
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JJ  UU  DD  II  KK  AA  TT  UU  RR  AA  
 

VV  PPRRÁÁVVUU  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍHHOO  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ    
22001133  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAHA 2014 



 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



 3

MMIINNIISSTTEERRSSTTVVOO  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍHHOO  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  
 

SSEEKKCCEE  SSTTÁÁTTNNÍÍ  SSPPRRÁÁVVYY    
  

OODDBBOORR    PPRRÁÁVVNNÍÍ  AA  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  SSTTÁÁTTNNÍÍ  SSPPRRÁÁVVYY  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJ  UU  DD  II  KK  AA  TT  UU  RR  AA  
 

VV  PPRRÁÁVVUU  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍHHOO  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ    
22001133  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZZpprraaccoovvaall::  kkoolleekkttiivv  ooddbboorruu  pprráávvnnííhhoo  aa  řříízzeenníí  ssttááttnníí  sspprráávvyy    
Č.j.: 41526/ENV/14, 1066/430/14  
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 5

  
  
  
  
  
  
ÚÚvvooddeemm::    
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AA..  SSpprráávvnníí  řříízzeenníí  aa  ppřřeessttuuppkkoovvéé  řříízzeenníí    
 

664466 
 

I. Vyloučení závazného stanoviska ze soudního přezkumu 
II. Vyloučení rozhodnutí o změně závazného stanoviska ze soudního přezkumu 
 
k ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů 
k ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Žalobou napadené závazné stanovisko je vyloučeno ze soudního přezkumu. Je tomu tak proto, 

že předmětné stanovisko je pouhým podkladem pro vydání konečného rozhodnutí o odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu. Toto stanovisko – souhlas s odnětím - však samo o 
sobě není způsobilé založit práva nebo povinnosti žalobce. Až konečné rozhodnutí o odnětí 
půdy je tak způsobilé zasáhnout do práv a povinností žalobce.  

 
II. Je vyloučen samostatný soudní přezkum nejen závazných stanovisek, ale též i takových 

rozhodnutí, kterými byla tato závazná stanoviska změněna v přezkumném řízení postupem 
podle § 149 odst. 5 správního řádu. Ve správním soudnictví je proto přípustné přezkoumávat 
rozhodnutí, jímž bylo v přezkumném řízení závazné stanovisko změněno teprve až v rámci 
soudního přezkumu meritorního správního rozhodnutí, jemuž toto závazné stanovisko (ve 
znění změnových rozhodnutí) slouží pouze jako podklad. 

 
  
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. listopadu 2013, č. j. 11A 238/2010) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění usnesení Městského soudu v Praze: 

 
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí ministra životního prostředí, 
kterým podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu 
zamítl rozklad společnosti CPI Park Žďárek a.s. ze dne 1. 3. 2010 a rozklad Družstva Land ze dne 1. 3. 
2010, a jimi napadené rozhodnutí ministra ze dne 9. 2. 2010, 10552/ENV/10, potvrdil. 
Napadeným rozhodnutím bylo ve zkráceném přezkumném řízení dle ustanovení § 149 odst. 5 správního 
řádu s ohledem na ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu zrušeno závazné stanovisko Ministerstva 
životního prostředí, odboru ochrany horninového a půdního prostředí, ze dne 21. 4. 2008, čj: 
23890/ENV/08, ve znění opravného usnesení Ministerstva životního prostředí, ze dne 15. 5. 2008, čj: 
37603/ENV/08. Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 21.4.2008 ministerstvo životního prostředí, odbor 
ochrany horninového a půdního prostředí, dle § 17 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, udělil dle § 9 odst. 6 tohoto zákona souhlas s trvalým odnětím 
53,1868 ha zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Knínice u Libouchce a v k.ú. 
Žďár u Velkého Chvojna (dále také souhlas nebo závazné stanovisko). Nemovitosti, jichž se souhlas 
týká, byly vloženy do obchodní společnosti CPI Park Žďárek. Následně Přátelé přírody – Občanská 
společnost podala podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci uděleného souhlasu. Dne 9. 2. 2010 
bylo vydáno rozhodnutí, proti kterému žalobce a Družstvo Land podali rozklad. 
Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě poukázal na to, že souhlas s trvalým odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. je závazným 
stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, to znamená, že není samostatným 
správním rozhodnutím a nikomu práva nebo povinnosti nezakládá. Rozhodnutím, které subjektivní 
práva a povinnosti zakládá, je tedy až rozhodnutí příslušného správního orgánu dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož je 
závazné stanovisko podkladem. 
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Osoba zúčastněná na řízení poukázala kromě jiného na to, že žalobě nelze vyhovět i z toho důvodu, 
že napadá rozhodnutí, které je ze soudního přezkumu vyloučeno. Předmětem soudního přezkumu je až 
konečné rozhodnutí ve věci, jemuž bylo závazné stanovisko podkladem, ať již se jedná o závazné 
stanovisko přezkoumávané v rámci odvolacího nebo přezkumného řízení (tj. i v případě, že závazné 
stanovisko bylo v přezkumném řízení změněno nebo zrušeno a bylo vydáno nové; rozhodnutí vydaná v 
přezkumném řízení – stejně jako přezkoumávané závazné stanovisko – žalována být samostatně u 
správního soudu nemohou. Osoba zúčastněná na řízení odkázala na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 20. 3. 2013, čj: 6 As 64/2012-21, kdy je uvedeno, že „je vyloučen samostatný soudní 
přezkum nejen závazných stanovisek, ale též i takových rozhodnutí, kterými byla tato závazná 
stanoviska změněna v přezkumném řízení postupem dle § 149 odst. 5 správního řádu.“ 
 
