navýšení 
výkonu kotle, neboť jak již soud opakovaně uvedl, důsledkem rozhodnutí krajského úřadu de facto není pouze 
navýšení výkonu stávajícího zdroje znečištění, ale povolení nového zdroje znečištění. Odmítnout účastenství žalobce 
v řízení poukazem na to, že dochází pouze k zanedbatelnému navýšení výkonu kotle, tedy nelze. 
Současně soud konstatuje, že s ohledem na to, že žalovaný zamítl odvolání žalobce jako nepřípustné a meritorně se 
tedy otázkou správnosti rozhodnutí krajského úřadu nezabýval, nemohl se touto otázkou zabývat ani soud. K 
žalobním námitkám, které směřovaly proti obsahu rozhodnutí krajského úřadu, se proto soud nemůže v tomto 
rozsudku vyjádřit. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud podané žalobě vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil 
žalovanému k dalšímu řízení. (…) 
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(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:     
 
Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení výše označeného rozsudku Městského soudu v Praze 
(dále „městský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2007, č. j. 
560/69/2007, tímto bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí o pokutě, která byla žalobci uložena Českou inspekcí 
životního prostředí podle § 13 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(dále „zákon o ochraně ovzduší“). Pokuta byla uložena za to, že žalobce nepředal do 15. 2. 2006 souhrnnou provozní 
evidenci za kalendářní rok 2005 u provozovaného stacionárního zdroje: „Sterilizační jednotka Holzova 4, Brno“. 
(…) 
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v rozsahu a z důvodů 
uplatněných stěžovatelem (§ 109 odst. 2, resp. 3 s. ř. s.). 
Kasační stížnost není důvodná. 
V projednávané věci není sporu o stavu skutkovém. Stěžovatel nezpochybňuje, že v roce 2005 provozoval velký zdroj 
znečištění, tedy to, že jeho fungováním docházelo ke znečištění ovzduší. Sporným však činí skutečnost, že se jednalo 
nikoli o trvalý provoz, ale o provoz zkušební; dle jeho názoru je zákonem stanovená povinnost vést a předkládat 
provozní evidenci vázána pouze na režim trvalého provozu. 
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Ze správního spisu vyplynulo, že dne 22. 7. 2005 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životného prostředí, 
stěžovateli povolení k uvedení stacionárního zdroje znečištění do zkušebního provozu. Dne 18. 5. 2006 předložil 
stěžovatel souhrnnou provozní evidenci zdrojů za rok 2005; stěžovatel tedy nedodržel zákonem stanovený termín pro 
předložení souhrnné evidence, tj. k 15. 2. následujícího roku. Porušil tak ust. § 13 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší 
(ve znění účinném v době uložení sankce), podle kterého provozovatel zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje 
je povinen zpracovat z údajů provozní evidence souhrnnou provozní evidenci u každého provozovaného stacionárního 
zdroje za kalendářní rok a předat ji inspekci do 15. února následujícího roku. Za toto porušení mu byla uložena podle 
ust. § 40 odst. 7 písm. e) zákona o ochraně ovzduší pokuta, a to při samé dolní hranici ve výši 15 000 Kč (dle cit. 
ustanovení lze uložit pokutu od 10 000 do 10 000 000).  
Zásadní pro posouzení věci je otázka, zda zařízení předmětné sterilizační jednotky, které bylo v roce 2005 
provozováno v režimu zkušebního provozu, bylo možno pro účely zákona o ochraně ovzduší považovat za zdroj 
znečišťování ovzduší či nikoli. 
Dovozuje-li stěžovatel z dikce zákona, že teprve a pouze v režimu trvalého provozu, jakkoli ke znečištění ovzduší 
dochází již v průběhu zkušebního provozu, lze na něj vztahovat zákonem stanovenou povinnost – předložit v termínu 
do    15. 2. 2006 souhrnnou evidenci, je jeho interpretace právní normy nesprávná. Z výše uvedeného naopak vyplývá, 
že každé technologické zařízení, s jehož „jakýmkoli“ provozem jsou nebo mohou být spojeny emise látek 
znečišťujících ovzduší, je zdrojem jeho znečišťování, a proto podléhá působnosti zákona o ochraně ovzduší. 
Aplikace a interpretace práva není toliko formální proces, nýbrž v sobě zahrnuje hodnotící postupy v souvislosti se 
společenským řádem, především v souvislosti se systémem právem chráněných hodnot. V daném případě je takovou 
chráněnou hodnotou životní prostředí, resp. ochrana ovzduší. 
Za znečišťování ovzduší je nutno obecně považovat přímé nebo nepřímé vypouštění látek nebo energie člověkem do 
ovzduší způsobující nepříznivé účinky takové povahy, že může ohrozit lidské zdraví, poškodit živé zdroje a ekosystémy 
a hmotný majetek a bránit využívání veřejných zařízení nebo jinému oprávněnému využití prostředí nebo ho narušit. 
Právní věda při popisu jednotlivých metod interpretace práva zjevně vychází ze základních představ o fungování práva 
v současné společnosti. Právní normy jsou vyjádřeny prostřednictvím normativních textů, které jsou výsledkem 
činnosti k tomu určených orgánů tvoří provázaný systém, v němž vznikají různé vztahy. Proto se na prvním místě 
zdůrazňuje výklad jazykový (gramatický), kterým se zjišťuje význam jednotlivých výrazů použitých v normativním textu, 
jejich kontext, apod. Dále se klade důraz na metody logického výkladu, které se opírají o poznatky formální logiky; v 
neposlední řadě se jedná o výklad systematický, teleologický a historický. 
Společným výchozím pojmem posledně jmenovaných výkladů, k nimž soud nemohl ani v daném případě 
nepřihlédnout, jsou okolnosti (occasio legis), provázející vznik předpisu, z nichž se usuzuje na účel, smysl (ratio legis) 
právní úpravy. Hlavním smyslem a účelem zákona o ochraně ovzduší, do něhož byly transponovány požadavky 
komunitárního práva, je ochrana ovzduší jako hlavní složky životního prostředí. Zákon tedy určitým způsobem reguluje 
vnášení znečišťujících látek do vnějšího ovzduší s cílem stanovit práva a povinnosti osob při nakládání s takovými 
látkami (§ 1 odst. 1 zákona). Stanoví přitom práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně 
vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, jakož i podmínky pro další snižování množství 
vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí 
nebo na hmotný majetek. 
Zákon o ochraně o vzduší v § 2 písm. b) a c) stanoví, že znečišťováním ovzduší je vnášení jedné nebo více 
znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času; 
znečišťující látkou je přitom jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má 
přímo a nebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na 
život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek. Z uvedeného je 
zřejmé, že stěžovatel ovzduší znečišťoval; je přitom zcela nepodstatné, zda tak tomu bylo v důsledku provozu trvalého 
nebo v režimu zkušebního provozu. Je zcela nepochybné, že k úniku škodlivých látek do ovzduší dochází při 
„jakémkoli“ režimu provozu, není podstatné z tohoto hlediska ani to, zda a kdy byla předmětná jednotka 
zkolaudována.  
Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje 
nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících 
látek, jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat 
znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnost (§ 4 
odst. 3 zákona). Zákon o ochraně ovzduší dělí stacionární zdroje jednak podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší (na 
zvláště velké, velké, střední a.malé) a dále podle technického a technologického uspořádání (na zařízení spalovacích 
technologických procesů, ve kterých 
se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla, spalovny odpadů a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) 
pro spoluspalování odpadu a na ostatní stacionární zdroje). Ani z výše uvedeného nelze nalézt oporu pro interpretaci 
stěžovatele, dovozuje-li, že v případě zkušebního provozu se na něho nevztahuje povinnost stanovená zákonem o 
ochraně ovzduší, resp. že by se v případě zkušebního provozu nejednalo o stacionární zdroj znečištění. 
Podle ust. § 2 písm. h) zákona je provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší každá právnická osoba nebo fyzická 
osoba, která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele 
vlastník zdroje znečišťování. V případě stěžovatele nemůže být sporná ani skutečnost, že je nepochybně 
provozovatelem zdroje znečištění. 
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že městský soud nepochybil, shledal-li rozhodnutí žalovaného v souladu se 
zákonem; své rozhodnutí přitom soud náležitě odůvodnil. 
Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud neshledal námitky stěžovatele důvodné, a proto kasační stížnost 
podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. 
(…    
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C.C.C.C.    Ochrana přírody a krajinyOchrana přírody a krajinyOchrana přírody a krajinyOchrana přírody a krajiny    
 

232232232232    

 
I. Ochrana krajinného rázu vI. Ochrana krajinného rázu vI. Ochrana krajinného rázu vI. Ochrana krajinného rázu v    centrální části vysoce urbanizovaného prostředícentrální části vysoce urbanizovaného prostředícentrální části vysoce urbanizovaného prostředícentrální části vysoce urbanizovaného prostředí    
II. Výklad pojmu „krajinný ráz“ v zastavěné oblasti městaII. Výklad pojmu „krajinný ráz“ v zastavěné oblasti městaII. Výklad pojmu „krajinný ráz“ v zastavěné oblasti městaII. Výklad pojmu „krajinný ráz“ v zastavěné oblasti města    
 
kkkk    ustanovení § 1, § 2, § 3, § 1ustanovení § 1, § 2, § 3, § 1ustanovení § 1, § 2, § 3, § 1ustanovení § 1, § 2, § 3, § 12 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 2 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 2 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 2 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisůznění pozdějších předpisůznění pozdějších předpisůznění pozdějších předpisů    
 

    
I.I.I.I.    Centrální část vysoce urbanizovaného prostředí nelze bez přistoupení dalších skutečností Centrální část vysoce urbanizovaného prostředí nelze bez přistoupení dalších skutečností Centrální část vysoce urbanizovaného prostředí nelze bez přistoupení dalších skutečností Centrální část vysoce urbanizovaného prostředí nelze bez přistoupení dalších skutečností 

označit za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajioznačit za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajioznačit za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajioznačit za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Takovou další ny. Takovou další ny. Takovou další ny. Takovou další 
skutečností a jinou situací by bylo, kdyby tu byl významný krajinný prvek nebo dokonce skutečností a jinou situací by bylo, kdyby tu byl významný krajinný prvek nebo dokonce skutečností a jinou situací by bylo, kdyby tu byl významný krajinný prvek nebo dokonce skutečností a jinou situací by bylo, kdyby tu byl významný krajinný prvek nebo dokonce 
zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. Zákon o ochraně přírody totiž zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. Zákon o ochraně přírody totiž zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. Zákon o ochraně přírody totiž zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. Zákon o ochraně přírody totiž 
nepracuje snepracuje snepracuje snepracuje s    obecným pojmem „krajina“ ve smyslu řecké „oikoumené“, tobecným pojmem „krajina“ ve smyslu řecké „oikoumené“, tobecným pojmem „krajina“ ve smyslu řecké „oikoumené“, tobecným pojmem „krajina“ ve smyslu řecké „oikoumené“, tj. sj. sj. sj. s    pojmem pojmem pojmem pojmem 
krajina jako částí zemského povrchu obývaného a utvářeného člověkem a lidskou krajina jako částí zemského povrchu obývaného a utvářeného člověkem a lidskou krajina jako částí zemského povrchu obývaného a utvářeného člověkem a lidskou krajina jako částí zemského povrchu obývaného a utvářeného člověkem a lidskou 
pospolitostí.pospolitostí.pospolitostí.pospolitostí.    

    
II.II.II.II.    Zákon o ochraně přírody a krajiny nedopadá vůbec na případy, kdy je stavba umísťována Zákon o ochraně přírody a krajiny nedopadá vůbec na případy, kdy je stavba umísťována Zákon o ochraně přírody a krajiny nedopadá vůbec na případy, kdy je stavba umísťována Zákon o ochraně přírody a krajiny nedopadá vůbec na případy, kdy je stavba umísťována 

do prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny ve smyslu tohoto zákdo prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny ve smyslu tohoto zákdo prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny ve smyslu tohoto zákdo prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny ve smyslu tohoto zákona, resp. nemá ani ona, resp. nemá ani ona, resp. nemá ani ona, resp. nemá ani 
krajinný ráz. krajinný ráz. krajinný ráz. krajinný ráz.     

    
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 ---- 106, rozsudek Nejvyššího  106, rozsudek Nejvyššího  106, rozsudek Nejvyššího  106, rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002----65656565    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správodůvodnění rozsudku Nejvyššího správodůvodnění rozsudku Nejvyššího správodůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002ního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002ního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002ního soudu ze dne 28. 12. 2006, č.j. 6 A 83/2002----65:65:65:65:    
    
Proto se soud musel zabývat otázkou, zda tu vůbec byla zmíněná pravomoc k rozhodování podle § 12 zákona. 
Žalobce si byl tohoto problému ostatně vědom a sám připustil, že stavba, o niž tu jde, je umisťována do konkrétního 
urbanizovaného prostředí; dospěl ale v žalobním tvrzení k názoru, že s ohledem na definici krajiny v § 3 písm. k) 
zákona o ochraně přírody a krajiny, je i v takovém případě nutno o souhlasu (či  nesouhlasu) vydat rozhodnutí. Tomu 
však oponuje jak žalovaný, tak i osoba zúčastněná na řízení. Soud žalobci nepřisvědčil. 
Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně 
rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji (§ 1). Ochranou 
přírody a krajiny (§ 2 stejnojmenného zákona) se rozumí péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící 
živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, 
péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. Tím jsou současně vymezeny 
společenské vztahy, které zákonodárce zamýšlel zákonem regulovat jako vztahy právní. Soud nemá žádnou 
pochybnost o tom, že také další pojmy užívané zákonem (v tomto případě „krajinný ráz“) musí být vykládány v 
souladu s úvodními ustanoveními zákona, a nikoli způsobem zjevně extenzivním, účel zákona přesahujícím. Takové 
stanovisko zaujal i žalovaný k žalobě - upozornil na to, že v lokalitě se nenachází žádná chráněná krajinná oblast ani 
přírodní památka, a nemohou tedy být umístěním administrativní budovy ani dotčeny. Soud k tomu připomíná, že 
stavba je umísťována do městského prostředí, uprostřed desítky let zastavěného rozsáhlého území v P., v sousedství 
páteřní magistrály. Centrální část vysoce urbanizovaného prostředí nelze bez přistoupení dalších skutečností označit 
za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Takovou další skutečností a jinou situací by bylo, kdyby tu 
byl významný krajinný prvek nebo dokonce zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. O takový případ 
ale nešlo a nikdo to ani netvrdil. Soud přisvědčil té části stanoviska osoby zúčastněné na řízení, která ve svém 
vyjádření k žalobě poukazuje obdobným způsobem na žalobcův nepřípustně rozšiřující výklad pojmu „krajina“ či 
„krajinný ráz“. Vytýká-li se tu žalobci záměna zákonného pojmu „krajina“ s obecným pojmem „krajina“ v širokém 
smyslu řecké „oikoumené“ jako pojetí části zemského povrchu obývaného a utvářeného člověkem a lidskou 
pospolitostí, je tato výtka namístě. S takto širokým pojmem „krajiny“ zákon o ochraně přírody a krajiny nepracuje; 
proto soud k této prvé a klíčové námitce uzavřel, že tu nebyla dána pravomoc orgánu ochrany přírody rozhodovat 
postupem podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny o vydání souhlasu s umístěním stavby. Stanovisku odboru 
životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29. 6. 2001, které považuje žaloba za vadné, proto soud v 
napadeném směru nedostatky nevytýká. 
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č.j. 8 As 34/2010 –––– 106: 106: 106: 106:    
 
Rozhodnutím ze dne 26. 6. 2009, čj. KUJCK 955/2009 OREG/9, žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil 
rozhodnutí Městského úřadu Český Krumlov, stavebního úřadu, ze dne 30. 10. 2008, čj. SÚ-4776/06-Be, kterým byla 
umístěna a povolena stavba „změna dokončené stavby – přístavba a stavební úpravy objektů spojené se změnou 
užívání na stavbu ubytovacího zařízení – hotel, Široká č. p. 77, Hradební č. p. 172, Český Krumlov, Vnitřní Město“ na 
konkrétně specifikovaných stavebních parcelách. 
(…) 
Založil-li krajský soud svůj závěr o chybějící aktivní věcné legitimaci stěžovatele na tom, že ve správním řízení 
nemohly být zájmy na ochraně přírody a krajiny dotčeny, protože se jednalo o změnu existující stavby v městské 
památkové rezervaci a nedocházelo k zásahům, které mají vliv na krajinu nebo na kulturní dominantu krajiny, nelze 
jeho úvahám nic vytknout. Stěžovateli nelze přisvědčit, že by z § 2 odst. 2 písm. g ) zákona o ochraně přírody a krajiny, 
resp. z § 12 odst. 1 tohoto zákona eo ipso plynulo jeho právo být účastníkem správního řízení v posuzované věci. 
Zájmy chráněné zákonem na ochranu přírody totiž nepochybně nejsou dotčeny v každém územním, resp. stavebním 
řízení (srov. rozsudky Krajského soudu v Českých Budějovicích, čj. 10 Ca 151/2001 - 21, a Nejvyššího správního 
soudu č. 825/2006 Sb. NSS).  
Rozsahem věcné působnosti právní úpravy zákona na ochranu přírody se zřetelem k výkladu pojmů krajina, resp. 
krajinný ráz se Nejvyšší správní soud zabýval mj. v rozsudku ze dne 28. 12. 2006, čj. 6 A 83/2002 - 65 
(www.nssoud.cz). Uzavřel přitom, že zákon na ochranu přírody nedopadá na případy, kde stavba je umisťována do 
prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny ve smyslu tohoto zákona, resp. nemá ani krajinný ráz. Za takové prostředí 
přitom - nejsou-li tu jiné skutečnosti, které by takový závěr vyvrátily - označil i zastavěnou centrální oblast města, tedy 
vysoce urbanizované městské prostředí bez významných krajinných prvků, bez výskytu druhů planě rostoucích rostlin, 
volně žijících živočichů, nalezišť nerostů atd. Nejvyšší správní soud přitom výslovně uvedl, že zájmy obdobné zájmům 
na ochraně přírody a krajiny hájí v takovém prostředí (památkové rezervaci) jiné dotčené orgány, a to orgány státní 
památkové péče. Podle tohoto soudu „(ú)čelem zákona o ochraně přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově 
přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření 
s přírodními zdroji (§ 1). Ochranou přírody a krajiny (§ 2 stejnojmenného zákona) se rozumí péče státu a fyzických i 
právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, 
paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a 
přístupnost krajiny. Tím jsou současně vymezeny společenské vztahy, které zákonodárce zamýšlel zákonem regulovat 
jako vztahy právní. Soud nemá žádnou pochybnost o tom, že také další pojmy užívané zákonem (v tomto případě 
„krajinný ráz“) musí být vykládány v souladu s úvodními ustanoveními zákona, a nikoli způsobem zjevně extenzivním, 
účel zákona přesahujícím. (…) Centrální část vysoce urbanizovaného prostředí nelze bez přistoupení dalších 
skutečností označit za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Takovou další skutečností a jinou 
situací by bylo, kdyby tu byl významný krajinný prvek nebo dokonce zvláště chráněné území, území přechodně 
chráněné atp. O takový případ ale nešlo a nikdo to ani netvrdil. (...) Vytýká-li se tu žalobci záměna zákonného pojmu 
„krajina“ s obecným pojmem „krajina“ v širokém smyslu řecké „oikoumené“ jako pojetí části zemského povrchu 
obývaného a utvářeného člověkem a lidskou pospolitostí, je tato výtka namístě. S takto širokým pojmem „krajiny“ 
zákon o ochraně přírody a krajiny nepracuje…“. 
Nejvyšší správní soud ani v nyní posuzované věci neshledal důvod, aby se od své předchozí judikatury odchýlil. Ze 
skutečnosti, že nyní posuzovaná změna stavby (přístavba) a s ní spojené stavební úpravy mají být realizovány v 
městské památkové rezervaci, nelze bez dalšího vyvodit závěr o dotčení zájmů chráněných zákonem na ochranu 
přírody. Ze spisů je zcela zjevné, že námitky uplatněné stěžovatelem spadají do působnosti právních předpisů na 
úseku státní památkové péče. Stěžovatel ostatně ani v kasační stížnosti neuvedl, jakým konkrétním způsobem by 
měly být potenciálně dotčeny zájmy chráněné zákonem na ochranu přírody tak, jak je třeba je vnímat v souladu s výše 
uvedenými závěry Nejvyššího správního soudu a zákona na ochranu přírody. Obecná tvrzení, že dojde k zásahu do 
vnější viditelné konstrukce, resp. do střechy, nemohou ovlivnit nastíněné závěry. Nevyplynul z nich totiž konkrétní 
nežádoucí způsob možného dotčení zájmu na ochraně přírody a krajiny. 
 
 

233233233233    
 
K povinnosti škodlivě nezasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichůK povinnosti škodlivě nezasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichůK povinnosti škodlivě nezasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichůK povinnosti škodlivě nezasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů    
 
kkkk    ustanovení § 1, § 50 odst. 2, § 56, § 67, § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně ustanovení § 1, § 50 odst. 2, § 56, § 67, § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně ustanovení § 1, § 50 odst. 2, § 56, § 67, § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně ustanovení § 1, § 50 odst. 2, § 56, § 67, § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírpřírpřírpřírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů    
 

    
Jestliže žalobce hodlal vyvíjet určitou činnost, byl povinen zjistit, zda při této činnosti nemůže Jestliže žalobce hodlal vyvíjet určitou činnost, byl povinen zjistit, zda při této činnosti nemůže Jestliže žalobce hodlal vyvíjet určitou činnost, byl povinen zjistit, zda při této činnosti nemůže Jestliže žalobce hodlal vyvíjet určitou činnost, byl povinen zjistit, zda při této činnosti nemůže 
i hypoteticky dojít ki hypoteticky dojít ki hypoteticky dojít ki hypoteticky dojít k    škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů 
živočichů a vživočichů a vživočichů a vživočichů a v    závislostizávislostizávislostizávislosti na učiněném zjištění si ověřit, např. projednáním se zadavatelem, zda  na učiněném zjištění si ověřit, např. projednáním se zadavatelem, zda  na učiněném zjištění si ověřit, např. projednáním se zadavatelem, zda  na učiněném zjištění si ověřit, např. projednáním se zadavatelem, zda 
byla udělena výjimka podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajinybyla udělena výjimka podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajinybyla udělena výjimka podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajinybyla udělena výjimka podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny    
    

      
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2011, č.j. 9 Ca 140/2008Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2011, č.j. 9 Ca 140/2008Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2011, č.j. 9 Ca 140/2008Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2011, č.j. 9 Ca 140/2008----27272727----32323232    
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(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
    
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým bylo k odvolání žalobce 
změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, ze dne 5.11.2007, č.j.: 
ČIŽP/49/OOP/0542835.059/07/VPD, jímž byla žalobci podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/19952 Sb.“) uložena pokuta 175.000,-Kč za porušení ust. § 50 odst. 
2 zákona č. 114/1992 Sb., kterého se žalobce dopustil tím, že při provádění stavebních prací na stavbě HB 
Frýdlantská Ondřejnice v ř. km 1,42730 – 2,67850 v k.ú. Čeladná v období od 25.10.2005 – 6.12.2005 bez 
pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky orgánem ochrany přírody škodlivě zasáhl do biotopu, a tím rušil níže 
uvedené zvláště chráněné druhy živočichů a zasáhl do jejich přirozeného vývoje: raka říčního (Astacus fluviatilis), vydry 
říční (Lutra lutra), vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Napadeným 
rozhodnutím byl změněn výrok prvostupňového rozhodnutí tak, že se ve výrokové části slova „v období od 25.10.2005 
– 6.12.2005“ nahrazují slovy „ke dni 6.12.2005 prokazatelně“ a text „ukládá pokuta ve výši 175.000,-Kč“ se 
nahrazuje textem „ukládá pokuta ve výši 125.000,-Kč“. Ve zbývající části bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně 
potvrzeno. 
(…) 
Soud vyšel z následující právní úpravy: 
Podle ust. § 1 zákona č. 114/1992 Sb. účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců 
pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních 
hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství1a) 
v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel 
a regionální a místní poměry. Podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. významné krajinné prvky jsou chráněny 
před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 
oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného 
prvku nebo ohrožení 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 nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany 
významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 
Podle ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, 
poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, 
prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v 
případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje 
orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva 
Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v 
odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu 
z hlediska ochrany. Podle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb. ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny 
zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté 
tohoto zákona (dále jen „investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu 
dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen „biologické 
hodnocení"), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu. 
Fyzickou či právnickou osobu, která biologické hodnocení provede, schválí na návrh investora nebo účastníka v 
příslušném řízení orgán ochrany přírody s ohledem na její kvalifikační, technické a jiné předpoklady. Podrobnosti 
biologického hodnocení upraví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 
Podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1.000.000 Kč 
právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že 
usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy bez povolení, 
anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje. Na základě uvedených právních předpisů soud uvážil o 
námitkách žalobce takto: 
Zákon č. 114/1992 Sb. popisuje v ust. § 88 jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů právnických nebo 
fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti. V projednávaném případě bylo správními orgány shledáno porušení 
ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 
1.000.000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního 
jednání mj. tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů bez povolení. Dle 
náhledu soudu nelze úpravu obsaženu v tomto ustanovení považovat za jakkoliv nedostatečnou, či neurčitou. 
Žalobcem uvedené rozsudky Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 2 As 49/2004 a sp.zn.: 1 As 9/2003 tak nelze na 
projednávaný případ vztáhnout. Z ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. jednoznačně vyplývá, že k 
naplnění skutkové podstaty správního deliktu se vyžaduje existence subjektu protiprávního jednání, tj. právnické 
osoby nebo fyzické osoby, vykonávající podnikatelskou činnost, dále protiprávní jednání, mj. spočívající 
v nedovoleném zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů bez povolení, škodlivý následek 
a konečně příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem. Nevyžaduje se zavinění. Zároveň z 
uvedeného ustanovení zcela jasně a srozumitelně vyplývá, že sankční odpovědnost podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 114/1992 Sb. je primárně odvozena od činnosti, tj. od protiprávního jednání spočívajícího v nedovoleném 
zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů bez povolení, nikoliv od povinnosti opatřit si 
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výjimku podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., jak dovozuje žalobce v podané žalobě. Výklad učiněný žalobcem jde 
nad rámec zákona a nemá v něm oporu. Vzhledem k tomu, že žalobce v průběhu správního řízení a v podané žalobě 
nepopíral, že škodlivě zasáhl do biotopu, a tím rušil zvláště chráněné druhy živočichů (raka říčního, vydry říční, vranky 
pruhoploutvé a ledňáčka říčního) a zasáhl do jejich přirozeného vývoje, správní orgány nepochybily, když žalobci, který 
se výše uvedeného jednání dopustil, uložily pokutu podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. Na výše 
uvedeném nemůže nic změnit ani skutečnost, že výjimka byla následně investoru stavby Lesy České republiky, s.p. 
udělena. Až následné udělení výjimky totiž žalobce nezbavilo odpovědnosti za spáchaný správní delikt. 
K tvrzení žalobce uvedené v žalobě, že nebylo jeho povinností opatřit si výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
soud připomíná, že ve smyslu ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb. tíží každého (nikoliv tedy jen investora) povinnost 
škodlivě nezasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Jestliže tedy žalobce hodlal vyvíjet určitou 
činnost, byl povinen zjistit, zda při této činnosti nemůže i hypoteticky dojít k škodlivému zásahu do přirozeného vývoje 
zvláště chráněných druhů živočichů a v závislosti na učiněném zjištění si ověřit, např. projednáním se zadavatelem, 
zda byla udělena výjimka podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. a kdo případně si tuto výjimku obstará. Neučinil-li 
tak, nemůže se s úspěchem dovolávat tvrzení, že to nebyl on, kdo měl povinnost opatřit si výjimku podle ust. § 56 
zákona č. 114/1992 Sb. Ostatně povinnost, zakotvená v ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb. škodlivě nezasahovat do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů je povinností veřejnoprávní, jenž vychází z potřeby státu zajistit 
ochranu zvláště chráněných druhů živočichů. Plnění veřejnoprávní povinnosti se podle konstantní judikatury nelze 
zbavit odkazem na soukromoprávní ujednání (viz např. rozsudek ze dne 18.3.2004, č.j.: 6 A 51/2001-30 na 
www.nssoud.cz.).    
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Různorodý vícečinný souběh správních deliktůRůznorodý vícečinný souběh správních deliktůRůznorodý vícečinný souběh správních deliktůRůznorodý vícečinný souběh správních deliktů    
  
kkkk    ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a písm. f), § 45b odst. 1, § 88 odst. 2 písm. n), oustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a písm. f), § 45b odst. 1, § 88 odst. 2 písm. n), oustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a písm. f), § 45b odst. 1, § 88 odst. 2 písm. n), oustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a písm. f), § 45b odst. 1, § 88 odst. 2 písm. n), odst. 3, odst. 4 a odst. 5 dst. 3, odst. 4 a odst. 5 dst. 3, odst. 4 a odst. 5 dst. 3, odst. 4 a odst. 5 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůzákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůzákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůzákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 46 odst. 1, § 116 odst. 1 písm. d), § 125 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o ustanovení § 46 odst. 1, § 116 odst. 1 písm. d), § 125 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o ustanovení § 46 odst. 1, § 116 odst. 1 písm. d), § 125 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o ustanovení § 46 odst. 1, § 116 odst. 1 písm. d), § 125 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve zněnízměně některých zákonů (vodní zákon), ve zněnízměně některých zákonů (vodní zákon), ve zněnízměně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pozdějších předpisů pozdějších předpisů pozdějších předpisů    
k § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších k § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších k § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších k § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisůzákonů, ve znění pozdějších předpisůzákonů, ve znění pozdějších předpisůzákonů, ve znění pozdějších předpisů    
 

    
Přes jistou časovou a místní souvislost mezi všemi třemi shora uvedenými popisy jednání je Přes jistou časovou a místní souvislost mezi všemi třemi shora uvedenými popisy jednání je Přes jistou časovou a místní souvislost mezi všemi třemi shora uvedenými popisy jednání je Přes jistou časovou a místní souvislost mezi všemi třemi shora uvedenými popisy jednání je 
dle dle dle dle názoru soudu zřejmé, že všechny tři správní delikty jsou charakterizovány jak odlišným názoru soudu zřejmé, že všechny tři správní delikty jsou charakterizovány jak odlišným názoru soudu zřejmé, že všechny tři správní delikty jsou charakterizovány jak odlišným názoru soudu zřejmé, že všechny tři správní delikty jsou charakterizovány jak odlišným 
popisem jednání, tak v každém případě odlišným následkem, který je zpopisem jednání, tak v každém případě odlišným následkem, který je zpopisem jednání, tak v každém případě odlišným následkem, který je zpopisem jednání, tak v každém případě odlišným následkem, který je z    hlediska hlediska hlediska hlediska 
odpovědnosti za správní delikt rozhodný. Vodpovědnosti za správní delikt rozhodný. Vodpovědnosti za správní delikt rozhodný. Vodpovědnosti za správní delikt rozhodný. V    projednávaném případě se tedy nejedná o tři projednávaném případě se tedy nejedná o tři projednávaném případě se tedy nejedná o tři projednávaném případě se tedy nejedná o tři 
skutskutskutskutkové podstaty správních deliktů naplněné jedním činem žalobce, ale počínání žalobce je kové podstaty správních deliktů naplněné jedním činem žalobce, ale počínání žalobce je kové podstaty správních deliktů naplněné jedním činem žalobce, ale počínání žalobce je kové podstaty správních deliktů naplněné jedním činem žalobce, ale počínání žalobce je 
nutno hodnotit jako vícečinný souběh správních deliktů.nutno hodnotit jako vícečinný souběh správních deliktů.nutno hodnotit jako vícečinný souběh správních deliktů.nutno hodnotit jako vícečinný souběh správních deliktů.    
    
Vedení společného řízení a vydání jediného rozhodnutí o uložení pokuty by tak bylo zVedení společného řízení a vydání jediného rozhodnutí o uložení pokuty by tak bylo zVedení společného řízení a vydání jediného rozhodnutí o uložení pokuty by tak bylo zVedení společného řízení a vydání jediného rozhodnutí o uložení pokuty by tak bylo z    důvodu důvodu důvodu důvodu 
podstatné odlišnostipodstatné odlišnostipodstatné odlišnostipodstatné odlišnosti právních úprav deliktního jednání podle cit. zákonů velmi obtížné, ne právních úprav deliktního jednání podle cit. zákonů velmi obtížné, ne právních úprav deliktního jednání podle cit. zákonů velmi obtížné, ne právních úprav deliktního jednání podle cit. zákonů velmi obtížné, ne----li li li li 
nemožné, a je zřejmé, že zákonodárce snemožné, a je zřejmé, že zákonodárce snemožné, a je zřejmé, že zákonodárce snemožné, a je zřejmé, že zákonodárce s    takovou eventualitou zcela zjevně nepočítal.takovou eventualitou zcela zjevně nepočítal.takovou eventualitou zcela zjevně nepočítal.takovou eventualitou zcela zjevně nepočítal.    
Řízení o uložení pokuty za správní delikty podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního Řízení o uložení pokuty za správní delikty podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního Řízení o uložení pokuty za správní delikty podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního Řízení o uložení pokuty za správní delikty podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního 
zákonzákonzákonzákona a zákona o odpadech je možné vést odděleně, i když o těchto správních deliktech a a zákona o odpadech je možné vést odděleně, i když o těchto správních deliktech a a zákona o odpadech je možné vést odděleně, i když o těchto správních deliktech a a zákona o odpadech je možné vést odděleně, i když o těchto správních deliktech 
rozhoduje tentýž věcně a místně příslušný správní orgán (ČIŽP) a všechny delikty jsou rozhoduje tentýž věcně a místně příslušný správní orgán (ČIŽP) a všechny delikty jsou rozhoduje tentýž věcně a místně příslušný správní orgán (ČIŽP) a všechny delikty jsou rozhoduje tentýž věcně a místně příslušný správní orgán (ČIŽP) a všechny delikty jsou 
zjištěny při téže kontrole.zjištěny při téže kontrole.zjištěny při téže kontrole.zjištěny při téže kontrole.    
    

    
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 3. května 2011,Praze ze dne 3. května 2011,Praze ze dne 3. května 2011,Praze ze dne 3. května 2011, č.j. 10 A 105/2010 č.j. 10 A 105/2010 č.j. 10 A 105/2010 č.j. 10 A 105/2010----98989898    
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. srpna 2009, č.j. 4 As 30/2008Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. srpna 2009, č.j. 4 As 30/2008Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. srpna 2009, č.j. 4 As 30/2008Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. srpna 2009, č.j. 4 As 30/2008----102102102102    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
 