Soud uvážil o podané žalobě takto: 
Žalobou proti rozhodnutí správního orgánu se lze ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. domáhat 
přezkoumání úkonů správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují subjektivní 
veřejná práva a povinnosti. Pro tyto úkony zavádí s.ř.s. v uvedeném ustanovení legislativní zkratku 
rozhodnutí. Zároveň s.ř.s. v ust. § 70 vylučuje ze soudního přezkumu ty úkony správního orgánu, 
které nejsou rozhodnutí, tzn. ty úkony, který nejsou způsobilé přivodit následky předpokládané v ust. 
§ 65 odst. 1 s.ř.s. Žaloba proti takovému úkonu je pak podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná. 
Soud proto posuzoval, zda žalobou napadené rozhodnutí, kterým bylo podle ust. § 149 odst. 5 správního 
řádu změněno závazné stanovisko vydané podle § 149 správního řádu, je rozhodnutím, jímž se mění, 
zakládají, ruší či závazně určují práva a povinnosti žalobce podle ust. 65 odst. l s.ř.s., nebo jde-li o úkon 
správního orgánu, který tyto definiční znaky nesplňuje a na který proto dopadá výluka dle ust. § 70 s.ř.s. 
Při těchto úvahách soud vyšel z rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 
8. 2011, č.j.: 2 As 75/2009-113, ve kterém tento soud konstatoval, že „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 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. Na základě tohoto rozhodnutí rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu dospěl zdejší soud k závěru, že v projednávaném případě je žalobou 
napadené závazné stanovisko vyloučeno ze soudního přezkumu. Je tomu tak proto, že předmětné 
stanovisko je pouhým podkladem pro vydání konečného rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Toto stanovisko – souhlas s odnětím - však samo o sobě není způsobilé založit práva 
nebo povinnosti žalobce. Až konečné rozhodnutí o odnětí půdy je tak způsobilé zasáhnout do práv a 
povinností žalobce. 
Z napadeného rozhodnutí je evidentní, že ministr životního prostředí na základně podnětu 
občanského sdružení Přátelé přírody – Občanská společnost rozhodl ve zkráceném přezkumném 
řízení tak, že zrušil závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany horninového a 
půdního prostředí. Soud se proto zabýval otázkou, zda ze soudního přezkumu je vyloučeno nejen 
závazné stanovisko vydané podle § 149 správního řádu, ale i rozhodnutí vydané v přezkumném řízení 
podle § 94 a násl. správního řádu týkající se přezkumu závazného stanoviska. Přitom vycházel z 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2013, č.j. 6 As 64/2012 – 21 a na jeho základě 
dospěl k závěru, že rozhodnutí ministra, vůči němuž nyní projednávaná žaloba směřuje, je až posledním 
správním aktem v této řadě, na jejímž počátku je závazné stanovisko. Uvedené rozhodnutí rozšířeného 
senátu Nejvyššího správního soudu je nutno vykládat tak, že je vyloučen samostatný soudní přezkum 
nejen závazných stanovisek, ale též i takových rozhodnutí, kterými byla tato závazná stanoviska změněna 
v přezkumném řízení postupem podle § 149 odst. 5 správního řádu. Ve správním soudnictví je proto 
přípustné přezkoumávat rozhodnutí, jímž bylo v přezkumném řízení závazné stanovisko změněno, 
teprve až v rámci soudního přezkumu meritorního správního rozhodnutí, jemuž toto závazné stanovisko 
(ve znění změnových rozhodnutí) slouží pouze jako podklad.   
(…)       
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664477 
 
 
I.  ČIŽP jako správní orgán vydávající rozhodnutí v prvním stupni 
II. Místní příslušnost soudu 
 
k ustanovení § 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
   Oblastní inspektoráty jakožto dekoncentrované regionální složky České inspekce životního 

prostředí  jednají a vykonávají činnost jejím jménem, a proto o nich nelze uvažovat jako o 
samostatných správních orgánech, které by byly nadány rozhodovací pravomocí.  

    
 
(Usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 19. prosince 2013, č.j.Nad 71/2013 - 66) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně:   
 
Žalobou ze dne 1. 4. 2012 se žalobkyně domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2012, 
č. j. 64263/ENV/11, sp. zn. OP 30/2011, kterým bylo na základě odvolání žalobkyně částečně změněno a 
ve zbytku potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, ze dne 
24. 6. 2011. Výsledným rozhodnutím byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 60.000 Kč za správní delikt 
podle § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Městský soud v Praze 
usnesením ze dne 24. 5. 2012, č. j. 9 A 56/2012 - 32, jež nabylo právní moci dne 29. 5. 2012, rozhodl o 
postoupení věci Krajskému soudu v Brně. Vyslovil, že k řízení je dle § 7 odst. 2 s. ř. s ve znění účinném od 
1. 1. 2012 místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí 
v prvním stupni. Za správní orgán, který ve věci rozhodl v prvním stupni, považoval oblastní inspektorát 
Brno České inspekce životního prostředí. Proto rozhodl, že k řízení je místně příslušný Krajský soud v Brně. 
Krajský soud v Brně s postoupením věci nesouhlasil, a proto věc v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. předložil 
Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Svůj postup odůvodnil tím, že správním 
orgánem, který vydal rozhodnutí v prvním stupni, je Česká inspekce životního prostředí, se sídlem na 
území hlavního města Prahy. K rozhodnutí je proto místně příslušným Městský soud v Praze. Krajský soud 
dále uvedl, že zákon o ochraně přírody a krajiny svěřuje pravomoc České inspekci životního prostředí, a 
nikoliv jejím jednotlivým oblastním inspektorátům. Oblastní inspektorát je pouze organizační složkou 
České inspekce životního prostředí. 
Podle ust. § 7 odst. 2 s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně 
příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni 
nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo 
obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. 
Podle ust. § 7 odst. 5 s. ř. s. platí, že není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně 
příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží 
spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 
o této otázce jsou soudy vázány.  
Podle ust. § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v 
ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČIŽP“), se zřizuje Česká inspekce životního 
prostředí jako orgán státní správy, který je podřízený žalovanému. Inspekce se dělí na ústředí a oblastní 
inspektoráty. Podle ust. § 80 odst. 3 věty prvé zákona o ochraně přírody a krajiny Česká inspekce 
životního prostředí ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností při ochraně 
přírody a krajiny podle tohoto zákona. 
V předkládané věci má Nejvyšší správní soud posoudit, zda lze oblastní inspektorát České inspekce 
životního prostředí považovat za správní orgán, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni dle § 7 odst. 
2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud o této otázce rozhodoval již například ve svém usnesení ze dne 28. 11. 
2012, č. j. Nad 81/2012 - 71 (č. 2803/2013 Sb. NSS; všechna zde uváděná rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz), a neshledal důvod k tomu, aby se v posuzovaném 
případě od těchto rozhodnutí odchýlil. Za správní orgán lze považovat orgán moci výkonné, orgán 
územního samosprávního celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobu nebo jiný orgán, pokud jim bylo 
svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy [§ 4 
odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Organizační složka správního orgánu může být správním orgánem rozhodujícím v 
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prvním stupni pouze tehdy, svěřuje-li jí nějaký právní předpis určité samostatné rozhodovací pravomoci 
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2008, č. j. 3 Ans 8/2008 - 84). 
Oblastní inspektoráty České inspekce životního prostředí takové postavení nemají. Ustanovení § 1 odst. 2 
zákona o ČIŽP upravuje pouze postavení a interní organizaci České inspekce životního prostředí, nesvěřuje 
však jednotlivým oblastním inspektorátům samostatné rozhodovací pravomoci ani nevymezuje jejich 
působnost. Oblastní inspektoráty jakožto dekoncentrované regionální složky České inspekce životního 
prostředí tak jednají a vykonávají činnost jejím jménem, a proto o nich nelze uvažovat jako o 
samostatných správních orgánech, které by byly nadány rozhodovací pravomocí. 
Na základě výše popsaných úvah dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že za orgán, který v dané věci 
vydal rozhodnutí v prvním stupni (§ 7 odst. 2, věta první s. ř. s.) nelze považovat oblastní inspektorát, nýbrž 
Českou inspekci životního prostředí se sídlem Praha 9, Na Břehu 267. Proto je podle Přílohy č. 2 zákona  
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušným Městský soud v Praze. 
(…) 
 