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 15.2. 2010 č.j. 102/560/10; 
3031/ENV/10 sp.zn. OP 5/2010, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí (dále jen inspekce) ze dne 23.11. 2009 č.j. ČIŽP/46/OOP/SR01/0913513.010/09/HPP. Citovaným 
rozhodnutím inspekce byla žalobci uložena pokuta ve výši 130.000,- Kč za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kterého se údajně dopustil 
vykonáváním činnosti zakázané ve zvláště chráněném území a evropsky významné lokalitě. Ke správnímu deliktu 
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údajně došlo tím, že žalobce od počátku roku 2008 do doby kontroly inspekce, tj. 27.7. 2009, ukládal a následně 
rozhrnoval odpady, zeminu a kamení na pozemku parc. č. 781/1 v k. ú. Kralice nad Oslavou, který je jednak součástí 
přírodní rezervace údolí Oslavy a Chvojnice, dále pak součástí evropsky významné lokality údolí Oslavy a Chvojnice, 
ačkoliv je tato činnost v daném území zakázána. Tím došlo ze strany žalobce k porušení ustanovení § 34 odst. 1 písm. 
a) a písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny a porušení ustanovení § 45b odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Současně byla žalobci uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč.(…) 
Ze správního spisu byly zjištěny následující pro rozhodnutí soudu podstatné skutečnosti: 
Ve správním spise je založen protokol o kontrolním zjištění vyhotovený Českou inspekcí životního prostředí, oblastním 
inspektorátem Havlíčkův Brod. Podle tohoto protokolu byla kontrola provedena podle zákona o vodách, podle zákona 
o odpadech a podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto protokolu vyplývá, že kontroly se zúčastnil kromě 
pracovníků inspekce starosta obce Kralice nad Oslavou. Kontrola byla provedena na základě podnětu, který byl 
inspekci doručen. Podle protokolu se dne 27.7. 2009 inspektoři dostavili na Obecní úřad v Kralicích nad Oslavou. 
Přítomný starosta obce potvrdil, že pozemky parc. č. 781/1 781/2 v k. ú. Kralice nad Oslavou jsou ve vlastnictví 
žalobce. Za účasti starosty obce provedli inspektoři šetření na místě samém a zjistili, že část pozemku parc. č. 781/1 
v k. ú. Kralice nad Oslavou je oplocena drátěným pletivem, vjezd na tuto část pozemku je možný pouze po odemčení 
ocelové závory. Klíče od závory jsou k dispozici na obecním úřadu. Povrch této části parcely je urovnáván a zasypáván 
zeminou a stavební sutí. Povrch na zbytku pozemku je již urovnán a překryt zeminou. Bez přesného zaměření nebylo 
možné zjistit, zda je zasypáván celý pozemek parc. č. 781/1 a parc. č. 781/2 anebo i pozemek parc. č. 1982/2 v k. ú. 
Kralice nad Oslavou, který je ve vlastnictví České republiky, a jedná se o vodní plochu. Na místě byla pořízena 
fotodokumentace, s níž byl žalobce seznámen. Podle sdělení žalobce byl na pozemky parc. č. 781/1 a parc. č. 781/2 
v k. ú. Kralice nad Oslavou navážen odpad z bývalé koželužny, která ukončila svoji činnost začátkem devadesátých let. 
Na pozemky byl ukládán rovněž odpad z obce během osmdesátých let. Část pozemku parc. č. 781/1 žalobce od 
začátku roku 2008 urovnává. Zbytek pozemku parc. č. 781/1 a parc. č. 782/2 byl urovnán průběžně v předešlých 
letech, kdy měla obec k dispozici zeminu. Starosta obce uvedl, že občanům obce Kralice nad Oslavou bylo umožněno 
na pozemek ukládat odpady zemin a kamení a stavebních a demoličních odpadů, a to z důvodu provedení terénních 
úprav a následné rekultivace. Předmětný pozemek je oplocen a vjezd na něj je osazen uzamykatelnou závorou. Od 
závory má klíč pouze starosta obce. Mechanismus ukládání odpadů fungoval tak, že pokud nějaký občan měl odpad 
zeminy a kamení, vyzvedl si na obecním úřadě klíč od závory, ve většině případů si starosta vizuálně ověřil, jaké 
odpady budou uloženy a občanovi určil přibližně místo jejich vysypání. Takto docházelo k urovnávání pozemků od 
počátku roku 2008. Ukládání odpadu probíhalo za plného vědomí a ústního povolení starosty obce. Starosta obce po 
nahromadění odpadu v lokalitě zajistil dle potřeby jejich shrnutí směrem k toku Jinošovského potoka, a to naposledy 
na začátku července 2009. Shrnutí prováděly pro obec Kralice nad Oslavou podnikající osoby, které vlastní čelní 
nakládač. Dle hrubého odhadu starosty obce se na předmětném pozemku nachází stovky tun zemin a stavebních 
odpadů. Tento odhad je i kvalifikovaným odhadem inspekce. Přesnější množství nebylo možné z důvodu nevedení 
evidence určit. Starosta rovněž uvedl, že nežádal o souhlas s provozováním zařízení k využívání odpadů, ani nežádal 
stavební úřad o povolení k provádění terénních úprav. Dále bylo konstatováno, že dotčená lokalita je součástí zvláště 
chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Toto 
zvláště chráněné území bylo zřízeno vyhláškou Okresního národního výboru v Třebíči ze dne 27.9. 1990. V čl. 2 této 
vyhlášky je v podmínkách ochrany v bodě 2 mimo jiné uvedeno, že pokud z dalších ustanovení nevyplývají jinak, je 
zakázáno jakýmkoliv způsobem do chráněného území zasahovat, zejména rušit a měnit jeho přirozený vývoj, 
poškozovat jeho povrch, rostliny a živočichy a odnášet z něj jakékoliv přírodniny. Dotčené území je zároveň součástí 
evropsky významné lokality. Starosta obce uvedl, že s obsahem protokolu souhlasí a upozornil na to, že postup je v 
souladu s projektem rekultivace skládky. Na bývalou skládku je dovážena pouze zemina a stavební sutě. Jedná se o 
starou zátěž, se kterou se musí obec vypořádat. Z protokolu dále vyplývá, že žalobce byl poučen o tom, že má podle § 
17 zákona o státní kontrole právo podat námitky proti protokolu a potvrdil, že byl seznámen s protokolem a byl mu 
předán stejnopis protokolu. Opatřením ze dne 2.9. 2009 zahájila inspekce řízení o správním deliktu podle § 88 odst. 
2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalobce byl současně poučen o tom, že je oprávněn navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy, k tomu mu byla stanovena lhůta 15 dnů od doručení opatření. Dále je ve spise založen protokol o 
nahlédnutí do spisu spojený s vyjádřením k zahájenému řízení, sepsaný dne 12.10. 2009. Podle tohoto protokolu se 
na pracoviště inspekce dostavil starosta obce Kralice nad Oslavou, nahlédl do všech dokumentů týkajících se 
předmětného řízení. Uvedl, že by rád upřesnil množství navezeného odpadu, kdy v protokolu ze dne 27.7. 2009 se 
uvádí stovky tun, ve skutečnosti však bylo navezeno množství v řádu maximálně desítek tun. Nepřesnost týkající se 
množství odpadu byla dne 27.7. 2009 zaprotokolována z důvodu zdravotní indispozice starosty obce. Následně se 
podáním ze dne 19.10. 2009 žalobce vyjádřil k zahájenému řízení prostřednictvím svého právního zástupce a uvedl 
obdobně jako v první žalobní námitce, že namítá překážku věci rozhodnuté, a navrhuje proto, aby bylo zahájené řízení 
zastaveno. Rozhodnutím inspekce ze dne 23.11. 2009 č.j. ČIŽP/46/OOP/SR01/0913513.010/09/HPP byla žalobci 
uložena pokuta za protiprávní jednání uvedené v § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny tak, jak již 
bylo uvedeno shora, a současně byla žalobci uložena povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou 
1.000,- Kč. Inspekce v odůvodnění rozhodnutí shrnula obsah zjištění učiněných při kontrole provedené dne 27.7. 
2009. Uvedla, že v tomto případě se nejedná o dvojí postih za porušení téže právní povinnosti, neboť v daném případě 
byla obec Kralice nad Oslavou postižena za porušení právních povinností stanovených zákonem o vodách, případně 
zákonem o odpadech, zatímco v projednávaném případě je vyvozován vůči žalobci postih za porušení povinnosti podle 
jiného předpisu veřejného práva, tj. zákona o ochraně přírody a krajiny. V jednotlivých řízeních je předmětem řízení 
otázka, zda jednáním obce nedošlo k ohrožení či narušení objektu chráněného tím kterým příslušným předpisem a k 
porušení povinnosti stanovené rozdílnými právními předpisy. Každé správní řízení bylo vedeno ve věci různých 
samostatných a na sobě nezávislých správních deliktů, a proto zde nebyl aplikován princip absorpce. Při stanovení 
výše pokuty inspekce vzala v úvahu, že ze strany žalobce došlo k negativnímu zásahu jak ve zvláště chráněném území 
přírodní rezervace, tak v evropsky významné lokalitě. Bylo přihlédnuto i k relativně velkému množství protiprávně 
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uloženého materiálu, avšak s ohledem na poměrně malé území, kde k uvedenému zásahu došlo, hodnotí inspekce 
územní dosah tohoto deliktu jako lokální. Bylo rovněž zohledněno, že žalobce v průběhu správního řízení s inspekcí 
spolupracoval a že se jedná o první porušení zákona na úseku ochrany přírody. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce 
odvolání. Námitky uvedené v odvolání obsahově korespondují s žalobními námitkami číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 
Dále žalobce namítal, že v rozporu s ustanovením § 15 odst. 4 správního řádu neobsahuje napadené rozhodnutí 
záznam o určení oprávněných úředních osob, a nelze proto ověřit, zda osoby, které ve věci jednaly a rozhodovaly, jsou 
ve skutečnosti oprávněnými úředními osobami. O odvolání bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím tak, že 
odvolání žalobce bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí inspekce potvrzeno. V rozhodnutí žalovaný shrnul průběh 
správního řízení a jednotlivé odvolací námitky. K těmto námitkám uvedl žalovaný následující: K namítané překážce 
věci rozhodnuté, žalovaný uvedl, že nedošlo k porušení zásady ne bis in idem, neboť není dána totožnost jednání ve 
skutcích, pro něž byl žalobce již potrestán a nyní posuzovaným správním deliktem a není dána ani totožnost následků. 
V daném případě byl žalobce pokutován podle zákona o vodách, pokud materiál nahrnul do vodního toku, podle 
zákona o odpadech, jestliže nakládal s odpadem bez povolení či souhlasu příslušného správního orgánu a 
samozřejmě i podle zákona o ochraně přírody a krajiny, když prováděl ve zvláště chráněném území činnost zakázanou 
a naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny. K 
námitce týkající se nepřezkoumatelnosti výroku rozhodnutí inspekce, žalovaný uvedl, že i když inspekce v odůvodnění 
zcela nevyčerpala popis skutečností vyplývajících z předloženého spisového materiálu, je zřejmé, proč navezením a 
rozhrnováním předmětného materiálu byl půdní povrch nevratně poškozen. V roce 1990 se pozemek stal součástí 
zvláště chráněného území, což bylo vyznačeno mimo jiné i v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu nebylo 
relevantní, že snad v části předmětné lokality dříve byl ukládán komunální či jiný odpad. Předmětem vyhlášení 
chráněného území je podle zřizující vyhlášky ochrana kaňonovitého údolí zmíněných řek s velkou rozmanitostí 
krajinného reliéfu. Území je jedinečnou ukázkou původních a posledních zachovaných moravských toků, zajímavých 
jak po stránce krajinářské, ale i z hlediska botanického a zoologického. Zahrnutí pozemku s původní vegetací 
stavební sutí, zeminou a kamením bylo jistě pro vegetaci chráněného území zásahem, který je podle ustanovení § 34 
zákona o ochraně přírody a krajiny na celém území přírodní rezervací zakázán. Uložení a rozhrnutí odpadu způsobilo 
nepochybně změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů a změnilo tak dochované přírodní 
prostředí v rozporu s ochrannými podmínkami stanovenými zřizovací vyhláškou. Žalobce jako vlastník pozemku si 
musel být vědom, že tento pozemek má zvláštní způsob ochrany, a proto bylo jeho povinností si nejen ověřit u 
příslušného orgánu ochrany přírody podrobnosti této ochrany, ale byl povinen pro realizaci úprav terénu požádat o 
výjimku podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, což neučinil. K další námitce týkající se otázky, zda žalobce 
správní delikt sám spáchal, žalovaný uvedl, že ve výroku rozhodnutí inspekce není žádná zmínka o tom, že žalobce se 
dopustil protiprávního jednání tím, že umožnil odpad ukládat občanům obce. To je zmíněno pouze v odůvodnění 
rozhodnutí, kde je v této souvislosti v podstatě citováno sdělení starosty obce. Z hlediska skutkové podstaty správního 
deliktu není rozhodující, kdo je původcem odpadu, nicméně v případě komunálních odpadů je to vždy obec, a to v 
okamžiku odložení odpadu na místo obcí určené. V daném případě má odpovědnost obce jako vlastníka pozemku 
objektivní charakter. K námitce týkající se běhu objektivní a subjektivní lhůty pro uložení pokuty žalovaný uvádí, že 
samo oznámení (udání) nemohlo způsobit počátek běhu subjektivní lhůty. Ze spisu je zřejmé, že počátek běhu 
subjektivní lhůty lze počítat až ode dne kontroly dne 27.7. 2009, kdy inspekce sama zjistila skutečný stav na místě. K 
prekluzi této lhůty nedošlo, neboť inspekce řízení zahájila řízení dne 26.8. 2009. Pokud jde o objektivní tříletou lhůtu, 
i tato byla dodržena, když inspekce kontrolované období omezila na počátek roku 2008. K námitce týkající se 
procesní nepoužitelnosti některých listin založených ve spise, žalovaný uvádí, že žalobce konkrétně nespecifikoval, 
kterých listin se tato námitka týká. Protokol o kontrolním zjištění z 27.7. 2009 byl a je součástí spisu, což ostatně 
potvrdil i žalobce v protokolu o nahlédnutí do spisu ze dne 12.10. 2009. Zmíněný protokol je podkladem pro 
rozhodnutí ve smyslu § 50 odst. 2 správního řádu a jelikož vznikl z úřední (dozorové) činnosti inspekce podle § 80 
zákona o ochraně přírody a krajiny, nebylo nutno jej provádět jako důkaz listinou. Jediným účastníkem řízení je nadto 
žalobce, který byl s obsahem protokolu seznámen a poučen o tom, že může proti protokolu podat námitky. Žalobce 
právo podat námitky proti protokolu nevyužil. Ústní jednání není pro danou věc obligatorně stanoveno, a ke splnění 
účelu řízení v daném případě nebylo nezbytné, když žalobce se nahlédnutím do spisu dne 12.10. 2009 seznámil se 
všemi shromážděnými podklady. Pokud jde o tvrzení týkající se množství uložených odpadů, žalovaný uvedl, že hrubý 
odhad uvedený v odůvodnění rozhodnutí inspekce byl pouze podpůrným argumentem pro stanovení výše pokuty, 
přičemž inspekce vzala v úvahu skutečnost, že množství navezeného materiálu bylo zřejmě nižší, jak upřesnil starosta 
v rámci svého vyjádření při nahlédnutí do spisu dne 12.10. 2009. Inspekce při stanovení výše pokuty vycházela 
především z územního rozsahu deliktu a zejména pak posouzení vlivu protiprávního jednání žalobce na zákonem 
chráněné zájmy. Proto nepovažovala za nutné zjišťovat přesné množství uložených odpadů například formou 
znaleckého posudku. K námitce týkající se toho, že žalobce prováděl rekultivaci na základě vyjádření referátu 
životního prostředí Okresního úřadu v Třebíči ze dne 19. 4. 1999, žalovaný konstatoval, že tato námitka je mimo jiné v 
rozporu s tvrzením žalobce uvedeným shora, podle něhož obec nemohla nést odpovědnost za přestupky občanů, kteří 
na předmětný pozemek odpad nedovoleně naváželi. Z namítaného vyjádření okresního úřadu je zřejmé, že se jedná 
pouze o vyjádření k technické rekultivaci uzavřené skládky. Aby bylo možno podle tohoto projektu postupovat, musel 
by být schválen příslušným správním orgánem. Šetřením inspekce bylo zjištěno, že se nemohlo jednat o schválenou, 
tedy dovolenou rekultivaci skládky, když i podle vyjádření starosty, který je ve funkci od roku 1998, zde probíhalo 
ukládání odpadů v podstatě bez jakékoliv evidence. Mohlo se sice jednat o případ staré skládky, jejíž „neřízený” 
provoz byl zahájen před rokem 1973, nicméně zvláštní podmínky pro tuto skládku nesměly být podle § 15 zákona č. 
238/1991 Sb. delší než 5 let od účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.8. 1996). Avšak i kdyby se skutečně jednalo o 
rekultivaci, i tato by musela být prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Není tedy důvodná ani námitka, že 
i kdyby se jednalo správní delikt, nemělo dané jednání žádnou společenskou nebezpečnost, neboť příroda ani krajina 
nebyla daným jednáním údajně dotčena ani ohrožena. K další námitce týkající se výše pokuty žalovaný uvedl, že obec 
Kralice nad Oslavou má přibližně 880 obyvatel, takže ji nelze považovat za obec s minimálním počtem obyvatel. Obce 
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s podobným počtem obyvatel mají roční příjmy kolem 10.000.000,- Kč. Uložená pokuta tedy v žádném případě 
nemůže ohrozit chod obce jako takové. Pokud jde společenskou nebezpečnost, ta spočívá mimo jiné i v tom, že 
starosta jako představitel samosprávného celku nejednal v souladu se zákonem. Právě takovým jednáním může být 
způsoben pokles důvěry občanů ve správné a zákonné rozhodování obce jako orgánu veřejné moci. Nebezpečným 
precedentem by proto bylo ponechání protiprávního jednání obce bez potrestání. K námitce týkající se rozporu s 
ustanovením § 15 odst. 4 správního řádu žalovaný uvedl, že podle tohoto ustanovení se o tom, kdo je v dané věci 
oprávněnou úřední osobou, provede záznam do spisu (nikoliv tedy do rozhodnutí) a správní orgán o tom účastníka 
řízení na požádání informuje. Z předloženého spisu je zřejmé, že takový záznam do spisu proveden byl a lze z něho 
zjistit, kdo je v předmětném řízení oprávněnou úřední osobou. To ostatně mohl zjistit i starosta obce při nahlédnutí do 
spisu dne 12.10. 2009. K námitkám týkajícím se nepřezkoumatelnosti výrokové části rozhodnutí žalovaný uvedl, že 
výrok obsahuje všechny náležitosti stanovené správním řádem v ustanovení     § 68 a § 69 správního řádu a v souladu 
s judikaturou přiměřeně podle § 77 zákona o přestupcích. Skutek, za který je sankce ukládána, je ve výroku 
napadeného rozhodnutí dostatečně popsán a nemůže být zaměněn s jiným protiprávním jednáním. V případě jiných 
správních deliktů spáchaných právnickými osobami se zavinění jako subjektivní stránka neprokazuje, a proto se ani 
do výroku rozhodnutí neuvádí „výrok o vině”, jak se mylně domnívá odvolatel. Námitka týkající se poučení o odvolání 
podle § 68 odst. 6 správního řádu je podle názoru žalovaného zmatečná, neboť toto ustanovení se vztahuje pouze na 
případ, kdy odvolání nemá odkladný účinek. O takovou situaci se v daném případě nejedná. Naopak poučení 
obsahuje v souladu s ustanovením § 68 odst. 5 správního řádu informaci o tom, od kterého dne se lhůta pro odvolání 
počítá. Žalovaný rovněž poukázal ve svém rozhodnutí na to, že v případě pokuty uložené inspekcí se podle § 88a 
zákona o ochraně přírody a krajiny výnos z pokuty dělí tak, že Státnímu fondu životního prostředí připadne 50 % 
uložené pokuty a 50 % z uložené pokuty připadne zpět do rozpočtu obce, ovšem s tím, že tento výnos z pokuty může 
obec použít jen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v obci. 
Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v 
rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl 
v době rozhodování správního orgánu. 
Při ústním jednání účastníci řízení setrvali na svých stanoviscích, žalobce odkázal na uplatněné žalobní námitky a 
zástupce žalovaného s poukazem na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a podané vyjádření k žalobě navrhl, 
aby byla žaloba zamítnuta. 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Pokud jde o první žalobní námitku týkající se namítané překážky věci rozhodnuté, soud považuje za nutné nejprve 
zodpovědět otázku, zda v případě žalobce a jeho počínání na předmětných pozemcích se jednalo o vícečinný anebo o 
jednočinný souběh správních deliktů. Soud se přiklání k závěru, že se jednalo o souběh vícečinný. Při řešení této 
otázky vycházel mj. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2009, č.j. 4 As 30/2008-102, který je 
stranám znám, neboť na něj odkazují. V odůvodnění tohoto rozsudku Nejvyšší správní soudu uvedl: 
 „Důvodem kasační stížnosti stěžovatele je mimo jiné tvrzení, že proti němu bylo v nyní posuzované věci vedeno 
správní řízení, ačkoliv bylo nepřípustné a v rozporu se zásadou ne bis in idem, tedy práva nebýt souzen či trestán 
dvakrát za týž čin. Ve smyslu této zásady totiž není možné obviněného trestně stíhat pro čin, za nějž byl již 
pravomocně odsouzen či potrestán, jestliže rozhodnutí, na jehož základě se tak stalo, nebylo v předepsaném řízení 
zrušeno. Nejvyšší správní soud k této námitce uvádí, že rozhodné okolnosti zakládající nepřípustnost trestního stíhání 
z tohoto důvodu jsou vymezeny v příslušných ustanoveních trestního řádu, zákona o přestupcích, v ústavních 
předpisech a v mezinárodních úmluvách, jimiž je Česká republika vázána. Základními vnitrostátními normami 
upravujícími nepřípustnost trestního stíhání z tohoto důvodu jsou článek 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a § 11a 
trestního řádu. Z norem obsažených v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, mají rozhodující 
význam článek 14 odst. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 4 odst. 1 protokolu č. 7 
Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Ve smyslu článku 10 Ústavy ČR jsou tyto mezinárodní úmluvy v České 
republice bezprostředně závazné a mají přednost před zákony. Jejich právní síla je tedy stejná jako právní síla 
ústavních zákonů. Ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) trestního řádu navíc výslovně upravuje jako specifický důvod 
nepřípustnosti trestního stíhání to, že jeho vedení vylučuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 
vázána. Podle článku 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod nemůže být nikdo trestně stíhám za čin, pro který již 
byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Podle článku 14 odst. 7 Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech nelze trestní stíhání zahájit proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž čin skončilo 
pravomocným rozhodnutím soudu, jímž byl uznán vinným nebo jímž byl obžaloby zproštěn. Článek 4 odst. 1 protokolu 
č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nadepsaných rubrikou „ne bis in idem“, v českém překladu 
publikovaném ve sbírce zákonů zní: „nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím 
pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a 
trestního řádu tohoto státu“. Zásadu ne bis in idem – právo nebýt souzen nebo potrestán dvakrát za týž čin – ve 
smyslu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je tedy na místě vztáhnout jak na činy patřící podle 
českého právního řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky a správní delikty, a to ve všech 
kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. Praktická aplikace článku 4 protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod může být však problematická, neboť tento článek ani žádné jiné ustanovení Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod nijak blíže nespecifikuje totožnost činu. Jde o vymezení toho, kdy ještě 
jde podle této úmluvy o týž čin a kdy jde již o čin jiný, na nějž nedopadá zásada ne bis in idem. Za této situace lze mít 
v principu za to, že při řešení tohoto problému lze vyjít z právní konstrukce totožnosti skutku. Co se rozumí skutkem ve 
smyslu § 11 odst. 1 písm. f) trestního řádu, pro nějž nelze za uvedených okolností opakovaně vést trestní stíhání, není 
v obecné rovině zákonem definováno. Určitým specifickým způsobem je upraveno pouze to, co představuje skutek v 
případě pokračujících trestných činů. Jinak ponechává zákon vymezení tohoto pojmu soudní praxi. Ta vychází z toho, 
že skutkem je určitá událost ve vnějším světě charakterizovaná určitým jednáním a jeho následkem. Jde tedy o 
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souhrn určitých skutkových okolností. Pro posouzení toho, zda jde o týž skutek, je přitom zcela irelevantní právní 
posouzení daných skutkových okolností. 
Podstatné naopak je, že o týž skutek jde nejen při naprostém souladu v jednání i v následku, ale též v případě úplné 
shody alespoň v jednání při rozdílném následku, stejně jako v případě úplné shody alespoň v následku při rozdílném 
jednání. Navíc totožnost skutku je zachována i v případě alespoň částečné shody v jednání nebo v následku (nebo v 
obojím), to ovšem pouze pokud je taková shoda v podstatných okolnostech, jimiž se rozumí zejména skutkové 
okolnosti charakterizující jednání nebo následek z hlediska právní kvalifikace, která přichází v úvahu. Po 
hmotněprávní stránce představuje jeden skutek i souhrn dílčích útoků tvořících pokračující jednání, avšak po procesní 
stránce je každý takový dílčí útok samostatným skutkem (§ 12 odst. 11 a 12 trestního řádu). Ve stejném smyslu je v 
článku 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod použit pojem „čin“. Jestliže z hlediska posouzení toho, zda se jedná 
o týž skutek (čin) není rozhodující právní kvalifikace takového skutku (činu), nemění na jeho povaze nic to, zda je za 
výše uvedených okolností, při alespoň částečné shodě v jednání nebo ve způsobeném následku po právní stránce 
posouzen jako trestný čin nebo přestupek nebo správní delikt. K tomu nutno podotknout, že článek 4 protokolu č. 7 
Úmluvy zaručuje nejen právo nebýt za tentýž čin dvakrát souzen, ale i právo nebýt za tentýž čin dvakrát trestán. 
Přitom za trest se označuje i sankce ukládaná za přestupky nebo správní delikty.“ 
Veden shora uvedenými východisky přistoupil Městský soud v Praze k posouzení případu žalobce a dospěl k závěru, že 
se jedná o souběh vícečinný. V projednávané věci byla žalobci uložena pokuta za správní delikt, k němuž údajně došlo 
tím, že „žalobce od počátku roku 2008 do doby kontroly inspekce, tj. 27.7. 2009, ukládal a následně rozhrnoval 
odpady, zeminu a kamení na pozemku parc. č. 781/1 v k. ú. Kralice nad Oslavou, který je jednak součástí přírodní 
rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, dále pak součástí evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice, ačkoliv je 
tato činnost v daném území zakázána. Tím došlo ze strany žalobce k porušení ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a 
písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny a porušení ustanovení § 45b odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.“ 
Rozhodnutím inspekce ze dne 11. 9. 2009 byla žalobci uložena pokuta podle zákona o vodách za správní delikt 
„uložení předmětů na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod povrchových, kterého se dopustil tím, že po 
nahromadění zeminy a stavební sutě na pozemku parc. č. 781/1 v k. ú. Kralice nad Oslavou nechal vícekrát provést 
jejich shrnutí směrem k toku Jinošovského potoka, naposledy na začátku července 2009. V den kontroly byly ČIŽP 
nalezeny zemina a stavební suť na uvedeném pozemku na místech, z nichž by mohly být splaveny do Jinošovského 
potoka. Výše uvedeným jednáním došlo k porušení § 46 odst. 1 vodního zákona“. Rozhodnutím inspekce ze dne 29. 
9. 2009 byla žalobci uložena pokuta podle zákona o odpadech „za porušení povinnosti stavené v ustanovení § 12 
odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízeních, ve kterých 
nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil nejméně od 
počátku roku 2008 do dne kontroly (27. 7. 2009) tím, že umožňoval navážení odpadů kategorie ostatní (O), zejména 
zeminy a kamení, stavebních a demoličních odpadů skupiny 17 dle vyhl. č. 381/2001 Sb., - Katalogu odpadů, a to na 
pozemek parcelní číslo dle KN: 781/1 v k. ú. Kralice nad Oslavou“. Přes jistou časovou a místní souvislost mezi všemi 
třemi shora uvedenými popisy jednání je dle názoru soudu zřejmé, že všechny tři správní delikty jsou charakterizovány 
jak odlišným popisem jednání, tak v každém případě odlišným následkem, který je z hlediska odpovědnosti za 
správní delikt rozhodný. Soud proto uzavírá, že se v tomto případě jedná o vícečinný souběh správních deliktů, jak to 
ostatně připustil i žalobce při ústním jednání před soudem, jakkoli formulace žalobních námitek v písemném 
vyhotovení žaloby v tomto ohledu není zcela určitá. 
Otázku, zda o správních deliktech spáchaných ve vícečinném různorodém souběhu je možno vést samostatná řízení, 
již zodpověděl Nejvyšší správní soud v minulosti několikrát kladně (např. již zmiňovaný rozsudek sp. zn. 4 As 30/2008 
nebo také rozsudek ve skutkově související věci čj. 6 As 40/2005-80 ze dne 13. 7. 2006). V projednávané věci je pak 
zapotřebí zodpovědět otázku, zda oddělené vedení řízení je možné i za situace, kdy o správních deliktech je oprávněn 
rozhodnout týž věcně a místně příslušný orgán (zde inspekce) a všechny správní delikty jsou zjištěny při téže kontrole. 
Soud dospěl k závěru, že v projednávaném případě nelze považovat tento postup za nesprávný. Vycházel přitom z 
porovnání právních úprav v uvedených třech zákonech: 
Podle § 88 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního 
jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny. Podle odst. 4 pokutu podle odstavců 1 a 2 
lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo. Podle odst. 5 pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena. Podle § 88a tohoto zákona výnosy pokut 
uložených správou a inspekcí se dělí způsobem upraveným zvláštním zákonem, s výjimkou území vojenských újezdů, 
kde je výnos pokut příjmem státního rozpočtu. Výnosy z pokut může obec užít jen pro zlepšení životního prostředí a 
pro ochranu přírody a krajiny v obci. (Zvláštním zákonem se rozumí § 2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním 
fondu životního prostředí České republiky, podle něhož z pokut připadá 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo 
k porušení předpisů. Obec zajistí účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí.)  
Podle § 125 odst. 1 vodního zákona právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Podle odst. 2 při určení výměry 
pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Podle odst. 3 Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad 
obce s rozšířenou působností může na návrh pachatele správního deliktu zastavit správní řízení, jestliže pachatel 
správního deliktu přijme faktická opatření k odstranění následků porušení povinnosti, jakož i opatření zamezující 
dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo povrchových vod, a uložení pokuty by vzhledem k nákladům 
na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujícího vzniku dalších 
nepříznivých následků lze řízení o správním deliktu přerušit. Podle odst. 4 odpovědnost právnické osoby za správní 
delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však 
do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Podle odst. 9 pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí a Státní plavební 
správou vybírá a vymáhá příslušný celní úřad. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení 
nabylo právní moci. Podle odst. 10 tohoto zákona pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí obcím a Státní 
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plavební správou jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Ostatní pokuty uložené Českou inspekcí životního 
prostředí jsou z 50 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu byl správní delikt spáchán, a z 50 % příjmem 
Státního fondu životního prostředí České republiky.  
Podle § 67 odst. 1 zákona o odpadech řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o 
porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení 
povinnosti došlo. Podle odst. 2 při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, 
popřípadě k míře jeho poškození. Podle § 68 odst. 1 zákona o odpadech pokutu ukládá, vybírá a vymáhá správní 
úřad, který jako první zahájil řízení o jejím uložení; pokuty uložené inspekcí vymáhá příslušný správce daně. Podle § 
68 odst. 3 zákona o odpadech pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo 
k porušení právních předpisů, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí. Pokuta inspekcí uložená obci je 
příjmem Státního fondu životního prostředí.  
Z porovnání shora citovaných právních úprav je zřejmé, že ustanovení vztahující se ke správním deliktům v těchto 
konkrétních případech jsou v některých podstatných aspektech odlišná: Každý právní předpis stanovuje odlišně 
kritéria, která mají být zohledněna při určení výměry pokuty, odlišně je dále stanovena splatnost pokuty (zákon o 
ochraně přírody a krajiny 30 dnů od právní moci, vodní zákon 15 dní od právní moci, zákon o odpadech splatnost 
nestanovuje), odlišně je stanoven příjemce výnosů z pokut, neboť zákon o ochraně přírody a krajiny na rozdíl od 
vodního zákona a zákona o odpadech stanovuje, že i v případě pokuty uložené obci připadá polovina výnosu z pokut 
obci, na jejímž území ke spáchání správního deliktu došlo. Zákon o ochraně přírody a krajiny pak jako jediný z těchto 
předpisů sám stanovuje, jak má obec, jejímž příjmem se část pokuty stane, naložit („jen pro zlepšení životního 
prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v obci“), zatímco v případě pokut uložených podle druhých dvou právních 
předpisů obec – nebyla-li pokuta uložena přímo jí - s výnosem nakládá podle § 2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb. – 
„obec zajistí účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí“). Odlišně je rovněž stanovena lhůta pro zánik 
odpovědnosti za správní delikt (zákon ochraně přírody a krajiny nestanoví žádnou subjektivní lhůtu pro uložení pokuty 
a objektivní lhůta se vztahuje k uložení pokuty; vodní zákon a zákon o odpadech vážou objektivní lhůtu k zahájení 
řízení a stanoví i lhůtu subjektivní). Vodní zákon dále např. obsahuje speciální úpravu v § 125 odst. 3, podle níž může 
být řízení o správním deliktu za určitých okolností zastaveno, obdobné zvláštní liberační ustanovení druhé dva zákony 
neobsahují.  
Ze shora uvedeného je zřejmé, že vedení společného řízení a vydání jediného rozhodnutí o pokutě by pro podstatnou 
odlišnost právních úprav bylo velmi obtížné, ne-li nemožné a je zřejmé, že zákonodárce s takovou eventualitou zcela 
zjevně vůbec nepočítal. Za této situace se proto Městský soud v Praze domnívá, že vedení oddělených správních řízení 
a vydání samostatných rozhodnutí o pokutách je v souladu se zákonem, a to i v projednávaném případě, kdy k řízení v 
prvním stupni je příslušný týž věcně a místně příslušný orgán. Tento vyslovený názor není v rozporu ani s názorem 
Nejvyššího správního soudu, jak byl vysloven v rozsudku sp. zn. 8 As 17/2007 publikovaným pod č. 1338/2007 Sb. 
NSS, jehož se dovolává žalobce, neboť ten se vztahoval k situaci, kdy došlo k opakovaným útokům na týž zákonem 
chráněný zájem podobným způsobem jednání a jednalo se tedy o vícečinný souběh stejnorodý. Shora zmíněné 
aspekty řízení o správním deliktu (výnos z pokut, kritéria pro stanovení konkrétní výměry aj.) se tak řídily týmž 
zákonem a byly tedy upraveny pro každý správní delikt shodně. Na projednávaný případ, kdy se jednalo o útoky proti 
různým zákonem chráněným zájmům, které byly spáchány odlišně charakterizovaným jednáním, nelze závěry 
Nejvyššího správního soudu, které byly v tomto rozsudku vysloveny, bez dalšího mechanicky přenést. Pokud žalobce 
popírá možnost aplikace závěrů obsažených v rozsudku NSS 4 As 30/2008-102 s poukazem na to, že v 
projednávaném případě se údajně jedná o tři skutkové podstaty správních deliktů naplněné jedním činem, nelze s 
ním souhlasit. Jak bylo shora uvedeno, v projednávaném případě dospěl soud k závěru, že počínání žalobce je nutno 
hodnotit jako souběh správních deliktů vícečinný, tj. nejedná se o situaci, kdy by došlo k naplnění skutkových podstaty 
správních deliktů jedním jednáním, a proto lze závěry uvedené v tomto rozsudku NSS aplikovat i v nyní 
projednávaném případě žalobce.  
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kontroly. Závěry, které z těchto zjištění pracovníci inspekce kontroly. Závěry, které z těchto zjištění pracovníci inspekce kontroly. Závěry, které z těchto zjištění pracovníci inspekce kontroly. Závěry, které z těchto zjištění pracovníci inspekce vyvodili, byli podle názoru vyvodili, byli podle názoru vyvodili, byli podle názoru vyvodili, byli podle názoru 
soudu oprávněni učinit sami a inspekce nebyla povinna k prokázání těchto závěrů soudu oprávněni učinit sami a inspekce nebyla povinna k prokázání těchto závěrů soudu oprávněni učinit sami a inspekce nebyla povinna k prokázání těchto závěrů soudu oprávněni učinit sami a inspekce nebyla povinna k prokázání těchto závěrů 
vyžadovat zpracování znaleckého posudku nebo provádění dalších důkazů. Závěry vyžadovat zpracování znaleckého posudku nebo provádění dalších důkazů. Závěry vyžadovat zpracování znaleckého posudku nebo provádění dalších důkazů. Závěry vyžadovat zpracování znaleckého posudku nebo provádění dalších důkazů. Závěry 
inspekce v tomto směru dle názoru soudu odpovídají pravidlům logickéhoinspekce v tomto směru dle názoru soudu odpovídají pravidlům logickéhoinspekce v tomto směru dle názoru soudu odpovídají pravidlům logickéhoinspekce v tomto směru dle názoru soudu odpovídají pravidlům logického uvažování,  uvažování,  uvažování,  uvažování, 
jsou přesvědčivě odůvodněny a nevyžadují natolik specifické odborné znalosti, které by jsou přesvědčivě odůvodněny a nevyžadují natolik specifické odborné znalosti, které by jsou přesvědčivě odůvodněny a nevyžadují natolik specifické odborné znalosti, které by jsou přesvědčivě odůvodněny a nevyžadují natolik specifické odborné znalosti, které by 
přesahovaly rámec odborných znalostí pracovníků správního orgánupřesahovaly rámec odborných znalostí pracovníků správního orgánupřesahovaly rámec odborných znalostí pracovníků správního orgánupřesahovaly rámec odborných znalostí pracovníků správního orgánu    
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
    
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 15.2. 2010 č.j. 102/560/10; 
3031/ENV/10 sp.zn. OP 5/2010, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí (dále jen inspekce) ze dne 23.11. 2009 č.j. ČIŽP/46/OOP/SR01/0913513.010/09/HPP. Citovaným 
rozhodnutím inspekce byla žalobci uložena pokuta ve výši 130.000,- Kč za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kterého se údajně dopustil 
vykonáváním činnosti zakázané ve zvláště chráněném území a evropsky významné lokalitě. Ke správnímu deliktu 
údajně došlo tím, že žalobce od počátku roku 2008 do doby kontroly inspekce, tj. 27.7. 2009, ukládal a následně 
rozhrnoval odpady, zeminu a kamení na pozemku parc. č. 781/1 v k. ú. Kralice nad Oslavou, který je jednak součástí 
přírodní rezervace údolí Oslavy a Chvojnice, dále pak součástí evropsky významné lokality údolí Oslavy a Chvojnice, 
ačkoliv je tato činnost v daném území zakázána. Tím došlo ze strany žalobce k porušení ustanovení § 34 odst. 1 písm. 
a) a písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny a porušení ustanovení § 45b odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Současně byla žalobci uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč. 
(…) 
Ze správního spisu byly zjištěny následující pro rozhodnutí soudu podstatné skutečnosti: 
 Ve správním spise je založen protokol o kontrolním zjištění vyhotovený Českou inspekcí životního prostředí, oblastním 
inspektorátem Havlíčkův Brod. Podle tohoto protokolu byla kontrola provedena podle zákona o vodách, podle zákona 
o odpadech a podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto protokolu vyplývá, že kontroly se zúčastnil kromě 
pracovníků inspekce starosta obce Kralice nad Oslavou. Kontrola byla provedena na základě podnětu, který byl 
inspekci doručen. Podle protokolu se dne 27.7. 2009 inspektoři dostavili na Obecní úřad v Kralicích nad Oslavou. 
Přítomný starosta obce potvrdil, že pozemky parc. č. 781/1 781/2 v k. ú. Kralice nad Oslavou jsou ve vlastnictví 
žalobce. Za účasti starosty obce provedli inspektoři šetření na místě samém a zjistili, že část pozemku parc. č. 781/1 
v k. ú. Kralice nad Oslavou je oplocena drátěným pletivem, vjezd na tuto část pozemku je možný pouze po odemčení 
ocelové závory. Klíče od závory jsou k dispozici na obecním úřadu. Povrch této části parcely je urovnáván a zasypáván 
zeminou a stavební sutí. Povrch na zbytku pozemku je již urovnán a překryt zeminou. Bez přesného zaměření nebylo 
možné zjistit, zda je zasypáván celý pozemek parc. č. 781/1 a parc. č. 781/2 anebo i pozemek parc. č. 1982/2 v k. ú. 
Kralice nad Oslavou, který je ve vlastnictví České republiky, a jedná se o vodní plochu. Na místě byla pořízena 
fotodokumentace, s níž byl žalobce seznámen. Podle sdělení žalobce byl na pozemky parc. č. 781/1 a parc. č. 781/2 
v k. ú. Kralice nad Oslavou navážen odpad z bývalé koželužny, která ukončila svoji činnost začátkem devadesátých let. 
Na pozemky byl ukládán rovněž odpad z obce během osmdesátých let. Část pozemku parc. č. 781/1 žalobce od 
začátku roku 2008 urovnává. Zbytek pozemku parc. č. 781/1 a parc. č. 782/2 byl urovnán průběžně v předešlých 
letech, kdy měla obec k dispozici zeminu. Starosta obce uvedl, že občanům obce Kralice nad Oslavou bylo umožněno 
na pozemek ukládat odpady zemin a kamení a stavebních a demoličních odpadů, a to z důvodu provedení terénních 
úprav a následné rekultivace. Předmětný pozemek je oplocen a vjezd na něj je osazen uzamykatelnou závorou. Od 
závory má klíč pouze starosta obce. Mechanismus ukládání odpadů fungoval tak, že pokud nějaký občan měl odpad 
zeminy a kamení, vyzvedl si na obecním úřadě klíč od závory, ve většině případů si starosta vizuálně ověřil, jaké 
odpady budou uloženy a občanovi určil přibližně místo jejich vysypání. Takto docházelo k urovnávání pozemků od 
počátku roku 2008. Ukládání odpadu probíhalo za plného vědomí a ústního povolení starosty obce. Starosta obce po 
nahromadění odpadu v lokalitě zajistil dle potřeby jejich shrnutí směrem k toku Jinošovského potoka, a to naposledy 
na začátku července 2009. Shrnutí prováděly pro obec Kralice nad Oslavou podnikající osoby, které vlastní čelní 
nakládač. Dle hrubého odhadu starosty obce se na předmětném pozemku nachází stovky tun zemin a stavebních 
odpadů. Tento odhad je i kvalifikovaným odhadem inspekce. Přesnější množství nebylo možné z důvodu nevedení 
evidence určit. Starosta rovněž uvedl, že nežádal o souhlas s provozováním zařízení k využívání odpadů, ani nežádal 
stavební úřad o povolení k provádění terénních úprav. Dále bylo konstatováno, že dotčená lokalita je součástí zvláště 
chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Toto 
zvláště chráněné území bylo zřízeno vyhláškou Okresního národního výboru v Třebíči ze dne 27.9. 1990. V čl. 2 této 
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vyhlášky je v podmínkách ochrany v bodě 2 mimo jiné uvedeno, že pokud z dalších ustanovení nevyplývají jinak, je 
zakázáno jakýmkoliv způsobem do chráněného území zasahovat, zejména rušit a měnit jeho přirozený vývoj, 
poškozovat jeho povrch, rostliny a živočichy a odnášet z něj jakékoliv přírodniny. Dotčené území je zároveň součástí 
evropsky významné lokality. Starosta obce uvedl, že s obsahem protokolu souhlasí a upozornil na to, že postup je v 
souladu s projektem rekultivace skládky. Na bývalou skládku je dovážena pouze zemina a stavební sutě. Jedná se o 
starou zátěž, se kterou se musí obec vypořádat. Z protokolu dále vyplývá, že žalobce byl poučen o tom, že má podle § 
17 zákona o státní kontrole právo podat námitky proti protokolu a potvrdil, že byl seznámen s protokolem a byl mu 
předán stejnopis protokolu. Opatřením ze dne 2.9. 2009 zahájila inspekce řízení o správním deliktu podle § 88 odst. 
2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalobce byl současně poučen o tom, že je oprávněn navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy, k tomu mu byla stanovena lhůta 15 dnů od doručení opatření. Dále je ve spise založen protokol o 
nahlédnutí do spisu spojený s vyjádřením k zahájenému řízení, sepsaný dne 12.10. 2009. Podle tohoto protokolu se 
na pracoviště inspekce dostavil starosta obce Kralice nad Oslavou, nahlédl do všech dokumentů týkajících se 
předmětného řízení. Uvedl, že by rád upřesnil množství navezeného odpadu, kdy v protokolu ze dne 27.7. 2009 se 
uvádí stovky tun, ve skutečnosti však bylo navezeno množství v řádu maximálně desítek tun. Nepřesnost týkající se 
množství odpadu byla dne 27.7. 2009 zaprotokolována z důvodu zdravotní indispozice starosty obce. Následně se 
podáním ze dne 19.10. 2009 žalobce vyjádřil k zahájenému řízení prostřednictvím svého právního zástupce a uvedl 
obdobně jako v první žalobní námitce, že namítá překážku věci rozhodnuté, a navrhuje proto, aby bylo zahájené řízení 
zastaveno. Rozhodnutím inspekce ze dne 23.11. 2009 č.j. ČIŽP/46/OOP/SR01/0913513.010/09/HPP byla žalobci 
uložena pokuta za protiprávní jednání uvedené v § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny tak, jak již 
bylo uvedeno shora, a současně byla žalobci uložena povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou 
1.000,- Kč. Inspekce v odůvodnění rozhodnutí shrnula obsah zjištění učiněných při kontrole provedené dne 27.7. 
2009. Uvedla, že v tomto případě se nejedná o dvojí postih za porušení téže právní povinnosti, neboť v daném případě 
byla obec Kralice nad Oslavou postižena za porušení právních povinností stanovených zákonem o vodách, případně 
zákonem o odpadech, zatímco v projednávaném případě je vyvozován vůči žalobci postih za porušení povinnosti podle 
jiného předpisu veřejného práva, tj. zákona o ochraně přírody a krajiny. V jednotlivých řízeních je předmětem řízení 
otázka, zda jednáním obce nedošlo k ohrožení či narušení objektu chráněného tím kterým příslušným předpisem a k 
porušení povinnosti stanovené rozdílnými právními předpisy. Každé správní řízení bylo vedeno ve věci různých 
samostatných a na sobě nezávislých správních deliktů, a proto zde nebyl aplikován princip absorpce. Při stanovení 
výše pokuty inspekce vzala v úvahu, že ze strany žalobce došlo k negativnímu zásahu jak ve zvláště chráněném území 
přírodní rezervace, tak v evropsky významné lokalitě. Bylo přihlédnuto i k relativně velkému množství protiprávně 
uloženého materiálu, avšak s ohledem na poměrně malé území, kde k uvedenému zásahu došlo, hodnotí inspekce 
územní dosah tohoto deliktu jako lokální. Bylo rovněž zohledněno, že žalobce v průběhu správního řízení s inspekcí 
spolupracoval a že se jedná o první porušení zákona na úseku ochrany přírody. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce 
odvolání. Námitky uvedené v odvolání obsahově korespondují s žalobními námitkami číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 
Dále žalobce namítal, že v rozporu s ustanovením § 15 odst. 4 správního řádu neobsahuje napadené rozhodnutí 
záznam o určení oprávněných úředních osob, a nelze proto ověřit, zda osoby, které ve věci jednaly a rozhodovaly, jsou 
ve skutečnosti oprávněnými úředními osobami. O odvolání bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím tak, že 
odvolání žalobce bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí inspekce potvrzeno. V rozhodnutí žalovaný shrnul průběh 
správního řízení a jednotlivé odvolací námitky. K těmto námitkám uvedl žalovaný následující: K namítané překážce 
věci rozhodnuté, žalovaný uvedl, že nedošlo k porušení zásady ne bis in idem, neboť není dána totožnost jednání ve 
skutcích, pro něž byl žalobce již potrestán a nyní posuzovaným správním deliktem a není dána ani totožnost následků. 
V daném případě byl žalobce pokutován podle zákona o vodách, pokud materiál nahrnul do vodního toku, podle 
zákona o odpadech, jestliže nakládal s odpadem bez povolení či souhlasu příslušného správního orgánu a 
samozřejmě i podle zákona o ochraně přírody a krajiny, když prováděl ve zvláště chráněném území činnost zakázanou 
a naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny. K 
námitce týkající se nepřezkoumatelnosti výroku rozhodnutí inspekce, žalovaný uvedl, že i když inspekce v odůvodnění 
zcela nevyčerpala popis skutečností vyplývajících z předloženého spisového materiálu, je zřejmé, proč navezením a 
rozhrnováním předmětného materiálu byl půdní povrch nevratně poškozen. V roce 1990 se pozemek stal součástí 
zvláště chráněného území, což bylo vyznačeno mimo jiné i v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu nebylo 
relevantní, že snad v části předmětné lokality dříve byl ukládán komunální či jiný odpad. Předmětem vyhlášení 
chráněného území je podle zřizující vyhlášky ochrana kaňonovitého údolí zmíněných řek s velkou rozmanitostí 
krajinného reliéfu. Území je jedinečnou ukázkou původních a posledních zachovaných moravských toků, zajímavých 
jak po stránce krajinářské, ale i z hlediska botanického a zoologického. Zahrnutí pozemku s původní vegetací 
stavební sutí, zeminou a kamením bylo jistě pro vegetaci chráněného území zásahem, který je podle ustanovení § 34 
zákona o ochraně přírody a krajiny na celém území přírodní rezervací zakázán. Uložení a rozhrnutí odpadu způsobilo 
nepochybně změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů a změnilo tak dochované přírodní 
prostředí v rozporu s ochrannými podmínkami stanovenými zřizovací vyhláškou. Žalobce jako vlastník pozemku si 
musel být vědom, že tento pozemek má zvláštní způsob ochrany, a proto bylo jeho povinností si nejen ověřit u 
příslušného orgánu ochrany přírody podrobnosti této ochrany, ale byl povinen pro realizaci úprav terénu požádat o 
výjimku podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, což neučinil. K další námitce týkající se otázky, zda žalobce 
správní delikt sám spáchal, žalovaný uvedl, že ve výroku rozhodnutí inspekce není žádná zmínka o tom, že žalobce se 
dopustil protiprávního jednání tím, že umožnil odpad ukládat občanům obce. To je zmíněno pouze v odůvodnění 
rozhodnutí, kde je v této souvislosti v podstatě citováno sdělení starosty obce. Z hlediska skutkové podstaty správního 
deliktu není rozhodující, kdo je původcem odpadu, nicméně v případě komunálních odpadů je to vždy obec, a to v 
okamžiku odložení odpadu na místo obcí určené. V daném případě má odpovědnost obce jako vlastníka pozemku 
objektivní charakter. K námitce týkající se běhu objektivní a subjektivní lhůty pro uložení pokuty žalovaný uvádí, že 
samo oznámení (udání) nemohlo způsobit počátek běhu subjektivní lhůty. Ze spisu je zřejmé, že počátek běhu 
subjektivní lhůty lze počítat až ode dne kontroly dne 27.7. 2009, kdy inspekce sama zjistila skutečný stav na místě. K 
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prekluzi této lhůty nedošlo, neboť inspekce řízení zahájila řízení dne 26.8. 2009. Pokud jde o objektivní tříletou lhůtu, 
i tato byla dodržena, když inspekce kontrolované období omezila na počátek roku 2008. K námitce týkající se 
procesní nepoužitelnosti některých listin založených ve spise, žalovaný uvádí, že žalobce konkrétně nespecifikoval, 
kterých listin se tato námitka týká. Protokol o kontrolním zjištění z 27.7. 2009 byl a je součástí spisu, což ostatně 
potvrdil i žalobce v protokolu o nahlédnutí do spisu ze dne 12.10. 2009. Zmíněný protokol je podkladem pro 
rozhodnutí ve smyslu § 50 odst. 2 správního řádu a jelikož vznikl z úřední (dozorové) činnosti inspekce podle § 80 
zákona o ochraně přírody a krajiny, nebylo nutno jej provádět jako důkaz listinou. Jediným účastníkem řízení je nadto 
žalobce, který byl s obsahem protokolu seznámen a poučen o tom, že může proti protokolu podat námitky. Žalobce 
právo podat námitky proti protokolu nevyužil. Ústní jednání není pro danou věc obligatorně stanoveno, a ke splnění 
účelu řízení v daném případě nebylo nezbytné, když žalobce se nahlédnutím do spisu dne 12.10. 2009 seznámil se 
všemi shromážděnými podklady. Pokud jde o tvrzení týkající se množství uložených odpadů, žalovaný uvedl, že hrubý 
odhad uvedený v odůvodnění rozhodnutí inspekce byl pouze podpůrným argumentem pro stanovení výše pokuty, 
přičemž inspekce vzala v úvahu skutečnost, že množství navezeného materiálu bylo zřejmě nižší, jak upřesnil starosta 
v rámci svého vyjádření při nahlédnutí do spisu dne 12.10. 2009. Inspekce při stanovení výše pokuty vycházela 
především z územního rozsahu deliktu a zejména pak posouzení vlivu protiprávního jednání žalobce na zákonem 
chráněné zájmy. Proto nepovažovala za nutné zjišťovat přesné množství uložených odpadů například formou 
znaleckého posudku. K námitce týkající se toho, že žalobce prováděl rekultivaci na základě vyjádření referátu 
životního prostředí Okresního úřadu v Třebíči ze dne 19. 4. 1999, žalovaný konstatoval, že tato námitka je mimo jiné v 
rozporu s tvrzením žalobce uvedeným shora, podle něhož obec nemohla nést odpovědnost za přestupky občanů, kteří 
na předmětný pozemek odpad nedovoleně naváželi. Z namítaného vyjádření okresního úřadu je zřejmé, že se jedná 
pouze o vyjádření k technické rekultivaci uzavřené skládky. Aby bylo možno podle tohoto projektu postupovat, musel 
by být schválen příslušným správním orgánem. Šetřením inspekce bylo zjištěno, že se nemohlo jednat o schválenou, 
tedy dovolenou rekultivaci skládky, když i podle vyjádření starosty, který je ve funkci od roku 1998, zde probíhalo 
ukládání odpadů v podstatě bez jakékoliv evidence. Mohlo se sice jednat o případ staré skládky, jejíž „neřízený” 
provoz byl zahájen před rokem 1973, nicméně zvláštní podmínky pro tuto skládku nesměly být podle § 15 zákona č. 
238/1991 Sb. delší než 5 let od účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.8. 1996). Avšak i kdyby se skutečně jednalo o 
rekultivaci, i tato by musela být prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Není tedy důvodná ani námitka, že 
i kdyby se jednalo správní delikt, nemělo dané jednání žádnou společenskou nebezpečnost, neboť příroda ani krajina 
nebyla daným jednáním údajně dotčena ani ohrožena. K další námitce týkající se výše pokuty žalovaný uvedl, že obec 
Kralice nad Oslavou má přibližně 880 obyvatel, takže ji nelze považovat za obec s minimálním počtem obyvatel. Obce 
s podobným počtem obyvatel mají roční příjmy kolem 10.000.000,- Kč. Uložená pokuta tedy v žádném případě 
nemůže ohrozit chod obce jako takové. Pokud jde společenskou nebezpečnost, ta spočívá mimo jiné i v tom, že 
starosta jako představitel samosprávného celku nejednal v souladu se zákonem. Právě takovým jednáním může být 
způsoben pokles důvěry občanů ve správné a zákonné rozhodování obce jako orgánu veřejné moci. Nebezpečným 
precedentem by proto bylo ponechání protiprávního jednání obce bez potrestání. K námitce týkající se rozporu s 
ustanovením § 15 odst. 4 správního řádu žalovaný uvedl, že podle tohoto ustanovení se o tom, kdo je v dané věci 
oprávněnou úřední osobou, provede záznam do spisu (nikoliv tedy do rozhodnutí) a správní orgán o tom účastníka 
řízení na požádání informuje. Z předloženého spisu je zřejmé, že takový záznam do spisu proveden byl a lze z něho 
zjistit, kdo je v předmětném řízení oprávněnou úřední osobou. To ostatně mohl zjistit i starosta obce při nahlédnutí do 
spisu dne 12.10. 2009. K námitkám týkajícím se nepřezkoumatelnosti výrokové části rozhodnutí žalovaný uvedl, že 
výrok obsahuje všechny náležitosti stanovené správním řádem v ustanovení     § 68 a § 69 správního řádu a v souladu 
s judikaturou přiměřeně podle § 77 zákona o přestupcích. Skutek, za který je sankce ukládána, je ve výroku 
napadeného rozhodnutí dostatečně popsán a nemůže být zaměněn s jiným protiprávním jednáním. V případě jiných 
správních deliktů spáchaných právnickými osobami se zavinění jako subjektivní stránka neprokazuje, a proto se ani 
do výroku rozhodnutí neuvádí „výrok o vině”, jak se mylně domnívá odvolatel. Námitka týkající se poučení o odvolání 
podle § 68 odst. 6 správního řádu je podle názoru žalovaného zmatečná, neboť toto ustanovení se vztahuje pouze na 
případ, kdy odvolání nemá odkladný účinek. O takovou situaci se v daném případě nejedná. Naopak poučení 
obsahuje v souladu s ustanovením § 68 odst. 5 správního řádu informaci o tom, od kterého dne se lhůta pro odvolání 
počítá. Žalovaný rovněž poukázal ve svém rozhodnutí na to, že v případě pokuty uložené inspekcí se podle § 88a 
zákona o ochraně přírody a krajiny výnos z pokuty dělí tak, že Státnímu fondu životního prostředí připadne 50 % 
uložené pokuty a 50 % z uložené pokuty připadne zpět do rozpočtu obce, ovšem s tím, že tento výnos z pokuty může 
obec použít jen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v obci. 
Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v 
rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl 
v době rozhodování správního orgánu. 
Při ústním jednání účastníci řízení setrvali na svých stanoviscích, žalobce odkázal na uplatněné žalobní námitky a 
zástupce žalovaného s poukazem na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a podané vyjádření k žalobě navrhl, 
aby byla žaloba zamítnuta. 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
        (…) 
Soud neshledal důvodnou ani druhou žalobní námitku týkající se nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci ve 
vztahu k nevratnému poškození půdního povrchu. Podle § 34 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny na celém 
území přírodních rezervací je zakázáno a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, 
zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému 
anebo nevratně poškozovat půdní povrch, f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami 
ochrany přírodní rezervace. Podle § 45b odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny poškozování evropsky významné 
lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje řádné 
hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona. 
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Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného 
zájmu. Tím nejsou dotčeny § 45h a 45i a ochranné podmínky zvláště chráněných území. Orgán ochrany přírody, který 
výjimku udělil, o tom neprodleně informuje Ministerstvo životního prostředí. Žalobce tvrdí, že v napadeném rozhodnutí 
inspekce „podrobně nerozvádí, z čeho dovozuje, že došlo“ k negativní změně životního prostředí nebo jak byl nevratně 
poškozen půdní povrch. Tak tomu ovšem není. Inspekce ve výroku rozhodnutí popsala žalobcovo jednání tak, že 
ukládal a následně rozhrnoval odpady, zeminu a kamení na předmětném pozemku. Popis tohoto jednání plně 
koresponduje se zjištěními, která inspekce učinila při kontrole provedené dne 27. 7. 2009 (k přípustnosti procesního 
použití protokolu z této kontroly se soud vyjádří níže v souvislosti s dalšími žalobními námitkami), kdy žalobce sám 
takový postup připouštěl. Bez ohledu na to, zda na předmětném pozemku žalobce umístil stovky tun odpadu nebo 
desítky tun odpadu (k důvodnosti žalobní námitky vztahující se k údaji o množství odpadu se soud rovněž vyjádří 
dále), je dle názoru soudu zcela zřejmé, že se jedná o značné množství materiálu. Navezením takovéhoto množství 
materiálu přímo na pozemek nacházející se na území přírodní rezervace pak dochází nepochybně ke změně 
přírodního prostředí takového pozemku a překrytím původního půdního povrchu masivní vrstvou materiálu dochází 
nepochybně k jeho poškození. Takový závěr již bez dalšího plyne z učiněných skutkových zjištění a k jeho vyvozování 
není dle názoru soudu nutno činit další dokazování, zvláště za situace, kdy i správní orgán provádějící řízení o 
správním deliktu (tj. inspekce) je vybaven pracovníky, kteří jsou ve vztahu k předmětu řízení odborně způsobilí tyto 
otázky posoudit. Za situace, kdy žalobce tento závěr inspekce nezpochybňuje žádnými konkrétními tvrzeními a pouze 
tento závěr bez dalšího neguje, nemůže být taková námitka důvodná. Důvodná rovněž nemůže být námitka, že 
inspekce označuje navezený materiál za odpad, když toto označení rovněž sám žalobce používal při kontrole 
provedené inspekcí. Namítá-li žalobce, že inspekce posuzuje toto jednání jako terénní úpravy spadající do pravomoci 
stavebního úřadu, a že tedy měla vyčkat, jak stavební úřad toto jednání posoudí, rovněž s ním nelze souhlasit. Podle § 
3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění 
vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou 
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, 
úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. Podle § 80 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona takové terénní úpravy vyžadují rozhodnutí o změně využití území, nestanoví-li stavební zákon dále jinak. Jak již 
bylo podrobně odůvodněno v části tohoto rozsudku týkající se první žalobní námitky, je pro posouzení odpovědnosti 
žalobce za správní delikt podle zákona o ochraně přírody a krajiny zcela nerozhodné, zda se případně jednalo o 
terénní úpravy podléhající stavebnímu zákonu a zda se tak žalobce svojí činností na předmětném pozemku kromě 
porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o vodách a zákona o odpadech dopustil ještě porušení 
stavebního zákona a zda by mu tedy vedle tří již uložených pokut měla být uložena také pokuta za správní delikt § 
180 odst. 1 písm. a) stavebního zákona za provádění terénních úprav bez souhlasu stavebního úřadu.  
Za této situace je zřejmé, že inspekce ani žalovaný neměli důvod vyčkávat toho, jaké stanovisko zaujme k této věci 
stavební úřad, zda případně zahájí řízení o odstranění prováděných terénních úprav nebo řízení o správním deliktu a 
jaký bude případně výsledek těchto řízení.  
Pokud jde o třetí žalobní námitku, v níž žalobce zpochybňuje závěr o tom, že jednáním žalobce byly způsobeny změny 
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému a změnilo se dochované přírodní prostředí, soud odkazuje na 
to, co již uvedl ve vztahu k předchozí žalobní námitce. Za dané situace, vzhledem k množství a charakteru 
naváženého materiálu, jakož i době, po níž jednání žalobce trvalo, lze soudit, že závěr inspekce o naplnění uvedených 
znaků skutkové podstaty správního deliktu, logicky vyplývá ze zjištění, která byla učiněna v průběhu kontroly. Závěry, 
které z těchto zjištění pracovníci inspekce vyvodili, byli podle názoru soudu oprávněni učinit sami a inspekce nebyla 
povinna k prokázání těchto závěrů vyžadovat zpracování znaleckého posudku nebo provádění dalších důkazů. Závěry 
inspekce v tomto směru dle názoru soudu odpovídají pravidlům logického uvažování, jsou přesvědčivě odůvodněny a 
nevyžadují natolik specifické odborné znalosti, které by přesahovaly rámec odborných znalostí pracovníků správního 
orgánu. 
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II.   Nesprávný gramatický výklad zákona: zakázaná činnost „vykonaná“ neboII.   Nesprávný gramatický výklad zákona: zakázaná činnost „vykonaná“ neboII.   Nesprávný gramatický výklad zákona: zakázaná činnost „vykonaná“ neboII.   Nesprávný gramatický výklad zákona: zakázaná činnost „vykonaná“ nebo „vykonávaná“ na  „vykonávaná“ na  „vykonávaná“ na  „vykonávaná“ na 

území CHKOúzemí CHKOúzemí CHKOúzemí CHKO    
 
kkkk    ustanovení § 26 odst. 3 písm. a), § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ustanovení § 26 odst. 3 písm. a), § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ustanovení § 26 odst. 3 písm. a), § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ustanovení § 26 odst. 3 písm. a), § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisůkrajiny, ve znění pozdějších předpisůkrajiny, ve znění pozdějších předpisůkrajiny, ve znění pozdějších předpisů    
 
    
I. Žalobce měl souhlas Správy CHKO Kokořínsko pouze k odstranění stavby ČOV, nikoli kI. Žalobce měl souhlas Správy CHKO Kokořínsko pouze k odstranění stavby ČOV, nikoli kI. Žalobce měl souhlas Správy CHKO Kokořínsko pouze k odstranění stavby ČOV, nikoli kI. Žalobce měl souhlas Správy CHKO Kokořínsko pouze k odstranění stavby ČOV, nikoli k    

provedení dalších úprav, provedení dalších úprav, provedení dalších úprav, provedení dalších úprav, například k vytvoření parkovací plochy. Pokud žalobce až do například k vytvoření parkovací plochy. Pokud žalobce až do například k vytvoření parkovací plochy. Pokud žalobce až do například k vytvoření parkovací plochy. Pokud žalobce až do 
absurdity v žalobě uvádí to, že měl vytvořit plochu a upravit ji v návaznosti na okolní terén, a absurdity v žalobě uvádí to, že měl vytvořit plochu a upravit ji v návaznosti na okolní terén, a absurdity v žalobě uvádí to, že měl vytvořit plochu a upravit ji v návaznosti na okolní terén, a absurdity v žalobě uvádí to, že měl vytvořit plochu a upravit ji v návaznosti na okolní terén, a 
mohl tak dle různého charakteru okolního terénu vytvořit jak silnici, potmohl tak dle různého charakteru okolního terénu vytvořit jak silnici, potmohl tak dle různého charakteru okolního terénu vytvořit jak silnici, potmohl tak dle různého charakteru okolního terénu vytvořit jak silnici, potok nebo parkoviště, je ok nebo parkoviště, je ok nebo parkoviště, je ok nebo parkoviště, je 
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zarovnání terénu po odstranění ČOV a vytvoření přírodní plochy, protože z tohoto souhlasu zarovnání terénu po odstranění ČOV a vytvoření přírodní plochy, protože z tohoto souhlasu zarovnání terénu po odstranění ČOV a vytvoření přírodní plochy, protože z tohoto souhlasu zarovnání terénu po odstranění ČOV a vytvoření přírodní plochy, protože z tohoto souhlasu 
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vyplývá dále, že případné stavební nebo jiné aktivivyplývá dále, že případné stavební nebo jiné aktivivyplývá dále, že případné stavební nebo jiné aktivivyplývá dále, že případné stavební nebo jiné aktivity na pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Kokořín je ty na pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Kokořín je ty na pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Kokořín je ty na pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Kokořín je 
třeba projednat se Správou CHKO.třeba projednat se Správou CHKO.třeba projednat se Správou CHKO.třeba projednat se Správou CHKO.  

 
II. II. II. II. Žalobce namítal, že v ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny je Žalobce namítal, že v ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny je Žalobce namítal, že v ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny je Žalobce namítal, že v ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny je 
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proto, že se toto ustanovení na něj nevztahuje. proto, že se toto ustanovení na něj nevztahuje. proto, že se toto ustanovení na něj nevztahuje. proto, že se toto ustanovení na něj nevztahuje.     
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Žalobce se včas podanou žalobou domáhal u Městského soudu přezkoumání rozhodnutí žalovaného Ministerstva 
životního prostředí ze dne 14.2.2008 č.j. 500/1534/503 21/07, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno 
rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko (dále také Správy CHKO) č.j. 01962/KK/2007/AOPK ze dne 
14.8.2007, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále také zákon), a byla mu uložena pokuta ve výši 80.000,- 
Kč. Uvedeného přestupku – vykonávání činnosti ve zvláště chráněném území zakázané - se žalobce dopustil tím, že v 
průběhu měsíce května a června 2007 provedl terénní úpravy značného rozsahu ve II. zóně a měnil vodní režim v I. 
zóně chráněné krajinné oblasti tím, že na pozemky č. parc. 446/1, 446/2 a 631 v k.ú. Kokořín navezl kamenivo 
hrubé frakce za účelem vytvoření plochy pro parkování vozidel o rozloze 900 m². Žalobci byla zároveň uložena tímto 
rozhodnutím povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč podle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích. 
(…) 
Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů a 
vycházel při tom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 a 2 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále s.ř.s.). 
Podle § 51 odst. 1 s.ř.s. rozhodl soud ve věci bez jednání, protože s tímto postupem vyslovili souhlas oba účastníci.  
Z připojeného správního spisu soud zjistil, že žalobce požádal Správu CHKO Kokořínsko dne 5.12.2005 o souhlas s 
odstraněním vodního díla (bývalé čističky) na pozemku č.p. 446/1 v k. ú. Kokořín. Správa CHKO Kokořínsko dopisem 
ze dne 4.1.2006 žalobci sdělila, že nemá námitky proti odstranění vodního díla ČOV na uvedeném pozemku za 
podmínek v tomto dopise stanovených. Mimo jiné bylo stanoveno, že po ukončení prací na odstranění ČOV bude 
plocha upravena v návaznosti na okolní terén. Další případné stavební či jiné aktivity na uvedeném pozemku je třeba 
projednat se Správou. Správa CHKO Kokořínsko zahájila dne 28.6.2007 se žalobcem správní řízení o přestupku podle 
§ 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tohoto přestupku se žalobce údajně 
dopustil tím, že na pozemích p.č. 446/1 a 446/2 k. ú. Kokořín byla vytvořena plocha o výměře 900 m² nasypáním 
vrstvy kameniva hrubé frakce. Plocha byla označena jako parkoviště a došlo na ní k odstavení motorových vozidel. 
Došlo také k zasažení pozemku p.č. 631 k.ú. Kokořín vyhrnutím zeminy na hranu vodního toku na tomto pozemku. 
Žalobce se písemně vyjádřil v této věci a mimo jiné poukázal na to, že původní využití předmětných pozemků bylo 
parkoviště a bazén náležející k hotelu Kraus. Z toho důvodu má žalobce za to, že pozemky byly uvedeny do původního 
stavu, navazují na okolní terén, neboť parkoviště na pozemcích navazujících na předmětné pozemky již dlouhodobě 
bylo. Správa CHKO Kokořínsko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vydala dne 14.8.2007 pod č.j. 
01962/KK/2007/AOPK rozhodnutí, kterým uznala žalobce vinným z přestupku, kterého se dopustil tím, že v průběhu 
měsíců května a června 2007 provedl nedovolené terénní úpravy značného rozsahu na pozemcích katastru 
nemovitostí (dále jen KN) p.č. 446/1, 446/2 a 631 v k.ú. Kokořín tím, že zde navezením kameniva hrubé frakce 
vytvořil plochu k parkování vozidel o rozloze 900 m². Touto činností byl porušen § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 
114/1992 Sb., kterým je zakázáno na pozemcích mimo zastavená území obcí, na území I. a II. zóny chráněné 
krajinné oblasti, měnit vodní režim a provádět terénní úpravy značného rozsahu. Za tento přestupek byla žalobci 
podle § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. uložena pokuta ve výši 80.000,- Kč a uložena povinnost podle § 
79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. V odůvodnění tohoto 
rozhodnutí bylo konstatováno, že pozemky KN p.č. 446/1, 446/2 a 631 v k.ú. Kokořín se podle platného územního 
plánu obce Kokořín nacházejí mimo zastavěné území obce. Nacházejí se v přírodní rezervaci Kokořínský důl ve II. zóně 
odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko podle § 33 odst. 1 zákona a podle § 27 odst. 1 zákona. Správa vyšla 
z toho, že neměla námitky proti tomu, že plocha po odstranění ČOV bude upravena v návaznosti na okolní terén a že 
případné stavební či jiné aktivity budou projednány se Správou. Vyšla z toho, že okolí ČOV je pokryto půdním 
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substrátem a zarostlé vegetací. Tím, že žalobce navezl nepůvodní materiál – kamenivo hrubé frakce – a zřídil 
parkovací plochu, nepostupoval v souladu se stanoviskem Správy. V odůvodnění rozhodnutí bylo i odkázáno na 
mapové přílohy s vyznačením parkovací plochy nad ortofotometrickým snímkem a katastrální mapou. Z těchto příloh 
vyplývá, kde a v jakém rozsahu byla parkovací plocha vytvořena. Jako přitěžující okolnost byla hodnocena skutečnost, 
že žalobce vytvořil parkovací plochu bez projednání nebo souhlasu Správy. Další přitěžující okolností, kterou Správa 
hodnotila, byla skutečnost, že na zpevněné ploše je provozováno parkoviště a hrozí i únik ropných látek z odstavených 
vozidel. Pozemek KN p.č. 631 v k.ú. Kokořín je vodním tokem přímo hydrologicky komunikujícím s vodním tokem 
Pšovka a soustavou vodních nádrží. V odůvodnění bylo i uvedeno, které chráněné druhy rostlin a živočichů se v této 
oblasti nacházejí. V rozhodnutí se správní orgán I. stupně zabýval i žalobcovým tvrzením, které se týkalo původní 
zástavby na předmětných pozemcích. Konstatoval, že je v podstatě diskuse o stavu předmětných pozemků z doby 30. 
let 20. století bezpředmětná. Pokud jde o úpravu plochy po odstranění ČOV, nebylo jím jistě míněno provést úpravu na 
parkovací plochu. 
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, v němž namítal skutečnosti, které uvedl i v žalobě. Žalovaný o 
odvolání rozhodl žalobou napadeným rozhodnutím tak, jak bylo již shora uvedeno.  
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Podle ust. § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. je na území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti zakázáno 
mimo jiné provádět terénní úpravy značného rozsahu a měnit vodní režim. 
Ze správního spisu vyplývá, že správní orgán I. stupně provedl šetření, při němž zjistil, že žalobce navezl na pozemky 
p.č. 446/1, 446/2 a 631 k.ú. Kokořín hrubé kamenivo a vytvořil plochu 900 m ² označenou jako parkoviště. Tento 
stav byl zdokumentován fotograficky a porovnán s fotodokumentací před odstraněním ČOV. Došlo k zaměření GPS a 
vyznačení parkovací plochy nad ortofotometrickým snímkem a katastrální mapou. 
Soud má za to, že těmito důkazy bylo zjištěno, v jakém rozsahu došlo k navezení kameniva a vytvoření parkoviště na 
předmětných pozemcích. Z fotodokumentace je zřejmé, že k zahrnutí kameniva došlo i na pozemek p.č. 631 v k.ú. 
Kokořín. Soud proto shledal žalobcovu námitku, jíž tvrdil, že nezměnil vodní režim a nezasáhl do pozemku p.č. 631, za 
vyvrácenou. 
Pokud žalobce namítal, že neprovedl nepovolené terénní úpravy, domnívá se soud, že toto tvrzení bylo rovněž 
provedeným dokazování učiněným správním orgánem I. stupně vyvráceno. Pro posouzení otázky, zda se žalobce 
dopustil nepovolených terénních úprav, není rozhodující žalobcem tvrzená skutečnost, že se na místě jeho pozemků 
p.č. 446/1 a 446/2 v k.ú. Kokořín dříve nacházely stavby. Ze správního spisu je zřejmé, že žalobce měl souhlas 
Správy CHKO Kokořínsko pouze k odstranění stavby ČOV, nikoli k provedení dalších úprav, například k vytvoření 
parkovací plochy. Pokud žalobce až do absurdity v žalobě uvádí to, že měl vytvořit plochu a upravit ji v návaznosti na 
okolní terén, a mohl tak dle různého charakteru okolního terénu vytvořit jak silnici, potok nebo parkoviště nebo 
podmočený pozemek, je ze souhlasu, který mu Správa CHKO Kokořínsko vydala, zřejmé, že se jednalo pouze o 
povolení zarovnání terénu po odstranění ČOV a vytvoření přírodní plochy, protože z tohoto souhlasu vyplývá dále, že 
případné stavební nebo jiné aktivity na pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Kokořín je třeba projednat se Správou. Tato 
námitka proto nebyla shledána důvodnou. 
Pokud jde o žalobcovo tvrzení, že se nejednalo o terénní úpravy značného (velkého) rozsahu, soud jeho tvrzení za 
pravdu nedal. Je věcí správního uvážení, jaké úpravy lze zahrnout pod pojem terénní úpravy značného rozsahu. Z 
provedené dokumentace jak mapové, tak fotografické, je zřejmé, že se jedná o plochu o rozloze 900 m². Lze proto se 
správním orgánem souhlasit, že se jedná o velkou plochu a pokud na této ploše byly žalobcem provedeny úpravy 
navezením hrubého kameniva a vytvořením parkovací plochy, jedná se o terénní úpravy, které lze označit za úpravy 
značného rozsahu. To, že se jedná o pozemek, na němž byla stavba čističky odpadních vod i, jak žalobce uvádí, stavba 
garáže dílny, které byly odstraněny, a pokud by k jejich odstranění nedošlo, byl by pozemek nadále zastavěn, nemá 
vliv na posouzení otázky, jakým způsobem žalobce po odstranění těchto staveb naložil s tímto pozemkem, pokud jde 
o úpravu terénu. Tvrzení žalobce, že věc konzultoval s Ing. Pořízkem, vedoucím Správy, který vyjádřil souhlas s 
vytvořením parkovací plochy na přechodné období, není ve správním spise ani žalobcem doložena. Pokud žalobce 
chtěl provést tuto terénní úpravu, měl postupovat ve smyslu původního stanoviska Správy a požádat Správu o 
souhlas. Pouhá konzultace, aniž by žalobci byl souhlas s touto úpravou za tento orgán, t.j. za Správu CHKO 
Kokořínsko, dán, není závazná. 
Žalobce namítal nesprávné použití ust. § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého orgán ochrany 
přírody uloží pokutu až do výše 100.000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že vykonává ve zvláště 
chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost 
zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je třeba vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto 
souhlasu. Žalobce namítal, že v tomto ustanovení je řečeno, že musí být činnost vykonávána, ne pouze vykonána. 
Poukázal na to, že on již činnost, t.j. navezení hrubého kameniva na uvedené pozemky, vykonal a dále nevykonává, 
domnívá se proto, že se toto ustanovení na něj 
nevztahuje. Soud má za to, že toto žalobcovo tvrzení je čistě účelové, kdy se žalobce dovolává gramatického výkladu 
zákona. Je nepochybné, že zákonodárce měl na mysli při formulování tohoto ustanovení i jednání, které je učiněno 
jednorázově a není třeba, aby bylo probíhající nebo opakované. Bylo by jistě v rozporu se zájmem na ochraně přírody, 
aby nebylo možno zahrnout pod toto ustanovení činnost jednorázovou, která svým rozsahem negativně zasáhne do 
chráněné krajinné oblasti. Předmětem tohoto řízení, v němž byl žalobce postižen za přestupek, který spáchal 
prováděním terénních úprav značného rozsahu, nebylo posouzení provozování parkoviště, na něž žalobce ještě 
poukázal v souvislosti s posouzením činnosti jako činnosti trvající. K případnému postihu za provozování parkoviště se 
proto soud nevyjadřoval. Soud tuto námitku neshledal důvodnou. 
Soudu nezbylo, než dát za pravdu žalovanému, který v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí konstatoval, že ve 
stanovisku č.j. 2688/05 ze dne 4.1.2006, které Správa CHKO Kokořínsko vydala k odstranění nefunkční čističky 
odpadních vod, je zcela jasně stanoveno, jak má být postupováno při odstraňování vodního díla, tak i postup pro 
následné nakládání s uprázdněnou plochou. Bylo jasně stanoveno, že další případné stavební či jiné aktivity na 
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předmětném pozemku je třeba projednat se Správou CHKO Kokořínsko. Je zřejmé, že provedené terénní úpravy nelze 
zahrnout pod úpravy spojené s odstraněním čističky odpadních vod. K žalobcovu tvrzení, že jím navezeným 
kamenivem a zhutněním plochy nedošlo ke změně vodního režimu, bylo konstatováno, že navezením kameniva a 
jeho zhutněním došlo k ovlivnění vodního režimu v prostoru údolní nivy potoka Pšovka, neboť to brání přirozené 
komunikaci vodního toku s jeho údolní nivou, která je specifickým prostředím v sousedství vodního toku a na niž jsou 
vázána typická rostlinná a živočišná společenstva a která je mimo jiné i místem přirozeného rozlivu toku. Soud 
nepochybuje o tom, že došlo ke změně vodního režimu, protože původně, jak i žalobce sám uváděl, v sousedství 
čističky odpadních vod se nacházely podmáčené pozemky a nyní je zde zpevněná plocha bez známek podmáčení. 
Pokud žalobce namítal, že nebyly provedeny jím navržené důkazy a bylo vycházeno pouze z důkazů, které provedl 
správní orgán, dospěl soud k závěru, že důkazy, které byly správním orgánem v této věci provedeny, jsou dostačující 
pro posouzení všech skutečností. Pokud žalobce poukazoval na rozměry stavby čističky umístěné na pozemku, nemá 
to žádný vliv na posouzení žalobcova následného jednání, t.j. provedení terénní úpravy. Rozhodující rovněž není 
skutečnost, jaké stavby se na předmětných pozemcích nacházely ve vzdálené minulosti. Z územního plánu obce 
Kokořín bylo zjištěno, že tyto pozemky do zastavěného území obce nejsou zahrnuty. 
Pokud žalobce v souvislosti s řízením o přestupku poukazoval i na přínos odstranění čističky odpadních vod z 
uvedeného pozemku, které provedl na vlastní náklady jako na okolnost polehčující, soud mu v tomto nedal za pravdu 
s ohledem na to, že žalobce je vlastníkem předmětného pozemku a bylo jistě v jeho zájmu, aby z pozemku odstranil 
nefunkční čističku odpadních vod a mohl pozemek využívat pro své účely. Soud neshledal v posouzení výše uložené 
pokuty provedené správními orgány žádné pochybení. Bylo vycházeno i ze skutečnosti, že žalobce na uvedeném místě 
provozuje bez povolení placené parkoviště a tato skutečnost byla hodnocena jako okolnost přitěžující. 
Jak shora vyplývá, soud neshledal žalobcovy námitky důvodnými, a proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. 
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
Rozhodnutím ze dne 10. 7. 2009, č. j. 44/OOP/0610343.036/09/UJU, Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát Ústí nad Labem, uložila žalobci pokuty za správní delikty podle § 88 odst. 1 písm. e), i) a § 88 odst. 2 
písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 390 000 
Kč. Protiprávního jednání se žalobce údajně dopustil tím, že v době od 14. 4. do 18. 4. 2005 prováděl 
vodohospodářské úpravy v důsledku manipulace s vodní hladinou na vodním díle Všechlapy, čímž nedovoleně zasáhl 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (bobr evropský), škodlivě zasáhl do významného krajinného 
prvku (vodní tok Bouřlivec) bez souhlasu orgánu ochrany přírody a způsobil úhyn zvláště chráněných živočichů (skokan 
skřehotavý) nedovoleným zásahem do jejich prostředí. K odvolání žalobce Ministerstvo životního prostředí dne 5. 8. 
2009, č. j. 5545/530/09/R-So, 58585/ENV/09, potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí v celém 
rozsahu a odvolání zamítlo. 
Žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Městského soudu v Praze; ten rozsudkem ze dne 20. 5. 
2010, č. j. 11 Ca 286/2009 - 53, žalobu zamítl. V odůvodnění konstatoval, že v předmětné věci rozhoduje již podruhé. 
Svým předchozím rozsudkem ze dne 14. 10. 2008, č. j. 11 Ca 249/2007 - 83, městský soud rozhodnutí žalovaného 
zrušil z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu ve vztahu k tvrzenému protiprávnímu jednání žalobce. Po 
provedeném řízení dospěl soud v nyní posuzovaném případě k závěru, že napadené rozhodnutí žalovaného bylo 
vydáno v souladu se zákonem. Soud nevyhověl návrhu žalobce na snížení sankce či úplné upuštění od potrestání, 
neboť pro ně neshledal podmínky. 
(...) 
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Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti hodnotil, zda jsou splněny podmínky řízení, přičemž dospěl k 
závěru, že kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou, a není důvodné 
kasační stížnost odmítnout pro nepřípustnost. Důvodnost kasační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích 
jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen 
přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.). 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nedostatečného posouzení protiprávnosti jednání stěžovatele [ad 
I.; důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.] a námitkou nekritického posouzení závěrů znaleckého 
posudku [ad II.; § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Poté se vyjádřil k námitce nedostatečně zjištěného skutkového vztahu 
ve vztahu k příčinné souvislosti jednání stěžovatele s úhynem skokana skřehotavého [ad III.; § 103 odst. 1 písm. b ) s 
. ř. s .]. Hodnotil rovněž k námitku nesprávného posouzení právní otázky, že vodní dílo Všechlapy není významným 
krajinným prvkem [ad IV.; § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], námitku nesprávné aplikace nového správního řádu v 
posuzovaném případě [ad V.; § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] a konečně i námitku nesprávného posouzení moderace 
výše uložené pokuty městským soudem [ad VI.; § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. 
Kasační stížnost není důvodná. 
(…) 
IV. Námitka, zda vodní dílo Všechlapy je významným krajinným prvkem. 
Stěžovatel v kasační stížnosti brojil rovněž proti závěru městského soudu, že vodní dílo Všechlapy není významným 
krajinným prvkem. Městský soud podle něj nesprávně konstatoval, že ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o 
ochraně přírody a krajiny obsahuje demonstrativní výčet významných krajinných prvků. 
Městský soud v napadeném rozsudku vycházel ze žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného a uzavřel, že vodní dílo 
Všechlapy významným krajinným prvkem je. Dále uvedl, že výčet významných krajinných prvků obsažený v § 3 odst. 1 
písm. b) zákona je výčtem demonstrativním, přičemž žalovaný ve svém rozhodnutí podrobně zdůvodnil, z jakých 
důvodů vodní dílo za významný krajinný prvek považuje. 
Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významný krajinný prvek jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení 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. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná 
část přírody je z této definice vyňata. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny rozlišuje dvě skupiny významných krajinných prvků, jimž přiznává totožný režim 
ochrany (§ 4 odst. 2 zákona). První skupinu tvoří prvky přímo vyjmenované v ustanovení § 3 písm. b) zákona; ty jsou 
významnými krajinnými prvky přímo ze zákona. Druhou skupinu pak tvoří prvky zaregistrované orgánem ochrany 
přírody podle § 6 zákona. Vodní toky, které jsou významnými krajinnými prvky ze zákona, jsou dále definovány v § 43 
odst. 1 vodního zákona jako povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a 
to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích 
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Z uvedené definice je zřejmé, že pod pojem 
vodní tok lze řadit i vody uměle vzduté; již jen z tohoto důvodu by vodní dílo Všechlapy mělo být chápáno jako 
významný krajinný prvek. 
Z odborné literatury se dále podává, že pro potřeby § 3 odst. 1 písm. b) je pod pojmem vodní tok nutno rozumět 
„ekosystém vodního toku, který není tvořen pouze proudící vodou, ale jeho součástí jsou i koryto a břehy, aby bylo 
možné hodnotit ekologicko-stabilizační funkci vodního toku jako významného krajinného prvku. Podobně je (…) 
potřebné postupovat i při užívání dalších pojmů, jako je jezero, který není právními předpisy definován, a rybník, který 
je definovaný v § 2 písm. c) zák. č. 99/2004 Sb.“ (srov. Miko, L., Borovičková, H. a kolektiv. Zákon o ochraně přírody a 
krajiny. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 85). Obdobný názor vyjádřil rovněž Krajský soud v Hradci Králové v 
rozsudku ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 30 Ca 131/98, uveřejněném pod č. 411/1999 v časopise Soudní judikatura, 
kde konstatoval, že rybník je významným krajinným prvkem podle § 3 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Zákon přitom nerozlišuje mezi hrází rybníka, popřípadě ostatními stavebními prvky, zajišťujícími vodohospodářské 
dílo, a vodní plochou, břehy a dnem. Z jeho pohledu je proto za takovou hodnotnou část krajiny - významný krajinný 
prvek - považovat rybník jako celek. 
Z výše uvedeného vyplývá, že pojem vodní tok je podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny 
významným krajinným prvkem. Část krajiny vymezená jako významný krajinný prvek by měla splňovat alespoň jeden 
ze tří základních významů: utvářet typický vzhled krajiny, přispívat k její estetické hodnotě nebo k udržení její 
ekologické stability. Významné krajinné prvky popsané významy zpravidla kombinují (srov. Miko, L., Borovičková, H. a 
kolektiv. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 85). Smyslem vymezení určitých 
prvků jako významných krajinných prvků je tedy mimo jiné zabezpečení ekologicko-stabilizační funkce daného 
krajinného prvku. Z tohoto důvodu je nutné „vodní tok“ vymezený v citovaném ustanovení interpretovat extenzivně, 
neboť ekosystém vodního toku je tvořen rovněž korytem a břehy toku, případně i vodním dílem, na vodním toku 
postaveným. 
Městský soud tedy správně posoudil, že vodní dílo Všechlapy je významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 odst. 1 
písm. b) zákona, neboť je součástí vodního toku Bouřlivec. Nejvyšší správní soud pak do určité míry korigoval závěr 
městského soudu, že ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona obsahuje demonstrativní výčet významných krajinných 
prvků. Pro první skupinu významných krajinných prvků, jež jsou významnými krajinnými prvky ze zákona, je výčet 
uvedený v citovaném ustanovení taxativní; jiné prvky mohou být zaregistrovány jako významné krajinné prvky podle § 
6 zákona o ochraně přírody a krajiny. To však nic nemění na skutečnosti, že vodní dílo Všechlapy je významným 
krajinným prvkem. 
(...) 
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Omezení výkonu práva myslivosti vOmezení výkonu práva myslivosti vOmezení výkonu práva myslivosti vOmezení výkonu práva myslivosti v    přírodní rezervacipřírodní rezervacipřírodní rezervacipřírodní rezervaci    
 
kkkk    ustanovení § 26 odst. 3 písm. b), § 29 odst. 3 písm.ustanovení § 26 odst. 3 písm. b), § 29 odst. 3 písm.ustanovení § 26 odst. 3 písm. b), § 29 odst. 3 písm.ustanovení § 26 odst. 3 písm. b), § 29 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 a odst. 2 písm. a), § 38 odst. 1, §  a), § 34 odst. 1 a odst. 2 písm. a), § 38 odst. 1, §  a), § 34 odst. 1 a odst. 2 písm. a), § 38 odst. 1, §  a), § 34 odst. 1 a odst. 2 písm. a), § 38 odst. 1, § 
66, § 68, § 90 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v66, § 68, § 90 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v66, § 68, § 90 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v66, § 68, § 90 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v    rozhodné rozhodné rozhodné rozhodné 
dobědobědobědobě    
kkkk    ustanovení § 13, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostřeustanovení § 13, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostřeustanovení § 13, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostřeustanovení § 13, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění dí, ve znění dí, ve znění dí, ve znění 
pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 2 písm. h), § 3, § 4, § 18 odst. 5, § 31 odst. 5, § 36 odst. 2 a § 39, § 69 zákona č. ustanovení § 2 písm. h), § 3, § 4, § 18 odst. 5, § 31 odst. 5, § 36 odst. 2 a § 39, § 69 zákona č. ustanovení § 2 písm. h), § 3, § 4, § 18 odst. 5, § 31 odst. 5, § 36 odst. 2 a § 39, § 69 zákona č. ustanovení § 2 písm. h), § 3, § 4, § 18 odst. 5, § 31 odst. 5, § 36 odst. 2 a § 39, § 69 zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění platném v449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění platném v449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění platném v449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění platném v    rozhodné doběrozhodné doběrozhodné doběrozhodné době    
kkkk    ustanovení § 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., podmínkách, vzoru ustanovení § 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., podmínkách, vzoru ustanovení § 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., podmínkách, vzoru ustanovení § 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu a bližších pokynech vypracování plánu a bližších pokynech vypracování plánu a bližších pokynech vypracování plánu 
mysliveckého hospodaření v honitběmysliveckého hospodaření v honitběmysliveckého hospodaření v honitběmysliveckého hospodaření v honitbě    
    
    
I. Subjekty vykonávající právo myslivosti jsou tedy vázány i povinnostmi stanovenými zákonem o I. Subjekty vykonávající právo myslivosti jsou tedy vázány i povinnostmi stanovenými zákonem o I. Subjekty vykonávající právo myslivosti jsou tedy vázány i povinnostmi stanovenými zákonem o I. Subjekty vykonávající právo myslivosti jsou tedy vázány i povinnostmi stanovenými zákonem o 

životním prostředí a také zákonem o ochraně přírody. Ten dokonce sám výslovně stanoví,životním prostředí a také zákonem o ochraně přírody. Ten dokonce sám výslovně stanoví,životním prostředí a také zákonem o ochraně přírody. Ten dokonce sám výslovně stanoví,životním prostředí a také zákonem o ochraně přírody. Ten dokonce sám výslovně stanoví, že  že  že  že 
on a předpisy k jeho provedení jsou předpisem zvláštním vůči předpisům o myslivosti (srov. § on a předpisy k jeho provedení jsou předpisem zvláštním vůči předpisům o myslivosti (srov. § on a předpisy k jeho provedení jsou předpisem zvláštním vůči předpisům o myslivosti (srov. § on a předpisy k jeho provedení jsou předpisem zvláštním vůči předpisům o myslivosti (srov. § 
90 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny).90 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny).90 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny).90 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny).    

    
II. Buď uživatelé honiteb budou provádět intenzivní chov zvěře v oboře při přijetí takových II. Buď uživatelé honiteb budou provádět intenzivní chov zvěře v oboře při přijetí takových II. Buď uživatelé honiteb budou provádět intenzivní chov zvěře v oboře při přijetí takových II. Buď uživatelé honiteb budou provádět intenzivní chov zvěře v oboře při přijetí takových 

opatření, aby nedoopatření, aby nedoopatření, aby nedoopatření, aby nedocházelo k negativnímu vlivu na přírodu, vlivu, který je nedovolený, anebo cházelo k negativnímu vlivu na přírodu, vlivu, který je nedovolený, anebo cházelo k negativnímu vlivu na přírodu, vlivu, který je nedovolený, anebo cházelo k negativnímu vlivu na přírodu, vlivu, který je nedovolený, anebo 
takové hospodaření prováděno být nesmí. Neučinítakové hospodaření prováděno být nesmí. Neučinítakové hospodaření prováděno být nesmí. Neučinítakové hospodaření prováděno být nesmí. Neučiní----li subjekt sám opatření k eliminaci rizika li subjekt sám opatření k eliminaci rizika li subjekt sám opatření k eliminaci rizika li subjekt sám opatření k eliminaci rizika 
svého mysliveckého hospodaření v oboře na obecně a zvláště chráněné části přírody, je orgánsvého mysliveckého hospodaření v oboře na obecně a zvláště chráněné části přírody, je orgánsvého mysliveckého hospodaření v oboře na obecně a zvláště chráněné části přírody, je orgánsvého mysliveckého hospodaření v oboře na obecně a zvláště chráněné části přírody, je orgán    
ochrany přírody oprávněn stanovit pro takovou činnost podmínky, aby k nedovolenému riziku ochrany přírody oprávněn stanovit pro takovou činnost podmínky, aby k nedovolenému riziku ochrany přírody oprávněn stanovit pro takovou činnost podmínky, aby k nedovolenému riziku ochrany přírody oprávněn stanovit pro takovou činnost podmínky, aby k nedovolenému riziku 
nedocházelo. Nelzenedocházelo. Nelzenedocházelo. Nelzenedocházelo. Nelze----li takto riziku zamezit, je třeba činnost zakázat (srov. § 66 cit. zákona).li takto riziku zamezit, je třeba činnost zakázat (srov. § 66 cit. zákona).li takto riziku zamezit, je třeba činnost zakázat (srov. § 66 cit. zákona).li takto riziku zamezit, je třeba činnost zakázat (srov. § 66 cit. zákona).    

    
III. Žalovaný (MŽP) pak správně dovodil, že v rámci stanovení podmíneIII. Žalovaný (MŽP) pak správně dovodil, že v rámci stanovení podmíneIII. Žalovaný (MŽP) pak správně dovodil, že v rámci stanovení podmíneIII. Žalovaný (MŽP) pak správně dovodil, že v rámci stanovení podmínek může být uložena k může být uložena k může být uložena k může být uložena 

povinnost určitou činnost vykonávat určitým způsobem, pokud to má směřovat kpovinnost určitou činnost vykonávat určitým způsobem, pokud to má směřovat kpovinnost určitou činnost vykonávat určitým způsobem, pokud to má směřovat kpovinnost určitou činnost vykonávat určitým způsobem, pokud to má směřovat k    zamezení zamezení zamezení zamezení 
nedovoleného ohrožení či poškození přírody, tj. i aktivními úkony (s uvedením příkladů) a že v nedovoleného ohrožení či poškození přírody, tj. i aktivními úkony (s uvedením příkladů) a že v nedovoleného ohrožení či poškození přírody, tj. i aktivními úkony (s uvedením příkladů) a že v nedovoleného ohrožení či poškození přírody, tj. i aktivními úkony (s uvedením příkladů) a že v 
souladu s těmito normami orgán ochrany přírody může zasásouladu s těmito normami orgán ochrany přírody může zasásouladu s těmito normami orgán ochrany přírody může zasásouladu s těmito normami orgán ochrany přírody může zasáhnout i do účinků pravomocně hnout i do účinků pravomocně hnout i do účinků pravomocně hnout i do účinků pravomocně 
vydaných povolení jiných správních rozhodnutí (vč. správních rozhodnutí i rozhodnutí ochrany vydaných povolení jiných správních rozhodnutí (vč. správních rozhodnutí i rozhodnutí ochrany vydaných povolení jiných správních rozhodnutí (vč. správních rozhodnutí i rozhodnutí ochrany vydaných povolení jiných správních rozhodnutí (vč. správních rozhodnutí i rozhodnutí ochrany 
přírody).přírody).přírody).přírody).    

    
    
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2011, č.j. 10 Ca 140/2009 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2011, č.j. 10 Ca 140/2009 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2011, č.j. 10 Ca 140/2009 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2011, č.j. 10 Ca 140/2009 ---- 67 67 67 67    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozodůvodnění rozodůvodnění rozodůvodnění rozsudku Městského soudu vsudku Městského soudu vsudku Městského soudu vsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
    
Žalobou podanou Městskému soudu v Praze dne 4.5.2009 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí, č.j. 570/2291/08/09-Do, ze dne 24.2.2009, kterým k odvolání žalobce Lesy ČR (držitel honitby, 
resp. uznané obory Radějov určené pro intenzivní chov spárkaté zvěře) a spol. Hamé a.s.(uživatel téže honitby-
nájemce) žalovaný změnil rozhodnutí Správy CHKO Bílé Karpaty (dále jen „Správa CHKO“) ze dne 16.6. 2008, č.j. 
485/BK/roz/2008(vv). 
Správa CHKO tímto rozhodnutím rozhodla dne 16.6.2008 v řízení o omezení činnosti podle § 66 zákona č. 114/1992 
Sb. v honitbě obora Radějov v Přírodní rezervaci Kútky (dále též jen „PR Kútky“ nebo „přírodní rezervace“) a jejím 
ochranném pásmu a omezení výkonu práva myslivosti podle § 34 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny (dále též jen „ zákon“), tak, že 
A. Účastníku Lesy České republiky, jakožto držiteli honitby obora Radějov a účastníku Hamé a.s., jakožto uživateli 
honitby obora Radějov se podle ust. § 34 odst. 2 zákona omezuje výkon práva myslivosti takto: s účinností od 1. 8. 
2008 na území PR Kútky (vymezení příl. č. 1) nebude prováděn cílevědomý chov spárkaté zvěře. 
B. Účastníku Lesy České republiky, jakožto držiteli honitby obora Radějov a účastníku Hamé a.s., jakožto uživateli 
honitby obora Radějov se podle § 66 zákona stanovují pro činnost spočívající ve výkonu práva myslivosti na území 
obory Radějov tyto podmínky: 
- s účinností od 1. 8. 2008 na vybraných pozemcích ochranného pásma PR Kútky 
(vymezení příl. č. 1) nebude prováděn cílevědomý chov spárkaté zvěře, 
- s účinností od 1.8.2008 držitel a uživatel honitby zamezí přístupu spárkaté zvěře 
na území PR Kútky a na vybrané pozemky jejího ochranného pásma (vymezení viz příl. č. 1) 
(pozn. Podle § 90 odst. 1 zákona je odvolání v případě rozhodnutí dle § 66 vyloučen odkladný účinek). 
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Rozhodnutí žalovaného změnilo rozhodnutí Správy CHKO tak, že 1. ve výroku A. (který se týká omezení cílevědomého 
chovu spárkaté zvěře v PR Kútky) posunulo účinnost od 1. 5.2009 a doplnilo za výroky A.B. následující odstavec: 
“Platnost omezení či podmínek v rozhodnutí stanovených pro myslivecké užívání dotčené části honitby skončí, pokud 
dotčené pozemky přírodní rezervace a vymezené části ochranného pásma přestanou být pozemky zahrnutými do 
obory, nejdříve však 31.8.2013“. 
(…) 
Městský soud v Praze proto napadené rozhodnutí i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v mezích 
žalobních bodů, jimiž je vázán (ust. § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů - dále jen „s.ř.s."); vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který zde byl v době rozhodování 
správního orgánu (ust.  § 75 odst. 1 s.ř.s.), a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. O námitkách žalobce uvážil 
takto: 
Námitku žalobce, že napadené rozhodnutí ukládající mu jako držiteli honitby povinnost zamezit přístupu spárkaté 
zvěře na pozemky PR Kútky a na vybrané pozemky jejího ochranného pásma je nevykonatelné, neboť takto lze učinit 
jen oplocením a žalobce není vlastníkem všech dotčených pozemků, právo myslivosti, které se omezuje, vykonává 
uživatel honitby, a nikoli její držitel,. soud neshledal důvodnou. 
Žalobce v odvolání brojil obdobnou argumentací proti rozhodnutí I. stupně, a to v návaznosti na nepřípustnost 
aplikace ust. § 66 zákona s tím, že orgán ochrany přírody může uložit podle tohoto ustanovení toliko povinnost zdržet 
se určité činnosti, nikoli povinnost aktivně jednat. Žalovaný v napadeném rozhodnutí, v kontextu s dalšími odvolacími 
námitkami proti omezení výkonu mysliveckého práva na území přírodní rezervace i podle § 34 zákona, proto na str. 5 
a násl. obsáhle vyložil důvody, které vedly k využití uvedených zákonných ustanovení v daném případě vůči žalobci 
jako držiteli honitby a vůči dalšímu účastníku jako uživateli honitby (ostatně obdobnou námitku jako nedůvodnou 
posoudil žalovaný již i v předcházejícím svém rozhodnutí). 
Z podkladů pro rozhodnutí (a dokladů doložených i zúčastněnou osobou) vyplývá, že Obora Radějov, tj. honitba, jejíž je 
žalobce držitelem ve smyslu zákona o myslivosti, byla uznána rozhodnutím OÚ Hodonín z 24.3.1993, je celou 
rozlohou, celkem 1564,84ha, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty (vyhlášené v r. 1980), zasahuje Přírodní rezervaci 
Kútky, která byla zřízena výnosem z r. 1987 na ploše 66,4ha, k níž bylo současně vymezeno ochranné pásmo, celkem 
je takto chráněna plocha 191,70 ha tj.12,13% plochy obory. Dotčené území je součástí i evropsky významné lokality 
Čertoryje (EVL). 
Žalovaný v odůvodnění rozhodnutí zdůraznil, že přírodní rezervace i obora byly zřízeny za účinnosti jiného právního 
režimu v ochraně přírody a životního prostředí, přičemž obora právně vznikla až po zřízení přírodní rezervace. Výnos 
Ministerstva kultury ČSR č. 9.430/87-VI/2 z 17. 6. 1987, jímž byla rezervace zřízena, zřizování intenzivních chovů 
zvěře vyloučil. Z výnosu je zřejmé, že už v době vyhlášení daných rezervací byl intenzivní chov zvěře v této přírodní 
rezervaci považován za škodlivý, či přinejmenším za rizikový. Dále s poukazem na změnu právní úpravy po roce 1989 
v oblasti životního prostředí uvedl, že obecnou povinností všech fyzických i právnických osob je chovat se tak, aby 
nedocházelo k poškozování přírody a životního prostředí (§ 17 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 
415 občanského zákoníku). Na rozdíl od dřívějšího důrazu na ochranu jednotlivostí (zákon č. 40/1956 Sb.) jsou 
chráněny celé ekosystémy a všechny složky přírodního životního prostředí. Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. 
stanoví povinnosti při ochraně životního prostředí: - předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat 
nepříznivé důsledky své činnosti (§ 17 odst.1), a každý subjekt využívající přírodní zdroje je povinen na vlastní náklady 
zajišťovat sledování tohoto působení a znát jeho možné důsledky (§ 18 odst. 1) a činit v mezích svých možností 
nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků (§ 19). Tyto povinnosti mají i subjekty vykonávající 
právo myslivosti, jde o činnost využívající přírodní zdroje. Zákon o myslivosti ve svém textu nikde nehovoří o možnosti 
ohrožovat či poškozovat přírodu a její rozmanitost (biodiverzitu). Subjekty vykonávající právo myslivosti jsou tedy 
vázány i povinnostmi stanovenými zákonem o životním prostředí a také zákonem o ochraně přírody. Ten dokonce 
sám výslovně stanoví, že on a předpisy k jeho provedení jsou předpisem zvláštním vůči předpisům o myslivosti (srov. 
§ 90 odst. 4 zákona). 
K námitce žalobce jako držitele honitby i dalšího účastníka jako uživatele honitby, že lze po nich chtít, aby pouze 
strpěli omezení ochranou přírody, žalovaný (str. 6 poslední odst. a násl. str. 7) uvedl, že to odpovídá skutečnosti jen 
zčásti. Nelze po nich sice pod pohrůžkou sankcí požadovat, aby podmínky v přírodě a krajině zlepšovali, avšak všichni 
mají povinnost bránit zhoršování stavu přírody jejich činností. Činnosti, které mohou ohrozit či poškodit přírodu a 
životní prostředí nad míru stanovenou zákonem, buď budou prováděny způsobem, který toto riziko úplně eliminuje, 
anebo ji provádět nesmí. Buď uživatelé honiteb budou provádět intenzivní chov zvěře v oboře při přijetí takových 
opatření, aby nedocházelo k negativnímu vlivu na přírodu, vlivu, který je nedovolený, anebo takové hospodaření 
prováděno být nesmí. Neučiní-li subjekt sám opatření k eliminaci rizika svého mysliveckého hospodaření v oboře na 
obecně a zvláště chráněné části přírody, je orgán ochrany přírody oprávněn stanovit pro takovou činnost podmínky, 
aby k nedovolenému riziku nedocházelo. Nelze-li takto riziku zamezit, je třeba činnost zakázat (srov. § 66 zákona). 
Žalovaný pak správně dovodil, že v rámci stanovení podmínek může být uložena povinnost určitou činnost vykonávat 
určitým způsobem, pokud to má směřovat k zamezení nedovoleného ohrožení či poškození přírody, tj. i aktivními 
úkony (s uvedením příkladů) a že v souladu s těmito normami orgán ochrany přírody může zasáhnout i do účinků 
pravomocně vydaných povolení a jiných správních rozhodnutí (vč. správních rozhodnutí vč. rozhodnutí ochrany 
přírody).Tyto právní prostředky mají zabezpečit odstranění hrozby či již vznikajících negativních následků, popř. jejich 
nápravy jednáním právnické či fyzické osoby. Protože ta, pokud ohrožuje či poškozuje nad míru dovolenou zákonem, 
jedná proti předpisům práva životního prostředí a proti základnímu právu všech lidí na příznivé životní prostředí 
obsaženém v Listině základních práv a svobod. Vyloučit zákaz daný Listinou nemůže ani povinnost stanovená 
zvláštním zákonem, a už vůbec nikoli takovým, vůči němuž jsou předpisy o ochraně přírody a krajiny podle § 90 odst. 
4 zákona v poměru speciality. 
Soud se shoduje s žalovaným i v jeho následném závěru, že odpovědnými za své jednání a důsledky své činnosti jsou 
primárně právnické a fyzické osoby, nikoli orgány státní správy, ale i orgány státní správy, mají povinnost toto 
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omezení právnických a fyzických osob  reflektovat a že ani vydané pravomocné rozhodnutí (povolení určité činnosti) 
nezbavuje fyzické a právnické osoby odpovědnosti za nedovolené ohrožení či poškození přírody, jak vyplývá z ust. § 34 
odst. 2 zákona, podle něhož režim ochrany přírody má přednost před zájmy na výkonu práva myslivosti. 
Tomu podle soudu odpovídá i požadavek ust. § 3 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti (dále jen „zákon o myslivosti“), 
podle něhož chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující mj. i zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře 
a prostředím, držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce honitby (uživatel) je povinen zajišťovat v honitbě 
chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem, které jsou určeny rozhodnutím o uznání honitby, 
přičemž normovaný stav zvěře odpovídá kvalitě životního prostředí zvěře a úživnosti honitby. Uvedené ustanovení 
(odst. 3) také zavazuje, že vytvoření oblasti chovu nesmí vést ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území. V daném 
případě, kdy Obora Radějov, jako honitba určená k intenzivnímu chovu spárkaté zvěře, byla zřízena v roce 1993 tak, 
že zasahovala nejen území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti (tedy oproti zákazu v § 26 odst. 3 písm.b) zákona č. 
114/1992Sb. účinného od 1.6.1992), ale i území dříve zřízené přírodní rezervace, tj. území se zvýšenou ochranou 
(kdy zřizovací Výnos rovněž nepřipouštěl v území intenzivní chov zvěře), bylo tím spíše na držiteli honitby a jejím 
uživateli zajistit, aby chov probíhal způsobem, který nepovede k poklesu biodiverzity, úbytku některých významných 
druhů rostlin a k poškození půdního povrchu, a nebyl v rozporu se základní podmínkou ochrany přírodní rezervace. 
Ochranné pásmo přírodní rezervace je zařazeno do I. zóny chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty, kde je podle 
§ 26 odst. 3 písm. a) zákona zakázáno hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, 
zejména činnosti a prostředky, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů 
anebo nevratně poškozovat půdní povrch. Chov zvěře na tomto území tedy představoval riziko poškozování zvláště 
chráněných druhů rostlin a zásahu jejich přirozeného vývoje (okus, eutrofizace) dle ust. § 49 odst. 1 zákona. 
Povinností držitele i uživatele bylo proto dodržovat normotvorné stavy zvěře stanovené rozhodnutím orgánu státní 
správy myslivosti a monitorovat (jak žalovaný uvedl přinejmenším od roku 2004, § 36 odst. 2 zákona o myslivosti) 
průběžně jejich počet a vlivy jejich chovu v území, požívajícím zvláštní ochrany. Žalobce sám uvádí, že původní stav byl 
normován na maximum 720ks, poté snížen v r. 1996 na 540 a v r. 2003 na 490ks u daňčí zvěře (kromě jiných 
druhů). Při zjištění orgánu ochrany přírody od r. 2006, že se na území přírodní rezervace, na její floře,vegetaci i fauně 
(viz rozhodnutí I.stupně str.1-2) projevují negativní vlivy, a to dle odborných posouzení v důsledku i chovu spárkaté 
zvěře, bylo nutno zvolit způsob, jakým bude možno pozastavit pokračování negativních důsledků zde prováděné 
rizikové činnosti, a k zamezení přístupu chované zvěře na přírodovědně hodnotné území bylo proto vydáno uvedené 
opatření, jímž byl výkon práva myslivosti omezen (§ 2 písm. h, § 4 a § 39 zákona o myslivosti) na část zvěře 
(spárkatou), a to pouze na „cílevědomý chov“(dle vyhl. č. 553/2004 Sb., jde o odlišnou činnost od lovu (srov. § 1). Jak 
uvedl žalovaný účelem tohoto opatření je vyjmout plochu přírodní rezervace z intenzivního chovu (nikoli omezovat 
výkon práva myslivosti v rozsahu neintenzívním (jak uvažoval výnos o zřízení rezervace), což ovšem v oboře znamená 
také vyjmout danou plochu z plánování počtů zvěře v oboře. Doplňkovým opatřením je zabránění vnikání a pobytu 
spárkaté zvěře na poškozené či ohrožené plochy rezervace a ochranného pásma jako části I. zóny CHKO. Proto 
platnost opatření byla vázána na ukončení oborního chovu, nikoli dříve než k podzimnímu datu v r. 2013 (v tomto roce 
končí pravidelné nájemní závazky) s tím, že této době by mohly být známy výsledky dalšího monitoringu prováděného 
orgány ochrany přírody. Žalovaný pak již v době svého rozhodování, kromě podkladů, které byly dostupné orgánu 
I.stupně, disponoval i závěry věrohodnost předpokládaných účinků chovu v oboře na strukturu lučních porostů 
potvrzující, neboť se ukázalo, že skutečný stav zvěře v oboře byl výrazně překročen oproti stavu normovanému. 
Výsledky sčítání v oboře Radějov dne 27.1.2009 uvádějí – mimo jelení zvěře (75 ks) srnčího (63 ks) a prasete 
divokého (75 ks), stav daňčí zvěře ve výši 1258 ks (!), přičemž daňčí zvěř měla naposled schválený normovaný stav 
490 ks. 
Argumentace žalobce, že jako držitel honitby nemá být adresátem uložených opatření, či jím má být pouze uživatel 
honitby (jak uvádí v replice), neboť sám výkon práva myslivosti neprovádí, podle názoru soudu nemůže obstát. Výkon 
práva myslivosti svědčí primárně držiteli honitby, na jehož návrh byla honitba uznána, ten je oprávněn toto právo 
vykonávat sám. Z jeho vůle může být toto právo postoupeno nájemní smlouvou jinému, výkon tohoto práva jak 
držitelem honitby, tím spíše pak nájemcem, nesmí být v rozporu ani s rozhodnutími o uznání honitby a stanovenými 
normovanými stavy, ani s dalšími právními předpisy. Není-li právo myslivosti uživatelem vykonáváno v souladu s 
předpisy, je držitel honitby odpovědný za výkon tohoto práva a je v jeho zájmu uživatele usměrnit, popř. pronájem 
vypovědět. Veřejnoprávní povinnosti se držitel honitby nemůže zprostit odkazem na soukromoprávní smlouvu. Pakliže 
tato činnost -výkon práva myslivosti- je prováděn v honitbě, která zasahuje lokality se zvýšenou ochranou podle 
zákona č. 114/1992 Sb., může být výkon tohoto práva, pakliže ohrožuje či poškozuje zájem chráněný tímto zákonem, 
omezen. Podle ust. § 34 odst. 1 a 2 tohoto zákona je mj. na celém území přírodních rezervací zakázáno hospodařit na 
pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny 
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, a dále sbírat či 
odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů. Výkon práva 
myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit, pokud tento výkon je v rozporu s podmínkami ochrany území 
přírodní rezervace. Podle ust. § 66 téhož zákona je orgán ochrany přírody oprávněn stanovit fyzickým a právnickým 
osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných 
částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.  
Skutečnost, že žalobce není vlastníkem všech dotčených pozemků není sama o sobě relevantní. Samotná Obora 
Radějov má celkem 1564,84ha, z toho je žalobce vlastníkem pozemků o výměře 1075,98ha (dle přílohy uživatele 
honitby „Obora Radějov LČR,s.p.“- odborná studie), Městský úřad Strážnice a Obecní úřad Radějov má práva k 287,16 
ha, drobní vlastníci mají celkem 191,70ha. Vztah ostatních vlastníků pozemků zahrnutých do honitby k držiteli 
honitby, popř. vlastníků pozemků sousedících je řešen zákonem o myslivosti. 
Realizace uložených opatření však nemusí nutně znamenat oplocení vymezených částí přírodní rezervace a 
ochranného pásma, jak žalobce namítá. Oplocení části pozemků v oboře je užíváno v zájmu lesnického hospodaření v 
oboře, které je směrováno jako ve výnosových lesích (dle jiných dokumentů jako lesích zvláštního určení), a tedy je již 
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užíváno k ochraně nové výsadby lesních porostů, jak vyplývá z Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., ze srpna 
2009, následně doložené žalovaným, ale i ze studie „Obora Radějov LČR,s.p., z června 2007, předložené uživatelem 
honitby. Přitom znepřístupnění ploch kultur a mlazin do 20 let stáří zvěři se jeví jako problematické z hlediska snížení 
produkce potravní biomasy, jedná se pak o výměru 258,77ha, tj.16,54% celkové plochy obory, přičemž zaplocení 
lesních porostů způsobuje zranění i úhyn zvěře. Oba tyto podklady, pokud jde o ochranu ploch PR Kútky a jejího 
ochranného pásma doporučují projednat se Správou CHKO možnost vybudování úzkých pásů kolem lesních porostů s 
atraktivními plodinami k zadržení zvěře ve vstupu na chráněná území. Je tedy zřejmé, že kromě jiných způsobů 
uváděných žalovaným ve vyjádření k žalobě, příslušnými odbornými pracovníky zpracované studie na žádost uživatele 
honitby navrhují i jiná vhodná řešení, která by nebyla navrhována, pokud by z objektivních důvodů nebylo lze je 
uskutečnit. 
Námitku žalobce, že dané pozemky nejsou ve výroku rozhodnutí dostatečně identifikovány, a jde o výrok neurčitý, 
soud rovněž neshledal důvodnou. Výrok rozhodnutí I.stupně učinil součástí rozhodnutí přílohu č. 1 tj. ortomapu, v níž 
jsou barevně vyznačeny hranice území PR Kútky a vybraných pozemků ochranného pásma. Hranice takto 
vymezeného území lze proto za současného stavu techniky určit, jak poukázal žalovaný. Navíc obě vydaná rozhodnutí 
v rozdělovníku v konkrétní tabulce uvádí seznam ostatních vlastníků pozemků na území PR Kútky s označením č. 
parcely dle katastru nemovitostí či pozemkového katastru a rovněž seznam vlastníků vybraných pozemků ochranného 
pásma s jejich parcelami. I z těchto údajů, byť primárně určených k vymezení okruhu dalších účastníků řízení, lze při 
identifikaci pozemků vycházet, nehledě na to, že žalobci jako držiteli honitby je jistě znám rozsah i umístění pozemků 
jednotlivých vlastníků pozemků zahrnutých do obory (jejich seznam k uznání honitby musí předkládat, dle současné 
úpravy § 18 odst. 6 zákona o myslivosti), popř. sousedících a vymezení hranic pozemků podle grafické přílohy 
rozhodnutí tak nemůže pro žalobce představovat nesplnitelný úkol. Nebyl-li mu samotný rozdělovník doručen, nic mu 
nebránilo si jej vyžádat po nahlédnutí do spisu. Námitkou žalobce, že intenzita pastvy zvěře je v souladu s 
podmínkami ochranného pásma rezervace vymezeného v čl. 5, příl. III zřizovacího předpisu Ministerstva kultury ČSR 
ze dne 17.6.1987, resp. že nedošlo ke zpřísnění zákonné úrovně ochrany zákonem č. 114/1992 Sb. ve vztahu k 
původní úpravě provedené zákonem č. 40/1956 Sb. a že zatížení představuje přípustnou míru podle zřizovacího 
předpisu, se žalovaný zabýval v napadeném rozhodnutí (str. 5 a násl), podle soudu v návaznosti na již předchozí 
rozhodnutí ze dne 26.2.2008 (str. 5 a i str. 10). V napadeném rozhodnutí, jak již shora uvedeno především poukázal 
na to, že přírodní rezervace i obora byly zřízeny za účinnosti jiného právního režimu v ochraně přírody a životního 
prostředí, přičemž obora právně vznikla až po zřízení přírodní rezervace. Ohledně samotného Výnosu Ministerstva 
kultury ČSR č. 9.430/87-VI/2 ze dne 17. 6. 1987, jímž byla rezervace zřízena, zdůraznil, že zřizování intenzivních 
chovů zvěře tento výnos vyloučil a je již z něho zřejmé, že už v době vyhlášení daných rezervací byl intenzivní chov 
zvěře i v této přírodní rezervaci považován za škodlivý, či přinejmenším za rizikový. Již v době vzniku Obory Radějov byl 
totiž výkon práva myslivosti na území přírodní rezervace omezený podmínkami ochrany dle čl 2 písm.h) přílohy č. III 
výnosu, dle něhož výkon práva myslivosti není ochranou území omezen s výjimkou mj. zřizování intenzivních chovů 
zvěře. Zřízení obory tak mělo předcházet udělení výjimky z tohoto zákazu dle § 11 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., její 
vydání nebylo zjištěno ani doloženo. Vzhledem ke změně právní úpravy provedené zákonem č. 114/1992 Sb. a 
souvisejících předpisů, i s ohledem na požadavky ust. § 69 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) a ust. § 18 odst. 5 
tohoto zákona bylo lze požadovat, aby při uvedení honitby do souladu s tímto novým zákonem o myslivosti byl i střet 
výkonu práva myslivosti, resp. intenzivního chovu v oboře se zvláštní přiznanou ochranou danému území podle 
předpisů na ochranu přírody a krajiny (§ 66 zákona o myslivosti) řešen. 
Soud pro stručnost odkazuje na obsáhlé odůvodnění rozhodnutí žalovaného ohledně vývoje právní úpravy na úseku 
ochrany přírody po roce 1989 a nezbývá mu než se ztotožnit s jeho závěrem, že způsob právní ochrany přírodní 
rezervace, CHKO i přírody jako celku se v důsledku uvedených legislativních změn změnil i formálně, a že do té doby 
platné podmínky ochrany vyplývající ze zákona č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody, spočívající v podstatě pouze v 
zákazu poškozovat chráněné části přírody, byly nahrazeny ochranným režimem ze zákona, a to jak i CHKO, tak i 
přírodní rezervace, když tato již existující chráněná území byla převedena výslovně pod ochranný režim nového zákona 
(srov. § 90 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb.) a s účinností od 1. 6. 1992 nabyly účinnosti i nové ochranné podmínky 
jak přírodní rezervace (§ 34), tak i CHKO (§ 26). Je tak zakázáno „hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím 
intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit /u CHKO v I. zóně podstatné/ změny v 
biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, 
změnu vodního režimu a terénní úpravy.“ Zákon směřuje i k zákazu zavádět intenzivní chovy zvěře, např. obory, v I. a 
II. zóně CHKO (srv. § 26 odst. 3 písm. b) zákona). Nové podmínky se vztahovaly a vztahují i na objekty, resp. jejich 
provoz, činnosti atd. povolené i před jeho účinnosti. Intenzivní chov zvěře v oboře, pravomocně zřízený před účinnosti 
zákona, se sice v CHKO, a to i v I. a II. zóně ochrany, a v přírodní rezervaci provádět může, avšak pouze za 
předpokladu, že není v rozporu se zákazem podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona a podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona. 
Žalovaný také zdůraznil, že orgán ochrany přírody nebyl osloven při uvádění honitby do souladu s novým zákonem o 
myslivosti (§ 65 zákona), kdy byly určeny snížené normované stavy zvěře a následně i proto shledal Správu CHKO 
oprávněnou k uplatnění omezení výkonu mysliveckého práva poškozujícího přírodní rezervace podle § 34 odst.2 
zákona, stejně jako uplatnění opatření podle § 66 zákona v případě, že činnosti při výkonu mysliveckého práva by 
mohly způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště chráněných částí přírody. Intenzívní chov zvěře v oboře s 
omezenými možnostmi jejího pohybu chované zvěře pak žalovaný shledal objektivně způsobilý vyvolat negativní 
následky na biodiverzitu a ekosystémy, zde lučními, k jejichž ochraně je přírodní rezervace zřízena a za nepochybné 
označil, že změny ve struktuře lučních společenstev jsou aspoň přinejmenším spoluvyvolány zvýšeným tlakem této 
intenzivním způsobem chované zvěře. K tomu pak odkázal na zjištění Správy CHKO doložená i odborným posudkem 
Mgr. Kočího (Zhodnocení stavu vegetace v PR Kútky z 15.6.2007), dokladující přinejmenším možnost nepříznivých 
následků a další podklady (Botanické zhodnocení PR Kútky vypracované Správou CHKO ze dne 2.9.2006, které 
odkazuje na monitoring z roku 2003, zjištěné změny za roky 89-2003 a roku 2006), Zoologické zhodnocení ze dne 
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29.9.2006; Plán péče PR Kútky včetně protokolu o vypořádání připomínek ze dne 19.10.2005; Botanický 
inventarizační průzkum PR Kútky z r. 2003; Protokol z jednání z 5.2.2007 a protokol z místního šetření z 17.4.2007).  
K omezení práva myslivosti, jímž se rozumí dle § 2 písm. h) zákona o myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, 
cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, 
jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků, tak došlo v nezbytném rozsahu, omezen byl jen cílevědomí 
chov a jen pokud jde o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo, nikoli tedy na celém území obory (jejíž obvod 
má být trvale a dokonale ohrazený nebo jinak uzpůsobený tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně vybíhat). Nelze 
pak přehlédnout, že podle ust. § 18 zákona o myslivosti je od jeho účinnosti k návrhu na uznání obory nutno přiložit 
mj. i studii o vhodnosti přírodních a jiných podmínek pro intenzivní chov daného druhu zvěře. Podle ust. § 31 odst. 5 
zákona o myslivosti orgán státní správy myslivosti může na návrh držitele honitby, orgánu ochrany přírody nebo 
orgánu státní správy lesa v odůvodněných případech rozhodnout i o změně minimálních nebo normovaných stavů 
zvěře pro danou honitbu. 
Omezuje–li žalobce v žalobě rozsah svých původních tvrzení ve vztahu k přípustnosti zatížení území dle uvedeného 
výnosu Ministerstva kultury již toliko na podmínky ochrany samotného ochranného pásma přírodní rezervace a 
dovolává –li se podmínek stanovených tímto výnosem pro pastvu skotu, nelze mu přisvědčit primárně z již shora 
uvedených důvodů, ale i proto, že uvedené podmínky se týkají jen pastvy skotu, a nikoli chovu zvěře intenzivně 
chované v oboře, nelze je proto vztáhnout na daný případ vůbec a námitka, že správní orgány ani neprokázaly v 
uvedeném směru zatížení ochranného pásma nad přípustnou míru, takto stanovenou tímto výnosem, tak není 
důvodná. Nadto by ani nebylo lze pouhým přepočtem, dle hmotnosti daňčí zvěře, jejího počtu a plochy obory, jak 
žalobce naznačuje, v daném případě závěr o přípustnosti zatížení území shledat, když jak ze shora uvedených zjištění 
vyplývá, samotný počet kusů daňčí zvěře chované v oboře byl veličinou spornou. Žalobcem tvrzený snížený počet 
normovaného stavu daňčí zvěře 490 kusů, resp. počet normovaných stavů určený posledním rozhodnutím z r. 2003 
byl zjištěn jako výrazně překročený. Nad rámec soud dodává, že z dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., 
následně zpracované v srpnu 2009, kdy však podrobné sčítání stavu zvěře proběhlo již k 27.1.2009, vyplývá zjištěný 
počet 1258 kusů, jak i žalovaný v rozhodnutí uvedl. Soud proto uvedené námitce nepřisvědčil. 
V závěrečném odstavci žaloby žalobce tvrdí, že povinnost, která dle plánu péče na období roku 2006-2015 svědčí 
orgánům ochrany přírody, např. vyplocení části přírodní rezervace během květu orchidejí, správní orgány napadeným 
rozhodnutím nepřípustně přenesly na držitele honitby. 
I s touto obdobně vznesenou námitkou se žalovaný v rozhodnutí vypořádal. Soud nejprve odkazuje na shora uvedené 
závěry, z nichž vyplývá jednoznačně, že povinnost dodržovat zákon č. 17/1992 Sb. i zákonem č. 114/1992 Sb. 
stanovené povinnosti, omezení či zákazy stíhá především právnické a fyzické osoby, které vykonávají činnosti, při 
nichž může dojít k ohrožení či poškození zájmů, které jsou tímto zákonem chráněny. 
Žalovaný ohledně negativních změn ekosystémů v přírodní rezervaci odkazuje na zjištění provedená Správou CHKO, 
doložená odborným posudkem Mgr. Kočího, a na Botanické hodnocení RNDr. Jongepierové, které mj. poukazuje na 
výsledky monitoringu z let 1989-2003, na obtížnost monitoringu v r. 2006, kdy již v červnu byla celá přírodní 
rezervace vypasena bez kvetoucích rostlin a na předpokládanou degradaci celého travního porostu, bude –li stav 
nadále pokračovat (str. 11 rozhodnutí). Ohledně platného Plánu péče o přírodní rezervaci, žalovaný uvedl, že je v něm 
konstatován úbytek některých zvláště chráněných druhů, že vliv oborního chovu na vegetaci je od r. 1988 sledován na 
třech trvalých travních plochách a nebyl zjištěn vliv daňků na stav lučních porostů, snížila se však četnost orchidejí. – 
To může být způsobeno okusem kvetoucích lodyh. (bod 2.2. písm.c), dále se uvádí v bodu 2.4 V posledních letech se 
snížila četnost orchidejí, a to jak kvalitativní, tak kvantitativní, což může být způsobeno pastvou daňků (zkušenost z 
ovčích pastvin). V bodě 3.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území se konstatuje, že „Zájmy 
ochrany přírody jsou odlišné od zájmů oborního chovu zvěře, a proto by bylo nejvhodnější celé území z obory vyplotit“. 
Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody na vyplocení nejcennějších částí jsou 60Kč/m. Údaje v 
podkladech žalovaný vyhodnotil pak jako postačující k závěru, že došlo ke změnám ve složení ekosystémů v PR 
Kútky, jež jsou vzhledem k předmětu ochrany negativní, jakož i k tomu, že dosavadní způsob chovu zvěře může mít 
vliv na existenci populací a vývoj zvláště chráněných druhů s trvalými následky, na změnu charakteru a složení 
rostlinné i zoologické složky ekosystémů. S odkazem na ust. § 13 zákona č. 17/1992 Sb. pak uzavřel, že je nutno 
vyloučit vliv chovu zvěře na společenstva, když podklady soustředěné ve spisu, naznačují vysokou míru 
pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že pastva spárkaté zvěře je jednou, ne-li jedinou příčinou změn ve složení 
lučních ekosystémů na území obory, a není zcela podstatné, zda k tomu dochází vyžíráním, defekací či jinak. K 
uplatnění § 66 zákona dostačuje existence pouhé možnosti vzniku hrozícího negativního důsledku („Orgán ochrany 
přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit 
nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.“). Podle 
žalovaného pak uvedená pasáž plánu péče uvažující o „vyplocení“ narušených území přírodní rezervace neznamená, 
že jde o povinnost CHKO. Plán péče je podkladem pro rozhodování a činnost orgánů ochrany přírody, neznamená 
však, že se vlastník pozemku, uživatel či podnikatel může dovolávat toho, že má sám stát tato opatření provést. 
Jediným prostředkem státní správy ingerovat svou činností podle zákona č. 114/1992 Sb. do cizích majetků je § 68, 
podle kterého státními orgány prováděný management lze uplatnit až po marné výzvě vlastníku, či nájemci pozemků 
k provedení opatření ke zlepšení přírodního krajinného prostředí. Je tak podle žalovaného v přirozeném rozporu 
očekávání, že by činnost správních orgánů měla nahrazovat plnění povinností právními subjekty nepoškozovat a 
nedovoleně ohrožovat životní prostředí. 
Soud neshledal uvedený závěr za zákonu odporující, v daném případě nejde o přenesení povinnosti, která by stíhala 
správní orgán, na žalobce. Podle § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. plán péče o zvláště chráněná území a jeho 
ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a 
současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany 
ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho 
ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů 