 
 
 

664488 
 
Absorpční zásada ve správním trestání 
 
k ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 66 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
  
    Aplikace absorpční zásady ve správním řízení znamená, že správní orgán v uvedeném případě 

„vysloví vinu“ za všechny sbíhající se delikty, ale sankci (pokutu) uloží ve výměře ustanovení 
vztahujícího se na ten ze sbíhajících se deliktů, který je nejpřísněji postižitelný (a pokud u 
sbíhajících se správních deliktů je stanovena sankce shodná, uloží jedinou sankci ve výměře 
podle některého z nich).  

 Při úvaze o konkrétní výši sankce v rámci rozpětí pak přihlíží k tomu, že jednáním či 
opomenutím byla naplněna skutková podstata více deliktů, přičemž tato skutečnost obvykle 
zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání či opomenutí a projevuje se 
zpravidla přísnější sankcí (zásada absorpční).  

 Není tedy možné stanovit pokuty za jednotlivé delikty a výslednou (celkovou) pokutu rovnající 
se součtu „dílčích pokut“ podle kumulativní zásady (quod delicta, tot poenae). Takovýto 
postup by v krajním případě znamenal, že by za jediné protiprávní jednání bylo možno uložit i 
sankci několikanásobně přesahující zákonem stanovenou horní hranici. 

 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2013, č. j. 10A 27/2010-46-49) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
         
Žalobce se žalobou postoupenou Městskému soudu v Praze dne 19. 7. 2010 domáhal přezkoumání 
rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, ze 
dne 15.12.2008, č.j. ČIŽP/48/00H/0716662.021/08/0ZS, kterým byla žalobci dle § 66 odst. 5 zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o 
odpadech“), uložena pokuta ve výši 20.000,- Kč, dle § 66 odst. 4 písm. d) cit. zák. pokuta ve výši 40.000,- 
Kč, dle § 66 odst. 2 písm. a) cit. zák. pokuta ve výši 30.000,- Kč a dle § 66 odst. 2 písm. a) cit. zák. pokuta 
ve výši 20.000,- Kč. 
Žalobce je toho názoru, že správní orgány měly v daném případě při ukládání sankce dle § 66 zákona o 
odpadech za sbíhající se delikty postupovat v souladu s absorpční zásadou, tedy vyměřit pokutu za jeden 
ze sbíhajících se deliktů, a zároveň v rámci hodnocení závažnosti jednání přihlédnout jakožto k přitěžující 
okolnosti i k tomu, že bylo spácháno více deliktů. Žalobní námitka je důvodná. Podle ust. § 12 odst. 2 věty 
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první zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, „za více přestupků téhož pachatele projednaných ve 
společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný.“ 
Citované ustanovení upravuje tzv. souběh přestupků. 
Souběh v trestním právu je kvalifikovanou formou trestné činnosti pluralitní. Označuje případ, kdy stejný 
pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl za některý z nich vyhlášen soudem prvního 
stupně odsuzující rozsudek nebo obviněnému doručen trestní příkaz. Podle vztahů trestných činů ke 
skutku (skutkům) je třeba odlišit:  

• jednočinný souběh - pachatel jedním skutkem spáchá několik trestných činů 
•  vícečinný souběh - pachatel více skutky spáchá několik trestných činů. 