 89

ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Podle odst. 6 uvedeného ustanovení sice realizaci péče 
o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma zajišťují orgány ochrany přírody příslušné ke schválení plánu péče 
a přitom postupují podle schváleného plánu péče, pod pojmem „zajištění realizace péče“ však není možno rozumět, 
že opatření v plánu péče předpokládaná či navržená je povinen provést orgán ochrany přírody. Plán péče je 
podkladem pro rozhodování orgánů ochrany přírody a zajištění realizace péče se tak děje i prostřednictvím vydání 
rozhodnutí tímto orgánem v případech, které zákon stanoví. V daném případě však jde o situaci, kdy se jedná o 
uložení opatření k vyloučení škodlivých následků vznikajících dle dostatečně doložených podkladů v důsledku činnosti 
(či nečinnosti, např. nedostatečného monitoringu vlivu chovu na biodiverzitu chráněného území, nerespektování 
normovaných stavů zvěře) držitele či uživatele honitby (navíc i v jiném rozsahu než uvedeném v plánu péče). Žalobce 
se proto nepřípadně dovolává toho, že plán péče není závazný pro něj, ale pro správní orgán, uvedená poslední věta 
citovaného ustanovení toliko znamená, že jej samotný plán péče přímo nezavazuje k realizaci v něm navrhovaných 
opatření. Ust. § 68 zákona pak obecně zavazuje vlastníky a nájemce pozemků k tomu, aby zlepšovali podle svých 
možností stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a 
udržení systému ekologické stability. Zákon také umožňuje v zájmu provádění péče o pozemky z důvodů ochrany 
přírody uzavírat s vlastníky či nájemci pozemků písemné dohody, jimiž lze upravit rovněž způsob hospodaření ve 
zvláště chráněných územích a ptačích oblastech. Orgány ochrany přírody však jsou oprávněny provádět samy či 
prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle odstavce 1, neučiní-li tak k výzvě 
orgánu ochrany přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu zvláště chráněných částí 
přírody a významných krajinných prvků. Posledně uvedené ustanovení však neznamená, že orgán ochrany přírody je 
povinen provést opatření vedoucí k eliminaci důsledků, které s sebou nese v chráněném území v rozporu se zákonem 
vykonávaná činnost jiného subjektu. Nadto rozsah navrhovaného opatření v plánu péče, jak žalovaný poukázal, svým 
plošným vymezením nepokrývá celé území přírodní rezervace, část vymezeného ochranného pásma už vůbec. 
Vzhledem k výše uvedeným důvodům soud žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. O nákladech 
řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce ve věci úspěch neměl a žalovanému žádné náklady 
přesahující rámec jeho běžné úřední činnosti nevznikly. 
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K oprávnění vlastníka nebo správce silnice pokácet dřeviny vK oprávnění vlastníka nebo správce silnice pokácet dřeviny vK oprávnění vlastníka nebo správce silnice pokácet dřeviny vK oprávnění vlastníka nebo správce silnice pokácet dřeviny v    průjezdním úseku silnice bez průjezdním úseku silnice bez průjezdním úseku silnice bez průjezdním úseku silnice bez 
potřebného povolenípotřebného povolenípotřebného povolenípotřebného povolení    
 
k § 8 odst. 1 a 2, § 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sbk § 8 odst. 1 a 2, § 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sbk § 8 odst. 1 a 2, § 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sbk § 8 odst. 1 a 2, § 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění ., o ochraně přírody a krajiny, ve znění ., o ochraně přírody a krajiny, ve znění ., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
k § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůk § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůk § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůk § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů    
 

    
Protože vlastnictví, resp. správa silnice je podmínkou pro výkon zvláštního oprávnění podle Protože vlastnictví, resp. správa silnice je podmínkou pro výkon zvláštního oprávnění podle Protože vlastnictví, resp. správa silnice je podmínkou pro výkon zvláštního oprávnění podle Protože vlastnictví, resp. správa silnice je podmínkou pro výkon zvláštního oprávnění podle 
ustanoveustanoveustanoveustanovení § 15 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a žalobce na základě souhlasu ze ní § 15 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a žalobce na základě souhlasu ze ní § 15 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a žalobce na základě souhlasu ze ní § 15 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a žalobce na základě souhlasu ze 
strany Správy a údržby silnic nebyl ani vlastník ani správce předmětné komunikace, nemohl strany Správy a údržby silnic nebyl ani vlastník ani správce předmětné komunikace, nemohl strany Správy a údržby silnic nebyl ani vlastník ani správce předmětné komunikace, nemohl strany Správy a údržby silnic nebyl ani vlastník ani správce předmětné komunikace, nemohl 
pokácet dřeviny rostoucí v průjezdním úseku silnice bez potřebného povolení orgánu ocpokácet dřeviny rostoucí v průjezdním úseku silnice bez potřebného povolení orgánu ocpokácet dřeviny rostoucí v průjezdním úseku silnice bez potřebného povolení orgánu ocpokácet dřeviny rostoucí v průjezdním úseku silnice bez potřebného povolení orgánu ochrany hrany hrany hrany 
přírody. přírody. přírody. přírody.     
Protože však žalobce pokácel 32 ks dřevin rostoucích v průjezdním úseku silnice bez povolení, Protože však žalobce pokácel 32 ks dřevin rostoucích v průjezdním úseku silnice bez povolení, Protože však žalobce pokácel 32 ks dřevin rostoucích v průjezdním úseku silnice bez povolení, Protože však žalobce pokácel 32 ks dřevin rostoucích v průjezdním úseku silnice bez povolení, 
naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně 
přírody. přírody. přírody. přírody.     
    
    
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dPraze ze dPraze ze dPraze ze dne 30. prosince 2010, č.j. 6 Ca 338/2007ne 30. prosince 2010, č.j. 6 Ca 338/2007ne 30. prosince 2010, č.j. 6 Ca 338/2007ne 30. prosince 2010, č.j. 6 Ca 338/2007----28282828    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:    
    
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 27.9.2007, č.j. 867/510/2007 Lp-
2 O 30/07, kterým bylo změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České 
Budějovice, č.j. 42/OOP/0709923.07/07/CVJ, ze dne 30.5.2007 ve výrokové části A) a B) tak, že text výroku A) se 
nahrazuje zněním: „podle § 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), byla žalobci uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč za správní 
delikty, jichž se údajně dopustil tím, že ve dnech 15.3.2007 až 20.3.2007 a) bez potřebného povolení orgánu ochrany 
přírody podle § 8 odst. 1 zákona pokácel skupinu 24 dřevin rostoucích mimo les, v druhovém složení lípa srdčitá, 
javor klen a jasan ztepilý, které se nacházely na pozemku p.č. 2144 v k.ú. Kašperské Hory, jehož vlastníkem je 
Plzeňský kraj, a dále za to, že b) nesplnil ohlašovací povinnost podle § 8 odst. 2 zákona, když na pozemcích parc.č. 
1322/4 a 1322/6 v k.ú. Kašperské Hory, jejichž je vlastníkem, pokácel v rámci oprávnění podle § 15 odst. 2 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 8 lip srdčitých. Dále byl napadeným 
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rozhodnutím ve výroku B) vypuštěn text „a nesmí být získány z volné přírody“. V ostatních částech bylo potvrzeno výše 
uvedené rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu České Budějovice. 
(...) 
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před správními úřady 
obou stupňů z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané žalobě 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, že žádný z účastníků řízení 
nepožádal o nařízení ústního jednání, vyjádřili tím žalobce i žalovaný správní úřad souhlas se zamýšleným postupem 
soudu rozhodnout o věci samé bez nařízení ústního jednání, a proto Městský soud v Praze postupoval podle 
ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. a o podané žalobě rozhodl, aniž ústní jednání nařizoval. 
Věc soud posoudil takto: 
Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí, jímž mu žalovaný uložil pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
jednání v rozporu s ustanoveními § 8 odst.1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalobce byl sankcionován podle 
ustanovení § 88 odst. 1 písmeno c/ téhož zákona za to, že pokácel v období 15.3-20.3.2007 bez povolení orgánu 
ochrany přírody celkem 24 kusů dřevin rostoucích mimo les na pozemku č. parc. PK 2144 v k.ú. Kašperské hory, 
jehož je vlastníkem Plzeňský kraj a že nesplnil ohlašovací povinnost podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, když na pozemcích č. parc. 1322/4 a 1322/6 v k.ú. Kašperské Hory, jejichž je vlastníkem, pokácel v 
rámci oprávnění podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 8 lip srdčitých bez potřebného oznámení. Zároveň mu bylo uloženo podle ustanovení § 86 odst. 2 
zákona o ochraně přírody provedení náhradního opatření spočívajícího ve výsadbě 100 ks dřevin. 
Podle ustanovení § 8 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze 
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Podle odstavce 2 téhož ustanovení 
povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné 
probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů 
musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo 
zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Povolení není třeba ke 
kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají, a jde-li o stromy se 
stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví 
ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Povolení dále není třeba ke kácení dřevin, je-li 
jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto 
podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. 
Podle ustanovení § 88 odst.1 písm.c/ zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 
1.000.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního 
jednání tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. 
Podle ustanovení § 88 odst.1 písm.h/ zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 
1.000.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního 
jednání tím,že nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9. 
Žalobce v podané žalobě v prvé řadě namítal, že popsaného správního deliktu se nemohl dopustit proto, že ke kácení 
citovaných dřevin rostoucích mimo les nepotřeboval potřebné povolení, když doložil, že na něho byla v červnu roku 
2001 na základě dohody se Správou a údržbou silnic Klatovy převedena práva a povinnosti týkající se ochrany dřevin 
na pozemcích ve správě SÚS Klatovy v průjezdních úsecích města Kašperské Hory včetně pozemků, na kterých se 
nacházely předmětné dřeviny. Jak vyplývá ze správního spisu, žalobce svoje tvrzení opírá o souhlas Správy a údržby 
silnic Klatovy ze dne 26.6.2001, ve kterém SÚS Klatovy souhlasila s tím, aby Město Kašperské Hory vykonávalo 
kompetence ve věci ochrany dřevin vyskytujících se na pozemcích ve správě SÚS v průjezdních úsecích města. Tento 
souhlas s ochranou dřevin však dle názoru soudu nelze zaměňovat s vlastnictvím silnice a s ním spojenou výjimkou, 
kdy se povolení ke kácení dřevin orgánu ochrany přírody nevyžaduje. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích , ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení  § 15 odst. 2 stanoví, že na návrh příslušného orgánu 
Policie České republiky nebo po projednání s ním nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním 
je vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních 
pozemcích.Vlastníkem silnice II/145 je v daném případě Plzeňský kraj a jeho jménem spravuje komunikaci Správa a 
údržba silnic Klatovy. Ta udělila žalobci dne 26.6.2001 pouze souhlas, podle kterého měl a mohl žalobce vykonávat 
péči o silniční zeleň v průjezdních úsecích města. SÚS Klatovy však na žalobce nepřenesla správu silnice II/145. 
Nositelem oprávnění podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích je však pouze vlastník 
komunikace, který může stanovit správce komunikace, na kterého toto oprávnění převede, což je v daném případě 
SÚS Klatovy. Ta však dopisem ze dne 26.6.2001 správu silnice v průjezdním úseku obcí město Kašperské Hory na 
žalobce nepřevedla, převedla na něj pouze péči o dřeviny. Protože vlastnictví resp. správa silnice je podmínkou pro 
výkon zvláštního oprávnění podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a žalobce na základě 
souhlasu ze dne 26.6.2001 ze strany SÚS Klatovy nebyl ani vlastník ani správce předmětné komunikace, nemohl 
pokácet dřeviny rostoucí v průjezdním úseku silnice II/145 bez potřebného povolení orgánu ochrany přírody. Protože 
však žalobce pokácel 32 ks dřevin rostoucích v průjezdním úseku silnice II/145 bez povolení, naplnil tak skutkovou 
podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody. V daném případě se tedy ze strany 
žalobce jednalo o nedovolený zásah, spočívající v ničení dřevin rostoucích mimo les a soud má za to, že bylo 
spolehlivě zjištěno, že to byl právě žalobce, který se popsaného protiprávního jednání dopustil a jemuž byla pokuta po 
právu uložena, a proto soud shledal výše uvedenou žalobní námitku nedůvodnou. 
(...) 
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[1] Rozhodnutím ze dne 5. 11. 2007 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále jen 
„ČIŽP“), uložila žalobci postupem podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), pokutu ve výši 175 000 Kč, za porušení § 50 odst. 2 cit. zákona. Toho 
se žalobce údajně dopustil tím, že při provádění stavebních prací na stavbě HB Frýdlantská Ondřejnice v ř. km 
1,42730 – 2,67850 v k. ú. Čeladná v období od 25. 10. 2005 do 6. 12. 2005 bez pravomocného rozhodnutí o udělení 
výjimky orgánem ochrany přírody škodlivě zasáhl do biotopu, a tím rušil v rozhodnutí uvedené zvláště chráněné druhy 
živočichů (rak říční, vydra říční, vranka pruhoploutvá a ledňáček říční). Žalovaný k odvolání žalobce změnil rozhodnutí 
správního orgánu prvního stupně tak, že časové období, v němž mělo dojít ke spáchání správního deliktu, vymezil „ke 
dni 6. 12. 2005 prokazatelně“, a dále snížením uložené pokuty na částku 125 000 Kč. Ve zbývající části rozhodnutí 
ČIŽP potvrdil. Žalobu podanou proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu zamítl Městský soud v Praze (dále jen 
„městský soud“) v záhlaví specifikovaným rozsudkem, proti němuž brojí žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační 
stížností. 
[2] Městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku vyložil úpravu obsaženou v § 88 odst. 1 písm. e) zákona o 
ochraně přírody a krajiny jako dostatečně určitou a umožňující postihovat za předmětný delikt rovněž realizátory 
stavebních akcí, nikoliv pouze jejich investory. Sankční povinnost dle uvedeného ustanovení je primárně odvozena od 
činnosti,  tj. od protiprávního jednání spočívajícího v nedovoleném zasahování do přirozeného vývoje zvlášť 
chráněných živočichů, nikoliv od povinnosti opatřit si výjimku podle § 56 téhož zákona. Vzhledem k tomu, že žalobce 
nepopíral, že škodlivě zasáhl do biotopu, správní orgány nepochybily, jestliže jej za toto jednání sankcionovaly. Dle § 
50 cit. zákona tíží každého povinnost 
škodlivě nezasahovat do přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů. Žalobce tak byl povinen zjistit si, zda při jím 
vyvíjené činnosti nemůže dojít k takovému zásahu, a v závislosti na učiněném zjištění si ověřit (např. projednáním se 
zadavatelem), zda již byla výjimka podle § 56 uvedeného zákona udělena, případně se dohodnout na tom, kdo 
udělení výjimky obstará. Městský soud neshledal důvodnými ani žalobcovy námitky, dle nichž postup při zadávání 
veřejných zakázek vylučuje případnou sankční odpovědnost uchazeče o zakázku, neboť ten nemá povinnost ani 
znalosti ke zpracování studií o existenci a zásazích do biotopů. 
(...) 
III.A Správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny 
[12] Stěžovatel byl v projednávané věci sankcionován na základě § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a 
krajiny, podle nějž orgán ochrany přírody „uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě 
při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že usmrcuje nebo chová ptáky s 
výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy bez povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje 
do jejich přirozeného vývoje“. Stěžovatel nepopírá, že zasáhl do biotopu několika zvláště chráněných druhů živočichů 
(a tím i do jejich přirozeného vývoje), aniž by k tomu měl udělenu potřebnou výjimku. Namítá však, že tím, kdo může 
být v případě realizace investičních akcí odpovědným podle uvedeného ustanovení, je pouze zadavatel (investor), 
nikoli realizátor akce. 
[13] K tomu je třeba předně uvést, že odpovědnost vznikající na základě § 88 cit. zákona, je odpovědností objektivní; 
obdobně je tomu ostatně i v případě deliktní odpovědnosti právnických osob a jim naroveň postavených fyzických 
osob při výkonu podnikání, vznikající na základě řady dalších předpisů z oblasti správního práva. Jestliže je 
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odpovědnost za určitý delikt objektivní, pak se jedná o odpovědnost za následek, tj. bez ohledu na zavinění. Znamená 
to, že otázka zavinění se vůbec nezkoumá. Zkoumá se zejména naplnění obligatorních znaků objektivní stránky v 
dané věci dotčené skutkové podstaty, kterými jsou jednání, následek a příčinná souvislost mezi nimi. Příčinná 
souvislost – kauzální nexus – je vztah mezi protiprávním jednáním jako příčinou a škodlivým následkem, který je 
právě tímto jednáním vyvolán. Ve shodě s doktrínou je přitom jednání příčinou následku pouze tehdy, jestliže by 
následek bez tohoto jednání nenastal buď vůbec, anebo by bez něho nenastal takovým způsobem, jakým konkrétně 
nastal. 
[14] Jak uvedl správní orgán prvního stupně ve svém rozhodnutí, stěžovatel při provádění stavebních prací škodlivě 
zasáhl do biotopu, a tím rušil specifikované zvláště chráněné druhy živočichů, a zasáhl do jejich přirozeného vývoje 
bez pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky vydaného orgánem ochrany přírody, čímž porušil § 50 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 
[15] Podle § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny „je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje 
zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, 
ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, 
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny“.  
[16] Zákon o ochraně přírody a krajiny pak v §56 odst. 1 normuje: „Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště 
chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 může v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody“. Zákon však již 
nestanoví, komu přísluší o toto povolení žádat. 
[17] Pro škodlivé zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů tedy podle citovaných ustanovení 
platí, že má-li být vůbec připuštěno, pak může být učiněno pouze s povolením orgánu ochrany přírody. Proto každý, a 
je lhostejné, zda to bude investor, realizátor či jakákoli třetí osoba, kdo škodlivě zasáhne, aniž by to orgán ochrany 
přírody povolil, do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, dopustí se jednání naplňujícího skutkovou 
podstatu přestupku podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
[18] Stěžovatel nesprávně interpretuje rozhodnutí ČIŽP, pokud v kasační stížnosti dovozuje, že „v rozhodnutí o uložení 
pokuty je uvedeno, že žalobce porušil § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., protože v období od 25. 10. 2004 do 6. 
12. 2005 neměl k zásahu do biotopu zvlášť chráněných druhů rozhodnutí o udělení výjimky podle § 56 zákona. 
Uvedenou skutečnost žalobce nepopírá a nikdy nepopíral, zpochybňuje ovšem to, že bylo povinností žalobce si toto 
rozhodnutí opatřit“ (zvýraznění provedl NSS). ČIŽP stěžovateli uložila pokutu, jelikož porušil § 50 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny tím, že škodlivě zasáhl do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Skutečnost, že 
neexistovalo povolení k takovému zásahu znamená, že byl naplněn jeden ze znaků skutkové podstaty správního 
deliktu podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy nedovolenost zásahu. ČIŽP stěžovatele 
nesankcionovala za neobstarání si povolení k zásahu, nýbrž za tento nedovolený škodlivý zásah. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny ani neobsahuje samostatnou skutkovou podstatu, jež by odrážela porušení povinnosti podle § 56 
tohoto zákona, a proto za ni nemohl být stěžovatel postižen. Pokud by zákonodárce v zákoně zakotvil i skutkovou 
podstatu „neobstarání si povolení“, bylo by jinou otázkou, kdo je v takovém případě odpovědný. Odpověď na tuto 
otázku je však pro posouzení projednávaného případu nepodstatná. 
[19] Rozporuje-li tedy stěžovatel, že to nebyl on, kdo musel žádat o povolení podle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, jedná se o námitku pro posouzení odpovědnosti za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. e) tohoto zákona 
irelevantní, neboť za tento delikt je sankcionována osoba, jež do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 
škodlivě zasáhla, nikoli ta, které příslušelo obstarat povolení podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Stejně 
tak skutečnost, že následně orgán ochrany přírody povolení vydal, nic nemění na tom, že bylo jasně prokázáno, že 
stěžovatel ve vymezeném rozsahu spáchal předmětný správní delikt. 
[20] I kdyby zákon (obdobně jako je tomu u vlastníků např. při vydávání povolení ke kácení dřevin stojících mimo les 
podle § 8 odst. 3 vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) ukládal požádat o příslušné povolení 
investorovi, nemohl by být v nyní projednávaném případě za přestupek podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně 
přírody a krajiny sankcionován, neboť to nebyl on, kdo nedovoleně zasáhl do biotopu (tato skutečnost není mezi 
účastníky řízení sporná). Samozřejmě je možné představit si situaci (srov. bod 27 a násl.), kdy by mohla nastoupit 
deliktní odpovědnost realizátora i investora, a to 
například pokud by uvedené práce prováděli oba, resp. zaměstnanci obou subjektů, či kdy by zaměstnanci investora 
na místě samém řídili práce či dávali pokyny k provádění prací prováděných realizátorem. Tak tomu však v daném 
případě nebylo. 
[21] K výše uvedeným závěrům ostatně dospěl i městský soud, jestliže uvedl, že sankční odpovědnost podle § 88 
odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny je odvozena od protiprávního jednání spočívajícího v nedovoleném 
zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů bez povolení, nikoli od povinnosti opatřit si výjimku 
podle § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. S takovým posouzením se Nejvyšší správní soud naprosto ztotožňuje, a má proto za to, že 
ze strany městského soudu nedošlo v předcházejícím řízení k nesprávnému posouzení této právní otázky. 
III.B Povinnosti investora podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny 
[22] Nepřípadný je odkaz stěžovatele na § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten sice stanoví povinnosti v 
případě zamýšlené výstavby investorovi, toto hmotněprávní ustanovení však nenachází odraz v žádné sankční normě 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tím spíše proto nelze uvažovat při nesplnění těchto povinností o postihu 
investora podle § 88 odst. 1 písm. e) tohoto zákona. Nejvyšší správní soud v každém případě považuje takovou 
legislativní konstrukci přinejmenším za problematickou. Zákon zde nedůsledně na jedné straně (§ 67) ukládá 
investorovi přesně stanovené povinnosti, z jejich nesplnění však nevyvozuje žádné sankční postihy. Obdobná je 
situace i v případě § 56 cit. zákona, jenž stanoví (nekonkrétnímu subjektu) povinnost obstarat si povolení k 
nedovolenému škodlivému zásahu do zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, skutkovou podstatu 
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správního deliktu však tvoří až sám nepovolený zásah, nikoli porušení povinnosti obstarat si povolení. Takové 
nastavení deliktní odpovědnosti v zásadě brání uplatňování její preventivní funkce (srov. III.D). 
[23] Městský soud správně vyložil, že § 67 se vztahuje k zájmům chráněným podle části druhé, třetí a páté zákona o 
ochraně přírody a krajiny, Nejvyšší správní soud má však na rozdíl od městského soudu za to, že zájem na ochraně 
zvláště chráněných živočichů je také zájmem chráněným podle části druhé zákona o ochraně přírody a krajiny, která 
obsahuje ustanovení o obecné ochraně rostlin a živočichů (§ 5 cit. zákona). To ovšem nic nemění na skutečnosti, že 
správní orgány nemohly konstatovat odpovědnost investora, jelikož ten svým jednáním nenaplnil znaky skutkové 
podstaty správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny. Případné porušení 
povinností investora podle § 67 tohoto zákona by muselo být předmětem jiného řízení. I tuto otázku tak žalovaný a 
městský soud posoudily správně. 
[24] S městským soudem lze taktéž souhlasit, že § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vymezuje jeho účel; toto 
ustanovení lze jistě použít jako interpretační vodítko pro výklad zákona, nikoli však pro stanovení konkrétního 
subjektu odpovědného za správní delikt. Stejně tak lze aprobovat výklad městského soudu, že § 4 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny upravuje obecně povinnosti při ochraně významného krajinného prvku. Kasační soud odmítá 
přístup, jehož pomocí by na základě použití § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny měla být odpovědnost za 
správní delikt rozšířena i na jiné osoby, než na ty, jež provedly škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů. Tyto námitky stěžovatele jsou proto nedůvodné. 
III.C Soukromoprávní ujednání a odpovědnost za správní delikty 
[25] Nepřiléhavá je i námitka stěžovatele, že možnost realizace jím provedených prací „vysoutěžil“ ve výběrovém 
řízení a že ve smlouvě ani v dalších dokumentech nebyla žádná zmínka o tom, že by bylo nutno žádat o nějakou 
výjimku kvůli chráněným živočichům. Nejvyšší správní soud má za to, že stěžovatel jako stavební profesionál musí 
počítat s možností zásahů do zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny (jak ostatně sám uvádí – při 
investičních akcích se tomu tak stává zcela běžně) a musí být obeznámen s platnou úpravou, která je, jak sám 
konstatuje, značně problematická a nepřesná, proto je na něm, aby se případně sám informoval u příslušného orgánu 
ochrany přírody o tom, zda bylo příslušné povolení vydáno, či zda by mělo být vzhledem k plánovaným zásahům 
vydáno, popřípadě korigovat neblahé následky v případě absence příslušných povolení soukromoprávním ujednáním 
s investorem. Pokud tak neučinil a spoléhal na to, že investor měl vyřešena všechna veřejnoprávní povolení, nemůže 
tuto situaci hojit před správními soudy. 
[26] Jak vyplývá z ustálené judikatury správních soudů, objektivní odpovědnosti v oboru práva veřejného se nelze 
zásadně vyhnout poukazem na smluvní ujednání mezi účastníky soukromoprávního (obchodního) vztahu a na 
porušení smluvních povinností ze strany druhého účastníka smlouvy (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
23. 9. 1994, č. j. 6 A 197/93 - 18; rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 1. 1999, č. j. 3 A 23/98 - 17 či 
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 1. 1997, č. j. 7 A 185/94 - 23, v němž soud vyložil, že „právní úprava 
odpovědnosti za správní delikty právnických osob či fyzických osob spadá do oblasti práva veřejného; jejím cílem je 
zajistit dodržování povinností stanovených zákonem na ochranu hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný 
zájem, a postihovat protiprávní jednání, jež je v rozporu se zájmy společnosti, je společensky škodlivé nebo 
nebezpečné. Odpovědnosti za správní delikt v oboru práva veřejného se nelze zásadně vyhnout poukazem na smluvní 
či jiné ujednání mezi účastníky soukromoprávního vztahu ani poukazem na porušení povinnosti ze strany jiného 
subjektu.“) Obdobně se vyjadřuje i právní teorie: „Důsledky porušení závazkového vztahu je možné řešit pouze z 
hlediska úpravy odpovědnosti plynoucí ze smluvního vztahu. Nelze je hodnotit ve správním řízení a nejsou způsobilé 
mít v řízení o uložení sankce právní důsledky. Za odpovědného je tedy orgány ochrany životního prostředí považován 
„ten, kdo drží pilu“. (Langrová, V. Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí. In: České právo 
životního prostředí, roč. 2004, č. 2, s. 53). 
[27] K této otázce se vyjádřil i zdejší soud, a to například v rozsudku ze dne 22. 1. 2009, č. j. 9 As 26/2008 – 73, ve 
kterém se jednalo o otázku deliktní odpovědnosti za pokácení dřevin stojících mimo les bez povolení ve smyslu § 8 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto pokácení provedla fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti na 
objednávku obce a domáhala se následně zproštění odpovědnosti za přestupek podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Zdejší soud konstatoval, že „žalobce, jakožto fyzická osoba podnikající podle 
živnostenského zákona, jehož předmětem podnikání je mimo jiné činnost související s pěstováním lesa a těžbou 
dřeva, by si měl být vědom povinností a zejména pak povolení, jež si musí jako odpovědná osoba opatřit nebo mít k 
dispozici a v případě, že tak neučiní a nesplní tak své povinnosti, musí za toto své jednání nést odpovědnost. Nejvyšší 
správní soud proto na základě výše uvedeného konstatuje, že shora zmíněný nekompetentní postup orgánů Obce 
Rudíkov a Obce Vlčatín je nezbytné zohlednit z hlediska výše uložené pokuty, a nikoliv z hlediska posouzení 
samotného naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle ust. § 88 odst. 1 písm. c) 
zákona o ochraně přírody a krajiny.“ Nejvyšší správní soud má za to, že závěry uvedené v citovaném rozsudku 
devátého senátu lze vztáhnout i na nyní projednávaný případ. Odvolávání se na nedostatečnosti ve smlouvě mezi 
stěžovatelem a zadavatelem prací či na nemožnost ověřit si, zda jsou pro provedení objednaných zásahů potřebná 
povolení správních orgánů nemohou žádným způsobem ovlivnit závěry o odpovědnosti stěžovatele za spáchaný 
správní delikt. 
III.D Odpovědnost za správní delikty podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
[28] Nejvyšší správní soud považuje za nutné, v souvislosti s úvahami stěžovatele ohledně rozložení deliktní 
odpovědnosti mezi zadavatele a zhotovitele, učinit obecnější poznámku k problematice odpovědnosti v oblasti práva 
životního prostředí, resp. správních deliktů jako celku. 
[29] Předpokladem prosazování a fungování práva nejen v oblasti práva životního prostředí je precizní vymezení a 
stanovení primární povinnosti v zákoně a následné přesné zakotvení deliktní odpovědnosti (srov. Damohorský, M. K 
některým problémům správních deliktů na úseku ochrany životního prostředí. Životní prostředí a právo. In: AUC 
Iuridica, roč. 1999, č. 3-4, s. 50.). Deliktní odpovědnost v právu životního prostředí by měla plnit zejména funkci 
preventivní a kompenzační. Právě funkce preventivní se v právu životního prostředí musí uplatňovat o to výrazněji, 
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neboť následky protiprávního jednání v této oblasti jde mnohdy odstranit pouze stěží. Preventivní funkce 
odpovědnosti odráží i jedny ze základních principů práva životního prostředí – princip odpovědnosti původce a princip 
prevence. 
[30] Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelem, že úprava odpovědnosti v zákoně o ochraně přírody a krajiny je v 
mnoha ohledech problematická a doktrína i judikatura shodně zastávají názor, že ve své současné podobě často 
nenaplňuje své základní funkce. Jak už zdejší soud naznačil výše, prvním z problémů je fakt, že porušení některých 
hmotněprávních norem zákona o ochraně přírody a krajiny nenachází svůj odraz v normách sankčních (srov. § 67 a § 
56 zákona o ochraně přírody a krajiny). Dalším problémem, jež vyvstal i v nyní projednávaném případě, je nejasné 
rozhraničení odpovědnosti v případech, kdy lze uvažovat o více osobách jako pachatelích správního deliktu. V 
projednávaném případě se konkrétně jedná o rozdělení odpovědnosti mezi investora (resp. zadavatele prací či 
vlastníka pozemků nebo porostů) a realizátora (resp. zhotovitele či jiné osoby, jež provádějí zásahy na základě 
ujednání se zadavatelem). 
[31] Řešení tohoto „problému“, jak konstatuje stěžovatel, jistě má celospolečenský význam, neboť neefektivní 
nastavení právní odpovědnosti právě v právu životního prostředí nesvědčí účinné ochraně životního prostředí, ani 
spravedlivému rozložení odpovědnosti mezi subjekty vystupující v procesech podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Na rozdíl od úpravy 
trestněprávní, neumožňují normy uplatňované při správním trestání zvažovat odpovědnost spolupachatele, případně 
návodce či organizátora, jak je tomu při trestání soudním. Absence obecného předpisu, jež by upravoval obdobné 
instituty i v oblasti správních deliktů, pak způsobuje nemožnost zohlednění skutečnosti, že se na jejich spáchání 
mohlo různým způsobem podílet vícero osob. Tento náhled se objevuje i v právní teorii: „Důvodem existence sporné 
právní otázky, tedy zda je odpovědný „ten, kdo držel pilu“ (resp. jiné deliktně významné jednání vlastním jménem 
fakticky provedl – zhotovitel díla), nebo „ten, kdo deliktně významné jednání inicioval“ (zadavatel díla), případně oba, 
je absence trestnosti účastenství (organizátorství, návod, pomoc) v oblasti správního trestání (na rozdíl od trestního 
práva). Zákon č. 114/1992 Sb. přitom ve většině případů neobsahuje skutkovou podstatu přestupku nebo jiného 
správního deliktu dopadající přímo na jednání zadavatele prací. Spíše výjimečným případem, kdy takovou skutkovou 
podstatu obsahuje, je např. nesplnění ohlašovací povinnosti určené zákonem (§ 87 odst. 1 písm. e), § 88 odst. 1 písm. 
h) zákona č. 114/1992 Sb.)“ (Jelínková, J. Komu uložit za sankci za delikt podle zákona o ochraně přírody a krajiny – 
vývoj názorů a aplikační praxe. In: Ochrana přírody, 2009, č. 4, s. 15.). 
[32] V komentáři k § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny (Miko, L. a Borovičková, H. Zákon o ochraně přírody a 
krajiny, Praha: C. H. Beck, 2007, 2. vydání, str. 331-332), se uvádí, že „s podmínkami založení odpovědnosti také 
souvisí často diskutovaná otázka sankční odpovědnosti v případech, kdy jedna osoba jedná na základě objednávky 
druhé osoby. Na tuto otázku nelze dát jednoduchou a jednoznačnou odpověď. V obecné rovině lze říci, že výše 
uvedené podmínky pro založení sankční odpovědnosti v převážné většině případů splňuje ten subjekt, které na 
základě objednávky koná a fakticky části přírody svou činností poškodí. V jednotlivých konkrétních případech je 
možné se zabývat i otázkou odpovědnosti objednatele, zda i jeho jednání nenaplňuje skutkové znaky deliktu.“ 
Citovaný komentář nicméně blíže nespecifikuje, v jakých případech a z jakých důvodů by měla namísto obecné 
odpovědnosti subjektu, který na základě objednávky koná, nastoupit odpovědnost objednatele. 
[33] Obdobně vykládá odpovědnost vznikající na základě § 88 cit. zákona rovněž judikatura Nejvyššího správního 
soudu. V rozsudku ze dne 5. 3. 2009, č. j. 9 As 50/2008 - 64, jehož se dovolává stěžovatel, sice zdejší soud aproboval 
rozsudek, kterým městský soud zrušil rozhodnutí žalovaného týkající se pokuty udělené podle § 88 odst. 1 písm. i) 
zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném v rozhodné době (jednalo se o provedení škodlivého zásahu do 
významného krajinného prvku, konkrétně o provedení těžby v lese, bez souhlasu orgánu ochrany přírody a v rozporu s 
právními předpisy). Příčinou zrušení rozhodnutí žalovaného zde přitom byla skutečnost, že správní orgány 
nedostatečně zdůvodnily, co považovaly za činnost představující škodlivý zásah do významného krajinného prvku a 
jak dospěly k závěru, že takovou činnost prováděla pouze jimi označená osoba (která byla v daném případě dle 
vyjádření zadavatele jeho „externím zaměstnancem“). Nejvyšší správní soud tedy v tomto případě připustil 
odpovědnost i jiných osob, než přímo realizátora, a to například zadavatele jednajícího prostřednictvím „externího“ 
zaměstnance. V nyní posuzovaném případě však nebylo sporu o tom, že práce, jimiž bylo zasaženo do biotopu, 
prováděl pouze stěžovatel. Závěry zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu tedy na nyní souzenou věc 
nedopadají. 
[34] Vytváření shora naznačených disproporcí v rozdělení odpovědnosti za správní delikty pak oprávněně nejen v 
účastnících, ale i v široké veřejnosti, vyvolává pocity nespravedlnosti. Nejvyšší správní soud však nemá možnost 
legislativní nedostatečnosti a nepřesnosti doplňovat či opravovat. Judikatura Nejvyššího správního soudu (citovaná i 
stěžovatelem - rozsudek NSS ze dne 13. 5. 2004, č. j. 1 As 9/2003 – 90, publ. pod č. 360/2004 Sb. NSS) požaduje,  
aby v případě, kdy zákonodárce přijme úpravu, jež nevede k funkčnímu uspořádání společenských vztahů, byla dána 
přednost takovému výkladu dotčené právní normy, který je rozumný a odpovídá přirozenému smyslu pro 
spravedlnost. V nyní projednávaném případě však nelze dospět při výkladu § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně 
přírody a krajiny k jinému závěru, než že za tento správní delikt je odpovědná osoba (či osoby), jež nedovoleně 
škodlivě zasáhla do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, nikoli osoba, jíž příslušelo vyžádat si povolení k 
takovému zásahu, resp. osoba, jež si objednala práce, v jejichž rámci došlo ke škodlivému zásahu. Opačný výklad by 
totiž vedl k nezákonnému rozšiřování deliktně odpovědných osob a k rozporu se zásadou právní jistoty a zásadou in 
dubio pro mitius. 
[35] Nejvyšší správní soud je proto vzhledem k výše uvedenému toho názoru, že by na úseku správních deliktů v 
oblasti ochrany životního prostředí k vyššímu preventivnímu působení práva přispěla úprava odpovědnosti 
objednatele díla, zvláště když k protiprávnímu jednání dochází na jeho přímý pokyn a objednatel díla je často právě 
tou osobou, která má z protiprávního jednání mnohem větší prospěch než osoba, která porušení povinnosti konkrétně 
způsobila. V obecné rovině kritiky současné úpravy odpovědnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny (zejména 
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co se týče subjektu správního deliktu) se lze tedy se stěžovatelem ztotožnit. Konkrétní námitky však Nejvyšší správní 
soud, jak vyplývá se shora uvedeného, neshledal důvodnými. 
(...) 
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I. Závazné stanovení výše odvodů za odnětí půdy ze ZPFI. Závazné stanovení výše odvodů za odnětí půdy ze ZPFI. Závazné stanovení výše odvodů za odnětí půdy ze ZPFI. Závazné stanovení výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF    
II. Stav rozhodující pro závazný výpočet výše odvoduII. Stav rozhodující pro závazný výpočet výše odvoduII. Stav rozhodující pro závazný výpočet výše odvoduII. Stav rozhodující pro závazný výpočet výše odvodu    
 
kkkk    ustanovení § 9, § 10 , § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění ustanovení § 9, § 10 , § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění ustanovení § 9, § 10 , § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění ustanovení § 9, § 10 , § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
 
    
I. Výše odvodů za odnětíI. Výše odvodů za odnětíI. Výše odvodů za odnětíI. Výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se závazně stanoví až ve druhé  půdy ze zemědělského půdního fondu se závazně stanoví až ve druhé  půdy ze zemědělského půdního fondu se závazně stanoví až ve druhé  půdy ze zemědělského půdního fondu se závazně stanoví až ve druhé 

fázi fázi fázi fázi –––– v řízení podle § 11 o dst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Stanovení  v řízení podle § 11 o dst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Stanovení  v řízení podle § 11 o dst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Stanovení  v řízení podle § 11 o dst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Stanovení 
výše odvodu podle § 9 odst. 6 písm. d) citovaného zákona má charakter jen orientační, jak výše odvodu podle § 9 odst. 6 písm. d) citovaného zákona má charakter jen orientační, jak výše odvodu podle § 9 odst. 6 písm. d) citovaného zákona má charakter jen orientační, jak výše odvodu podle § 9 odst. 6 písm. d) citovaného zákona má charakter jen orientační, jak 
zákon výzákon výzákon výzákon výslovně uvádí, tudíž jen informativní a nezávazný (tedy i nevykonatelný). Tento slovně uvádí, tudíž jen informativní a nezávazný (tedy i nevykonatelný). Tento slovně uvádí, tudíž jen informativní a nezávazný (tedy i nevykonatelný). Tento slovně uvádí, tudíž jen informativní a nezávazný (tedy i nevykonatelný). Tento 
orientační vypočet nemůže nijak ovlivnit rozhodování správního orgánu o závazném stanovení orientační vypočet nemůže nijak ovlivnit rozhodování správního orgánu o závazném stanovení orientační vypočet nemůže nijak ovlivnit rozhodování správního orgánu o závazném stanovení orientační vypočet nemůže nijak ovlivnit rozhodování správního orgánu o závazném stanovení 
výše odvodů podle § 11 odst. 2 citovaného zákona, neboť v této druhé fázi je správní ovýše odvodů podle § 11 odst. 2 citovaného zákona, neboť v této druhé fázi je správní ovýše odvodů podle § 11 odst. 2 citovaného zákona, neboť v této druhé fázi je správní ovýše odvodů podle § 11 odst. 2 citovaného zákona, neboť v této druhé fázi je správní orgán rgán rgán rgán 
vázán jen kritérii stanovenými v příloze zákona ochraně zemědělského půdního fondu, na vázán jen kritérii stanovenými v příloze zákona ochraně zemědělského půdního fondu, na vázán jen kritérii stanovenými v příloze zákona ochraně zemědělského půdního fondu, na vázán jen kritérii stanovenými v příloze zákona ochraně zemědělského půdního fondu, na 
kterou § 11 odst. 2 výslovně odkazuje. kterou § 11 odst. 2 výslovně odkazuje. kterou § 11 odst. 2 výslovně odkazuje. kterou § 11 odst. 2 výslovně odkazuje.     