Při jednočinném souběhu jde o konkurenci kvalifikací (zákonů); při vícečinném se jedná o konkurenci 
dvou (více) skutků. Jednočinným souběhem (též ideální konkurence) jsou shodným jednáním (zcela či 
částečně) zasaženy různé individuální objekty ochrany a způsobuje různé následky. Vícečinný souběh 
(reálná konkurence) předpokládá minimálně dva zcela samostatné skutky, které postupně naplňují 
skutkové podstaty trestných činů. 
Judikaturou ve správním soudnictví bylo v minulosti (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 
226/95) připuštěno užití analogie legis, pokud jde o případy reálné konkurence (u vícečinného souběhu) 
správních deliktů při nedostatku speciální právní úpravy, tedy aplikaci tzv. absorpční zásady. Její podstata 
tkví v absorpci sazeb (tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Soud poukazuje také na rozsudek Vrchního 
soudu v Praze ze dne 22. 12. 1995, ve věci sp. zn. 6 A 216/93, publikovaný pod č. 182 soudní judikatury 
ve věcech správních, který uzavřel, že je také při jednočinném souběhu více správních deliktů přípustné 
analogicky použít zásadu absorpční (§ 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích), nestanoví-li 
příslušný právní předpis jinak. Absorpční zásada se tedy uplatní v případě vícečinného i jednočinného 
souběhu deliktů, jestliže speciální zákon jinou metodu ukládání sankcí nestanoví. Aplikace absorpční 
zásady ve správním řízení „znamená, že správní orgán v uvedeném případě „vysloví vinu“ za všechny 
sbíhající se delikty, ale sankci (pokutu) uloží ve výměře ustanovení vztahujícího se na ten ze sbíhajících se 
deliktů, který je nejpřísněji postižitelný (a pokud u sbíhajících se správních deliktů je stanovena sankce 
shodná, uloží jedinou sankci ve výměře podle některého z nich). Při úvaze o konkrétní výši sankce v rámci 
rozpětí pak přihlíží k tomu, že jednáním či opomenutím byla naplněna skutková podstata více deliktů, 
přičemž tato skutečnost obvykle zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání či opomenutí a 
projevuje se zpravidla přísnější sankcí (zásada absorpční). Není tedy možné stanovit pokuty za jednotlivé 
delikty a výslednou (celkovou) pokutu rovnající se součtu „dílčích pokut“ podle kumulativní zásady (quod 
delicta, tot poenae). Takovýto postup by v krajním případě znamenal, že by za jediné protiprávní jednání 
bylo možno uložit i sankci několikanásobně přesahující zákonem stanovenou horní hranici.“ (srov. 
citovaný rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 6 A 216/93). 
Nutnost aplikovat tento trestněprávní institut, jak bylo výše uvedeno, vyplývá z obecné potřeby použít ve 
prospěch obviněného analogii z trestního práva ve správním trestání všude tam, kde vzhledem k 
neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny 
některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního 
deliktu. NSS konstatoval: „Správním deliktem je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, 
správní orgán za ně pak ukládá zákonem stanovený trest. Jedná se o protiprávní jednání bez ohledu na 
zavinění, zpravidla výslovně označené zákonem jako správní delikt. Věcný rozdíl mezi trestnými činy a 
správními delikty bývá i velmi mlhavý, může být i výsledkem politického rozhodnutí („dekriminalizace“), a 
je běžné, že skutky trestané právním řádem jednoho státu nebo v určité době jako trestné činy jsou podle 
právního řádu jiného státu nebo v jiné době „pouze“ správními delikty a naopak. Také proto pro trestnost 
správních deliktů musí platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů.“ Trestněprávní 
doktrína uvádí, že souběh „je dán tehdy, jestliže se pachatel dopustil dvou nebo více trestných činů dříve, 
než byl pro některý z nich vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující rozsudek za podmínky, že tento 
rozsudek později nabyl právní moci a že o něm neplatí fikce neodsouzení“ (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, 
S.: Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2004, str. 26).  
V nyní projednávané věci se ve výroku prvostupňového rozhodnutí uvádí, že žalobci byly uloženy čtyři dílčí 
pokuty za tato jednání:  
1. Pokuta ve výši 20 000,- Kč dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech byla udělena za porušení § 12 odst. 1 