    
II. Rozhodující pro závazný výpočet výše odvodu je ten stav, který tu byl ke dni nabytí právní moci II. Rozhodující pro závazný výpočet výše odvodu je ten stav, který tu byl ke dni nabytí právní moci II. Rozhodující pro závazný výpočet výše odvodu je ten stav, který tu byl ke dni nabytí právní moci II. Rozhodující pro závazný výpočet výše odvodu je ten stav, který tu byl ke dni nabytí právní moci 

rozhodnutí, jehož se sorozhodnutí, jehož se sorozhodnutí, jehož se sorozhodnutí, jehož se souhlas s odnětím půdy stal závaznou součástí (zpravidla územní uhlas s odnětím půdy stal závaznou součástí (zpravidla územní uhlas s odnětím půdy stal závaznou součástí (zpravidla územní uhlas s odnětím půdy stal závaznou součástí (zpravidla územní 
rozhodnutí). Opačný závěr by mohl vést krozhodnutí). Opačný závěr by mohl vést krozhodnutí). Opačný závěr by mohl vést krozhodnutí). Opačný závěr by mohl vést k    absurdním situacím, kdy např. žadatel o vydání absurdním situacím, kdy např. žadatel o vydání absurdním situacím, kdy např. žadatel o vydání absurdním situacím, kdy např. žadatel o vydání 
souhlasu s odnětím půdy poté, co nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas s souhlasu s odnětím půdy poté, co nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas s souhlasu s odnětím půdy poté, co nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas s souhlasu s odnětím půdy poté, co nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas s 
odnětím půdy podklodnětím půdy podklodnětím půdy podklodnětím půdy podkladem, půdu znečistí toxickými nebo ropnými látkami, a bude se v adem, půdu znečistí toxickými nebo ropnými látkami, a bude se v adem, půdu znečistí toxickými nebo ropnými látkami, a bude se v adem, půdu znečistí toxickými nebo ropnými látkami, a bude se v 
návaznosti na to domáhat snížení odvodu.návaznosti na to domáhat snížení odvodu.návaznosti na to domáhat snížení odvodu.návaznosti na to domáhat snížení odvodu.    

    
  
Rozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu vRozsudek Městského soudu v    Praze ze dne 25. února 2011, č.j. 3 A 3/2010Praze ze dne 25. února 2011, č.j. 3 A 3/2010Praze ze dne 25. února 2011, č.j. 3 A 3/2010Praze ze dne 25. února 2011, č.j. 3 A 3/2010----25252525    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu vodůvodnění rozsudku Městského soudu v    Praze:Praze:Praze:Praze:    
 
V podané žalobě žalobce uvádí, že mu žalovaný vydal dne 10. 5. 2005 souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy 
ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu 1. etapy golfového hřiště v k. ú. Roztěž. Dne 31. 7. 2009 podal žalobce 
k žalovanému žádost podle § 10 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, o změnu 
souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu spočívající v tom, že součástí souhlasu bude orientační 
výpočet odvodů přiložený k žádosti a že čl. 9 souhlasu bude změněn tak, že výše odvodu bude stanovena na základě 
výpočtu přiloženého k žádosti. Dále žalobce konstatuje, že dosavadní souhlas s dočasným odnětím půdy byl vydán na 
jeho žádost, jejíž součástí byl i orientační výpočet výše odvodů za dočasné odnětí půdy. V tomto orientačním výpočtu 
žalobce vycházel z toho, že celá vyjímaná plocha se nacházela ve 2. ochranném pásmu vodní nádrže a že pro 
vyjímané území nebyla schválena územně plánovací dokumentace. Na základě těchto podkladů pak „OŽP“ (podle 
písemností přiložených žalobcem k žalobě je tím míněn Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí – pozn. 
soudu) stanovil odvod ve výši 459 982 Kč za každý rok, kdy trvá odnětí. Žalobce tvrdí, že poté došlo ke změně 
podkladů, na základě nichž byl orientační výpočet odvodů stanoven. Dne 4. 2. 2009 vydal vodoprávní orgán – Krajský 
úřad Středočeského kraje podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, rozhodnutí, kterým zrušil všechna 
předchozí rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodní nádrže Vrchlice a stanovil nová ochranná pásma. Tímto 
rozhodnutím byla zrušena všechna ochranná pásma na odňatém území. Dále bylo odňaté území zahrnuto do 
územního plánu obce Vidice, který byl vydán podle § 29 stavebního zákona z roku 1976 a z kterého plyne, že odňaté 
území je územím určeným k urbanistické funkci. Nelze tak nadále uplatňovat výpočtové koeficienty 10 a 5, neboť se 
odňaté území již nenachází ve 2. ochranném pásmu vodní nádrže a již je řešeno územně plánovací dokumentací. 
Žalobce dále uvádí, že na jeho žádost o změnu souhlasu žalovaný reagoval přípisem (doručeným žalobci dne 6. 10. 
2009), v němž sdělil, že při rozhodování o odvodech podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu se vychází z právního a skutkového stavu ke dni nabytí právní moci rozhodnutí. Dne 13. 11. 2009 žalovaný 
doručil žalobci tentýž přípis. Dle názoru žalobce nelze považovat tento přípis za rozhodnutí, neboť neobsahuje žádné 
náležitosti správního rozhodnutí. O podané žádosti tak dosud nebylo rozhodnuto. Žalobce se obrátil i na ministra 
životního prostředí se „stížností na průtahy“ podle § 80 odst. 1 a 3. Na tuto stížnost reagoval náměstek ministra 
přípisem, ve kterém žalobci sdělil, že na jeho podání již ministerstvo odpovědělo dopisem. Žalobce má za to, že 
takový přípis nelze považovat za rozhodnutí o podané stížnosti. Žalobce uzavírá, že bezvýsledně vyčerpal prostředky, 
které procesní předpis stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu. O jeho žádosti nebylo dosud 
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rozhodnuto a ochranu neposkytl ani nadřízený orgán. O stížnosti na nečinnost nadto rozhodl nepříslušný orgán 
(stížnost byla adresována ministrovi, odpověděl však ředitel sekce ochrany přírody krajiny – tedy orgán prvního 
stupně); příslušný orgán o stížnosti nerozhodl vůbec. Orgán, který o stížnosti rozhodl, se vůbec nezbýval námitkou, že v 
řízení o žádosti nebylo vydáno rozhodnutí, které by mělo náležitosti dle § 68 odst. 1 správního řádu. Žalobce proto 
navrhuje, aby soud uložil Ministerstvu životního prostředí povinnost vydat v řízení č. j. 59212/ENV/09 bez zbytečného 
odkladu rozhodnutí o žádosti žalobce ze dne 31. 7. 2009 o změnu souhlasu s dočasným odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 
Ve vyjádření k obsahu žaloby žalovaný uvádí, že souhlas s odnětím půdy podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, formálně je závazným stanoviskem podle § 149 správního řádu a jeho změna je 
možná způsobem předvídaným v § 149 odst. 4 až 6 správního řádu a v § 10 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Žádost žalobce o změnu souhlasu byla vyřízena dopisem ze dne 2. 9. 2009, č. j. 59212/ENV/09, v 
němž bylo sděleno, že změna souhlasu není možná, neboť se žadatel domáhal změny s poukazem na skutečnosti 
nastalé po právním moci rozhodnutí ve věci hlavní. Při rozhodování o odvodech dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu se však vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci rozhodnutí, jehož se souhlas 
stal závaznou součástí. Žalovaný dále uvádí, že nečinnostní žalobou se lze domáhat ochrany, jen existuje-li dostatečný 
právní podklad pro vydání závazného stanoviska, resp. rozhodnutí a odkazuje na judikát publikovaný pod č. 
362/2004 Sb. NSS. Vzhledem k tomu žalovaný uzavírá, že v posuzované věci nebyl nečinný. 
(...) 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
V prvé řadě soud upozorňuje, že žalobce v rubrice žaloby označil jako žalovaného Krajský úřad Středočeského kraje. 
Ve vlastním obsahu žaloby však žalobce své výtky adresuje výlučně Ministerstvu životního prostředí a rovněž v 
žalobním petitu požaduje, aby povinnost vydat rozhodnutí ve věci soud uložil Ministerstvu životního prostředí. Za 
tohoto stavu soud nepovažoval za potřebné vyzývat žalobce, aby upřesnil, který správní orgán pokládá za žalovaný, 
protože z obsahu žaloby má soud za nepochybné, že žalobce mínil jako žalovaného označit Ministerstvo životního 
prostředí a že se toliko pomýlil při vypisování rubriky žaloby.  
Podle § 79 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) ten, kdo bezvýsledně vyčerpal 
prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti 
správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci 
samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno 
rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek. Podle odst. 2 žalovaným je správní orgán, který podle 
žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení. Poté, co soud dospěl k závěru o přípustnosti žaloby, 
se nejprve zabýval otázkou, zda podání žalobce ze dne 13. 4. 2009 nadepsané „Žádost o změnu souhlasu s odnětím 
půdy ze ZPF“ je návrhem, kterým se zahajuje řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu, a zda tedy byl žalovaný 
povinen vydat o uvedeném žalobcově podání rozhodnutí. Pro posouzení této otázky je třeba vyložit tato ustanovení 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: 
§ 9 odst. 1: 
K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, s výjimkou případů 
uvedených v odstavci 2. 
§ 9 odst. 4: 
Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle odstavce 1 podává ten, v jehož zájmu má k 
tomuto odnětí dojít (dále jen „žadatel“). 
§ 9 odst. 5 písm. d): 
V žádosti podle odstavce 4 žadatel uvede účel zamýšleného odnětí a zdůvodní, proč je navrhované řešení z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. K žádosti připojí 
d) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody 
nepředepisují. 
§ 9 odst. 6 písm. d): 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že půda může být odňata ze 
zemědělského půdního fondu, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve kterém zejména d) vymezí, zda a v jaké výši budou 
předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 
§ 9 odst. 7: 
Výši odvodů podle odstavce 6 písm. d) vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze orientačně. 
Konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím (§ 11 odst. 2). 
§ 10 odst. 1: 
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 je závaznou součástí rozhodnutí, 
která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, 
kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná 
s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů. 
§ 10 odst. 2 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí 
vydaných podle zvláštních předpisů. 
§ 11 odst. 1: 
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 6), je povinen zaplatit 
odvod ve výši stanovené podle přílohy tohoto zákona, je-li odnímána zemědělská půda nebo půda dočasně 
neobdělávaná (§ 1 odst. 2) a) trvale pro účely, kterými bude provedena nevratná změna znemožňující zemědělské 
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využití zemědělského půdního fondu; pro účely tohoto zákona se tím rozumí umístění stavby pevně spojené s 
pozemkem, důlního či těžebního díla (lomu, dolu, otvírky pro těžbu štěrkopísku apod.) nebo provedení terénní úpravy, 
která vyžaduje skrývku půdy na dotčených pozemcích, b) dočasně (§ 9 odst. 3). 
§ 11 odst. 2: 
O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
podle přílohy k tomuto zákonu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů. Výše odvodů 
je odvislá od tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „třídy ochrany“). Třídy ochrany jsou kritériem kvality 
půdy a stanoví je Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Část odvodů ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 
15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v 
jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro 
zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. 
Z uvedené citace zákonných ustanovení plyne, že na žádost rozhodne příslušný orgán o souhlasu s odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu. Vyhoví-li žádosti, navazuje na pravomocně ukončené řízení, jímž byl vydán souhlas s 
odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, další řízení, tentokráte řízení z moci úřední, v němž se rozhodne o 
odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Z hlediska posuzované věci je podstatné určit, ve které ze 
dvou popsaných fází se závazně rozhoduje o výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na jedné 
straně sice již ve fázi, v níž se rozhoduje o vydání souhlasu s odnětím půdy, správní orgán podle § 9 odst. 6 písm. d) 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu vydá k odnětí souhlas, ve kterém vymezí, zda a v jaké výši budou 
předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, na straně druhé však nelze přehlédnout 
ustanovení § 9 odst. 7 citovaného zákona, podle kterého je takto vymezená výše odvodů pouze orientační, neboť 
konečná výše odvodů se stanoví až v rozhodnutí vydaném podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Z uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že závazně se výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu stanoví až ve druhé fázi – v řízení podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Stanovení výše odvodu dle § 9 odst. 6 písm. d) citovaného zákona má charakter jen orientační, jak zákon výslovně 
uvádí, tudíž jen informativní a nezávazný (tedy i nevykonatelný). Tento orientační vypočet nemůže nijak ovlivnit 
rozhodování správního orgánu o závazném stanovení výše odvodů podle § 11 odst. 2 citovaného zákona, neboť v této 
druhé fázi je správní orgán vázán jen kritérii stanovenými v příloze zákona ochraně zemědělského půdního fondu, na 
kterou § 11 odst. 2 výslovně odkazuje.  
Domáhal-li se žalobce svým podáním ze dne 13. 4. 2009 na žalovaném, aby postupem podle § 10 odst. 2 zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu změnil orientační výpočet odvodů za odnětí půdy, který je součástí rozhodnutí o 
vydání souhlasu s odnětím půdy (první fáze), požadoval změnu nezávazné části rozhodnutí. Toto ustanovení sice 
hovoří o tom, že k žádosti žadatele může správní orgán při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních 
předpisů změnit podmínky a další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o souhlasu odnětím půdy. Nelze však 
opomenout, že cestou § 10 odst. 2 citovaného zákona lze provést jen změny závazných částí rozhodnutí o souhlasu. 
Pokud by byl připuštěn výklad jiný, podle něhož by bylo lze za použití § 10 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu měnit i nezávazné části rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, 
jednalo by se jen o řízení zhola samoúčelná (řízení pro řízení), jejichž výsledek, i kdyby bylo žadatelům vyhověno, by 
nemohl ničeho změnit na jejich dosavadním právním postavení, neboť by byla měněna jen nezávazná část rozhodnutí 
(takovou změnu lze z hlediska jejího charakteru připodobnit k pouhé změně odůvodnění rozhodnutí). Soud je názoru, 
že zákonodárce nezamýšlel, aby takováto řízení, jejichž jediným efektem by byla nehospodárnost a plýtvání lidskými 
zdroji, probíhala. Lze tedy uzavřít, že správní rozhodnutí, jehož vydání se žalobce žalobou na ochranu proti nečinnosti 
správního orgánu podle § 79 odst. 1 s. ř. s. domáhá, nenachází v platné právní úpravě dostatečný podklad. Žalovaný 
tak nebyl povinen o podání žalobce ze dne 13. 4. 2009 vydat žádné rozhodnutí ve věci (srov. též rozsudek Krajského 
soudu v Hradci Králové ze dne 26. 8. 2004, č. j. 52 Ca 28/2004-67, publikován pod č. 362/2004 Sb. NSS). Soud sice 
připouští, že formálně správnější bylo reagovat na žalobcovo podání místo přípisem usnesením o odložení věci podle 
§ 43 odst. 1 písm. b) správního řádu nebo usnesením o zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, 
nicméně ani v jednom z těchto případů se nejedná o rozhodnutí ve věci, ale pouze o rozhodnutí procesního 
charakteru. Vydání jiného rozhodnutí než rozhodnutí ve věci se však nelze domáhat žalobou na ochranu proti 
nečinnosti správního orgánu. Jen pro úplnost soud konstatuje, že závěr o tom, že závazné je určení výše odvodů až v 
řízení podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu byl již v minulosti vysloven v rozsudku 
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 2. 2001, č. j. 31 Ca 136/2000- 13, publikovaném pod č. 866/2001 SJS. 
Nad rámec vlastních rozhodovacích důvodů soud konstatuje, že smysl by mělo domáhat se změny jen tam (v té fázi), 
kde se o výši odvodů rozhoduje závazně, tj. v řízení podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Pro tuto druhou fázi však právní úprava nezná žádnou obdobu § 10 odst. 2 citovaného zákona. Ostatně taková 
obdoba by byla i značně nesystémová, neboť by pak bylo možné speciální cestou řízení o žádosti měnit rozhodnutí 
vzešlé z řízení z moci úřední. Zbývají tak jen obecné prostředky podle správního řádu, tj. přezkumné řízení a obnova 
řízení. I zde je však soud názoru, že by důvody, o něž žalobce opřel své podání ze dne 13. 4. 2009 nemohly vést ke 
změně rozhodnutí o stanovení odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného podle § 11 odst. 2 
citovaného zákona, neboť ve shodě s žalovaným považuje za rozhodující pro závazný výpočet výše odvodu ten stav, 
který tu byl ke dni nabytí právní moci rozhodnutí, jehož se souhlas s odnětím půdy stal závaznou součástí (zpravidla 
územní rozhodnutí). Ostatně opačný závěr by mohl vést k absurdním situacím, kdy např. žadatel o vydání souhlasu s 
odnětím půdy poté, co nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas s odnětím půdy podkladem, půdu znečistí 
toxickými nebo ropnými látkami a bude se v návaznosti na to domáhat snížení odvodu s poukazem na část C přílohy k 
zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Soudu nezbylo než žalobu v souladu s § 81 odst. 3 s. ř. s. jako 
nedůvodnou zamítnout. 
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E.      Ochrana lesaE.      Ochrana lesaE.      Ochrana lesaE.      Ochrana lesa    
 

44443333    

 
Nepřiměřené poškozování lesních porostů zvěří Nepřiměřené poškozování lesních porostů zvěří Nepřiměřené poškozování lesních porostů zvěří Nepřiměřené poškozování lesních porostů zvěří     
 
k ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 32 odst. 1 až odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 5 odst. 1 a odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
 
 

    
ČIŽP podrobně vyložila neurčitý právní termín „nepřiměřené poškození zvěří“ na základě ČIŽP podrobně vyložila neurčitý právní termín „nepřiměřené poškození zvěří“ na základě ČIŽP podrobně vyložila neurčitý právní termín „nepřiměřené poškození zvěří“ na základě ČIŽP podrobně vyložila neurčitý právní termín „nepřiměřené poškození zvěří“ na základě 
soudobého vědeckého poznání o vlivu poškozování lesních dřevin zvěří. Je na rozhodnutí soudobého vědeckého poznání o vlivu poškozování lesních dřevin zvěří. Je na rozhodnutí soudobého vědeckého poznání o vlivu poškozování lesních dřevin zvěří. Je na rozhodnutí soudobého vědeckého poznání o vlivu poškozování lesních dřevin zvěří. Je na rozhodnutí 
vlastníka lesa, jakým způsobem (při splnvlastníka lesa, jakým způsobem (při splnvlastníka lesa, jakým způsobem (při splnvlastníka lesa, jakým způsobem (při splnění ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 ění ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 ění ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 ění ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 
Sb.) dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet kSb.) dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet kSb.) dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet kSb.) dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet k    nepřiměřenému poškozování lesních nepřiměřenému poškozování lesních nepřiměřenému poškozování lesních nepřiměřenému poškozování lesních 
porostů zvěří. Plnění požadavků podle cit. vyhlášky je třeba chápat pouze jako minimální porostů zvěří. Plnění požadavků podle cit. vyhlášky je třeba chápat pouze jako minimální porostů zvěří. Plnění požadavků podle cit. vyhlášky je třeba chápat pouze jako minimální porostů zvěří. Plnění požadavků podle cit. vyhlášky je třeba chápat pouze jako minimální 
povinný rozsah, který je vlastník lepovinný rozsah, který je vlastník lepovinný rozsah, který je vlastník lepovinný rozsah, který je vlastník lesa povinen provádět především zsa povinen provádět především zsa povinen provádět především zsa povinen provádět především z    důvodů, aby důvodů, aby důvodů, aby důvodů, aby 
nepřiměřeným škodám vnepřiměřeným škodám vnepřiměřeným škodám vnepřiměřeným škodám v    lese mohl včas předcházet. Splněním těchto preventivních lese mohl včas předcházet. Splněním těchto preventivních lese mohl včas předcházet. Splněním těchto preventivních lese mohl včas předcházet. Splněním těchto preventivních 
opatření se však vlastník lesa nemůže zprostit svojí deliktní odpovědnosti za případné opatření se však vlastník lesa nemůže zprostit svojí deliktní odpovědnosti za případné opatření se však vlastník lesa nemůže zprostit svojí deliktní odpovědnosti za případné opatření se však vlastník lesa nemůže zprostit svojí deliktní odpovědnosti za případné 
nepřiměřené poškození lesních porostů zvěří.nepřiměřené poškození lesních porostů zvěří.nepřiměřené poškození lesních porostů zvěří.nepřiměřené poškození lesních porostů zvěří.    
    

  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 2011, č.j. 3 As 11/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 2011, č.j. 3 As 11/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 2011, č.j. 3 As 11/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 2011, č.j. 3 As 11/2011----69696969    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
Žalobce brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž 
byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 8. 2. 2010, č.j. 
6852/560/09, 84332/ENV/09. Rozhodnutím žalovaného byl změněn výrok rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí (dále „inspekce“) ze dne 31. 8. 2009, jímž byla žalobci uložena podle § 4 písm. c ) zákona č. 282/1991 Sb., 
o České inspekci životního prostředí pokuta, ve výši 350 000 Kč za to, že opomenutím ohrozil životní prostředí v 
lesích, když neplněním základních povinností vlastníka lesa stanovených k ochraně lesa podle ust. § 32 odst. 1 až 4 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále „lesní zákon“) vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých 
biologických činitelů (zde přemnožené zvěře), a to minimálně v období od 6. 7. 2007 do doby kontroly inspekce, 
realizované ve dnech 19. až 21. 5. 2009, k němuž došlo tím, že nezajistil účinnou ochranu lesních dřevin proti 
nepřiměřenému poškozování zvěří. V příčinné souvislosti s uvedeným protiprávním jednáním došlo na lesních 
pozemcích ve vlastnictví České republiky, v oboře Radějov, na celkové redukované ploše 29,65 ha k narušení stability 
a stavu lesního ekosystému v porostních skupinách 1. až 4. věkového stupně, označených dle platného 
hospodářského plánu k jednorázovému, ale i opakovanému ohryzu, loupání a vytloukání porostu zvěří, čímž byly 
vytvořeny podmínky pro následné působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Ve zbytku žalovaný rozhodnutí 
inspekce potvrdil. 
(…) 
Skutková podstata správního deliktu vymezená v ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., stanoví nepřímo 
normu chování, podle níž kdokoli nesmí konáním nebo opomenutím ohrozit nebo poškodit životní prostředí v lesích 
tím, že vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. V případě 
vlastníka lesa je tak třeba přihlédnout k povinnostem, které mu ohledně péče o les stanoví zákon o lesích v 
ustanoveních § 32 lesního zákona, další podrobnosti o opatření k ochraně lesa proti škodlivým činitelům jsou 
stanoveny vyhláškou (ust. § 5 vyhlášky). Zákon   č. 282/1991 Sb. ve zmíněném ustanovení výslovně vyžaduje, aby 
jednání nebo opomenutí způsobilo předvídaný následek, kterým je „ohrožení nebo poškození životního prostředí v 
lesích“, tato skutečnost musí být předmětem dokazování před správními orgány, stejně jako příčinná souvislost mezi 
jednáním a následkem; to proto, že každé jednání jedince nelze považovat bez zjištění a prokázání jeho dopadů za 
způsobilé ke vzniku následku. Následek opomenutí stěžovatele ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z lesního 
zákona vyjádřil žalovaný ve výroku napadeného rozhodnutí, kdy uvedl, že v období od 6. 7. 2007 do kontroly inspekce 
realizované ve dnech 19. – 21. 5. 2009 došlo na lesních pozemcích ve vlastnictví České republiky, v oboře Radějov na 
celkové redukované ploše 29,65 ha k narušení stability a stavu lesního ekosystému v porostních skupinách 1. až 4. 
věkového stupně, označených dle platného hospodářského plánu k jednorázovému, ale i opakovanému okusu 
terminálních i bočních výhonů lesního porostu, opakovanému ohryzu, loupání a vytloukání porostu zvěří, čímž byly 
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vytvořeny podmínky pro následné působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Jednání stěžovatele ve formě 
opomenutí způsobilo předvídaný následek, neboť stěžovatel nesplnil požadavky lesního zákona, jenž v ust. § 32 odst. 
4 stanoví, že vlastníci lesů, uživatelé honiteb a orgány státní správy lesů jsou povinni dbát, aby lesní porosty nebyly 
nepřiměřeně poškozovány zvěří. Nejvyšší správní soud se na tomto místě ztotožňuje se závěry, jak je podrobně vyložil 
žalovaný v napadeném rozhodnutí. Ačkoliv zamezit jakýmkoliv škodám působeným zvěří nepochybně nelze, byl 
stěžovatel povinen zajistit, aby lesní porosty nebyly zvěří poškozovány nepřiměřeně. Inspekce přitom při kontrole ve 
dnech 19. - 21. 5. 2009 dospěla v projednávané věci k zásadnímu poznatku, když zjistila poškození kultur v rozsahu 
20-95 % na celkové redukované ploše 29,65 ha. Bylo na žalovaném, aby přezkoumatelným způsobem vyložil neurčitý 
právní termín „nepřiměřené poškození zvěří“, což i podrobně provedl, přičemž přiměřenost poškození posuzoval na 
základě soudobého vědeckého poznání o vlivu poškozování lesních dřevin zvěří na jejich vitalitu. Podstatný pro 
hodnocení ohrožení životního prostředí byl tedy zjištěný rozsah nepřiměřeného poškození lesních kultur a nárůstů, 
přičemž z napadeného rozhodnutí se jen pro stručnost podává, že v případě poškození 20-30 % jedinců je již 
poškozena stabilita lesa a v případech poškození nad 60 % jedinců dochází až k narušení porostu nebo dokonce k 
jeho rozpadu, tzn. jeho poškození, případně ke zničení. 
Jádrem kasační stížnosti stěžovatele je však konstrukce, že pokud budou splněna preventivní opatření v § 5 odst. 1 
Vyhlášky (jenž stěžovatel po výtce nesplnil), nelze vůbec na případné nepřiměřené poškozování lesa usuzovat, a je tak 
nutno vyloučit vznik jeho deliktní odpovědnosti, neboť dbal, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně zvěří poškozovány. 
Ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky stanoví, že k omezení škod působených zvěří provádí vlastník lesa následující 
preventivní opatření: a) sleduje a eviduje škody způsobené zvěří na lesních porostech, b) u lesních majetků o výměře 
nad 50 ha sleduje působení zvěře na nálety, nárosty a kultury pomocí kontrolních a srovnávacích ploch v počtu 
nejméně jedna plocha (oplocenka) na 500 ha, c) sleduje početní stavy zvěře, d) využívá pomocných dřevin ke zvýšení 
úživnosti honitby, e) v případě potřeby navrhuje orgánu státní správy lesů snížení stavu zvěře nebo zrušení chovu toho 
druhu zvěře, který působí neúměrně vysoké škody, f) ochraňuje ohrožené lesní porosty proti okusu, loupání a zimnímu 
ohryzu kůry v rozsahu nejméně 1 % výměry lesa vlastníka v honitbě. Podle odst. 2 způsob, rozsah a umístění 
ochranných opatření uvedených v odstavci 1 písm. d) a f) určuje vlastník lesa, pokud smlouva o nájmu honitby 
nestanoví jinak. Podle odst. 3 téhož ustanovení se opatření uvedená v odstavci 1 se považují za přiměřená 
(poznámkou pod čarou je poukázáno na souvislost s § 34 odst. 4 dříve platného zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti). 
Plnění uvedených požadavků je však třeba chápat jako minimální povinný rozsah, který je vlastník lesa povinen 
provádět především z důvodů, aby nepřiměřeným škodám v lese mohl včas předcházet, jejich povaha je preventivní. 
Preventivnost opatření stanovených vyhláškou spočívá především v tom, že jejich realizace je nápomocná při přijetí 
opatření v případě, kdy je zjištěno, že v lese vznikají nepřiměřené škody a pro rozhodnutí o způsobu, rozsahu a 
umístění ochranných opatření. Je na následném rozhodnutí vlastníka lesa, jakým způsobem (při splnění ust. § 5 odst. 
1 vyhlášky) dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet k nepřiměřenému poškozování lesních porostů zvěří. Nejvyšší 
správní soud nesouhlasí s tvrzením stěžovatele, že všechna preventivní opatření uvedená v § 5 vyhlášky byla 
dostatečně plněna. Jakkoliv stěžovatel nezpochybnil nárůst opakovaného, nepřiměřeného poškozování lesa zvěří, 
skutečně účinné ochranné opatření (krom snahy o mechanickou, příp. chemickou ochranu porostů) ke zvrácení 
tohoto stavu neučinil, byť se např. jeho žalobní námitky na plnění ochranných opatření podle § 5 odst. 1 písm. f) 
vyhlášky koncentrovaly. K zabránění poškozování lesa neslouží pouze mechanické nástroje (stěžovatel však nadto 
např. nezajistil funkčnost oplocení), ale bylo třeba vycházet ze skutečnosti, která nebyla nikterak sporná, že nárůst 
poškození dřevin byl dán dvojnásobnou až trojnásobnou koncentrací výskytu spárkaté zvěře v oboře Radějov. Z tohoto 
stavu však stěžovatel mohl vycházet teprve až v lednu 2009 (poté byla dle jeho tvrzení provedena alespoň částečná 
redukce), neboť dle jeho slov se běžné způsoby dřívějšího sčítání zvěře ukázaly jako nedostatečné a výsledkem bylo 
zjištění, že normované stavy spárkaté zvěře v oboře byly překročeny 2-3krát. Stěžovatel tak neplnil požadavek § 5 
odst. 1 písm. c) vyhlášky na sledování početního stavu zvěře. Vyhláška má bezpochyby na mysli přesné a úplné 
zjištění objektivního stavu zvěře, přičemž stěžovatel navíc ani nikterak nezpochybňoval výsledky každoročního sčítání 
zvěře nájemcem honitby. Při znalosti o početním stavu zvěře vyhláška dále stěžovateli přikazovala, aby v případě 
potřeby, což byl dozajista posuzovaný stav, navrhl orgánu státní správy lesů snížení stavu zvěře nebo zrušení chovu 
toho druhu zvěře, který působí neúměrně vysoké škody [ust. § 5 písm. e) vyhlášky]. Tak však stěžovatel s dopadem do 
inkriminované doby spáchání správního deliktu neučinil, přičemž je postačující ze zákona o myslivosti podat, že 
pokud zájem ochrany přírody vyžaduje, aby počet některého druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti 
povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře. Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky 
přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán státní správy myslivosti na návrh orgánu ochrany přírody 
nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody 
působí (jak se později i rozhodnutím Městského úřadu Veselí nad Moravou o redukci počtu zvěře stalo). 
 
 
 

44 
 
Porušení zásady ne bis in idem Porušení zásady ne bis in idem Porušení zásady ne bis in idem Porušení zásady ne bis in idem     
 
kkkk    ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
vvvv    ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisůochraně lesa, ve znění pozdějších předpisůochraně lesa, ve znění pozdějších předpisůochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. n) zákona č. 114/19ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. n) zákona č. 114/19ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. n) zákona č. 114/19ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisůve znění pozdějších předpisůve znění pozdějších předpisůve znění pozdějších předpisů    
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VVVV    daném případě je zřejmé, že obě rozhodnutí se týkala té samé události, existuje úplná daném případě je zřejmé, že obě rozhodnutí se týkala té samé události, existuje úplná daném případě je zřejmé, že obě rozhodnutí se týkala té samé události, existuje úplná daném případě je zřejmé, že obě rozhodnutí se týkala té samé události, existuje úplná 
shoda vshoda vshoda vshoda v    jednání a existuje úplná shoda v následku. Postihem žalobce podle zákona                jednání a existuje úplná shoda v následku. Postihem žalobce podle zákona                jednání a existuje úplná shoda v následku. Postihem žalobce podle zákona                jednání a existuje úplná shoda v následku. Postihem žalobce podle zákona                
č. 1č. 1č. 1č. 114/1992 Sb. byl proto vyčerpán celý skutek, neboť v14/1992 Sb. byl proto vyčerpán celý skutek, neboť v14/1992 Sb. byl proto vyčerpán celý skutek, neboť v14/1992 Sb. byl proto vyčerpán celý skutek, neboť v    pořadí druhém správním rozhodnutí pořadí druhém správním rozhodnutí pořadí druhém správním rozhodnutí pořadí druhém správním rozhodnutí 
nelze dohledat žádný prvek, který by nebyl obsažen již vnelze dohledat žádný prvek, který by nebyl obsažen již vnelze dohledat žádný prvek, který by nebyl obsažen již vnelze dohledat žádný prvek, který by nebyl obsažen již v    předcházejícím správním rozhodnutí předcházejícím správním rozhodnutí předcházejícím správním rozhodnutí předcházejícím správním rozhodnutí 
podle zákona č. 282/1991 Sb. Totožnost skutku, který je předmětem uvedených dvpodle zákona č. 282/1991 Sb. Totožnost skutku, který je předmětem uvedených dvpodle zákona č. 282/1991 Sb. Totožnost skutku, který je předmětem uvedených dvpodle zákona č. 282/1991 Sb. Totožnost skutku, který je předmětem uvedených dvou řízení ou řízení ou řízení ou řízení 
a rozhodnutí, je tedy dána. Je rovněž nesporné, že obě řízení se žalobcem pro stejný skutek a rozhodnutí, je tedy dána. Je rovněž nesporné, že obě řízení se žalobcem pro stejný skutek a rozhodnutí, je tedy dána. Je rovněž nesporné, že obě řízení se žalobcem pro stejný skutek a rozhodnutí, je tedy dána. Je rovněž nesporné, že obě řízení se žalobcem pro stejný skutek 
postupně zahájil a obě sankce uložil dvěma po sobě následujícími rozhodnutími jeden a postupně zahájil a obě sankce uložil dvěma po sobě následujícími rozhodnutími jeden a postupně zahájil a obě sankce uložil dvěma po sobě následujícími rozhodnutími jeden a postupně zahájil a obě sankce uložil dvěma po sobě následujícími rozhodnutími jeden a 
tentýž správní orgán. Vtentýž správní orgán. Vtentýž správní orgán. Vtentýž správní orgán. V    projednávané věci tak došlo kprojednávané věci tak došlo kprojednávané věci tak došlo kprojednávané věci tak došlo k    porušení zásadporušení zásadporušení zásadporušení zásady ne bis in idem (tj. y ne bis in idem (tj. y ne bis in idem (tj. y ne bis in idem (tj. 
práva nebýt souzen či trestán dvakrát za tentýž čin).práva nebýt souzen či trestán dvakrát za tentýž čin).práva nebýt souzen či trestán dvakrát za tentýž čin).práva nebýt souzen či trestán dvakrát za tentýž čin).    
    

    
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2011, č.j. 9 As 67/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2011, č.j. 9 As 67/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2011, č.j. 9 As 67/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2011, č.j. 9 As 67/2010----74747474    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval namítaným porušením zásady ne bis in idem, protože její úspěšné uplatnění 
by znamenalo zrušení napadeného rozsudku a následně i zrušení obou správních rozhodnutí ve věci uložení pokuty za 
porušení ustanovení § 4 zákona o České inspekci životního prostředí, bez ohledu na případnou relevantnost ostatních 
námitek. Úvodem je nutno konstatovat, že porušení zásady ne bis in idem, tj. práva nebýt souzen či trestán dvakrát za 
týž čin, bylo skutečně poprvé uplatněno až v kasační stížnosti. Uvedená zásada je vyjádřena v čl. 40 odst. 5 Listiny 
základních práv a svobod, jakož i v čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 
V souladu s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu (srovnej rozhodnutí NSS ze dne 4. 3. 2009, č. j. 6 As 
44/2008 - 142, rozhodnutí NSS ze dne 13. 6. 2008, č. j. 2 As 9/2008 - 77, všechna zde uváděná rozhodnutí NSS jsou 
dostupná na www.nssoud.cz) se k porušení zásady ne bis in idem přihlíží z úřední povinnosti, protože přístup k 
aplikaci § 109 odst. 3 s. ř. s. (zásada dispozitivnosti v řízení o kasační stížnosti) nemůže představovat překážku pro 
aplikaci ústavně zaručených principů. Je tedy zcela nerozhodné, ve které fázi řízení stěžovatel tuto námitku uplatní, 
respektive zda ji vůbec uplatní. Článek 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
zní následovně: „Nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za 
trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto 
státu.“. Aby tedy mohlo dojít k „aktivaci“ čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7, musí nejdříve proběhnout trestní“ řízení, které 
skončí konečným osvobozujícím nebo odsuzujícím rozhodnutím (první řízení)“. Konečné osvobozující nebo odsuzující 
rozhodnutí poté brání, aby dotčená osoba byla znovu stíhána nebo potrestána za tentýž trestný čin v jakémkoliv 
následném řízení (druhé řízení). Musí jít tedy o řízení dvě (Müller proti Rakousku, rozsudek Evropského soudu pro 
lidská práva ze dne 5. 10. 2006, stížnost č . 12555/03, § 31; Hauser-Sporn proti Rakousku, rozsudek Evropského 
soudu pro lidská práva ze dne 7. 12. 2006, stížnost č. 37301/03, § 42; Xheraj proti Albánii, rozsudek Evropského 
soudu pro lidská práva ze dne 29. 7. 2008, stížnost č. 37959/02, § 70; viz blíže TRECHSEL, S.: Human Rights in 
Criminal Proceedings. Oxford: Oxford University Press, 2006, str. 388-391). Cílem čl. 4 Protokolu č. 7 je zabránit 
opakování „trestního“ řízení, které již bylo jednou pravomocně skončeno, a tento článek se tudíž nepoužije, dokud 
není zahájeno řízení nové [Gradinger proti Rakousku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 10. 
1995, stížnost č. 15963/90, § 5 3 ( české shrnutí dostupné in BERGER, V.: Judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva. IFEC: Praha, 2006, str. 345 - 347); Maier proti Rakousku, rozhodnutí o částečné přijatelnosti ze dne 5. 12. 
2002, stížnost č. 70579/01; Göktan proti Francii, rozsudek ze dne 2. 7. 2002, stížnost č. 33402/96, § 42, § 49 - § 
50].  
Stěžovatel namítá, že řízení o nyní posuzované sankci nemělo být vůbec vedeno a sankce neměla být uložena právě 
proto, že za zcela stejné jednání již byl stejným správním orgánem v předchozím správním řízení pravomocně 
sankcionován. Stěžovatel tedy tvrdí, že byl opakovaně stíhán i potrestán za stejné jednání. Základní podmínka pro 
poměřování věci s uvedenou zásadou je tak splněna. V souladu s dlouhodobou konstantní judikaturou správních 
soudů, ale i Nejvyššího soudu (srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 TDO 
738/2003, všechna zde uváděná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná na www.nsoud.cz), zásada ne bis in 
idem ve smyslu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod platí nejen pro činy patřící podle českého 
právního řádu mezi trestné činy, ale i pro činy spadající mezi přestupky či jiné správní delikty, a to ve všech 
kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. S ohledem na specifické pojetí činu podle Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod, které je podrobně rozebráno níže, nelze uvedené principy vztáhnout na všechny 
činy kvalifikovatelné správními orgány smluvních stran této úmluvy jako přestupky či jiné správní delikty, nýbrž toliko 
na ty z nich, které mají trestněprávní povahu. Při úvahách o šíři záběru zásady ne bis in idem vycházel Nejvyšší správní 
soud z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který se k této otázce vyjádřil v několika svých rozhodnutích 
týkajících se nejen aplikace tohoto článku, ale i článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
vymezujícího právo na spravedlivý proces v trestních věcech. Pojem trestní věc, trestní řízení, trestný čin a potrestání 
tu má podle jeho názoru autonomní význam nezávislý na jeho významu ve vnitrostátním právu. Evropský soud pro 
lidská práva zde nespoléhá na význam, který tyto pojmy mají v právním řádu státu, o jehož případ jde, ale vykládá je 
nezávisle na něm v zájmu toho, aby zajistil jednotnou ochranu lidských práv ve všech státech, které ratifikovaly 
Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Svůj autonomní přístup k definování trestní oblasti odůvodnil již 
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v rozsudku Engel a další versus Nizozemí z 8. 6. 1986. V něm argumentuje tím, že bylo-li by ponecháno na úvaze 
smluvních stran Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která protiprávní jednání budou považovat za 
trestná a která „pouze“ za přestupkové a disciplinární delikty, stal by se rozsah použití Úmluvy závislý na jejich 
suverénní vůli, což by bylo podle jeho názoru v rozporu s cílem a předmětem Úmluvy. 
Předmětem zkoumání je zejména to, zda porušený zájem chráněný zákonem je obecný či partikulární, a v tomto 
ohledu pak též specificky to, zda je daná právní norma adresována všem nebo pouze určité skupině lidí. Jde-li v tomto 
směru o normu partikulární, nebude se zpravidla jednat o trestní věc ve smyslu Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod. O trestní povaze věci naopak obvykle svědčí univerzálnost dané normy a represivní účel 
uplatnitelné sankce (srov. rozsudek T. P. versus Švýcarsko z 29. 8. 1997). Není-li daný čin vnitrostátním právem 
kvalifikován jako trestný, používá Evropský soud pro lidská práva k posouzení věci obě uvedená kritéria - povahu 
stíhaného deliktu a povahu uplatnitelné sankce - alternativně. V zásadě tedy podle jeho názoru postačí buď, aby měl 
stíhaný delikt trestněprávní povahu v uvedeném smyslu (a pak nijak výrazně nesejde na citelnosti užité sankce), nebo 
aby měla uplatnitelná sankce represivní povahu (srov. rozhodnutí L. versus Německo z 25. 8. 1987). Ze správního 
spisu, týkajícího se uložení sankce za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. v pořadí první uložené sankce, 
který si kasační soud vyžádal, vyplývá, že stěžovateli byla rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního 
inspektorátu Havlíčkův Brod, ze dne 17. 4. 2007, uložena pokuta podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
písm. n) uvedeného zákona v úhrnné výši 850 000 Kč. Podle odst. 1 písm. a) citovaného ustanovení uloží orgán 
ochrany přírody pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské 
činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, 
nedovoleně změní nebo ohrožuje jeho dochovaný stav. Podle § 88 odst. 2 písm. n) uvedeného zákona uloží orgán 
ochrany přírody pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské 
činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně 
chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro 
kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu. Rozhodnutí správního orgánu nabylo právní 
moci dne 10. 8. 2007. Ze správního spisu v nyní projednávané věci kasační soud ověřil, že v pořadí druhá pokuta byla 
uložena stěžovateli rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, ze dne 
25. 6. 2007, podle ustanovení § 4 písm. c) zákona o České inspekci životního prostředí ve výši 500 000 Kč. Podle 
uvedeného ustanovení uloží inspekce pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které 
svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvoří 
podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 
8. 2007. Co se týče samotného posouzení povahy deliktů v dané věci, je nutno konstatovat, že oba uvedené zákony 
chrání obecný nikoli partikulární zájem. Předmětem ochrany zákona o České inspekci životního prostředí je ochrana 
funkcí lesa jako nedílné složky životního prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny chrání přírodu a krajinu, a to od 
ochrany poskytované volně žijícím živočichům, planě rostoucím rostlinám přes ochranu hornin, ekologických systémů 
a krajinných celků. Uvedená ustanovení tak poskytují ochranu společenským zájmům, kterými jsou v nejobecnějším 
slova smyslu zájmy na ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých složek, resp. zájem na udržení a obnově 
přírodní rovnováhy. Obdobný společenský zájem je pak chráněn i ustanovením § 294 trestního zákoníku účinného od 
1. 1. 2010 (poškození či ohrožení životního prostředí, přičemž životním prostředím se rozumí půda, voda, ovzduší, les 
nebo jiná složka životního prostředí) č i v ustanovení § 181a trestního zákoníku účinného do 31. 12. 2009. 
Ustanovení § 4 zákona o České inspekci životního prostředí, dle kterého byla stěžovateli uložena v pořadí druhá 
sankce, je adresováno všem právnickým nebo fyzickým osobám. Ustanovení § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
podle kterého byla stěžovateli uložena v pořadí první sankce, sice není adresováno všem osobám, nýbrž právnickým a 
podnikajícím fyzickým osobám, nicméně dle názoru kasačního soudu takovéto vymezení okruhu adresátů nelze 
pojímat jako úzce vymezenou skupinu osob, jak je tomu např. u disciplinárních deliktů, a proto lze považovat i tuto 
normu za normu obecnou. Dle názoru kasačního soudu lze konstatovat, že účelem obou zákonů, dle kterých byly 
stěžovateli postupně uloženy sankce ve správním řízení, je ochrana týchž hodnot a zájmů, které jsou či byly chráněny 
shora citovanými ustanoveními trestního práva. Druhé kritérium tedy svědčí závěru, že svou povahou oba delikty 
spadají spíše do oblasti trestněprávní. Pokud jde o povahu a přísnost sankce, je nutno připomenout, že podle běžného 
smyslu pojmů obecně pod trestní právo spadají činy, jejichž pachatelům hrozí tresty určené především k vyvolání 
odrazujícího účinku, a které obvykle spočívají v opatřeních zbavení svobody a v pokutách s výjimkou těch, „které svou 
povahou, trváním nebo způsobem výkonu nemohou způsobit výraznou újmu“ (pokud jde o zbavení svobody viz Engel a 
další). Sankce v horní hranici 1 000 000 Kč, 2 000 000 Kč a 5 000 000 Kč nejsou dle názoru soudu nijak 
zanedbatelné a směřují tak mimo jiné nepochybně k tomu, aby případné pachatele odradily od opakování 
zakázaného jednání. Dle uvedených závěrů se tak v nyní projednávané věci jedná o trestní věc ve smyslu Úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních svobod.  
Pro dosah uplatnění zásady ne bis in idem je pak dále rozhodující otázka totožnosti skutku, který je předmětem dvou 
řízení a rozhodnutí. Skutkem je určitá událost ve vnějším světě záležející v jednání člověka, která – v kontextu 
správního trestání – může mít znaky jednoho správního deliktu, dvou či i více správních deliktů (tzv. jednočinný 
souběh), nebo nemusí vykazovat znaky žádného správního deliktu. Podstata skutku tedy spočívá v jednání. Rámec 
aktů zahrnutých do jednání je vymezen následkem, jehož je jednání příčinou. Následek, který je znakem správního 
deliktu, spojuje jednotlivé akty do jednoho skutku a zároveň umožňuje dělit chování člověka na různé skutky (Z 
trestněprávní literatury srov. Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. I. Obecná část. Praha, 1997, s. 182-183. Šámal 
a kol.: Trestní řád. Komentář. II. díl, 4. vydání. Praha, C. H. Beck, s. 1410 a násl.).  
Otázka totožnosti skutku je v nauce jednou z nejdiskutovanějších otázek a jednotlivé právní řády nepřijaly stejná 
řešení. Nejvyšší správní soud považuje za nutné uvést, že dne 10. 2. 2009 rozhodl velký senát Evropského soudu pro 
lidská práva (dále jen „velký senát Soudu“) ve věci Zolotukhin proti Rusku – číslo stížnosti 14939/03 (viz publikace 
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, roč. XII, č. 2/2009, str. 103 - 112). Uvedené rozhodnutí je 
potřebné považovat za sjednocující dosud v některých směrech vnitřně rozporné judikatury Evropského soudu pro 
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lidská práva, která se týká čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Při posuzování otázky, zda delikty, za které byl 
stěžovatel stíhán, jsou stejné, velký senát Soudu přiznal, že judikatura Soudu ohledně definice prvku idem je vnitřně 
rozporná. Současně identifikoval tři základní linie judikatury: 
- první se opírá o rozsudek ve věci Gradinger proti Rakousku a za kritérium 
pro stanovení prvku idem považuje „totožnost skutku“, 
- druhá se opírá o rozsudek ve věci Oliveira proti Švýcarsku, za rozhodné kritérium 
považuje rovněž „totožnost skutku“, ale připouští, že jeden a tentýž skutek může 
naplňovat znaky skutkových podstat více trestných činů, a že za ně může být pachatel 
potrestán v různých řízeních před různými orgány, 
- třetí se opírá o rozsudek ve věci Fischer proti Rakousku a klade důraz 
na „podstatné prvky“ obou trestných činů. Tento přístup modifikuje druhý přístup v tom, 
že upřednostňuje, že znaky skutkových podstat trestných činů naplněných tímtéž 
jednáním nemohou být pouze nominálně odlišné. 
Velký senát Soudu uvedl, že třetí přístup se postupem času prosadil v judikatuře jako dominantní, přičemž na podporu 
tohoto tvrzení ocitoval řadu rozhodnutí z poslední doby. Následně konstatoval, že vnitřní rozpornost judikatury 
ohrožuje právní jistotu, předvídatelnost práva a zásadu rovnosti před zákonem, a proto se rozhodl výklad prvku idem 
sjednotit. Po prostudování obdobných úprav v jiných mezinárodněprávních instrumentech dospěl k závěru, že čl. 4 
odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě zakazuje stíhání pro druhý „ trestný čin“, pokud je tento druhý trestný čin založen na 
totožném skutku či v podstatných rysech totožném skutku. Totožnost skutku je pak dána tehdy, když se konkrétní 
skutkové okolnosti týkají téhož obviněného a jsou neoddělitelně spjaty v čase a místě. Dle názoru nyní rozhodujícího 
soudu je tak ve světle výše uvedeného sjednocujícího názoru velkého senátu Soudu stíhání jednoho a téhož skutku 
podle dvou skutkových podstat přípustné tehdy, pokud se tyto od sebe navzájem liší v podstatných prvcích 
(okolnostech). Naopak tam, kde panuje alespoň částečná shoda v podstatných okolnostech skutku, půjde ve vztahu k 
aplikaci článku 4 protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod o uplatnění zásady ne bis in 
idem. Zkoumání shodnosti či alespoň částečné shodnosti v podstatných okolnostech skutku je pak věcí každého 
konkrétního posouzení, neboť shora uvedený výklad totožnosti skutku, provedený ve věci Zolotuhkin, nemusí být pro 
posouzení shodnosti podstatných prvků ve všech případech, které v praxi mohou nastat, dostačující. V pořadí prvním 
správním řízení byla stěžovateli uložena pokuta v úhrnné výši 850 000 Kč. Protiprávní jednání, za které stěžovateli 
byla uložena pokuta ve výši 350 000 Kč dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, je v 
rozhodnutí vymezeno tak, že stěžovatel při asanaci nahodilé těžby v III. zóně CHKO, lesní porost 110 C7 k. ú. Pustá 
Kamenice, v III. zóně C HKO, lesní porost 1 10 D 7, k. ú. Pustá Kamenice, a v III. zóně CHKO lesní porost 240 C8a k. ú. 
České Křižánky, v dubnu až říjnu 2006 pojezdem harvestorů, resp. vyvážecích souprav, vytvořil kolejové rýhy o hloubce 
20 - 70 cm. Následkem provedeného zásahu s použitím intenzivních technologií došlo k narušení půdního povrchu, 
které má charakter nevratného poškození, byl narušen vodní režim, zvýšeno riziko eroze a poškozeny některé 
neasanované stromy. Protiprávní jednání, za které stěžovateli byla uložena pokuta ve výši 500 000 Kč dle ustanovení 
§ 88 odst. 2 písm. n) uvedeného zákona, je v tomto rozhodnutí vymezeno tak, že stěžovatel při asanaci nahodilé těžby 
v I. a II. zóně CHKO, lesní porost 124 B10, v k. ú. Pustá Rybná v přírodní památce Rybenské Perníčky, v II. z óně C 
HKO, lesní porost 238 A 7, v k. ú. České K řižánky a České Milovy, v II. zóně CHKO, lesní porost 202 B7 v k. ú. 
Svratouch, v II. zóně C HKO, lesní porost 201 A7 v k. ú. Svratouch, v II. zóně CHKO, lesní porost 207 A7 v k. ú. 
Svratouch, v II. zóně CHKO lesní porost, 207 D7 v k. ú. Svratouch a v II. zóně C HKO, lesní porost 241 B8 v k. ú. P ustá 
Rybná, v dubnu až říjnu 2006 pojezdem harvestorů, resp. vyvážecích souprav, vytvořil kolejové rýhy o loubce 20 – 70 
cm. V důsledku tohoto jednání došlo k poškození pokryvné vegetace balvanitých sutí, narušení vodního režimu, bylo 
zvýšeno riziko eroze a poškozeny některé neasanované stromy. Tím došlo k porušení § 26 odst. 3 písm. a) zákona, 
podle kterého je na celém území I. a II. zóny CHKO mimo jiné zakázáno hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní 
technologie a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 
ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch. Skutek, za který byla stěžovateli uložena v pořadí druhém 
správním řízení pokuta, a to podle u stanovení § 4 zákona o České inspekci životního prostředí, za ohrožení a 
poškození životního prostředí v lesích, je ve výroku napadeného rozhodnutí vymezen tak, že stěžovatel v období 
měsíce dubna až listopadu roku 2006, jako zpracovatel kalamity v porostech 238 A7 (k. ú. České Křižánky, k. ú. 
České Milovy) 110 C7 a 110 D7 (k. ú. Pustá Kamenice) použil pro tyto porosty nevhodnou harvestorovou technologii, 
čímž došlo k dlouhodobému poškození stavu půdního profilu, poškození stromů odřením kmenů a kořenových 
náběhů podél linek, ke snížení stability porostů a v prostoru 110 D7 k poškození koryta vodoteče a změně vodního 
režimu. Za přitěžující okolnost pak správní orgán považoval zejména to, že se zásah stěžovatele do půdní složky 
lesního ekosystému vytvořením hlubokých rýh, zpřetrháním kořenů a podřením kmenů stromů týká tří katastrálních 
území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, tedy území se zvýšenou ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. V 
nyní posuzované věci má soud za to, že totožnost skutku dána je. Obě porušení zákona, tak jak jsou vymezena v 
předmětných správních rozhodnutí, vykazují zcela shodné základní prvky. Mezi oběma rozhodnutími panuje naprostý 
soulad mezi popisem skutku ve výrokových částech obou rozhodnutí, konkrétní skutkové okolnosti se týkají téhož 
obviněného, jsou neoddělitelně spjaty v čase a místě. V obou případech byl totiž stěžovatel sankcionován za použití 
nevhodné harvestorové technologie, a to ve stejném časovém okamžiku (duben až listopad 2 006) a na stejném 
místě (porosty 238 A7, v k. ú. České Křižánky a v k. ú. České Milovy, 110 C7 a 110 D7 v k. ú. Pustá Kamenice); 
uvedeným jednáním stěžovatel přitom dle výroku obou správních rozhodnutí způsobil v obou případech dlouhodobé 
poškození stavu půdního profilu, poškození stromů, poškození koryta vodoteče a změnu vodního režimu. Obě 
rozhodnutí se také opírají o to, že zásah se týkal území se zvýšenou ochrannou podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Následkem vytýkaného jednání pak bylo v obou případech porušení zájmů na ochraně lesa jako součásti 
životního prostředí, které požívá zvláštní ochrany. V daném případě je zřejmé, že obě rozhodnutí se týkala té samé 
události, existuje úplná shoda v jednání a existuje úplná shoda v následku. Postihem stěžovatele podle zákona o 
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ochraně přírody a krajiny byl proto vyčerpán celý skutek, neboť v pořadí druhém správním rozhodnutí nelze dohledat 
žádný prvek, který by nebyl obsažen již v předcházejícím správním rozhodnutí. 
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Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví rozsudku, jímž bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, ze dne 14.11.2007, č.j. 
47/OOH/SR01/0719165.004/07/BJA, o uložení pokuty v celkové výši 45 000,- Kč za neplnění povinnosti na úseku 
odpadového hospodářství spočívajícího v tom, že žalobce nakládal s odpady v rozporu s § 12 odst. 1 a § 16 odst. 1 
písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, ze dne 14.11.2007, č.j. 
47/OOH/SR01/0719165.004/07/BJA, byla žalobci jako fyzické osobě oprávněné k podnikání uložena pokuta podle 
§ 66 odst. 5 a § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, a to: 
1) za porušení § 12 odst. 1 tohoto zákona, jehož se žalobce dopustil tím, že, jak bylo zjištěno při kontrole dne 
30.5.2007 a dne 28.8.2007, došlo k nakládání a zbavení se odpadu v rozporu se zákonem o odpadech, neboť v roce 
2005 a 2006 byla provedena terénní úprava odpady (střešní krytina- křidlice betonová, keramika, s obsahem 
azbestu-eternit, dále úlomky betonů a cihel, cihly) v množství celkem 78,79 t na pozemku parc. č. 3769/1, 
provozovna Lipov 562, jehož vlastníkem je 
žalobce. Za správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech byla uložena pokuta ve výši 40 000,- Kč. 
2) při kontrole dne 30.5.2007 a 28.8.2007 nebyla předložena zavedená a průběžně vedená evidence odpadů 
produkovaných z činnosti provozu klempířství, pokrývačství za tok 2005, 2006 a období 1.1. až 13.6.2007, čímž byla 
porušena povinnost dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a za správní delikt podle § 66 odst. 2 písm. a) 
tohoto zákona byla uložena pokuta 5 000,- Kč. 
V odůvodnění uvedeného prvostupňového rozhodnutí je zejména uvedeno, že žalobce podniká na základě 
vyjmenovaných živnostenských listů s předmětem podnikání klempířství, pokrývačství a specializovaný maloobchod. 
K pokutě uložené za porušení povinnosti dle § 12 odst. 1 zákona, bylo konstatováno, že popsané terénní úpravy byly 
provedeny na ploše cca 25x15x0,6 m nad stávající terén. Podle protokolu ze dne 28.8.2007 odpady vznikaly v rámci 
služby zákazníkům při podnikatelské činnosti žalobce od konce roku 2005, evidence nebyla vedena. K provádění 
terénních úprav za účelem zpevnění pozemku pro stavbu montované haly nebylo předloženo povolení stavebního 
úřadu. K odpadu střešní krytina s obsahem azbestu – eternit, bylo uloženo v protokolu jeho odstranění. Byla 
předložena Příjemka ze dne 11.6.2007 vystavená zařízením Služby města Veselí nad Moravou (sběrný dvůr) pro 
odpad kat. č. 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest množství 40 kg, který předal žalobce jako fyzická osoba. 
Podle dopracované evidence předané žalobcem při kontrole provedené dne 28.8.2007 bylo zjištěno, že v roce 2005 a 
2006 byly uloženy odpady v množství celkem 78,79 t za účelem úprav pozemku par. č. 3769/1. Dále byl předložen 
další doklad Příjemka ze dne 7.9.2007 vystavená zařízením Služby města Veselí nad Moravou (sběrný dvůr) pro 
odpad kat. č. 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest v množství 20 kg, předaný žalobcem. Ve vyjádření ze dne 
4.11.2007 žalobce uvedl, že si je vědom toho, že pochybil, nerozporuje pokutu za porušení povinnosti dle § 16 odst. 1 
písm. g) zákona, ale pokuta za porušení § 12 odst. 1 měla být mírnější. Vysvětlil, že kousky eternitu ve stavební suti 
zůstaly jeho nedůsledností, stavební suť od zákazníků neodebíral jako odpad, ale jako materiál, který byl použit v 
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rámci stavebních úprav žalobcova pozemku. Žalobce nechtěl poškodit ani ohrozit životní prostředí, se správním 
orgánem spolupracoval a dohodnutá opatření splnil. To by mělo být při stanovení výše pokuty zohledněno. Správní 
orgán prvního stupně pak vyjmenoval řadu skutečností, k nimž přihlížel při stanovení výše pokuty ve vztahu k míře 
porušení povinnosti. Uvedl, že pokutu uložil při spodní hranici sazby, od uložení pokuty nelze upustit, správní orgán je 
povinen pokutu uložit (§ 76 odst. 1 písm. c/ zákona). 
Žalobce v odvolání podaném proti uvedenému rozhodnutí namítl mimo jiné i to, že si prostudoval zákon a je toho 
názoru, že jeho chování mělo oporu v § 11 a 14 zákona. Způsob využití odpadu má sice svá pravidla, ale principiálně 
je to správná cesta. Pokud by žalobce znal zákon dříve a postupoval podle něj, mohlo by se stát, že by se na jeho 
pozemku vyskytovala ta samá suť, ale měl by na tuto činnost v ruce ten správný papír. V protokolu ze dne 28.8.2007 
je konstatováno, že v navezeném stavebním odpadu byly nalezeny na třech místech zbytky eternitové krytiny. Jednalo 
se však o malé množství (20 kg). Znečištění odpadů nebylo zjištěno. Uložená nápravná opatření žalobce splnil. O 
odvolání, které žalobce proti rozhodnutí podal, rozhodl žalovaný žalobu napadeným rozhodnutím. V jeho odůvodnění 
žalovaný uvedl, že MěÚ Veselí nad Moravou, OŽP, provedl dne 30.5.2007 kontrolu odpadového hospodářství u 
žalobce a bylo zjištěno porušení povinností ukládaných zákonem č. 185/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že MěÚ nebyl 
kompetentní k uložení pokuty, dal podnět ČIŽP OI Brno k zahájení správního řízení, inspekce provedla dne 28.8.2007 
kontrolu zaměřenou na nakládání s odpady. Ze závěrů obou kontrol vyplynulo, že účastník nakládal s odpady ne zcela 
v souladu s právními přepisy. V letech 2005-2006 provedl terénní úpravy, na které použil odpady v celkovém množství 
78,79 t (střešní krytina- křidlice betonová, keramika, s obsahem azbestu-eternit, dále úlomky betonů a cihel, cihly). 
Jednalo se o plochu 25x15x0,6 metrů nad stávající okolní terén. K provádění terénních úprav nebylo předloženo ani 
povolení příslušného úřadu. Tímto jednáním žalobce porušil povinnosti dané ust. § 12 odst. 1 zákona o dopadech, 
podle kterého je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem, který dovoluje tento zákon a 
ostatní právní předpisy vydané na ochranu životného prostředí. Dále byla porušena povinnost dle § 16 odst. l písm. g) 
zákona o odpadech vést průběžnou evidenci. Podle protokolu sepsaného dne 28.8.2007 byla žalobci uložena 
nápravná opatření. Dopisem ze dne 7.9.2007 žalobce oznámil inspekci, jak se s plněním nápravných opatření vy 
pořádal. Inspekce dne 25.9.2007 vydala příkaz, jímž uložila pokutu ve výši 45 000,- Kč. Po podání odporu inspekce 
žalobci stanovila lhůtu k podání vyjádření. Žalobce v podaném vyjádření uvedl, že si je vědom pochybení a akceptuje 
pokutu za porušení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech, ale pokuta za porušení § 12 odst. 1 zákona je příliš 
velká zejména s ohledem na provedená nápravná opatření. Inspekce následně vydala rozhodnutí o uložení pokuty, 
proti němu podal žalobce odvolání. Namítal, že nešlo o úmyslné porušení zákona a není si vědom, že by došlo k 
ohrožení nebo poškození životního prostředí a výši pokuty proto považuje za nepřiměřenou. Žalovaný uvedl, že 
odvolání není důvodné. Zjištění kontrolního orgánu jsou zřejmá z obsahu sepsaných protokolů o kontrole i ze 
spisového materiálu. Žalobce zjištěné skutečnosti ani nepopírá, namítá pouze nepřiměřenou výši pokuty. Mimo jiné 
namítá, že využití odpadů, v tomto případě stavebních, zákon za určitých podmínek připouští. Žalovaný uvedl, že však 
není doloženo, že by tyto podmínky byly splněny. Aby odpady mohly být využívány k terénním úpravám nebo 
rekultivacím, musí být doloženo, že nepřekračují limitní hodnoty sledovaných ukazatelů daných právními předpisy 
(vyhl. č. 383/2001 Sb.), tzn. že musí být provedeny laboratorní zkoušky. Na dané terénní úpravy nebylo vydáno žádné 
stavební povolení, ani nebylo provedeno jejich ohlášení stavebnímu úřadu. Správní orgán l. stupně zjistil přesně a 
úplně skutečný stav věci, uloženou pokutu žalovaný považuje za přiměřenou, a to i ve vztahu k horní hranici 1 000 
000,- Kč stanovené zákonem. Inspekce přihlédla ke všem okolnostem svědčícím ve prospěch žalobce, zejména ke 
včasnému provedení nápravných opatření a k tomu, že nedošlo k poškození životního prostředí. 
(…) 
Soud vycházel z těchto podstatných skutečností: 
Žalobce v podané žalobě vznáší námitky toliko proti pokutě, která byla žalobci ve výši 40 000,- Kč uložena za porušení 
§ 12 odst. 1 zákona o odpadech, které správní orgán posoudil jako správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o 
odpadech. Podle § 12 odst. 1 zákona o odpadech každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 
způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 
Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se 
stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 
stanoveno jinak . Podle § 66 odst. 5 uvedeného zákona pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší 
jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto zákona. Podle § 
67 odst. 2 uvedeného zákona se při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, 
popřípadě k míře jeho poškození. 
Jednání, které správní orgán posoudil jako správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech, se žalobce podle 
vydaných rozhodnutí dopustil v letech 2005-2006, pokuta byla žalobci uložena rozhodnutím, které nabylo právní moci 
dne 18.2.2008 (po doručení odvolacího rozhodnutí žalobci). Je skutečností, že v době od roku 2005 do 18.2.2008, byl 
zákon o odpadech několikrát novelizován, shora citovaná ustanovení však novelizacemi dotčena nebyla. 
Prvostupňové rozhodnutí ve svém záhlaví uvádí, že je rozhodováno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých zákonů, v platném a účinném znění, žalobou napadené rozhodnutí ve svém záhlaví i ve výroku 
uvádí, že je rozhodováno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Protože v době 
mezi porušením zákona a uložením pokuty za toto porušení nebyl zákon v aplikovaných ustanoveních novelizován, je 
označení zákona o odpadech zcela postačující. Jako nedůvodnou proto soud posoudil žalobní námitku, že s ohledem 
na provedené novelizace je v rozhodnutích nedostatečně označen základní právní předpis, podle kterého byla pokuta 
uložena. 
Zákon (§ 67 odst. 2) stanoví jako kritéria úvahy o výši pokuty závažnost ohrožení životního prostředí, případně míru 
jeho poškození. Prvostupňové rozhodnutí sice nedodrželo terminologii zákona a hodnotilo míru porušení stanovených 
povinností, a to ve vztahu ke skutečnostem, které jsou v odůvodnění rozhodnutí vyjmenovány: byly ukládány odpady 
pouze z podnikatelské činnosti žalobce a na jeho pozemku se záměrem terénních úprav, ty však byly provedeny bez 
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jakéhokoli povolení, došlo k předložení dodatečně požadovaných dokladů, byl zpracován přehled o množství 
uložených odpadů, odpad s obsahem azbestu byl vysbírán a předán oprávněné osobě k odstranění, dodatečně byla 
zavedena evidence, žalobce zaměstnává 7 zaměstnanců, bylo přihlédnuto k vyjádření žalobce ze dne 4.11.2007 k 
podkladům rozhodnutí, žalobce měl vstřícný přístup a dohodnutá nápravná opatření splnil v termínu, jedná se o první 
zjištěné porušení. S ohledem na to, které skutečnosti byly hodnoceny, lze mít za to, že správní orgán prvního stupně 
hodnotil zákonné kritérium závažnost ohrožení životního prostředí, včetně okolností polehčujících. Toto upřesnil 
žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí, uvedl-li, že inspekce přihlédla i ke všem skutečnostem svědčícím ve 
prospěch účastníka a k tomu, že nedošlo k poškození životního prostředí. Nejde o porušení zásady dvouinstančnosti 
řízení, jak žalobce nedůvodně namítá; žalovaný zde pouze upřesnil odůvodnění prvostupňového rozhodnutí. 
Ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech stanoví, že inspekce ukládá pokuty za porušení stanovených 
povinností podle § 66 odst. 2 až 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným 
rozhodnutím. Z formulace „ukládá pokuty“ lze dovodit, že zjistí-li inspekce porušení stanovených povinností, je 
povinna pokutu uložit. Za důvodnou nelze považovat ani žalobní námitku, že napadené rozhodnutí je 
nepřezkoumatelné proto, že žalovaný pominul námitku vznesenou v odvolání a týkající se věci, kdy za vykácení 
stoletého lesa ve zvláště chráněném území byla uložena pokuta pouze ve výši 10 000,- Kč. Žalovaný měl v 
odůvodnění rozhodnutí i k této odvolací námitce uvést své stanovisko, avšak neučinil-li to, nejde o pochybení, které by 
vedlo ke zrušení rozhodnutí; případ namítaný v odvolání se týkal zcela jiného správního deliktu a nemohlo tedy dojít k 
porušení ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, podle kterého správní orgán dbá, aby při rozhodování skutkově 
shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.  
Jako důvodnou však soud posoudil žalobní námitku, že z obsahu rozhodnutí není zřejmé, podle jakých ustanovení 
jakého zákona byla předmětná stavební suť posouzena jako odpad a není osvětleno, v čem spočívalo porušení 
ustanovení  § 12 odst. 1 zákona o odpadech. Je skutečností, že žalobce ve vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 
4.11.2007 i v podaném odvolání připustil, že jeho činnost nebyla plně v souladu se zákonem. To však správní orgány 
nikterak nezbavovalo povinnosti v rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt zcela konkrétně a srozumitelně uvést, 
v čem žalobce pochybil, tj. která konkrétní ustanovení zákona o odpadech či jiného právního předpisu žalobce svým 
jednáním porušil. Protože žalobce v podaném odvolání vyjádřil svou domněnku, že jeho jednání mělo částečnou 
oporu v ust. § 11 a 14 zákona, bylo navíc na žalovaném, aby se v rozhodnutí o odvolání s touto námitkou 
srozumitelně a konkrétně vypořádal. Uvedl-li žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že odpady mohou být 
využívány k terénním úpravám nebo rekultivacím pouze tehdy, je-li laboratorními zkouškami doloženo, že 
nepřekračují limitní hodnoty sledovaných ukazatelů, dané právními předpisy, přičemž bez dalšího odkázal na vyhl. č. 
383/2001 Sb., pak nelze mít za to, že by takové odůvodnění bylo možno posoudit jako postačující. Pro úplnost soud 
uvádí, že v odůvodnění prvostupňového rozhodnutí je zmíněno, že podle Příjemky č. P101864 ze dne 11.6.2007 a 
podle Příjemky č. P102663 ze dne 7.9.2007 předal žalobce sběrnému dvoru odpad kat. č. 17 06 05, aniž by však 
správní orgán blíže osvětlil zařazení předmětného odpadu do dané kategorie a důsledky, které toto zařazení má pro 
nakládání s takovým odpadem. Žalovaný, avšak teprve ve vyjádření k podané žalobě, zmínil, že stavební materiály 
obsahující azbest – kat. číslo 17 06 05 - jsou nebezpečným odpadem a řídí se speciálním režimem. Ani vyjádření k 
žalobě tedy nekonkretizuje ustanovení zákona o odpadech či jiného právního předpisu, které žalobce svým jednáním 
porušil, navíc vyjádření k žalobě není součástí odůvodnění rozhodnutí, a jeho nedostatky proto nemůže zhojit. 
Správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech spočívá v porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem. 
Jde o „zbytkové“ ustanovení dopadající na taková porušení povinnosti, která nelze podřadit pod předchozí ustanovení 
§ 66 odst. 1 až 4 zákona o odpadech. Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o odpadech přitom ukládá povinnost nakládat 
s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními předpisy vydanými na ochranu 
životního prostředí; ani toto ustanovení tedy neuvádí žádnou konkrétní povinnost, která musí být při nakládání 
s odpady dodržena. Byla-li žalobci uložena pokuta za správní delikt podle § 66 odst. 5, jehož se žalobce měl dopustit 
porušením § 12 odst. 1 zákona, aniž by správní orgán ve vydaném rozhodnutí konkretizoval, s kterými konkrétními 
ustanovení zákona o odpadech či ostatních právních předpisů na ochranu životního prostředí je jednání žalobce v 
rozporu, jde o rozhodnutí nepřezkoumatelné.  
Protože soud shledal, že žaloba je částečně důvodná, podle § 78 odst. 1 s.ř.s. za použití ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. 
žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení, jak je uvedeno ve výroku rozsudku. V 
souladu s ust. § 51 odst. 2 s.ř.s. soud ve věci rozhodl rozsudkem bez jednání. (…) 
 
 
 

153153153153    
    
Kvalifikace věci jako odpaduKvalifikace věci jako odpaduKvalifikace věci jako odpaduKvalifikace věci jako odpadu    
 
k § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném     
do 30. 6. 2010do 30. 6. 2010do 30. 6. 2010do 30. 6. 2010    
kkkk    čl. 1 písm. a), čl. 4 směrnice Rady (ES) č. 75/442/EHS, o odpadečl. 1 písm. a), čl. 4 směrnice Rady (ES) č. 75/442/EHS, o odpadečl. 1 písm. a), čl. 4 směrnice Rady (ES) č. 75/442/EHS, o odpadečl. 1 písm. a), čl. 4 směrnice Rady (ES) č. 75/442/EHS, o odpadechchchch    
 

    
Při kvalifikaci věci jako odpadu ve smyslu § 3 zákona o odpadech, ve znění účinném do      Při kvalifikaci věci jako odpadu ve smyslu § 3 zákona o odpadech, ve znění účinném do      Při kvalifikaci věci jako odpadu ve smyslu § 3 zákona o odpadech, ve znění účinném do      Při kvalifikaci věci jako odpadu ve smyslu § 3 zákona o odpadech, ve znění účinném do      
30. 6. 2010, je rozhodující úmysl a chování vlastníka věci. 30. 6. 2010, je rozhodující úmysl a chování vlastníka věci. 30. 6. 2010, je rozhodující úmysl a chování vlastníka věci. 30. 6. 2010, je rozhodující úmysl a chování vlastníka věci.     
Jakékoliv vynětí věci vznikající postupem, který primárně není určen k její výrobě, z právní Jakékoliv vynětí věci vznikající postupem, který primárně není určen k její výrobě, z právní Jakékoliv vynětí věci vznikající postupem, který primárně není určen k její výrobě, z právní Jakékoliv vynětí věci vznikající postupem, který primárně není určen k její výrobě, z právní 
regularegularegularegulace nakládání s odpady přitom musí být posuzováno restriktivně, s ohledem na ce nakládání s odpady přitom musí být posuzováno restriktivně, s ohledem na ce nakládání s odpady přitom musí být posuzováno restriktivně, s ohledem na ce nakládání s odpady přitom musí být posuzováno restriktivně, s ohledem na 
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požadavek vysoké míry ochrany životního prostředí. Břemeno tvrzení a důkazní při požadavek vysoké míry ochrany životního prostředí. Břemeno tvrzení a důkazní při požadavek vysoké míry ochrany životního prostředí. Břemeno tvrzení a důkazní při požadavek vysoké míry ochrany životního prostředí. Břemeno tvrzení a důkazní při 
prokazování, že taková věc není odpadem, spočívá na jejím vlastníku. prokazování, že taková věc není odpadem, spočívá na jejím vlastníku. prokazování, že taková věc není odpadem, spočívá na jejím vlastníku. prokazování, že taková věc není odpadem, spočívá na jejím vlastníku.     
Pokud věc vzniká postupem, ktPokud věc vzniká postupem, ktPokud věc vzniká postupem, ktPokud věc vzniká postupem, který není určen primárně k její výrobě, existují tři způsoby, jak erý není určen primárně k její výrobě, existují tři způsoby, jak erý není určen primárně k její výrobě, existují tři způsoby, jak erý není určen primárně k její výrobě, existují tři způsoby, jak 
s ní může být naloženo: 1) odstranění, 2) využití, 3) opětovné použití (včetně uvedení na trh) s ní může být naloženo: 1) odstranění, 2) využití, 3) opětovné použití (včetně uvedení na trh) s ní může být naloženo: 1) odstranění, 2) využití, 3) opětovné použití (včetně uvedení na trh) s ní může být naloženo: 1) odstranění, 2) využití, 3) opětovné použití (včetně uvedení na trh) 
za výhodných podmínek, jeza výhodných podmínek, jeza výhodných podmínek, jeza výhodných podmínek, je----li toto použití jisté, nevyžaduje předchozí zpracování a navazuje li toto použití jisté, nevyžaduje předchozí zpracování a navazuje li toto použití jisté, nevyžaduje předchozí zpracování a navazuje li toto použití jisté, nevyžaduje předchozí zpracování a navazuje 
na vna vna vna výrobní proces nebo využití. Zatímco v prvních dvou případech jde o zbavení se věci, a ýrobní proces nebo využití. Zatímco v prvních dvou případech jde o zbavení se věci, a ýrobní proces nebo využití. Zatímco v prvních dvou případech jde o zbavení se věci, a ýrobní proces nebo využití. Zatímco v prvních dvou případech jde o zbavení se věci, a 
tuto věc je tudíž nutno považovat za odpad, ve třetím případě věc odpadem není.tuto věc je tudíž nutno považovat za odpad, ve třetím případě věc odpadem není.tuto věc je tudíž nutno považovat za odpad, ve třetím případě věc odpadem není.tuto věc je tudíž nutno považovat za odpad, ve třetím případě věc odpadem není.    
    

     
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011, čj.7 As 6/2011----63636363    
(Z vlas(Z vlas(Z vlas(Z vlastních zdrojů)tních zdrojů)tních zdrojů)tních zdrojů) 
    
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:     
    
Včas podanou kasační stížností se žalobkyně společnost SLOVLIKER ČR, s. r. o. domáhá u Nejvyššího správního soudu 
vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2010, č.j. 10 Ca 211/2008-
28, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.  
Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně 
společnost SLOVLIKER ČR, s. r. o domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí ze dne 17. 
7. 2008, č.j. 570/3200/07/On, kterým bylo: I) zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále též „krajský úřad“), ze dne 20. 9. 2007, č. j. KUZL 
47777/2007, a současně potvrzeno toto prvostupňové rozhodnutí; jímž bylo rozhodnuto tak, že movitá věc „výpalky z 
destilace lihovin“ ve vlastnictví žalobkyně je odpadem dle zákona o odpadech, a II) zrušeno rozhodnutí krajského 
úřadu o opravě zřejmé nesprávnosti ze dne 15. 10. 2007, č. j. KUZL 69064/2007. Městský soud při svém rozhodování 
vyšel z toho, že termín užitý krajským úřadem „výpalky z destilace lihovin“ je správný a jednoznačný a musel být 
žalobkyni srozumitelný. Nedůvodná je pak námitka žalobkyně, že krajský úřad nevyčkal její reakci na upřesnění 
předmětu řízení. Při upřesnění předmětu řízení sice krajský úřad žalobkyni žádnou další lhůtu nestanovil, ale vyčkával 
ještě deset dní od doručení tohoto upřesnění, než vydal rozhodnutí ve věci. Pokud jde o věcné posouzení předmětu 
řízení, zákon o odpadech je koncipován tak, že v řízení o odstranění pochybností leží na vlastníku movité věci jak 
břemeno tvrzení, tak břemeno důkazní a je na něm, aby předložil důkazy, které prokáží to, že se o odpad nejedná. 
Podklady shromážděné v rámci provedené kontroly neprokazují, že předmětné výpalky nejsou odpadem. Tvrzení 
žalobkyně, že zpracováním výpalků do orné půdy získává prospěch, je nelogické. Ze smlouvy o nájmu pozemků, kam 
žalobkyně výpalky vyváží, platí žalobkyně za nájem, přičemž jako protihodnota nájemného nevyplývá ze smlouvy nic 
jiného než možnost tyto pozemky využívat k ukládání výpalků. Žalobkyně tedy tvrdí, že zhodnocuje cizí pozemek a za 
toto zhodnocování platí vlastníkovi pozemku nájemné. Nevěrohodné je rovněž tvrzení žalobkyně o tom, že předmětné 
pozemky hodlá v budoucnu využívat k pěstování obilnin. O ničem takovém nájemní smlouva nehovoří. Zákon 
považuje za nakládání s odpady i jejich aplikaci do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii. 
Pokud tedy žalobkyně tvrdila, že předmětné výpalky využívá tak, že je zapracovává do půdy, aby zlepšila její kvalitu, 
sama tím vlastně přiznává, že s výpalky nakládá jako s odpadem. Pokud by ukládáním nedocházelo ke zlepšování 
vlastností půdy, jednalo by se o ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu. V obou případech je správný závěr, že se 
jedná o odpad. Pokud by nebylo možno výpalky dále využít, musela by je žalobkyně evidovat jako odpad a odstranit je 
zákonu odpovídajícím způsobem. Žalobkyně nicméně dospěla k závěru, že tyto výpalky je možno ekonomicky využít 
jakožto hnojiva. Mohla je tedy buďto coby hnojivo např. prodat, což by ovšem vyžadovalo registraci ve smyslu zákona 
č. 156/1998 Sb., anebo je využít sama – v takovém případě se ale jedná o nakládání s odpadem a znamená to, že 
výpalky jsou odpadem. Městský soud neshledal v odůvodnění rozhodnutí žalovaného důvod pro zrušení tohoto 
rozhodnutí, a žalobu proto jako nedůvodnou zamítl. 
(...) 
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 
109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnila stěžovatelka v podané kasační stížnosti, a dospěl k 
závěru, že kasační stížnost není opodstatněná. 
(...) 
Stěžovatelka dále nesouhlasí se závěry městského soudu, že je nepravděpodobné, že by skutečně pozemky 
zhodnocovala za účelem jejich dalšího využití. Z dalších tvrzení stěžovatelky vyplývá, že tímto brojí proti kvalifikaci 
předmětných výpalků jako odpadu, a to z důvodu, že jsou podle ní využívány jako krmivo a hnojivo, což doložila 
rozbory vzorků výpalků.  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ke dni rozhodování 
krajského úřadu v dané věci (dále jen „zákon o odpadech“), definuje odpad v ust. § 3 odst. 1 následovně: „Odpad je 
každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ Podle odstavce druhého „[k]e zbavování se odpadu dochází vždy, 
kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k 
využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů 
podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu 
dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu osoba sama.“ Třetí odstavec pak stanoví: „Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 
písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
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k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky 
nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.“ 
Jelikož je uvedená právní úprava provedením směrnice Rady (ES) č. 75/442/EHS o odpadech, je nutno zákonná 
ustanovení vykládat eurokonformně, tj. v tomto případě především tak, aby se výsledek posouzení podle zákona o 
odpadech nedostal do rozporu s touto směrnicí ve znění účinném od 20. 11. 2003 (dále jen „směrnice o odpadech“) 
(k povinnosti eurokonformního výkladu srov. například rozsudek Soudního dvora ve věci C-106/89 Marleasing, Sb. 
rozh. s. I-4135); nelze přitom opomenout ani judikaturu Soudního dvora, který se k vymezení pojmu odpad ve smyslu 
čl. 1 písm. a) směrnice o odpadech již v řadě případů vyjádřil. Existence ustálené judikatury (viz dále) je zároveň 
důvodem, proč Nejvyšší správní soud považuje tuto otázku za acte éclairé (srov. rozsudek Soudního dvora ve věci 
283/81 CILFIT, Sb. rozh. s. 3415, bod 14), a proto sám předběžnou otázku Soudnímu dvoru nepředložil. 
Soudní dvůr opakovaně dovodil, že seznam látek a předmětů, uvedených v příloze ke směrnici (a českým 
zákonodárcem provedený přílohou č. 1 k zákonu o odpadech) je pouze orientační povahy, neboť kvalifikace odpadu 
vyplývá především z chování vlastníka a z významu pojmu „zbavit se“ (viz např. rozsudky Soudního dvora ve věcech C-
129/96 Inter-Envirnnement Wallonie, Sb.rozh. s. I-7411, bod 26; C-1/03 Van de Walle a další, Sb.rozh. s. I-7613, bod 
42; C- 252/05 Thames Water Utilities, Sb.rozh. s. I-3883, bod 24; C-195/05 Komise proti Itálii, Sb. rozh. I-11699, bod 
34). Skutečnost, že výpalky z výroby lihu jsou podřaditelné například pod kód Q1 přílohy č. 1 zákona o odpadech, tedy 
není rozhodující. Je potřeba posoudit chování stěžovatelky a její případný úmysl se výpalků zbavit. 
Podle Soudního dvora musí být výraz „zbavit se“ vykládán ve světle nejenom základního cíle směrnice o odpadech, 
kterým je podle jejího třetího bodu odůvodnění „ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy 
sběru, přepravy, zpracování, skladování a ukládání odpadů“, ale i ve světle čl. 174 odst. 2 Smlouvy o založení 
Evropského společenství (nyní je toto ustanovení téměř doslovně převzato do čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie), který stanovil, že „[p]olitika Společenství v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň 
ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Společenství. Je založena na zásadách 
obezřetnosti a prevence [...]“. Z toho vyplývá, že výraz „zbavit se“, a tedy i pojem „odpad“ ve smyslu čl. 1 písm. a) 
směrnice o odpadech, by neměly být vykládány restriktivním způsobem (viz rozsudky Soudního dvora ve shora 
citovaných věcech Thames Water Utilities, bod 27; Komise proti Itálii, bod 35; a dále ve věci C-418/97 a C-419/97 
ARCO Chemie Nederland a další, Sb.rozh. s. I 4475, body 36 až 40). Tento závěr je nutno převzít také pro účely 
vymezení pojmu „odpad“ podle zákona o odpadech. Ačkoliv by z výše citovaného § 3 odst. 2 zákona o odpadech bylo 
možno dovozovat, že využití odpadu přímo samotným vlastníkem není zbavováním se, takový závěr by vedl k 
nedůvodnému rozlišování mezi předáním k využití a využitím samotným vlastníkem, aniž by takový důsledek byl 
opodstatněný nebo alespoň zákonodárcem zamýšlený (srov. důvodovou zprávu k zákonu o odpadech, Sněmovní tisk 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve III. volebním období č. 705/0, dostupný na www.psp.cz). Navíc 
by byl takový výsledek v rozporu se směrnicí o odpadech, z jejíhož čl. 4 ve spojení s přílohami IIA a IIB Soudní dvůr 
vyvozuje, že zbavování se zahrnuje jak odstranění, tak využití (viz výše uvedený rozsudek Soudního dvora ve věci ARCO 
Chemie Nederland a další, bod 47). Zbavování se ve smyslu čl. 3 odst. 2 zákona o odpadech je proto nutno vykládat 
tak, že zahrnuje všechny případy, kdy vlastník odpad využije či odstraní sám, nebo jej za tímto účelem předá třetí 
osobě. Ačkoliv vždy musí být příslušný proces podřaditelný buď pod využití, nebo pod odstranění (viz rozsudek 
Soudního dvora ve věci C-116/01 SITA EcoService Nederland, Sb.rozh. s. I-02969, bod 40), při rozhodování v 
pochybnostech o tom, zda movitá věc představuje odpad, není potřeba učinit jednoznačný závěr o tom, zda dochází k 
využití, nebo naopak k odstranění. Pro posouzení, zda jsou posuzované výpalky odpadem podle zákona o odpadech, 
proto v posuzovaném případě není rozhodující, zda postup stěžovatelky při nakládání s výpalky bude spadat pod kód 
R10 přílohy č. 3 (aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii) nebo pod kód D1 přílohy 
č. 4 (ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu). V obou případech totiž půjde o zbavování se a výpalky tudíž bude 
možné považovat za odpad, ledaže by stěžovatelka v souladu s § 3 odst. 3 zákona o odpadech vyvrátila existenci 
úmyslu zbavit se těchto výpalků. Skutečnost, že látka nebo předmět jsou zbytkem z výroby nebo ze spotřeby, a tedy 
nikoliv produktem, o který jako takový bylo usilováno, je přitom považována za okolnost svědčící ve prospěch 
existence jednání, úmyslu nebo povinnosti zbavit se látky nebo předmětu. Způsob, jakým je následně s látkou nebo 
předmětem nakládáno, není pro jejich kvalifikaci jako odpadu rozhodující. Za odpad jsou považovány i látky a 
předměty, které mají hospodářskou hodnotu a které lze opětovně hospodářsky využít (viz zejména rozsudky Soudního 
dvora ve věcech Komise proti Itálii, bod 36-38; a ARCO Chemie Nederland a další, bod 83; spojené věci C-304/94, C-
330/94, C-342/94 a C-224/95 Tombesi a další, Sb.rozh. s. I-3561, body 47 a 48; spojené věci C-206/88 a C-207/88, 
Vessoso a Zanetti, Sb.rozh. s. I-1461, bod 9). Pokud tedy stěžovatelka tvrdí, že výpalky používá jako krmivo a hnojivo 
(tj. jsou hospodářsky využitelné), tato skutečnost sama o sobě neznamená, že se nejedná o odpad. Na druhou stranu 
však Soudní dvůr připustil, že za určitých okolností může látka nebo předmět vznikající těžebním či výrobním 
postupem, který není určen hlavně k jeho výrobě, představovat nikoli zbytek, ale vedlejší produkt, kterého se vlastník 
nechce zbavit, ale který chce za podmínek, které jsou pro něj výhodné, využívat nebo uvádět na trh, za podmínky že 
toto opětovné použití je jisté, nevyžaduje předchozí zpracování a navazuje na výrobní proces nebo využití (viz rozsudky 
Soudního dvora ve věcech Komise v. Itálie, bod 39; C-9/00 Palin Granit, Sb. rozh. s. I-3533, body 34-36; C-114/01 
AvestaPolarit Chrome, Sb.rozh. s. I-8725, body 33-38; C-416/02 Komise v. Španělsko, Sb.rozh. s. I-7487, body 87 a 
90; C-121/03 Komise v. Španělsko, Sb.rozh. s. I-7569, body 58 a 61; C-457/02, Niselli, Sb.rozh. s. I-10853, bod 47). 
Pokud tedy věc vzniká postupem, který není určen převážně k jejímu vzniku, existují tři způsoby, jak s ní může být 
naloženo: 1) odstranění, 2) využití, 3) opětovné použití za výhodných podmínek, jsou-li splněny výše uvedené striktní 
podmínky. Zatímco v prvních dvou případech jde o zbavení se věci, a tuto věc je tudíž nutno považovat za odpad, v 
třetím případě věc odpadem není. V těchto intencích i zákon o odpadech v § 3 odst. 3 zakotvuje možnost vlastníka 
posuzované movité věci vyvrátit úmysl se věci zbavit. Tento úmysl je totiž presumován v případě „movité věci 
příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, a) která vzniká u právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě 
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nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo b) jejíž původní 
účelové určení odpadlo nebo zaniklo.“ Břemeno tvrzení i důkazní spočívá na vlastníku.  
Míru, v jaké je nutno pochybnosti o možném úmyslu věci se zbavit vyloučit, je možno nalézt opět v judikatuře 
Soudního dvora. Již z výše uvedeného je zřejmé, že vlastník musí prokázat, že daný vedlejší produkt hodlá za pro něj 
výhodných podmínek použít nebo uvést na trh, je-li toto opětovné použití jisté, nevyžaduje předchozí zpracování a 
navazuje na výrobní proces nebo využití. Důležitá je zde především podmínka jistoty opětovného použití za výhodných 
podmínek. Nakonec využití je podle směrnice o odpadech i podle zákona o odpadech jednou z forem zbavování se 
odpadu. Aby se tedy nejednalo o pouhé využití ve smyslu zbavení se odpadu, nýbrž o další výhodné použití věci, musí 
být prokázána skutečná jistota přínosnosti dalšího použití; pouhá možnost není způsobilá vyvrátit závěr o úmyslu 
zbavit se věci nevznikající jako hlavní produkt výroby, a tudíž ani závěr o tom, že taková věc je odpadem. Pamatováno 
přitom musí být stále na naplnění cílů směrnice o odpadech, zejména pak naplnění požadavku vysoké míry ochrany 
životního prostředí. Z něj vyplývá povinnost posuzovat restriktivně jakékoliv vynětí věci vznikající postupem, který 
primárně není určen k její výrobě, z právní regulace nakládání s odpady. Aby proto bylo možné konstatovat, že 
konkrétní vedlejší produkt není odpadem, musí existovat skutečná jistota dalšího použití vedlejšího produktu a jeho 
přínosnosti pro vlastníka (k několika případům, kdy Soudní dvůr shledal, že posuzovaný vedlejší produkt nemusí být 
odpadem, srov. jeho rozsudky ve věcech C-188/07 Commune de Mesquer, Sb.rozh. s. I-04501; C-235/02 Saetti a 
Frediani, Sb.rozh. s. I-01005; AvestaPolarit Chrome). V posuzované věci městský soud dospěl k závěru, že 
stěžovatelkou předložené podklady neprokazují, že předmětné výpalky nejsou odpadem. Podle městského soudu ze 
smlouvy o nájmu pozemků vyplývá, že stěžovatelka platí za nájem pozemků nájemné vlastníkovi, přičemž jako 
protihodnota nájemného ze smlouvy nevyplývá nic jiného, než možnost tyto pozemky používat k ukládání výpalků. 
Argumentaci stěžovatelky, že zpracováním výpalků do orné půdy získává prospěch, proto městský soud posoudil jako 
nelogickou a tvrzení o záměru v budoucnu pozemky využití k pěstování obilnin jako nevěrohodné. Stěžovatelka tedy 
podle městského soudu neprokázala, že výpalky nejsou odpadem.  
Nejvyšší správní soud se sice neztotožňuje s úvahou městského soudu, že pokud stěžovatelka hodlala výpalky sama 
ekonomicky využít, jedná se o nakládání s odpadem a znamená to, že předmětné výpalky jsou odpadem, nicméně 
tato dílčí úvaha není nosným důvodem rozhodnutí městského soudu a její nesprávnost proto nemá vliv na zákonnost 
napadeného rozsudku (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2006, č. j. 2 Afs 100/2005 - 
106, publikován pod č. 689/2005 Sb.NSS). V odůvodnění rozsudku se jednoznačně podává, že stěžovatelka v souladu 
s § 3 odst. 3 zákona o odpadech neprokázala, že předmětné výpalky nejsou odpadem, na čemž městský soud 
postavil svůj zamítavý rozsudek. Postačí proto pouze korigovat výše uvedenou úvahu městského soudu v tom směru, 
že pokud by stěžovatelka prokázala, že výpalky chce za podmínek, které jsou pro ni výhodné, opětovně použít nebo 
uvádět na trh, přičemž takové použití je jisté, nevyžaduje předchozí zpracování a navazuje na výrobní proces nebo 
využití, pak by tyto výpalky odpadem nebyly. Ne všechny věci, s nimiž je nakládáno způsobem podřaditelným pod 
některý kód příloh č. 3 a 4 k zákonu o odpadech, jsou totiž odpadem (viz rozsudek Soudního dvora ve věci ARCO 
Chemie Nederland a další, bod 45). 
Městskému soudu je naproti tomu nutno dát za pravdu v závěru, že stěžovatelka neprokázala, že předmětné výpalky 
nejsou odpadem. Stěžovatelka svá tvrzení o tom, že zapracováváním výpalků do orné půdy získává prospěch, že 
předmětné pozemky hodlá využít k pěstování obilnin a že podle chemických rozborů mohou být jí produkované 
výpalky použity jako krmivo a hnojivo, nijak neprokázala. Možný prospěch stěžovatelky ze zapracování výpalků do 
orné půdy z jí předložených listin vůbec nevyplývá. Účelem nájmu pozemků je sice podle předložené nájemní smlouvy 
zlepšení kvality orné půdy, ovšem za toto zlepšení ještě stěžovatelka platí pronajímateli nájemné, přičemž možné jiné 
využití pozemků stěžovatelkou v budoucnu z ní není vůbec patrné. Přínosnost pro stěžovatelku je za takových 
okolností nepravděpodobná, natož aby bylo možné hovořit o jistotě ve smyslu shora citované judikatury Soudního 
dvora. Stejně tak z protokolů o analýze nelze takový závěr nijak dovodit. Tyto protokoly popisují toliko chemické 
složení výpalků, nikoliv však jejich přínos pro stěžovatelku. I kdyby bylo možné z chemických rozborů dovodit, že 
výpalky nejsou pro životní prostředí škodlivé, tato skutečnost by sama o sobě nemohla vést k závěru, že se nejedná o 
odpad (viz rozsudky Soudního dvora ve věcech ARCO Chemie Nederland a další, bod 66; Palin Granit, bod 51). 
Jelikož stěžovatelka neprokázala, že chce výpalky za podmínek, které jsou pro ni výhodné, používat nebo uvádět na 
trh, přičemž takové použití není pouhou možností nýbrž jistotou, pak nevyvrátila domněnku stanovenou § 3 odst. 3 
zákona o odpadech, že tento vedlejší produkt je odpadem. Námitku stěžovatelky směřující k tomu, že takový závěr, k 
němuž dospěl i městský soud, je nesprávný, je proto potřeba považovat za neopodstatněnou.  
S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, a proto ji zamítl  
(§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.). 
(...) 
 
 
 

154154154154    
    
Zákaz páleZákaz páleZákaz páleZákaz pálení odpadu vní odpadu vní odpadu vní odpadu v    otevřeném ohništiotevřeném ohništiotevřeném ohništiotevřeném ohništi    
  
kkkk    § 3 odst. 1, § 4 písm. b), § 12 odst. 1, § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně § 3 odst. 1, § 4 písm. b), § 12 odst. 1, § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně § 3 odst. 1, § 4 písm. b), § 12 odst. 1, § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně § 3 odst. 1, § 4 písm. b), § 12 odst. 1, § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění účinném ke dni 10. 2. 2006některých dalších zákonů, ve znění účinném ke dni 10. 2. 2006některých dalších zákonů, ve znění účinném ke dni 10. 2. 2006některých dalších zákonů, ve znění účinném ke dni 10. 2. 2006    
k § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o zmk § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o zmk § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o zmk § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ěně některých dalších zákonů (zákon o ěně některých dalších zákonů (zákon o ěně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění účinném vochraně ovzduší), ve znění účinném vochraně ovzduší), ve znění účinném vochraně ovzduší), ve znění účinném v    rozhodné doběrozhodné doběrozhodné doběrozhodné době    
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Smyslem zákona o odpadech je přispívat k ochraně životního prostředí regulací nakládání s Smyslem zákona o odpadech je přispívat k ochraně životního prostředí regulací nakládání s Smyslem zákona o odpadech je přispívat k ochraně životního prostředí regulací nakládání s Smyslem zákona o odpadech je přispívat k ochraně životního prostředí regulací nakládání s 
odpady, obdobně smyslem zákona o ochraně ovzduší je jeho ochrana před nežádodpady, obdobně smyslem zákona o ochraně ovzduší je jeho ochrana před nežádodpady, obdobně smyslem zákona o ochraně ovzduší je jeho ochrana před nežádodpady, obdobně smyslem zákona o ochraně ovzduší je jeho ochrana před nežádoucími vlivy oucími vlivy oucími vlivy oucími vlivy 
lidské činnosti. lidské činnosti. lidské činnosti. lidské činnosti.     
Aby bylo takto vyloženého smyslu zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší v co nejširší Aby bylo takto vyloženého smyslu zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší v co nejširší Aby bylo takto vyloženého smyslu zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší v co nejširší Aby bylo takto vyloženého smyslu zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší v co nejširší 
míře dosaženo, musí být pálení odpadu v otevřených ohništích zakázáno každému, protože míře dosaženo, musí být pálení odpadu v otevřených ohništích zakázáno každému, protože míře dosaženo, musí být pálení odpadu v otevřených ohništích zakázáno každému, protože míře dosaženo, musí být pálení odpadu v otevřených ohništích zakázáno každému, protože 
nebezpečí této činnosti spočívá ve fyzikálněnebezpečí této činnosti spočívá ve fyzikálněnebezpečí této činnosti spočívá ve fyzikálněnebezpečí této činnosti spočívá ve fyzikálně----cccchemické povaze odpadu a charakteru zplodin z hemické povaze odpadu a charakteru zplodin z hemické povaze odpadu a charakteru zplodin z hemické povaze odpadu a charakteru zplodin z 
pálení vznikajících, nikoli např. faktem, zda dochází k pálení odpadu ze strany jeho původce. pálení vznikajících, nikoli např. faktem, zda dochází k pálení odpadu ze strany jeho původce. pálení vznikajících, nikoli např. faktem, zda dochází k pálení odpadu ze strany jeho původce. pálení vznikajících, nikoli např. faktem, zda dochází k pálení odpadu ze strany jeho původce. 
Povinnost uložená větou první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. Povinnost uložená větou první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. Povinnost uložená větou první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. Povinnost uložená větou první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. 
5 zákona o ochraně ov5 zákona o ochraně ov5 zákona o ochraně ov5 zákona o ochraně ovzduší proto zavazuje všechny fyzické a právnické osoby, nikoli jen zduší proto zavazuje všechny fyzické a právnické osoby, nikoli jen zduší proto zavazuje všechny fyzické a právnické osoby, nikoli jen zduší proto zavazuje všechny fyzické a právnické osoby, nikoli jen 
původce odpadu. původce odpadu. původce odpadu. původce odpadu.     
    
Z předešlého plyne, že jeZ předešlého plyne, že jeZ předešlého plyne, že jeZ předešlého plyne, že je----li zákaz pálení odpadu v otevřených ohništích adresován každému, li zákaz pálení odpadu v otevřených ohništích adresován každému, li zákaz pálení odpadu v otevřených ohništích adresován každému, li zákaz pálení odpadu v otevřených ohništích adresován každému, 
není třeba ze strany správních orgánů prokazovat, zda osoba, jež takto odpady pánení třeba ze strany správních orgánů prokazovat, zda osoba, jež takto odpady pánení třeba ze strany správních orgánů prokazovat, zda osoba, jež takto odpady pánení třeba ze strany správních orgánů prokazovat, zda osoba, jež takto odpady pálí, je jejich lí, je jejich lí, je jejich lí, je jejich 
původcem. Tato zjištění by totiž již šla nad rámec zjištění skutkového stavu, který odůvodňuje původcem. Tato zjištění by totiž již šla nad rámec zjištění skutkového stavu, který odůvodňuje původcem. Tato zjištění by totiž již šla nad rámec zjištění skutkového stavu, který odůvodňuje původcem. Tato zjištění by totiž již šla nad rámec zjištění skutkového stavu, který odůvodňuje 
aplikaci věty první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. 5 zákona o aplikaci věty první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. 5 zákona o aplikaci věty první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. 5 zákona o aplikaci věty první § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. 5 zákona o 
ochraně ovzduší.ochraně ovzduší.ochraně ovzduší.ochraně ovzduší.    
    
    
Rozsudek Nejvyššího správníhRozsudek Nejvyššího správníhRozsudek Nejvyššího správníhRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. února 2011, č.j. 9 As 86/2010o soudu ze dne 10. února 2011, č.j. 9 As 86/2010o soudu ze dne 10. února 2011, č.j. 9 As 86/2010o soudu ze dne 10. února 2011, č.j. 9 As 86/2010----53535353    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
    
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, svým rozhodnutím ze dne 11. 12. 2006, č. j. 
41/OOH/0627514.04/06/PMM, uložila žalobci pokutu ve výši 200 000 Kč dle § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném v rozhodné době (dále jen „zákon o odpadech“), 
za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech. Podle rozhodnutí České inspekce životního prostředí byla pokuta 
žalobci udělena za odstraňování odpadů (zejména textilu, zvířecích k ostí a pytlů s komunálním odpadem) pálením, 
ke kterému došlo dne 10. 2. 2006. Takto byly odstraňovány odpady z úklidu bývalého vojenského areálu, který 
žalobce používá ke své podnikatelské činnosti, a dále odpady ze silničního odpočívadla před tímto areálem. Na 
základě odvolání žalobce bylo rozhodnutí České inspekce životního prostředí změněno rozhodnutím Ministerstva 
životního prostředí ze dne 23. 4. 2007,  č. j. 500/78/502 21/07, tak, že se pokuta snižuje na 50 000 Kč. 
Žalobce napadl rozhodnutí Ministerstva životního prostředí žalobou u Městského soudu v Praze, který svým 
rozsudkem ze dne 23. 6. 2010, č. j. 7 Ca 163/2007 - 25, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil ministerstvu k 
dalšímu řízení. Z odůvodnění rozsudku městského soudu plyne, že důvodem zrušení rozhodnutí byl nedostatečně 
zjištěný skutkový stav ze strany správních orgánů. Městský soud v odůvodnění konstatuje, že i úklidem mohou vznikat 
odpady v souvislosti s podnikatelskou činností, nicméně správní orgány se nedostatečně zabývaly okamžikem vzniku 
likvidovaných odpadů v tom směru, že nebylo náležitě prokázáno, kdo odpady vyprodukoval, resp. zda odpady 
v areálu zůstaly po původním vlastníkovi, nebo byly vytvořeny až po převodu vlastnictví areálu na žalobce. V případě, 
že by se v areálu odpady nacházely již před převodem vlastnictví k areálu, městský soud vyvozuje, že nemohly 
vzniknout v souvislosti s podnikatelskou činností žalobce, protože podstatou úklidu v dané věci by bylo již jen 
přemístění existujícího odpadu, a nikoli jeho vytvoření. Městský soud má za to, že před správními orgány došlo k 
nesprávné aplikaci ust. § 4 písm. p) zákona o odpadech, neboť nebyla dostatečně prokázána souvislost s 
podnikatelskou činností žalobce. 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „stěžovatel“) napadlo rozsudek městského soudu kasační stížností z důvodu 
nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [§ 103 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Stěžovatel 
proti rozsudku městského soudu namítá, že v rozhodnutích správních orgánů došlo k dostatečné konkretizaci, za 
porušení jaké povinnosti byl žalobce pokutován a že žádná další konkretizace není potřebná. Podle stěžovatele byl 
žalobce pokutován za porušení povinnosti plynoucí z § 12 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění účinném v rozhodné 
době, kdy byla tato povinnost adresována každému, takže každý měl povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich 
pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí. Dle stěžovatele zákonné způsoby zbavování se odpadu jsou rozvedeny dále v zákoně o odpadech a 
spalování odpadů osobami k tomu neoprávněnými k nim nepatří. Podle stěžovatele tedy nebyl žalobce pokutován za 
produkci odpadů, ale za to, že se jich zbavoval jiným než zákonem stanoveným způsobem. Proti rozsudku městského 
soudu stěžovatel vystupuje také s námitkou „vágního zacházení se zákonnou terminologií“, kdy se na několika 
místech odůvodnění rozsudku městského soudu hovoří o žalobcem spalovaném odpadu jako o komunálním odpadu. 
Stěžovatel v této souvislosti uvádí, že nikdy netvrdil, že při činnosti žalobce vznikl komunální odpad, odkazuje přitom 
na vymezení pojmu „komunální odpad“ v § 4 písm. b) zákona o odpadech, kde je výslovně zmíněno, že komunálním 
odpadem není odpad vznikající u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Stěžovatel uvádí, 
že ve svém rozhodnutí vždy pojednával jen o „odpadu, který svým charakterem odpovídá směsnému komunálnímu 
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odpadu“. Podle stěžovatele by již tato samotná terminologická nepřesnost rozsudku městského soudu mohla 
odůvodnit jeho zrušení. Stěžovatel dále namítá, že aby bylo možno movitou věc považovat za odpad, je nutno vyjít z 
definice odpadu obsažené v § 3 odst. 1 zákona o odpadech, podle něhož je odpadem každá movitá věc, které se 
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v 
příloze č. 1 k zákonu o odpadech. Podle stěžovatele musí pro to, aby se movitá věc stala odpadem, k objektivní 
povaze věci přistoupit povinnost nebo vůle osoby se věci zbavit. Stěžovatel tedy soudí, že pokud žalobce při úklidu 
pojal vůli se některých věcí zbavit, staly se tyto z jeho vlastní vůle právě tímto okamžikem odpadem. Tyto odpady pak 
podle stěžovatele evidentně vznikly v souvislosti s podnikatelskou činností žalobce, když ten i takto připravoval 
prostory pro své podnikání. Poslední ze stěžovatelových námitek, podle slov stěžovatele spíše obecná úvaha než 
konkrétní námitka, poukazuje na nepřijatelnost závěrů rozsudku městského soudu, z nichž podle něj plyne, že 
povinnost zbavování se odpadu v souladu se zákonem tíží jen jeho původce. Stěžovatel v této souvislosti poukazuje na 
případy kupních smluv na nemovitosti, které jsou prodávány „jak stojí a leží“, kdy by podle stěžovatele mohlo dojít k 
beztrestnému zbavování se odpadu jakýmkoli způsobem s odkazem na úvahu, že pro prodávajícího nepředstavovaly 
movité věci nacházející se v prodávaných nemovitostech odpad, pro kupujícího již ano, ale ten by je s obranou, že není 
jejich původce, mohl jakýmkoli způsobem zlikvidovat. 
Ve svém vyjádření ke kasační stížnosti se žalobce zcela ztotožnil se závěry městského soudu v tom smyslu, že v 
rozhodnutí správních orgánů nebylo řádně konkretizováno, jaká povinnost byla ze strany žalobce porušena, že žalobce 
nebyl původcem odpadu a že povinnosti ukládané zákonem o odpadech se mohou vztahovat podle § 4 písm. p ) 
zákona o odpadech jen na odpady, které vznikají v souvislosti s podnikatelskou činností fyzické osoby oprávněné k 
podnikání. Na závěr žalobce uvedl, že souhlasí se závěry městského soudu, že otázku původcovství odpadu nelze bez 
dalšího odvozovat od vlastnictví nemovitosti.  
Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a stěžovatel v ní uplatňuje důvody odpovídající důvodům 
kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Jejím rozsahem a důvody je Nejvyšší správní soud podle § 109 
odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s . ř . s ., k nimž by musel 
přihlédnout z úřední povinnosti. 
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu z důvodů v této stížnosti 
uplatněných a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná. 
Nejvyšší správní soud se ztotožnil se stěžovatelovou námitkou, že městský soud v dané věci nesprávně posoudil 
právní otázku. V projednávané věci byla aplikována věta první ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění účinném 
ke dni spáchání jiného správního deliktu, tedy k 10. 2. 2006, jejíž znění bylo následující: „Každý je povinen nakládat s 
odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na 
ochranu životního prostředí.“ Nejvyšší správní soud se neztotožňuje s názorem městského soudu, že v dané věci je 
nezbytné prověřit, kdo odpady vyprodukoval a zda došlo ke vzniku odpadu před nabytím vlastnického práva žalobce k 
areálu, kde se odpad nacházel, nebo až po tomto nabytí. Tato zjištění mají podle městského soudu sloužit jako 
podklad k posouzení souvislosti vzniku odpadu s podnikatelskou činností žalobce. Z věty první § 12 odst. 1 zákona o 
odpadech však plyne toliko obecná povinnost respektovat zákon o odpadech a další zákony k ochraně životního 
prostředí při nakládání a zbavování se odpadů. Jaké konkrétní povinnosti má v této souvislosti fyzická či právnická 
osoba, vyplývá až z dalších ustanovení právního řádu, na která věta první § 12 odst. 1 zákona o odpadech odkazuje. V 
nyní projednávané věci z odůvodnění rozhodnutí stěžovatele plyne, že před správními orgány byl aplikován § 12 odst. 
1 zákona o odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. 5 zákona    č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění účinném v rozhodné době (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). Z věty první § 3 
odst. 5 zákona o ochraně o vzduší mj. plyne, že v otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché 
rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být 
kontaminovány chemickými látkami. Ze slovního vyjádření věty první § 12 odst. 1 zákona o odpadech, vzhledem k 
jejímu uvození „každý je povinen…“ jasně vyplývá, že povinnosti zde stanovené jsou adresovány každé fyzické i 
právnické osobě, aniž by u nich byly vyžadovány další speciální vlastnosti. Tento závěr podporuje i znění nadpisu § 12 
zákona o odpadech „obecné povinnosti“. Stejně tak lze dospět k závěru, že i věta první § 3 odst. 5 zákona o ochraně 
ovzduší ukládá povinnost všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem zákona o odpadech je přispívat k ochraně 
životního prostředí regulací nakládání s odpady, obdobně smyslem zákona o ochraně ovzduší je jeho ochrana před 
nežádoucími vlivy lidské činnosti. Aby bylo takto vyloženého smyslu zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší v 
co nejširší míře dosaženo, musí být pálení odpadu v otevřených ohništích zakázáno každému, protože nebezpečí této 
činnosti spočívá ve fyzikálně-chemické povaze odpadu a charakteru zplodin z pálení vznikajících, nikoli např. faktem, 
zda dochází k pálení odpadu ze strany jeho původce. Povinnost uložená větou první § 12 odst. 1 zákona o odpadech 
ve spojení s větou první § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší proto zavazuje všechny fyzické a právnické osoby, nikoli 
jen původce odpadu. Z předešlého plyne, že je-li zákaz pálení odpadu v otevřených ohništích adresován každému, 
není třeba ze strany správních orgánů prokazovat, zda osoba, jež takto odpady pálí, je jejich původcem. Tato zjištění 
by totiž již šla nad rámec zjištění skutkového stavu, který odůvodňuje aplikaci věty první § 12 odst. 1 zákona o 
odpadech ve spojení s větou první § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. 
(…) 
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Nakládání sNakládání sNakládání sNakládání s    odpady vodpady vodpady vodpady v    rozporu srozporu srozporu srozporu s    provozním řádem zařízeníprovozním řádem zařízeníprovozním řádem zařízeníprovozním řádem zařízení    
 
k § 4 písm. d), § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších k § 4 písm. d), § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších k § 4 písm. d), § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších k § 4 písm. d), § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění účinném vzákonů, ve znění účinném vzákonů, ve znění účinném vzákonů, ve znění účinném v    rozhodné doběrozhodné doběrozhodné doběrozhodné době    
kkkk    příloze příloze příloze příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sč. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sč. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sč. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s    odpady, ve znění pozdějších odpady, ve znění pozdějších odpady, ve znění pozdějších odpady, ve znění pozdějších 
předpisůpředpisůpředpisůpředpisů    
    

    
Jestliže stěžovatel v průběhu roku 2007 prokazatelně nejméně ve dvou případech přivezl do Jestliže stěžovatel v průběhu roku 2007 prokazatelně nejméně ve dvou případech přivezl do Jestliže stěžovatel v průběhu roku 2007 prokazatelně nejméně ve dvou případech přivezl do Jestliže stěžovatel v průběhu roku 2007 prokazatelně nejméně ve dvou případech přivezl do 
provozovny nové autovraky a složil je zde, ať už z jakéhokoliv důvodprovozovny nové autovraky a složil je zde, ať už z jakéhokoliv důvodprovozovny nové autovraky a složil je zde, ať už z jakéhokoliv důvodprovozovny nové autovraky a složil je zde, ať už z jakéhokoliv důvodu a tyto zde ponechal po u a tyto zde ponechal po u a tyto zde ponechal po u a tyto zde ponechal po 
sebekratší dobu, lze toto jednání posuzovat jako nakládání s odpady ve smyslu ust. § 4 písm. d) sebekratší dobu, lze toto jednání posuzovat jako nakládání s odpady ve smyslu ust. § 4 písm. d) sebekratší dobu, lze toto jednání posuzovat jako nakládání s odpady ve smyslu ust. § 4 písm. d) sebekratší dobu, lze toto jednání posuzovat jako nakládání s odpady ve smyslu ust. § 4 písm. d) 
zákona o odpadech. zákona o odpadech. zákona o odpadech. zákona o odpadech.     
NakládalNakládalNakládalNakládal----li tedy stěžovatel s autovraky v provozovně, jejíž schválený provozní řád to li tedy stěžovatel s autovraky v provozovně, jejíž schválený provozní řád to li tedy stěžovatel s autovraky v provozovně, jejíž schválený provozní řád to li tedy stěžovatel s autovraky v provozovně, jejíž schválený provozní řád to 
neumožňoval, porušil povinnosneumožňoval, porušil povinnosneumožňoval, porušil povinnosneumožňoval, porušil povinnost provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů t provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů t provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů t provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 
stanovenou v ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.stanovenou v ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.stanovenou v ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.stanovenou v ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.    
    
    
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. října 2011, čj.7 As 102/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. října 2011, čj.7 As 102/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. října 2011, čj.7 As 102/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. října 2011, čj.7 As 102/2011----90909090    
(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)(Z vlastních zdrojů)    
  
 
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího sprodůvodnění rozsudku Nejvyššího sprodůvodnění rozsudku Nejvyššího sprodůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: ávního soudu: ávního soudu: ávního soudu:     
    
Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2010, č. j. 10 Ca 99/2009 - 53, byla zamítnuta žaloba podaná 
žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) ze dne 14. 
1. 2009, č. j. 560/3010/08, sp. zn. OH/50/2008, jímž bylo změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí 
(dále jen „ČIŽP“) ze dne 3. 9. 2008, č. j. ČIŽP/46/OOH/SR01/0713435.007/08/HTD, kterým byla stěžovateli uložena 
pokuta ve výši 480 000 Kč za porušení povinnosti provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu se 
schváleným provozním řádem tím, že do takového zařízení přijímal autovraky, ač k tomu nebyl oprávněn. V 
odůvodnění rozsudku městský soud uvedl, že podle výpovědi svědkyně J. K. dne 4. 2. a 14. 4. 2007 byly do zařízení 
stěžovatele v Soškově ulici přiváženy a složeny autovraky, které měly např. i světla a skla (tj. nejednalo se jen o 
komponenty z demontáže vozidel). Stěžovatel v žalobě potvrdil, že v těchto dnech autovraky do své provozovny v 
Soškově ulici přivážel a neuvedl nic konkrétního, čím by zpochybnil či znevěrohodnil výpověď svědkyně v té části, že v 
provozovně v Soškově ulici byly autovraky také skládány. Správní orgány tedy zjistily skutkový stav dostatečně. 
Městský soud se proto ztotožnil se správními orgány v tom, že stěžovatel nakládal ve své provozovně v Soškově ulici 
s odpady takového druhu (podle katalogového čísla), s nimiž mu to schválený provozní řád neumožňoval, tj. s 
autovraky podle katalogového čísla 106104 či s autovraky zbavenými kapalin a jiných nebezpečných součástí podle 
katalogového čísla 16106. Z tohoto podhledu je zcela nerozhodný poukaz stěžovatele na to, že ve své provozovně v 
ulici Německého nakládat s autovraky mohl. Z hlediska posuzované věci se jednalo o to, zda tak mohl činit i v 
provozovně v ulici Soškově, neboť právě za nakládání s odpady v této provozovně byl stěžovatel postižen. Pokud šlo o 
námitku stěžovatele, že za tentýž skutek již byl v minulosti postižen, městský soud se s jeho názorem neztotožnil. 
Jednání, za něž byl stěžovatel v dané věci pokutován, je evidentně samostatným a novým skutkem, neboť bylo 
prokázáno, že ve dnech 4. 2. a 14. 4. 2007 přivážel do své provozovny v Soškově ulici autovraky a manipuloval zde s 
nimi. Není rozhodné, zda se jednalo o tytéž autovraky, v souvislosti s nimiž byl stěžovatel v minulosti postižen, ale o to, 
jak (tj. právně dovoleně nebo nedovoleně), na kterém místě a kdy s nimi bylo nakládáno. Všechny okolnosti ve svém 
souhrnu indikují, že nastal nový skutek, za který v roce 2006 stěžovatel postižen nebyl a s ohledem na časovou 
souslednost ani být nemohl. Podle městského soudu nelze z obsahu správního spisu nezjistit nic, co by nasvědčovalo 
tomu, že se správní orgány nezabývaly či nevypořádaly s naplněním některého ze znaků skutkové podstaty správního 
deliktu, za nějž byl stěžovatel postižen. 
(…) 
Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadený rozsudek v souladu s ustanovením § 109 
odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a přitom sám 
neshledal vady uvedené v odstavci 3, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. 
Podle ust. § 14 odst. 1 věta první zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), lze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 
provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s 
jeho provozním řádem. 
Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů musí být vypracován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. Musí v 
něm být, jak je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky, vyjmenovány, popsány a vyhodnoceny veškeré činnosti, které 
budou v zařízení prováděny, aby při dodržení schválených podmínek byla zajištěna bezpečnost provozu a ochrana 
životního prostředí a zdraví lidí. 
Podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen 
provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. 
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Podle ust. § 4 písm. d) zákona o odpadech se pro účely tohoto zákona rozumí nakládáním s odpady jejich 
shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
V dané věci je nesporné, že stěžovatel dne 4. 2. 2007 a 14. 4. 2007 do své provozovny na ulici Soškova přivezl 
autovraky a poté s nimi zde manipuloval, jak bylo prokázáno svědeckou výpovědí J. K., což stěžovatel nevyvrátil, neboť 
sám uváděl, že v tyto dny autovraky do uvedené provozovny přivážel. Dále je nesporné, že schválený provozní řád této 
provozovny neumožňoval nakládat s odpady tohoto druhu, tj. s autovraky podle katalogového čísla 160104 či 
s autovraky zbavenými kapalin a jiných nebezpečných součástí podle katalogového čísla 160106. 
Jestliže stěžovatel v průběhu roku 2007 prokazatelně nejméně ve dvou případech přivezl do provozovny na ulici 
Soškova nové autovraky a složil je zde, ať už z jakéhokoliv důvodu a tyto zde ponechal po sebekratší dobu, lze toto 
jednání posuzovat jako nakládání s odpady ve smyslu ust. § 4 písm. d) zákona o odpadech. Nakládal-li tedy stěžovatel 
s autovraky v provozovně, jejíž schválený provozní řád to neumožňoval, porušil povinnost provozovatele zařízení ke 
sběru nebo výkupu odpadů stanovenou v ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Proto stížní námitka, že se v 
daném případě nejednalo o nakládání s autovraky, je nedůvodná. (…)  
Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost důvodnou a podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. 
ji zamítl bez jednání postupem podle ust. § 109 odst. 1 s. ř. s., podle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší 
správní soud zpravidla bez jednání.(…) 
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odstranění (§ 54 odst. 2 zákona o odpadech). odstranění (§ 54 odst. 2 zákona o odpadech). odstranění (§ 54 odst. 2 zákona o odpadech). odstranění (§ 54 odst. 2 zákona o odpadech).     
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ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:     
    
Žalobkyně jakožto dopravce dovezla ve dnech 5., 6., 18. a 19. října 2006 do České republiky 4 kamiony odpadu o 
úhrnné hmotnosti 85 tun ze Spolkové republiky Německo, a to bez jakéhokoliv povolení orgánů veřejné správy. 
Odpady uložila v provozovně společnosti TOP-RAPAX, a. s. (dále jen „TOP-RAPAX“) ve Studánce u Aše. Na základě 
podnětu Městského úřadu v Aši provedla Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň („správní 
orgán I. stupně“), dne 1. 11. 2006 místní šetření v této provozovně. V návaznosti na učiněná zjištění shromáždil 
správní orgán I. stupně další podklady. 
Dne 31. 5. 2007 zahájil správní orgán I. stupně s žalobkyní správní řízení ve věci uložení pokuty za správní delikt. 
Řízení ukončil rozhodnutím ze dne 16. 8. 2007, zn. 43/OOH/0713674.18/07/ZJM. Tímto rozhodnutím byla žalobkyni 
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uložena pokuta ve výši 1 040 000 Kč za to, že se jako dopravce podílela na nezákonné přeshraniční přepravě odpadů 
do České republiky za účelem jejich odstranění, čímž porušila § 54 odst. 2 zákona o odpadech. Rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně napadla žalobkyně odvoláním, které však žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl a potvrdil 
prvoinstanční rozhodnutí. 
Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu. Městský soud žalobu shora označeným rozsudkem zamítl. 
Podle rozsudku je zcela nerozhodné, zda byla žalobkyně v dobré víře, že převáží odpad zařazený do tzv. zeleného 
seznamu, i když o tom byla ujištěna ze strany smluvního partnera. Odpovědnost za správní delikt je odpovědností 
objektivní. Předmětný odpad nemohl být vzhledem ke své charakteristice zařazen do tzv. zeleného seznamu, což 
muselo být zřejmé žalobkyni, která má četné zkušenosti v oblasti nakládání s odpady. Soud dospěl po výslechu 
znalkyně Ing. S. k závěru, že jí vypracovaný znalecký posudek nebyl ze strany žalobkyně relevantně zpochybněn. 
Městský soud dále vyložil, že se žalovaný nedopustil skutkového omylu při určení osoby příjemce. Zdůraznil, že 
žalobkyni nebyla uložena pokuta za to, že nesplnila oznamovací povinnost nebo že neopatřila povolení k přepravě 
odpadu. Pokuta byla uložena za to, že se podílela na nelegální přeshraniční přepravě odpadů do ČR za účelem jejich 
odstranění. To je dle § 54 odst. 2 zákona o odpadech zakázáno. Z výroku i odůvodnění správního rozhodnutí je zcela 
zřejmé, že pokuta byla žalobkyni uložena právě pro porušení § 54 odst. 2 zákona o odpadech, nikoliv za porušení čl. 
26 odst. 1 písm. e) nařízení Rady 259/93 či směrnice Rady 75/442/EHS. Pokutu dle § 66 odst. 4 písm. g ) zákona o 
odpadech lze uložit nejen za porušení povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie, ale rovněž povinnosti 
stanovené zákonem o odpadech pro přeshraniční přepravu odpadu. K dalšímu žalobnímu bodu soud uvedl, že je 
evidentní, že žalobkyně neměla k dispozici doklady potřebné k přepravě odpadu, který zcela zřejmě nespadal pod tzv. 
zelený seznam, tyto doklady dokonce nebyly ani vystaveny. 
K dalšímu žalobnímu bodu městský soud uvedl, že odpad může být předán pouze osobě, která prokáže, že je 
oprávněna k nakládání s daným druhem odpadu. Žalobkyně však předala odpad do provozovny společnosti TOP-
RAPAX, které nebylo povoleno nakládat s odpady kategorie 19 12 11, do níž je třeba dovezený odpad zatřídit. Jelikož 
v provozovně této společnosti nebyl povolen provoz zařízení k třídění odpadů uvedené kategorie, je vyloučeno využití 
odpadu způsobem uváděným žalobkyní. S ohledem na tuto skutečnost a dále na charakter odpadů a provedení 
přepravy bez patřičných dokumentů dospěl městský soud k závěru, že odpad nebyl dovezen na území České republiky 
za účelem jeho využití, nýbrž z důvodu jeho odstranění. 
(...) 
Stručné shrnutí argumentů obsažených v kasační stížnosti 
[6] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu včasnou kasační stížnost z důvodů dle 
§ 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Stěžovatelka v prvé řádě tvrdí, že městský soud pochybil při výkladu hypotézy § 
66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech. Použití spojky „a“ znamená, že skutková podstata je naplněna jen tehdy, když 
dojde k porušení nejen zákona o odpadech, ale i evropského právního předpisu. Musí tak dojít ke kumulativnímu 
porušení českého i komunitárního předpisu. Městský soud ovšem zaujal opačný právní názor, aniž osvětlil důvody, 
které jej k tomu vedly. V této části je tedy napadený rozsudek nejen nesprávný, ale rovněž nepřezkoumatelný pro 
nedostatek důvodů. 
[7] Ve správních rozhodnutích není uveden žádný evropský předpis, který byl porušen stěžovatelkou. Z tohoto důvodu 
jsou tato rozhodnutí nezákonná (nepřezkoumatelná pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů) a měla by být 
zrušena. Ustanovení čl. 1 písm. b) směrnice 75/442/EHS a čl. 26 odst. 1 písm. e) nařízení Rady 259/1993, které 
správní orgán I. stupně zmiňuje ve svém rozhodnutí, neukládají žádné povinnosti, jedná se pouze o ustanovení 
definiční. Žalovaný se soustředil pouze na stručné konstatování porušení českého právního předpisu, přestože 
primárně měl zkoumat, zda byl porušen předpis evropský a zda je rozhodnutí správního orgánu I. stupně věcně a 
formálně správné. Proto je i jeho rozhodnutí zásadně vadné a nepřezkoumatelné. 
[8] Stěžovatelka dále namítá, že se městský soud omezil pouze na výklad povinností osoby oprávněné ve smyslu § 4 
písm. d) zákona o odpadech zařadit odpad dle Katalogu odpadů, opominul však § 24 téhož zákona, který podává 
výčet povinností přepravce. Dle stěžovatelky je tedy otázkou, zda lze na přepravce aplikovat obecné ustanovení o 
oprávněné osobě v situaci, kdy existuje speciální ustanovení. Městský soud totiž ignoroval, že přeshraniční přeprava je 
v rámci zákona o odpadech regulována zcela nezávisle a odděleně a odkazuje na předpisy Evropských společenství. V 
tomto směru je § 53 odst. 1 zákona o odpadech naprosto jednoznačný. Městský soud se však nezabýval žádným 
evropským předpisem, který reguluje přeshraniční přepravu. 
[9] Stěžovatelka dále nepovažuje za prokázané, že jí přepravovaný odpad neměl být zařazen do tzv. zeleného 
seznamu a že byl určen k odstranění. Jednak trvá na tom, že v její roli jí postačovalo ujištění ze strany prodávajícího a 
kupujícího, o němž neměla důvod pochybovat. A trvá na tom, že znalecké závěry nejsou podepřeny žádným 
hodnověrným a profesionálním výzkumem, pokusem. Znalecký posudek trpí zásadními vadami, na jejichž základě 
nemůže sloužit jako důkaz. Rovněž nebylo prokázáno, že odpad byl při místním šetření správního orgánu I. stupně a 
znalce ve stejném stavu, v jakém jej do provozovny společnosti TOP-RAPAX složila stěžovatelka. 
[10] Na závěr stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k 
dalšímu řízení. Ve stručné replice ze dne 15. 12. 2010 podané k vyjádření žalovaného setrvala stěžovatelka na svém 
stanovisku. 
         (...) 
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. 
         (...) 
         IV.C. 
        Výklad skutkové podstaty správního deliktu a její naplnění 
        IV.C.1 
Výklad § 66 odst. 4 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
[39] Text ustanovení § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech, ve znění účinném v době spáchání správního deliktu i v 
době uložení pokuty, byl následující (zvýraznění doplněno): Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické 
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osobě oprávněné k podnikání nebo právnické 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 přeshraniční přepra tímto zákonem pro přeshraniční přepra tímto zákonem pro přeshraniční přepra tímto zákonem pro přeshraniční přepravu odpadu,avu odpadu,avu odpadu,avu odpadu, neplní podmínky stanovené ministerstvem v rozhodnutí 
ve věci přeshraniční přepravy odpadů nebo nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle § 58. 
(40] Městský soud vyložil toto ustanovení tak, že k založení deliktní odpovědnosti postačí porušení povinnosti uložené 
zákonem o odpadech. Stěžovatelka se naopak domnívá, že spojka „a“ implikuje, že musí být porušena kumulativně 
povinnost uložená nařízením Rady č. 259/93 a povinnost uložená zákonem o odpadech. Stěžovatelka i městský soud 
argumentují pouze jazykovým výkladem tohoto ustanovení. 
 [41] K významu jazykového výkladu při interpretaci norem Ústavní soud uvedl: „Dalším naprosto neudržitelným 
momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jeho jazykového výkladu. Jazykový výklad 
představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si 
jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis 
atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, 
smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“ [nález sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997 
(N 163/9 SbNU 399; 30/1998 Sb.)]. V jiném nálezu uvedl, že soud „není absolutně vázán doslovným zněním 
zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel 
zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jenž mají svůj základ v ústavně 
konformním právním řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí 
zakládat na racionální argumentaci.“ [nález sp. zn. Pl. ÚS 21/96 ze dne 4. 2. 1997 (N 13/7 SbNU 87; 63/1997 Sb.)]. 
 [42] Výklad § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech, který v kasační stížnosti prezentuje pomocí přísně jazykového 
argumentu stěžovatelka, je třeba jednoznačně odmítnout. Je totiž v rozporu s logikou působení práva EU v právu 
členského státu. 
 [43] Nařízení Rady je přímo vykonatelným právním aktem, který ke své aplikaci nevyžaduje provedení 
prostřednictvím vnitrostátního právního předpisu (čl. 249 Smlouvy ES, resp. dnes čl. 288 Smlouvy o fungování EU; 
srov. rozsudek ESD ze dne 10. 10. 1973 ve věci Fratelli Variola, 34/73, Recueil s. 981, bod 8; dále rozsudek ze dne 7. 
2. 1973 ve věci Komise v. Itálie, 39/72, Recueil s. 101, body 17 a 18). Některé otázky spjaté s aplikací nařízení, které 
jím nejsou upraveny, je však třeba upravit ve vnitrostátním právu [srov. rozsudek ESD ze dne 11. 1. 2001 ve věci 
Monte Arcosu, C-403/98, Recueil s. I-103, body 26-29]. Typicky se jedná o otázky institucionálního zabezpečení na 
národní úrovni, deliktní odpovědnosti (viz čl. 26 odst. 5 nařízení Rady č. 259/93 a rozsudek ESD ze d ne 2. 2. 1977 ve 
v ěci Amsterdam Bulb, 50/76, Recueil s. 137, body 31-33) atd. Platí tedy, že obsah nařízení Evropských společenství 
a národní legislativy, upravující určité aspekty dané matérie, se nepřekrývají, nýbrž doplňují (v české literatuře srov. 
obecně Král, R. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006). 
 [44] Povinnosti stanovené nařízením nemohou být uloženy rovněž národní legislativou (srov. věc Variola cit. v bodě 
[43] shora, body 10 a 11). Je proto zásadně vyloučeno, aby určité jednání porušilo povinnost stanovenou nařízením a 
současně i obsahově shodnou povinnost uloženou českým zákonem. Nesmyslný by byl rovněž takový výklad, který by 
založení deliktní odpovědnosti vázal na porušení povinnosti stanovené právními předpisy EU a současně na porušení 
obsahově odlišné povinnosti uložené českým zákonem. Deliktní odpovědnost by při tomto výkladu vznikla teprve 
porušením dvou různých povinností. To je absurdní a značně by snížilo možnost vymáhat povinnosti uložené nařízením 
Evropských společenství. Členské státy jsou přitom povinny účinně prosazovat právo EU [srov. k tomu též nález sp. zn. 
Pl. ÚS 66/04 ze dne 3. 5. 2006 (N 93/41 SbNU 195; 434/2006 Sb.) ve věci Evropského zatýkacího rozkazu, bod 81]. 
 [45] Nařízení Rady č. 259/93 upravuje jednak hmotněprávní předpoklady přeshraniční přepravy odpadů, jednak 
související procedurální pravidla. Současně umožňuje členským státům, aby přijaly v určitých otázkách odchylná 
pravidla. Takovým případem je čl. 4 odst. 3 písm. a) bod i) nařízení Rady č. 259/93, dle něhož mohou členské státy 
přijmout opatření k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy odpadů určených k odstranění. Česká republika této 
možnosti využila a v § 54 odst. 2 zákona o odpadech zakázala přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za 
účelem jejich odstranění. Tento zákaz uložený zákonem o odpadech není promítnutím povinnosti upravené nařízením 
Rady do vnitrostátního práva, nýbrž normou vnitrostátního původu, která doplňuje v přípustném rozsahu nařízení 
Rady. Vedle sebe existují pravidla uložená nařízením a zákonem, která se obsahově doplňují. 
 [46] Nejvyšší správní soud je toho názoru, že je třeba se přiklonit k výkladu založenému na systémovém argumentu, 
který reflektuje vztah mezi právem EU a právem vnitrostátním. Správního deliktu dle § 66 odst. 4 písm. g) zákona o 
odpadech se lze dopustit jak porušením povinnosti stanovené právními předpisy EU upravujícími dozor nad přepravou 
odpadů, tak pouze porušením povinnosti stanovené zákonem o odpadech pro přeshraniční přepravu odpadu. 
 [47] Takový výklad je i v souladu s teleologickým argumentem, dle něhož účelem skutkové podstaty tzv. jiného 
správního deliktu dle § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech je komplexně pokrýt protiprávní jednání, k němuž 
může dojít při přeshraniční přepravě odpadů. Vedle porušení norem práva EU přichází v úvahu i porušení norem práva 
vnitrostátního, stejně jako porušení správních aktů vydaných na jejich základě (rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí ve věci přeshraniční přepravy nebo nesplnění povinnosti uložené rozhodnutím dle § 58 zákona o odpadech). 
 [48] Ze skutečnosti, že § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech byl následně novelizován, nelze zpětně usuzovat na 
výklad této normy ve znění před novelou. Novelizace skutkové podstaty správního deliktu není v tomto případě 
nástrojem výkladu předchozí právní normy, nýbrž výrazem sankční politiky státu. 
 [49] Z toho vyplývá, že správní orgány byly oprávněny uložit pokutu dle § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech i jen 
za porušení povinnosti stanovené zákonem o odpadech. Tato námitka je nedůvodná. 
 [50] V návaznosti na shora vyřčené je třeba posoudit jako nedůvodnou rovněž námitku stěžovatelky, že rozhodnutí 
správních orgánů jsou nepřezkoumatelná pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů, neboť v jejich výroku není 
uvedeno žádné ustanovení nařízení Rady, které bylo porušeno. Nejvyšší správní soud dovodil, že k založení 
odpovědnosti za tzv. jiný správní delikt postačuje porušení povinnosti stanovené zákonem o odpadech pro 
přeshraniční přepravu odpadů. Ve výroku rozhodnutí správního orgánu I. stupně je uvedeno, že pokuta se stěžovatelce 
ukládá dle § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech za porušení § 54 odst. 2 téhož zákona. Výrok správního 
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rozhodnutí je z tohoto pohledu úplný, obsahuje právní ustanovení, podle něhož bylo rozhodováno, a vyhovuje tak 
požadavku § 68 odst. 2 správního řádu (viz rozsudek NSS ze dne 28. 11. 2007, čj. 7 As 7/2007 – 63). Rozhodnutí 
správních orgánů nejsou nepřezkoumatelná pro nesrozumitelnost ani pro nedostatek důvodů. 
 [51] Skutkový i právní popis jednání stěžovatelky, který je uveden ve výroku správního orgánu I. stupně, je dostatečně 
určitý. Je z něho zcela zřejmé, že stěžovatelka se dopustila správního deliktu tím, že se podílela na přeshraniční 
přepravě odpadů v rozporu s § 54 odst. 2 zákona o odpadech, neboť dovezla na území České republiky odpady za 
účelem jejich odstranění. Argumentace obsažená v odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně i rozhodnutí 
žalovaného je dostatečně srozumitelná a navazuje na výrok rozhodnutí. Stěžovatelce tedy bylo od počátku známo, co 
jí je kladeno za vinu, a nebyla tak zkrácena na svém právu argumentovat proti těmto rozhodnutím. 
       IV.C.2 
 Naplnění skutkové podstaty jednáním stěžovatelky 
[52] Nařízení Rady č. 259/93 neupravuje otázky týkající se deliktní odpovědnosti, nevymezuje tedy okruh 
odpovědných osob ani nevyjmenovává povinnosti, jejichž porušení zakládá deliktní odpovědnost. Nařízení pouze 
ukládá v čl. 26 odst. 5 členským státům, aby přijaly právní opatření k zákazu a potrestání nedovolené přepravy 
odpadů. 
[53] Přeprava odpadů, blíže vymezená ve výroku rozhodnutí správního orgánu I. stupně (zkráceně podána v bodě [1] 
shora), byla nepochybně přepravou nedovolenou ve smyslu čl. 26 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nařízení Rady č. 259/93. 
Byla totiž provedena bez oznámení příslušným orgánům odesílajícího i přijímajícího státu, a tudíž i bez příslušných 
povolení. Mezinárodní nákladní listy ani průvodní listy neobsahují všechny informace požadované pro přepravu 
odpadů (viz čl. 3 odst. 5 nařízení Rady), neboť v nich není specifikováno složení odpadu, plán přepravní trasy, druh a 
platnost oprávnění, na jehož základě je středisko na odstraňování odpadů provozováno. Pokud by se jednalo o 
přepravu za účelem využití odpadu, což stěžovatelka vytrvale tvrdí, bylo by navíc třeba uvést plánované metody 
odstranění zbytkových odpadů po provedené recyklaci, množství recyklovaného materiálu v poměru ke zbytkovým 
odpadům, odhad hodnoty recyklovaných materiálů (čl. 6 odst. 5 nařízení Rady). Odpad měl být odstraněn v rozporu s 
pravidly Evropských společenství (v zařízení bez patřičného povolení). 
[54] Přeprava byla nedovolená i z pohledu § 54 odst. 2 zákona o odpadech, přijatého v mezích čl. 4 odst. 3 písm. a) 
bod i) nařízení Rady č. 259/93. Toto ustanovení zakazuje přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za 
účelem jejich odstranění. Tento zákaz působí vůči všem subjektům a implikuje povinnost všech subjektů tento zákaz 
dodržovat. Modalitu zákazu obsaženou v právní normě lze převést na modalitu příkazu (viz Knapp, V. Teorie práva. 
Praha: C. H. Beck, 1995, s. 154). Takže norma, která stanoví zákaz přepravovat na území ČR odpady za účelem 
odstranění, se obsahově shoduje s normou ukládající všem subjektům příkaz nepřepravovat na území ČR odpady za 
účelem odstranění. Ustanovení § 54 odst. 2 zákona o odpadech stanoví povinnost. 
[55] Povinnost uložená § 54 odst. 2 zákona o odpadech míří samozřejmě především na odesílatele a příjemce 
odpadu, ale i na další subjekty. Zákon nikterak neomezuje okruh adresátů této povinnosti. Nepochybně proto tíží i 
dopravce, jejichž pomocí se přeshraniční přeprava odpadů uskutečňuje. Nutno poznamenat, že odpovědnost za tzv. 
jiné správní delikty dle zákona o odpadech je nejen objektivní, ale dokonce absolutní. Zákon totiž neupravuje žádný 
liberační důvod. Proto jakékoliv odkazy na dobrou víru stěžovatelky nemají při posuzování otázky, zda byl spáchán 
správní delikt, sebemenší relevanci (srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 1999, s p. z n. 7 A 
52/96, p ubl. i n S oudní judikatura ve věcech správních, roč. 2000, č. 1). Tyto okolnosti by eventuálně mohly mít 
význam při úvahách o výši sankce, neboť § 67 odst. 2 zákona o odpadech stanoví jen demonstrativní výčet kritérií, k 
nimž se přihlíží při stanovení výše sankce. 
[56] Nejen z tohoto důvodu je třeba odmítnout argumentaci stěžovatelky, která se snaží ze své odpovědnosti 
liberovat. Stěžovatelka byla nejen dopravcem (z tohoto titulu byla sankcionována), ale rovněž osobou, pro níž byl 
odpad do České republiky přepravován. Přímým příjemcem byla sice společnost TOP-RAPAX, ta však měla sehrát jen 
dílčí roli v podnikatelském záměru, který řídila stěžovatelka. Ostatně dle vyjádření stěžovatelky měl být odpad po 
vytřídění předán jí. 
[57] Jednou z povinností dopravce jakožto profesionála je zjistit, jaký odpad převáží, za jakým účelem, zda doklady 
doprovázející odpad jsou kompletní a zda byly učiněny všechny administrativní úkony vyžadované pro přeshraniční 
přepravu odpadů. Dopravce by měl být při uzavírání přepravní smlouvy obezřetný, řádně zkontrolovat povahu 
přepravovaného odpadu, event. by měl ve vlastním zájmu smluvně ošetřit riziko nepříznivých následků pro případ, že 
by byl odesílatelem či příjemcem odpadu uveden v omyl (obecně srov. rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2009, čj. 1 Afs 
94/2009 – 56). Stěžovatelka musela jakožto odborník v oblasti nakládání s odpady rozpoznat, že přepravovaný 
odpad nemůže být bez dalšího zpracování využit. Musela si tedy být vědoma toho, že nákladní listy, které dle čl. 5 
odst. 3 nařízení Rady č. 259/93 doprovázely jednotlivé přepravy, neobsahují všechny požadované informace (čl. 3 
odst. 5 nařízení Rady č. 259/93, viz bod [53] shora, které se podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.) a 
povolení příslušných orgánů odesílajícího a přijímajícího státu. Navíc, jak správně poukázaly správní orgány i městský 
soud, stěžovatelka měla četné zkušenosti s přeshraniční přepravou odpadů a byla jí známa striktní česká úprava a 
rozhodovací praxe žalovaného týkající se přepravy odpadů za účelem jejich odstranění. 
[58] Nejvyšší správní soud tedy s ohledem na shora uvedené uzavírá, že stěžovatelka svým jednáním porušila 
povinnost stanovenou § 54 odst. 2 zákona o odpadech, neboť se jako dopravce podílela na přeshraniční přepravě 
odpadů do České republiky za účelem jejich odstranění. Stěžovatelka tak naplnila skutkovou podstatu správního 
deliktu dle § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech. (...) 
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H.      Právo na informace H.      Právo na informace H.      Právo na informace H.      Právo na informace     
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Svobodný přístup kSvobodný přístup kSvobodný přístup kSvobodný přístup k    informacím: informace o probíhajícíminformacím: informace o probíhajícíminformacím: informace o probíhajícíminformacím: informace o probíhajícím trestním řízení trestním řízení trestním řízení trestním řízení    
 
kkkk    ustanovení § 11 ost. 4 písm a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kustanovení § 11 ost. 4 písm a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kustanovení § 11 ost. 4 písm a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kustanovení § 11 ost. 4 písm a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k    informacím, ve znění informacím, ve znění informacím, ve znění informacím, ve znění 
pozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisůpozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpipozdějších předpipozdějších předpipozdějších předpisůsůsůsů    
kkkk    ustanovení čl. 17 Listiny základních práv a svobodustanovení čl. 17 Listiny základních práv a svobodustanovení čl. 17 Listiny základních práv a svobodustanovení čl. 17 Listiny základních práv a svobod    
kkkk    ustanovení čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobodustanovení čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobodustanovení čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobodustanovení čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod    
kkkk    ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
 
    
Ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. Ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. Ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. Ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. nelze interpretovat automaticky tím 106/1999 Sb. nelze interpretovat automaticky tím 106/1999 Sb. nelze interpretovat automaticky tím 106/1999 Sb. nelze interpretovat automaticky tím 
způsobem, že jakékoliv informace z probíhajícího trestního řízení nebudou žadateli poskytnuty. způsobem, že jakékoliv informace z probíhajícího trestního řízení nebudou žadateli poskytnuty. způsobem, že jakékoliv informace z probíhajícího trestního řízení nebudou žadateli poskytnuty. způsobem, že jakékoliv informace z probíhajícího trestního řízení nebudou žadateli poskytnuty. 
Právě naopak, povinný subjekt s ohledem na ústavní zásady práva na informace musí vždy Právě naopak, povinný subjekt s ohledem na ústavní zásady práva na informace musí vždy Právě naopak, povinný subjekt s ohledem na ústavní zásady práva na informace musí vždy Právě naopak, povinný subjekt s ohledem na ústavní zásady práva na informace musí vždy 
zvážit, zda by poskytnutízvážit, zda by poskytnutízvážit, zda by poskytnutízvážit, zda by poskytnutím informace o probíhajícím trestním řízení mohl být zmařen předmět a m informace o probíhajícím trestním řízení mohl být zmařen předmět a m informace o probíhajícím trestním řízení mohl být zmařen předmět a m informace o probíhajícím trestním řízení mohl být zmařen předmět a 
účel trestního řízení, tedy zpochybněna role státu při zjišťování trestných činů, odhalování, účel trestního řízení, tedy zpochybněna role státu při zjišťování trestných činů, odhalování, účel trestního řízení, tedy zpochybněna role státu při zjišťování trestných činů, odhalování, účel trestního řízení, tedy zpochybněna role státu při zjišťování trestných činů, odhalování, 
stíhání a odsuzování pachatelů trestných činů či obecně při upevňování zákonnosti.stíhání a odsuzování pachatelů trestných činů či obecně při upevňování zákonnosti.stíhání a odsuzování pachatelů trestných činů či obecně při upevňování zákonnosti.stíhání a odsuzování pachatelů trestných činů či obecně při upevňování zákonnosti.    
Povinné suPovinné suPovinné suPovinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení [§ 11 odst. 4 písm. a) bjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení [§ 11 odst. 4 písm. a) bjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení [§ 11 odst. 4 písm. a) bjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení [§ 11 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím] pouze poté, co zváží, nakolik je zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím] pouze poté, co zváží, nakolik je zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím] pouze poté, co zváží, nakolik je zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím] pouze poté, co zváží, nakolik je 
důvod neposkytnutí informace vskutku ospravedlněn naléhavou společenskou potřeboudůvod neposkytnutí informace vskutku ospravedlněn naléhavou společenskou potřeboudůvod neposkytnutí informace vskutku ospravedlněn naléhavou společenskou potřeboudůvod neposkytnutí informace vskutku ospravedlněn naléhavou společenskou potřebou. . . .     
Tou bude pravidelně zájem státu na tom, aby poskytnuté informace neohrozily objasnění Tou bude pravidelně zájem státu na tom, aby poskytnuté informace neohrozily objasnění Tou bude pravidelně zájem státu na tom, aby poskytnuté informace neohrozily objasnění Tou bude pravidelně zájem státu na tom, aby poskytnuté informace neohrozily objasnění 
skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení 
údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud zásadu, že dokud zásadu, že dokud zásadu, že dokud 
pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede 
trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.     
Povinný subjekt vezme v potaz též ochranu práv a svobod druhých, např. obětí trestného činu Povinný subjekt vezme v potaz též ochranu práv a svobod druhých, např. obětí trestného činu Povinný subjekt vezme v potaz též ochranu práv a svobod druhých, např. obětí trestného činu Povinný subjekt vezme v potaz též ochranu práv a svobod druhých, např. obětí trestného činu 
(srov. § 8a o(srov. § 8a o(srov. § 8a o(srov. § 8a odst. 1 trestního řádu).dst. 1 trestního řádu).dst. 1 trestního řádu).dst. 1 trestního řádu).    
    

     
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. prosince 2010, č.j. 1 As 44/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. prosince 2010, č.j. 1 As 44/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. prosince 2010, č.j. 1 As 44/2010Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. prosince 2010, č.j. 1 As 44/2010----103 103 103 103     
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2011, publikováno jako rozhodnutí č. 2241)(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2011, publikováno jako rozhodnutí č. 2241)(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2011, publikováno jako rozhodnutí č. 2241)(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2011, publikováno jako rozhodnutí č. 2241)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:soudu:soudu:soudu:    
    
[1] Žalobce dne 26. 1. 2007 požádal Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 mj. o poskytnutí informace o obsahu 
usnesení o zahájení trestního stíhání bývalého příslušníka Policie ČR T. Č. pro jednání, kterého se dopustil dne 1. 5. 
2006 v Praze 2 na Palackého náměstí proti poškozené K. J., dále o obsahu usnesení nadřízeného státního 
zastupitelství, kterým bylo případně rozhodováno o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného T. 
Č., dále o usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Mgr. Martiny Ševčíkové čj. SV 
27/2006 ze dne 16. 11. 2006, kterým bylo trestní stíhání obviněného T. Č. zastaveno a konečně o obsahu usnesení 
nadřízeného státního zastupitelství, kterým bylo případně rozhodováno o stížnosti proti usnesení o zastavení trestního 
stíhání obviněného T. Č. Žádost podal s odvoláním na § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále též „informační zákon“). 
[2] Rozhodnutím Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 (dále též „správní orgán I. stupně“) ze dne 14. 3. 2007, 
sp. zn. SIN 1/2007, nebylo žádosti žalobce vyhověno, a to s odkazem na § 15 odst. 1 informačního zákona. 
Požadované informace jsou totiž podle správního orgánu I. stupně takového charakteru, že se na ně vztahuje omezení 
práva na informace podle § 11 odst. 4 písm. a) téhož zákona. 
[3] Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce odvolání, o kterém rozhodoval žalovaný. Ten napadené 
rozhodnutí zrušil a řízení podle informačního zákona zastavil. Žádost žalobce totiž nesplňovala podmínky k zahájení 
správního řízení, bylo ji třeba posoudit a vyřídit dle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. S odkazem na 
trestní řád pak žalovaný uzavřel, že žalobce nemá v trestním řízení postavení ani obviněného, ani poškozeného, ani 
zúčastněné osoby, proto mu nesvědčí právo nahlížet do spisu ve smyslu předpisů o trestním řízení.  
[4] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou podanou městskému soudu. Ten jeho žalobu zamítl. Odkázal 
přitom na § 11 odst. 4 písm. a) informačního zákona, podle něhož povinné subjekty mj. neposkytnou informace o 
probíhajícím trestním řízení. Podle § 12 téhož zákona všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt 
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tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to 
stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. Informování veřejnosti 
poskytováním informací sdělovacím prostředkům o činnosti orgánů činných v trestním řízení upravuje § 8a trestního 
řádu. Zákonná úprava § 11 odst. 4 písm. a) není ústavně nekonformní. Je naopak jedním ze zákonných omezení 
práva na informace, které český ústavní pořádek předpokládá. Zákon poskytování informací o probíhajícím trestním 
řízení vylučuje z režimu poskytování informací podle informačního zákona. Podřazuje jej totiž pod režim trestního 
řádu. Informační zákon se na poskytování informací o probíhajícím trestním řízení vůbec nevztahuje, neboť jeho 
úprava výslovně povinnost povinných subjektů poskytovat takovéto informace vylučuje. Proto v případě podané 
žádosti o tento typ informací není možný jiný postup, než v režimu informačního zákona tuto žádost považovat za 
žádost zjevně nepřípustnou, a proto řízení o takové žádosti zastavit [s odkazem na § 66 odst. 1 písm. b) správního 
řádu]. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze učinit jen v případech, kdy jde o takové informace, jejichž 
poskytování není z režimu informačního zákona explicitně vyloučeno. 
[5] Další námitky žalobce, týkající se aplikace vnitřního předpisu žalovaného, soud neshledal relevantními pro tuto 
věc. O daný vnitřní předpis se ostatně rozhodnutí žalovaného vůbec neopírá. 
(...) 
[13] Kasační stížnost je důvodná. 
[14] Nejvyšší správní soud nejprve shledal dílčí nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu [§ 103 o dst. 1 p ísm. 
d) s. ř. s .] (III.A.). Následně posoudil jako nesprávný právní názor městského soudu [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], 
podle něhož § 11 odst. 4 písm. a) informačního zákona vylučuje poskytnutí jakékoliv informace o trestním řízení, 
dokud toto není pravomocně ukončeno (III.B.). 
(...) 
          III.B. 
Výklad § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímVýklad § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímVýklad § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímVýklad § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím    
[21] Podle § 11 odst. 4 písm. a) informačního zákona povinné subjekty dále neposkytnou informace o probíhajícím 
trestním řízení. Městský soud má za to, že toto ustanovení vylučuje jakékoliv informace o trestním řízení, dokud toto 
není pravomocně ukončeno. Navíc se na žádosti směřující o informaci o probíhajícím trestním řízení podle městského 
soudu vůbec nevztahuje informační zákon. S těmito závěry stěžovatel nesouhlasí. 
[22] Nejvyšší správní soud z níže uvedených důvodů dává za pravdu stěžovateli. Nejprve vzal v úvahu ústavněprávní 
premisy svého rozhodnutí (III.B.1.), dále pak podpůrně zvážil argumenty vyplývající ze srovnávacího práva (III.B.2.). 
 III.B.1. 
 Ústavně konformní interpretace informačního zákona 
 [23] Jak uvedl zdejší soud v rozsudku ze dne 17. 6. 2010, čj. 1 As 28/2010 - 86 (Oživení, o. s. proti Technické správě 
komunikací hl. města Prahy), publ. pod č. 2128/2010 Sb. NSS, je třeba důsledně odlišovat případy, kdy se při 
poskytování informací vůbec nepostupuje dle informačního zákona, neboť se postupuje podle zvláštního zákona (§ 2 
odst. 3 tohoto zákona), a případy, kdy se postupuje podle informačního zákona a zvláštní zákon obsahuje pouze 
některé zvláštní normy (blíže bod 24 tamtéž). První okruh případů představuje např. nahlížení do spisu ve správním 
řízení, které je komplexně upraveno podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (viz detailně rozsudek NSS ze 
dne 13. 8. 2008, čj. 2 As 38/2007 - 78). Zvláštní zákon, aby byl vskutku zvláštním zákonem, musí poskytování 
informací upravit komplexně (srov. text § 2 odst. 3 informačního zákona ve znění novely č. 61/2006 Sb.). Druhý okruh 
případů, jak bude vysvětleno níže, zahrnuje poskytování informací o probíhajícím trestním řízení, jak je upraveno v § 
11 odst. 4 písm. a) informačního zákona a § 8a trestního řádu. 
 [24] Ustanovení § 65 trestního řádu ve spojení s § 2 odst. 3 informačního zákona vylučuje aplikaci posléze 
uvedeného zákona v situaci, kdy se určitá osoba domáhá nahlédnutí do trestního spisu. Nahlédnout do trestního 
spisu lze toliko v režimu § 65 trestního řádu, nikoliv v režimu informačního zákona. Požadavek komplexnosti úpravy 
splňuje toliko institut nahlížení do spisu podle § 65 trestního řádu, nikoliv ovšem § 8a trestního řádu (srov. k tomu 
bod [26] níže), kterého se městský soud a žalovaný dovolávají. Ustanovení § 65 trestního řádu totiž upravuje jak 
okruh osob, jimž právo nahlížet do spisu svědčí (odst. 1), tak práva spojená s nahlížením do spisu (odst. 1 a odst. 5), 
postup v situacích, kdy je nahlížení do spisu odepřeno (odst. 2) atd. Z uvedeného je patrné, že ustanovení § 65 
zakotvuje natolik komplexní postup při poskytování informací, že je podřaditelný pod ustanovení § 2 odst. 3 
informačního zákona (srov. též Rothanzl, L. In Furek, A. – Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 
Komentář. Praha : Linde, 2010, s. 286). Ostatně informační zákon počínaje účinností novely č. 61/2006 Sb. 
poskytnutí požadované informace formou nahlédnutí do (správního, soudního či jiného) spisu vůbec nezná. Nahlížení 
do spisu jako speciální forma seznámení se s informacemi ve spise je proto zásadně vyhrazeno toliko účastníkům 
řízení, resp. osobám, které osvědčí právní zájem, a je upraveno jednotlivými procesními řády. 
 [25] Nutno nicméně zdůraznit, že stěžovatel se nahlédnutí do trestního spisu nedomáhal, domáhal se pouze 
informace o důvodech rozhodnutí učiněných státním zastupitelstvím v dané věci. V takovémto případě není možné z 
níže podaných důvodů dát za pravdu městskému soudu a žalovanému, podle nichž na probíhající trestní řízení 
informační zákon nedopadá vůbec. 
 [26] Vedle § 65 upravuje poskytování informací trestní řád též v § 8a. Podle § 8a odst. 3 orgány činné v trestním 
řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací veřejným sdělovacím prostředkům (srovnatelně do 
31. 3. 2009, § 8a odst. 1). Jak již uvedl ke vztahu informačního zákona a trestního řádu Nejvyšší správní soud 
v rozsudku čj. 2 As 38/2007 - 78 (cit. v bodě [23] shora), trestní řád v § 8a neobsahuje komplexní úpravu týkající se 
poskytování informací. Proto ani nemůže být zvláštním právním předpisem ve smyslu § 2 odst. 3 informačního 
zákona, jenž by vylučoval možnost domáhat se poskytnutí informací podle informačního zákona. Jinými slovy, § 8a 
trestního řádu nelze vykládat tak, že vylučuje poskytování informací o probíhajícím trestním řízení jinou formou než 
poskytováním informací veřejným sdělovacím prostředkům ve smyslu § 8a odst. 3 (do 31. 3. 2009 odst. 1). Doktrína 
k tomu obdobně poukazuje na to, že § 8a trestního řádu upravuje speciální důvody, pro něž orgány činné v trestním 
řízení neposkytnou informace o své činnosti, ačkoliv při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupují dle 
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informačního zákona (viz též Rothanzl, L. In Furek, A. – Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 
Komentář. Praha : Linde, 2010, s. 287). 
 [27] Ve své dosavadní judikatuře se k interpretaci § 11 odst. 4 písm. a) informačního zákona Nejvyšší správní soud 
vyslovil zejména v rozsudku ze dne 16. 3. 2010, čj. 1 As 97/2009 – 119 (Šalamoun - Spolek na podporu nezávislé 
justice v ČR proti Ministerstvu spravedlnosti). V tomto rozsudku soud dospěl mj. k závěru, že podmínky omezení práva 
na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod jsou v případě aplikace § 11 odst. 4 písm. a) splněny. Právo na informace je omezeno zákonným ustanovením 
a současně je omezení poskytnutí informace z důvodu probíhajícího trestního řízení v demokratické společnosti 
nezbytné, právě z důvodů zachování veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti či ochrany práv a 
svobod druhých. Omezení práva na informace podle § 11 odst. 4 písm. a) tak je legitimní, to však nic nemění na tom, 
že musí být interpretováno restriktivním způsobem v souladu s cílem daného omezení. 
[28] Jak v cit. rozsudku ve věci Šalamoun soud dále uvedl, podstatný je obsah a okamžik doručení žádosti o informaci: 
„Po obdržení žádosti o informaci povinný subjekt nejprve posoudí, zda v konkrétním čase probíhá trestní řízení 
ohledně informace, která je požadována. O ukončených trestních řízeních informaci poskytne. Jedná-li se o informaci 
o probíhajícím trestním řízení, povinný subjekt uváží, zda by poskytnutím informace mohl být zmařen předmět a účel 
trestního řízení, tedy zpochybněna role státu při zjišťování trestných činů, odhalování, stíhání a odsuzování pachatelů 
trestných činů či obecně při upevňování zákonnosti. Jedině z tohoto důvodu je ospravedlnitelné veřejnosti požadované 
informace nezpřístupnit. Pokud nemůže být poskytnutím informace cíl trestního řízení zmařen nebo ohrožen, povinný 
subjekt informaci poskytne, neboť neexistuje důvod jejího dalšího utajení“ (zvýraznění doplněno). 
[29] Z cit. rozsudku tedy vyplývá opačná interpretace, než ke které dospěl městský soud. Ustanovení § 11 odst. 4 
písm. a) nelze interpretovat automaticky tím způsobem, že jakékoliv informace z probíhajícího trestního řízení 
nebudou žadateli poskytnuty. Právě naopak, povinný subjekt s ohledem na ústavní zásady práva na informace musí 
vždy zvážit, zda by poskytnutím informace o probíhajícím trestním řízení mohl být zmařen předmět a účel trestního 
řízení, tedy zpochybněna role státu při zjišťování trestných činů, odhalování, stíhání a odsuzování pachatelů trestných 
činů či obecně při upevňování zákonnosti. Obdobně ostatně judikoval zdejší soud již v rozsudku ze dne 14. 9. 2009, čj. 
6 As 18/2009 – 63 (publ. pod č. 1957/2009 Sb. NSS). V něm uvedl, že „[p]odle § 11 odst. 4 písm. a) zákona o 
svobodném přístupu k informacím […] nelze poskytovat informace, které mají vazbu a vztah k probíhajícímu 
trestnímu řízení a jejichž poskytnutí by mohlo jeho účel zmařit či ohrozit“ (zvýraznění doplněno). 
[30] S právním názorem vysloveným ve věci Šalamoun (stejně tak i v rozsudku čj. 6 As 18/2009 - 63, cit. v bodě [29] 
shora) je proto neslučitelný závěr městského soudu, podle něhož se na případy probíhajícího trestního řízení 
informační zákon vůbec nevztahuje. Městský soud má totiž nesprávně za to, že s ohledem na text § 11 odst. 4 písm. 
a) je aplikace tohoto zákona pro probíhající trestní řízení vyloučena, neboť kompletní úprava přístupu k informacím z 
probíhajícího trestního řízení je upravena toliko v trestním řádu. Takovýto závěr však není správný. Trestní řád 
neupravuje problematiku žádosti o informace komplexně ve všech jejích ohledech, ale komplexně normuje pouze 
žádosti o nahlédnutí do spisu (viz bod [24] shora). Jak uvádí správně stěžovatel, správní orgán I. stupně a žalovaný 
měli o jeho žádosti rozhodnout meritorně postupem upraveným v § 15 a 16 informačního zákona. 
(...) 
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K.    Integrovaná  prevence a omezování znečištK.    Integrovaná  prevence a omezování znečištK.    Integrovaná  prevence a omezování znečištK.    Integrovaná  prevence a omezování znečištění ění ění ění     
    

9999    
    
    
Okruh účastníků řízení o vydání integrovaného povoleníOkruh účastníků řízení o vydání integrovaného povoleníOkruh účastníků řízení o vydání integrovaného povoleníOkruh účastníků řízení o vydání integrovaného povolení    
 
kkkk    ustanovení § 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném ustanovení § 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném ustanovení § 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném ustanovení § 7 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 zněnregistru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve zněnregistru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve zněnregistru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších í pozdějších í pozdějších í pozdějších 
předpisůpředpisůpředpisůpředpisů    
kkkk    ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů     
 
 

„Zvláštními právními předpisy“ ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci Zvláštními právními předpisy“ ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci Zvláštními právními předpisy“ ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci Zvláštními právními předpisy“ ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci 
je nutno rozumět tzv. složkové právní předpisy, chránje nutno rozumět tzv. složkové právní předpisy, chránje nutno rozumět tzv. složkové právní předpisy, chránje nutno rozumět tzv. složkové právní předpisy, chránící jednotlivé složky životního prostředí ící jednotlivé složky životního prostředí ící jednotlivé složky životního prostředí ící jednotlivé složky životního prostředí 
(např. vodní zákon, zákon o lesích, zákon o ovzduší apod.). Jak správně dovodil městský soud, za (např. vodní zákon, zákon o lesích, zákon o ovzduší apod.). Jak správně dovodil městský soud, za (např. vodní zákon, zákon o lesích, zákon o ovzduší apod.). Jak správně dovodil městský soud, za (např. vodní zákon, zákon o lesích, zákon o ovzduší apod.). Jak správně dovodil městský soud, za 
takový „zvláštní právní předpis“ nelze považovat správní řád, neboť ten je vůči zákonu o takový „zvláštní právní předpis“ nelze považovat správní řád, neboť ten je vůči zákonu o takový „zvláštní právní předpis“ nelze považovat správní řád, neboť ten je vůči zákonu o takový „zvláštní právní předpis“ nelze považovat správní řád, neboť ten je vůči zákonu o 
integrované prevenci v postaintegrované prevenci v postaintegrované prevenci v postaintegrované prevenci v postavení vení vení vení lex generalis, lex generalis, lex generalis, lex generalis, a použije se tedy až subsidiárně v případě, že a použije se tedy až subsidiárně v případě, že a použije se tedy až subsidiárně v případě, že a použije se tedy až subsidiárně v případě, že 
speciální zákon neobsahuje příslušnou úpravu sám. speciální zákon neobsahuje příslušnou úpravu sám. speciální zákon neobsahuje příslušnou úpravu sám. speciální zákon neobsahuje příslušnou úpravu sám.     
    

     
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2011, č.j. 1 As 43/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2011, č.j. 1 As 43/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2011, č.j. 1 As 43/2011Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2011, č.j. 1 As 43/2011----53 53 53 53     

       (Z vlastních zdrojů)       (Z vlastních zdrojů)       (Z vlastních zdrojů)       (Z vlastních zdrojů)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudkuodůvodnění rozsudkuodůvodnění rozsudkuodůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: Nejvyššího správního soudu: Nejvyššího správního soudu: Nejvyššího správního soudu:    
    
[1] Usnesením ze dne 4. 9. 2007, č. j. 1293/ŽPZ/07/IP-136/Rc, rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen 
„krajský úřad“), že žalobkyně není účastníkem řízení o vydání integrovaného povolení provozovateli zařízení „Výroba 
acetylenu“, společnosti SIAD Czech spol. s. r. o. (dále jen „společnost SIAD“). Proti tomuto usnesení podala žalobkyně 
(dále též „stěžovatelka“) odvolání, které žalovaný v záhlaví specifikovaným rozhodnutím ze dne 18. 10. 2007 zamítl a 
potvrdil usnesení krajského úřadu. Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) pak rozsudkem ze dne 21. 1. 
2011, č. j. 5 Ca 391/2007 – 36 zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného a rozhodl o náhradě nákladů řízení. 
[2] Městský soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), stanoví 
v § 7 speciální okruh účastníků řízení o vydání integrovaného povolení. Za použití pravidla lex specialis derogat legi 
generali pak dospěl k závěru, že úprava vymezení účastníků řízení podle § 27 správního řádu se v daném případě 
neužije. Opačný výklad zastávaný žalobkyní by znamenal, že speciální (užší) vymezení účastníků obsažená ve 
zvláštních zákonech jsou zbytečná, protože jakákoli osoba, která by se cítila určitým rozhodnutím přímo dotčena ve 
svých právech a povinnostech, by se mohla dovolat § 27 odst. 2 správního řádu, a okruh účastníků by se tak libovolně 
rozšiřoval v závislosti na subjektivním pocitu dotčenosti takových osob. 
[3] Proti shora citovanému rozsudku městského soudu brojí stěžovatelka kasační stížností podanou v zákonné lhůtě. 
(...) 
[6] Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu důvodů uplatněných v kasační stížnosti a dospěl k 
závěru, že tato není důvodná. 
[7] V nyní projednávaném případě je klíčovou otázka, zda měly správní orgány stěžovatelce přiznat postavení 
účastníka řízení o vydání integrovaného povolení pro výrobnu acetylénu a plnírnu technických plynů provozovanou 
společností SIAD. V této souvislosti musí Nejvyšší správní soud v prvé řadě uvést, že nelze přisvědčit názoru 
stěžovatelky, že zákon o integrované prevenci nevymezuje úzce okruh účastníků. Naopak z dikce ustanovení § 7 
tohoto zákona vyplývá, že vymezuje pro účely řízení o vydání integrovaného povolení speciální okruh účastníků tohoto 
řízení, a tím vylučuje aplikaci obecné definice účastníků řízení dle § 27 správního řádu. Pokud se tedy stěžovatelka 
domáhala postavení účastníka v řízení podle zákona o integrované prevenci, musela by být některým z účastníků 
vymezených v příslušných ustanoveních tohoto zákona. 
[8] Dle § 7 odst. 1 zákona o integrované prevenci jsou „účastníky řízení o vydání integrovaného povolení vždy a) 
provozovatel zařízení, b) obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, c) kraj, na jehož území je nebo má 
být zařízení umístěno, d) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo 
hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů 
podle zvláštních právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, 
pokud se jako účastníci písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti 
podle § 8. Z logiky věci je zřejmé, že stěžovatelka nespadá ani pod jednu z výše vymezených kategorií účastníků [není 
provozovatelem zařízení, obcí, krajem, ani občanským sdružením či jiným sdružením podle písm. d) tohoto 
ustanovení]. 
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[9] K tomuto okruhu obligatorních účastníků se mohou připojit i účastníci fakultativní podle § 7 odst. 2 zákona o 
integrované prevenci, dle nějž se za účastníka řízení „považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních 
předpisů, není-li již jeho postavení účastníka vymezeno v odstavci 1“. „Zvláštními právními předpisy“ ve smyslu tohoto 
ustanovení je nutno rozumět tzv. složkové právní předpisy, chránící jednotlivé složky životního prostředí (např. vodní 
zákon, zákon o lesích,zákon o ovzduší apod.). Jak správně dovodil městský soud, za takový „zvláštní právní předpis“ 
nelze považovat správní řád, neboť ten je vůči zákonu o integrované prevenci v postavení lex generalis, a použije se 
tedy až subsidiárně v případě, že speciální zákon neobsahuje příslušnou úpravu sám. Opačný výklad, podaný 
stěžovatelkou, by naopak vedl ke zcela absurdním závěrům, jež by popíraly nutnost jakékoli právní úpravy speciálního 
okruhu účastníků ve zvláštních předpisech, jelikož by bylo vždy možno odkázat na obecnou úpravu ve správním řádu. 
Stěžovatelka své účastenství na základě některého ze složkových právních předpisů neprokázala, proto se nemohla 
stát účastníkem ani na základě § 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci. Tato kasační námitka je nedůvodná. 
[10] Stěžovatelce lze zcela přisvědčit, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v 
rozporu se zákonem a pokud se tak děje, musí být jedincům zaručena možnost bránit svá ohrožená práva před soudy. 
Prostředkem k ochraně práv stěžovatelky před případným nezákonným jednáním provozovatele výrobny acetylenu a 
plnírny technických plynů však nemůže být řízení o vydání integrovaného povolení, jehož účelem navíc nebylo v 
daném případě vydání povolení pro nově vznikající provoz, nýbrž pro zařízení fungující na stejném místě již několik let. 
Kasační soud se i zde ztotožňuje s názorem městského soudu, že újma, kterou žalobkyni nyní podle jejich vyjádření 
působí sousedství provozovny, nemůže být odčiněna v řízení, které se týká okruhu účastníků v řízení o vydání 
integrovaného povolení, v němž nejde o prokazování nových skutečností, které by stěžovatelce nebyly již dříve známy. 
V tomto řízení nelze uplatňovat argumenty proti samotnému umístění a povolení stavby a jejímu uvedení do provozu, 
neboť o tom bylo rozhodnuto již v dřívějších řízeních podle stavebního zákona. 
[11] Městský soud zcela v souladu s jím učiněnými závěry nepřistoupil k provedení důkazů navrhovaných 
stěžovatelkou, které se týkaly samotného provozu výrobny acetylenu a plnírny technických plynů. Předmětem řízení 
před městským soudem totiž nebyly otázky provozu tohoto zařízení, nýbrž účastenství žalobkyně v řízení o vydání 
integrovaného povolení. Kasační námitka směřující do neprovedení důkazů navrhovaných stěžovatelkou je proto 
nedůvodná. 
(...) 
 
 

10101010    
 
Podstatná a nepodstatná změna vPodstatná a nepodstatná změna vPodstatná a nepodstatná změna vPodstatná a nepodstatná změna v    provozu zařízení provozu zařízení provozu zařízení provozu zařízení     
 
kkkk    ustanovení § 2 písm. j), § 7, § 19a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování ustanovení § 2 písm. j), § 7, § 19a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování ustanovení § 2 písm. j), § 7, § 19a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování ustanovení § 2 písm. j), § 7, § 19a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevprevprevprevenci), ve znění pozdějších předpisůenci), ve znění pozdějších předpisůenci), ve znění pozdějších předpisůenci), ve znění pozdějších předpisů    
kkkk    ustanovení § 68 odst. 3, § 92 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 68 odst. 3, § 92 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 68 odst. 3, § 92 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 68 odst. 3, § 92 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů     
 
    
Úvaha krajského úřadu ohledně rozsahu změny v provozu zařízení vÚvaha krajského úřadu ohledně rozsahu změny v provozu zařízení vÚvaha krajského úřadu ohledně rozsahu změny v provozu zařízení vÚvaha krajského úřadu ohledně rozsahu změny v provozu zařízení v    odůvodnění jeho rozhodnutí odůvodnění jeho rozhodnutí odůvodnění jeho rozhodnutí odůvodnění jeho rozhodnutí 
není uvedena, a to jak ve vnení uvedena, a to jak ve vnení uvedena, a to jak ve vnení uvedena, a to jak ve vztahu k účinkům na člověka a životní prostředí, tak ve vztahu k ztahu k účinkům na člověka a životní prostředí, tak ve vztahu k ztahu k účinkům na člověka a životní prostředí, tak ve vztahu k ztahu k účinkům na člověka a životní prostředí, tak ve vztahu k 
případnému překročení prahových hodnot dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Stejně případnému překročení prahových hodnot dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Stejně případnému překročení prahových hodnot dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Stejně případnému překročení prahových hodnot dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Stejně 
tak je tomu i v případě odůvodnění rozhodnutí stěžovatele, v němž v podstatě pouze odkázal na tak je tomu i v případě odůvodnění rozhodnutí stěžovatele, v němž v podstatě pouze odkázal na tak je tomu i v případě odůvodnění rozhodnutí stěžovatele, v němž v podstatě pouze odkázal na tak je tomu i v případě odůvodnění rozhodnutí stěžovatele, v němž v podstatě pouze odkázal na 
rozhrozhrozhrozhodnutí krajského úřadu, aniž cokoli dalšího doplnil. odnutí krajského úřadu, aniž cokoli dalšího doplnil. odnutí krajského úřadu, aniž cokoli dalšího doplnil. odnutí krajského úřadu, aniž cokoli dalšího doplnil.     
Není tedy jasné, na základě jakých důvodů byla v daném případě změna v provozu zařízení Není tedy jasné, na základě jakých důvodů byla v daném případě změna v provozu zařízení Není tedy jasné, na základě jakých důvodů byla v daném případě změna v provozu zařízení Není tedy jasné, na základě jakých důvodů byla v daném případě změna v provozu zařízení 
vyhodnocena jako změna nikoli podstatná, což je třeba ve shodě s městským soudem vyhodnocena jako změna nikoli podstatná, což je třeba ve shodě s městským soudem vyhodnocena jako změna nikoli podstatná, což je třeba ve shodě s městským soudem vyhodnocena jako změna nikoli podstatná, což je třeba ve shodě s městským soudem 
považovat za závažný deficit rozhpovažovat za závažný deficit rozhpovažovat za závažný deficit rozhpovažovat za závažný deficit rozhodnutí stěžovatele, pro který bylo jeho rozhodnutí nutno zrušit a odnutí stěžovatele, pro který bylo jeho rozhodnutí nutno zrušit a odnutí stěžovatele, pro který bylo jeho rozhodnutí nutno zrušit a odnutí stěžovatele, pro který bylo jeho rozhodnutí nutno zrušit a 
vrátit mu věc k dalšímu řízení.vrátit mu věc k dalšímu řízení.vrátit mu věc k dalšímu řízení.vrátit mu věc k dalšímu řízení.    
    

     
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. července 2011, č.j. 9 As 36/2011 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. července 2011, č.j. 9 As 36/2011 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. července 2011, č.j. 9 As 36/2011 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. července 2011, č.j. 9 As 36/2011 ----105 105 105 105     

       (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssou       (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssou       (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssou       (Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www.nssoud.cz)d.cz)d.cz)d.cz)    
  
ZZZZ    odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:    
    
Podanou kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného pravomocného 
rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 11. 7. 
2008, č. j. 580/295/ENV/08, jímž zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) ze dne 12. 3. 2008, č. j. MSK 27493/2008, o 
změně integrovaného povolení pro zařízení „Závod 13 - Ocelárna“ vydaného osobě zúčastněné na řízení. 
Napadeným rozsudkem shledal městský soud žalobu jako důvodnou a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), rozhodnutí stěžovatele, 
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zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů; současně vyslovil, že se věc vrací stěžovateli zpět k 
dalšímu řízení, v němž je v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku. 
Podstatou projednávané věci byla otázka účastenství žalobce v řízení o změně integrovaného povolení vydaného 
osobě zúčastněné na řízení podle 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. Důvodem pro zamítnutí odvolání byl závěr, že žalobce nebyl a nemohl být účastníkem předmětného 
správního řízení podle zákona o integrované prevenci. Tento závěr však stěžovatel dle názoru městského soudu 
nedostatečně odůvodnil. 
Městský soud přitom primárně vycházel z materiálního pojetí účastenství ve správním řízení, které se odvíjí od toho, 
zda zákon určité osobě účastenství v řízení přiznává. Rozhodující je proto právní úprava, dle které žalobce jako 
občanské sdružení, jehož předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle 
zvláštních právních předpisů, je účastníkem řízení o změně integrovaného povolení pokud: 

(i) půjde o podstatnou změnu v provozu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na člověka 
nebo životní prostředí [§ 2 písm. j) ve spojení s § 19a odst. 1 a 2 zákona o integrované prevenci] a  

(ii) jako účastník se písemně přihlásí správnímu orgánu do 8 dnů od zveřejnění stručného shrnutí údajů ze 
žádosti o změnu [§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci]. 

To znamená, že účastenství žalobce se odvíjí od toho, zda změna v provozu zařízení, jež je předmětem řízení o změně 
integrovaného povolení, je podstatná či nikoliv. Bylo tedy třeba, aby stěžovatel ve svém rozhodnutí podrobně a v 
úplnosti vyložil své úvahy, na jejichž základě dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v 
provozu zařízení, což neučinil. Stěžovatel v tomto směru pouze konstatoval, že rozhodnutí krajského úřadu se týkalo 
nepodstatné změny integrovaného povolení k předmětnému zařízení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované 
prevenci a tento postup byl v daném rozhodnutí řádně odůvodněn. V rozhodnutí krajského úřadu je však uvedeno, že 
se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, aniž by bylo patrné, na základě jaké úvahy krajský úřad k tomuto 
závěru dospěl. 
Závěr krajského úřadu, resp. stěžovatele, dle kterého se v projednávaném případě jedná o nepodstatnou změnu v 
provozu zařízení, v důsledku čehož žalobce nebyl a nemohl být účastníkem předmětného řízení o změně 
integrovaného povolení, tak nebylo možné přezkoumat. Proto městský soud napadené rozhodnutí stěžovatele zrušil a 
věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že setrvá-li na svém závěru o nepodstatnosti změny v provozu zařízení, vysvětlí, 
jakým způsobem k němu dospěl. 
 (...) 
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je 
podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatel je zastoupen osobou s 
vysokoškolským právnickým vzděláním (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Poté přezkoumal napadený rozsudek městského soudu 
v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), ověřil při tom, zda napadený 
rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), a dospěl k závěru, 
že kasační stížnost není důvodná. 
V dané věci, vzhledem k obsahu kasační stížnosti a napadenému rozsudku, jde především o to, zda městský soud 
správně vyhodnotil napadené rozhodnutí stěžovatele jako nepřezkoumatelné, a to pro nedostatek důvodů k zamítnutí 
odvolání žalobce pro jeho nepřípustnost podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu. 
V této souvislosti je třeba nejprve připomenout, že nestanoví-li zákon jinak, má podle § 81 odst. 1 správního řádu 
právo podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu účastník řízení. Odvolání podané osobou od účastníka řízení 
odlišnou je pak nutno považovat za nepřípustné a podle § 92 odst. 1 správního řádu má správní orgán povinnost 
takové odvolání rozhodnutím zamítnout. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány 
předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. 
Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, 
posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení 
nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. Z uvedeného plyne, že na nepřípustné odvolání, které neodůvodňuje použití 
některého z mimořádných opravných prostředků, může správní orgán reagovat pouze zamítavým rozhodnutím; k 
tomu viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. III. ÚS 542/09, dostupný na http://nalus.usoud.cz. 
Stěžovatel rozhodl o zamítnutí odvolání žalobce s tím, že nebyl a nemohl být účastníkem předmětného správního 
řízení ve věci změny integrovaného povolení, neboť: „rozhodnutí krajského úřadu se týkalo nepodstatné změny 
integrovaného povolení k předmětnému zařízení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a tento postup byl 
v napadeném rozhodnutí řádně odůvodněn. Podle uvedeného ustanovení se v tomto případě nevyužívá speciální 
postup správního řízení ve smyslu § 3 – 15 zákona o integrované prevenci, a to na rozdíl od řízení o podstatné změně 
v provozu zařízení ve smyslu § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci, resp. od řízení o vydání integrovaného 
povolení. Znamená to také, že v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení, kterou provede úřad z moci 
úřední, se nevyužívá ust. § 7 vymezující okruh účastníků řízení v řízení o vydání integrovaného povolení nebo v řízení o 
podstatné změně integrovaného povolení…“. 
Z uvedeného je nepochybné, že stěžovatel, stejně jako posléze i městský soud, správně vycházel z materiálního 
vymezení účastníků správního řízení, nikoli z toho, s kým krajský úřad ve skutečnosti jednal (k tomu viz usnesení 
Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2003, č. j. 7 A 56/2002 - 54, publikované pod č. 162/2004 Sb., dostupné 
též z www.nssoud.cz, stejně jako další citovaná rozhodnutí zdejšího soudu). 
Účastníkem řízení je totiž ten, komu správní řád (§ 27), případně zvláštní zákon takové postavení přiznává, resp. kdo 
splňuje podmínky hypotézy příslušné právní normy; tou je v daném případě zákon o integrované prevenci. Uvedený 
zákon v § 7 samostatně vymezuje okruh účastníků řízení o vydání integrovaného povolení, mezi které pod písm. d) 
řadí občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž 
předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních 
předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci 
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písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 8 citovaného 
zákona. 
Žalobce tedy jako občanské sdružení ve výše uvedeném smyslu může být účastníkem řízení o vydání integrovaného 
povolení. Je-li integrované povolení již vydané a vede se řízení o jeho změně, je možnost účastenství žalobce závislá 
na tom, o jakou změnu se jedná. V případě změny podstatné se podle § 19a odst. 1 postupuje přiměřeně podle § 3 až 
§ 15 zákona o integrované prevenci, tedy se užije též § 7 umožňující účastenství žalobce. Naproti tomu v případě, že 
se nejedná o změnu podstatnou, tak se uvedená ustanovení včetně § 7 nepoužijí a podle § 19a odst. 2 zákona o 
integrované prevenci změnu povolení provede úřad sám a zveřejní ji. Potud je argumentace stěžovatele obsažená v 
jeho rozhodnutí zcela v pořádku a odpovídá relevantní právní úpravě, dle které je pro posouzení možného účastenství 
žalobce určující závěr ohledně toho, o jak rozsáhlou změnu integrovaného povolení, resp. jím upravených podmínek, 
provozu se jedná. 
Kritéria pro toto posouzení a určení, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o podstatnou změnu v provozu 
zařízení či nikoli jsou přitom dána v § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, který jako podstatnou změnu v 
provozu zařízení stanoví takovou změnu: „…, která může mít podle uvážení správního úřadu, který je místně příslušný 
k vydání integrovaného povolení, významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí; změny v provozu 
zařízení nebo rozšíření provozu zařízení se vždy považují za podstatné, když změna nebo rozšíření samy o sobě 
překračují prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. 
Stěžovatel se ve svém rozhodnutí ohledně rozsahu změny integrovaného povolení žádným způsobem věcně nevymezil 
a nevysvětlil nesplnění uvedených kritérií; pouze odkázal na rozhodnutí krajského úřadu s tím, že jeho postup byl 
řádně odůvodněn. Nicméně ani v rozhodnutí krajského úřadu není obsaženo nic, z čeho by ve smyslu výše uvedených 
zákonných kritérií bylo možné dovodit, že se v případě změny integrovaného povolení pro zařízení „Závod 13 – 
Ocelárna“ skutečně jedná o změnu nepodstatnou. V kasační stížnosti sice stěžovatel odkazuje na podrobné 
odůvodnění rozhodnutí krajského úřadu, konkrétně na str. 10 až 12, avšak zde z hlediska posouzení rozsahu změny 
krajský úřad pouze stručně konstatuje, že na základě předložených podkladů došel k závěru, že: „se nejedná o 
podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. m) zákona o integrované prevenci…“ [pozn. NSS: správně § 
2 písm. j) zákona o integrované prevenci, neboť s účinností od 12. 2. 2008, tj. již v době vydání rozhodnutí krajského 
úřadu, bylo novelou provedenou zákonem č. 25/2008 Sb. dosavadní písm. m) označeno jako písm. j), pozn. 
Nejvyššího správního soudu]. 
Úvaha krajského úřadu ohledně rozsahu změny v provozu zařízení v odůvodnění jeho rozhodnutí není uvedena, a to 
jak ve vztahu k účinkům na člověka a životní prostředí, tak ve vztahu k případnému překročení prahových hodnot dle 
přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Stejně tak je tomu i v případě odůvodnění rozhodnutí stěžovatele, v němž 
v podstatě pouze odkázal na rozhodnutí krajského úřadu, aniž cokoli dalšího doplnil. Není tedy jasné, na základě 
jakých důvodů byla v daném případě změna v provozu zařízení vyhodnocena jako změna nikoli podstatná, což je třeba 
ve shodě s městským soudem považovat za závažný deficit rozhodnutí stěžovatele, pro který bylo jeho rozhodnutí 
nutno zrušit a vrátit mu věc k dalšímu řízení. 
Bez uvedené úvahy nemůže rozhodnutí stěžovatele obstát a dlužno dodat, že se nejedná o úvahu směřující k 
meritornímu posouzení rozhodnutí krajského úřadu, ke které by stěžovatel nebyl oprávněn, jak tvrdí v kasační 
stížnosti. Jak již bylo vysvětleno výše, jedná se o klíčovou úvahu z hlediska účastenství žalobce v příslušném správním 
řízení, které bylo předmětem rozhodování ze strany stěžovatele a které není samoúčelné, neboť žalobce je díky němu 
nositelem procesních práv, jejichž prostřednictvím usiluje o dosažení co nejlepšího výsledku řízení z hlediska zdraví 
lidí a ochrany životního prostředí. Ostatně ochrana těchto hodnot je jedním z cílů zákona o integrované prevenci, 
který, vedle ostatních právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, veterinární péče a ochrany zdraví, 
směřuje k trvale udržitelnému rozvoji pomocí maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek 
životního prostředí. 
Lze proto uzavřít, že stěžovatel byl povinen rozhodnutí řádně odůvodnit (v intencích výše uvedeného), toto odůvodnění 
nelze nahradit vyjádřením obsaženým v kasační stížnosti, resp. vyjádřením k žalobě, na které stěžovatel odkazuje. 
Nedostatek odůvodnění vydaného rozhodnutí nemůže být dodatečně zhojen případným podrobnějším rozborem 
právní problematiky učiněným až v soudním řízení o přezkumu tohoto rozhodnutí (srov. např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 18. 9. 2003, č. j. 1 A 629/2002 - 25, publikovaný pod č. 73/2004 Sb. NSS, či rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2008, č. j. 8 Afs 66/2008 - 71). 
Nutno totiž zdůraznit, že soudní přezkum je založen na kasačním principu, což znamená, že správní soud je oprávněn 
pouze zrušit napadené rozhodnutí a zavázat správní orgán svým právním názorem, přičemž v rozhodnutí absentující 
úvahu správního orgánu nemůže nahradit svou vlastní úvahou. Ta musí být obsažena v samotném správním 
rozhodnutí, které musí splňovat předepsané náležitosti, a to jak formální, tak obsahové. Náležitosti správního 
rozhodnutí jsou explicitně upraveny v § 68 správního řádu a jsou jimi: výroková část, odůvodnění a poučení účastníků, 
přičemž odůvodnění má poskytnout skutkovou a právní oporu výroku rozhodnutí. Jinak řečeno, z odůvodnění 
jakéhokoli správního rozhodnutí tak musí být zřejmé, proč správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno v jeho výroku. 
Úlohou odůvodnění správního rozhodnutí je zejména doložit správnost a nepochybně i zákonnost postupu správního 
orgánu, jakož i vydaného rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu je zde nutno uvést: (i) 
důvody výroku rozhodnutí, (ii) podklady pro jeho vydání, (iii) úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení 
podkladů pro rozhodnutí a při výkladu právních předpisů a (iv) informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s 
návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 
Vzhledem k tomu, že těmto požadavkům stěžovatel svým rozhodnutím nedostál, neboť v jeho odůvodnění není 
obsažena pro posuzovanou věc zcela zásadní úvaha ohledně rozsahu změny v provozu zařízení „Závod 13 – 
Ocelárna“, městský soud nepochybil, pokud jeho rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku 
důvodů. Kasační stížnost proto byla shledána nedůvodnou a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 věty poslední 
zamítl. 
(...) 
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PŘÍLOHA č. 1PŘÍLOHA č. 1PŘÍLOHA č. 1PŘÍLOHA č. 1    
 
 

SSSSSSSSeeeeeeeezzzzzzzznnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmm        sssssssslllllllloooooooožžžžžžžžkkkkkkkkoooooooovvvvvvvvýýýýýýýýcccccccchhhhhhhh        zzzzzzzzáááááááákkkkkkkkoooooooonnnnnnnnůůůůůůůů        vvvvvvvv        oooooooobbbbbbbbllllllllaaaaaaaassssssssttttttttiiiiiiii        žžžžžžžžiiiiiiiivvvvvvvvoooooooottttttttnnnnnnnnííííííííhhhhhhhhoooooooo        pppppppprrrrrrrroooooooossssssssttttttttřřřřřřřřeeeeeeeeddddddddíííííííí                
 
 
Na úseku ochrany vodNa úseku ochrany vodNa úseku ochrany vodNa úseku ochrany vod 
 
 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 
Na úseku ochrany ovzdušíNa úseku ochrany ovzdušíNa úseku ochrany ovzdušíNa 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 krajinyNa úseku ochrany přírody a krajinyNa úseku ochrany přírody a krajinyNa 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 živočichy, 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 žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o 
změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších 
předpisů, 
 

Na úseku ochrany zemědělského půdnNa úseku ochrany zemědělského půdnNa úseku ochrany zemědělského půdnNa úseku ochrany zemědělského půdního fonduího fonduího fonduího 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 těžbouNa úseku geologie, ochrany nerostného bohatství  a  ekologického dohledu nad těžbouNa úseku geologie, ochrany nerostného bohatství  a  ekologického dohledu nad těžbouNa úseku geologie, ochrany nerostného bohatství  a  ekologického dohledu nad těžbou 
 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, (ve znění pozdějších předpisů), 
 
 

Na úseku odpadového hospodářstvíNa úseku odpadového hospodářstvíNa úseku odpadového hospodářstvíNa 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 těžebním odpadem a o změně některých zákonů, 
 
 
 
 



 126

 
Na úseku posuzování vlivů na životní prostředíNa úseku posuzování vlivů na životní prostředíNa úseku posuzování vlivů na životní prostředíNa úseku posuzování vlivů na životní prostředí 
 

- zákon č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů  (zákon o posouzení vlivů na životní prostředí), ve  znění pozdějších 
předpisů, 
 

 
Na úseku nakládání sNa úseku nakládání sNa úseku nakládání sNa úseku nakládání s    chemickými látkamichemickými látkamichemickými látkamichemickými látkami 
 

- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, 

 
 
Na úseku prevence závažných haváriíNa úseku prevence závažných haváriíNa úseku prevence závažných haváriíNa úseku prevence závažných havárií 
 

- zákon  č. 59/2006 Sb., o  prevenci  závažných  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 závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 

 
    
Na úseku nakládání sNa úseku nakládání sNa úseku nakládání sNa úseku nakládání s    geneticky modifikovanými organismy a produktygeneticky modifikovanými organismy a produktygeneticky modifikovanými organismy a produktygeneticky 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 znečištěníNa úseku integrované prevence a omezování znečištěníNa úseku integrované prevence a omezování znečištěníNa 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 životního prostředí  
a integrovaném systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
 
Na úseku starých ekologických zátěží a ekologické újmyNa úseku starých ekologických zátěží a ekologické újmyNa úseku starých ekologických zátěží a ekologické újmyNa úseku starých ekologických zátěží 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.  

 
 
 
    
    
    
    
    