téhož zákona; 
2. Pokuta ve výši 40 000,- Kč dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech byla udělena za porušení § 16 
odst. 3 téhož zákona; 
3. Pokuta ve výši 30.000,-Kč dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech byla udělena za porušení § 39 
odst. 1 téhož zákona; 
4. Pokuta ve výši ve výši 20 000,- Kč dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech byla uložena za 
porušení § 39 odst. 2 téhož zákona.  
Z výroku vyplývá, že v daném případě žalobce naplnil skutkové podstaty čtyř různých přestupků. Těchto 
přestupků se dopustil v období před oznámením rozhodnutí, jímž byl za některý z nich potrestán,  
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v tomto případě před doručením rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Na základě uvedeného 
soud konstatuje, že podle ust. § 12 odst. 2 zákona o přestupcích měly správní orgány při stanovení pokuty 
uplatnit absorpční zásadu v tomto ustanovení zakotvenou, a to, jak vyplývá z judikatury Vrchního soudu, ať 
by šlo o souběh vícečinný nebo jednočinný, jelikož tato skutečnost nemá vliv na bezpodmínečnou 
povinnost v případě souběhu absorpční zásadu aplikovat. Z uvedeného vyplývá, že správní orgány se v 
daném případě dopustily nezákonné kumulace, když stanovily tresty za čtyři jednotlivé sbíhající se 
přestupky dílčím způsobem, tedy podle kumulativní zásady (quod delicta, tot poenae). Žalobní námitku 
vytýkající porušení absorpční zásady shledal soud důvodnou, a proto rozhodnutí žalovaného ve smyslu ust. 
§ 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, pro podstatné porušení 
procesního předpisu (§ 12 odst. 2 zákona o přestupcích) majícího za následek nezákonné rozhodnutí, 
zrušil. Jelikož stejnou vadou trpí rovněž rozhodnutí prvostupňové, soud zrušil ve výroku II. také rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí. V dalším řízení správní orgán „vysloví vinu“ za všechny sbíhající se 
delikty, ale sankci (pokutu) uloží ve výměře ustanovení vztahujícího se na ten ze sbíhajících se deliktů, 
který je nejpřísněji postižitelný. Při posouzení konkrétní výše takto uložené sankce v rámci rozpětí pak 
přihlédne k tomu, že jednáním či opomenutím byla naplněna skutková podstata více deliktů. 
Argumentace žalovaného, že použití „kumulativní zásady při ukládání pokut není zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ani správním řádem výslovně vyloučeno“,  pomíjí ust. § 12 odst. 2 zákona o přestupcích, 
jakožto obecního předpisu, vztahujícího se dle § 70 odst. 2 zákona o odpadech i na řízení, v němž správní 
orgány ukládají pokuty podle zákona o odpadech. Navíc zásada, kterou žalovaný odůvodňuje svůj postup - 
„co není zákonem zakázáno je dovoleno“,  je zásada použitelná pouze pro soukromoprávní vztahy, postup 
orgánů veřejné moci je naopak ovládán zásadou zakotvenou v Listině základních práv a svobod v čl. 2 
odst. 2: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, 
který zákon stanoví.“ 
(…) 
 

 
 
 
 

664499 
 
I. Požadavky na podrobný popis skutku pro jeho kvalifikaci za správní delikt 
II. Protokol o kontrole jako důkaz 
III. Odůvodnění výše pokuty 
 
k ustanovení § 12 odst. 2, § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 51 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Jestliže je skutek, v němž byly shledány všechny prvky správního deliktu, za který byl žalobce 

potrestán, ve skutkové větě výroku rozhodnutí popsán tak, že žalobce v době nejméně od  
22. 4. 2009 do konce června 2009 v provozovně situované ve Starém Městě na ul. Brněnská 
nakládal s odpady a s tímto nakládáním s odpady pokračoval v období od června 2009 do 
konce září 2009 v provozovně situované v Kunovicích na tř. Osvobození 1127, přičemž tyto 
provozovny nebyly k nakládání s odpady určeny, pak takto konstruovaná skutková věta je z 
důvodu, který žalobce ve své žalobě výslovně namítá, určitá, srozumitelná a obsahuje 
dostatečný popis všech prvků jednání, rozhodných pro dovození správního deliktu – tím není 
množství věcí, jež lze považovat za odpad. 

 
II. Na druhou stranu je však třeba dovodit, že použití „odpadu“ ve skutkové větě je již právním 

hodnocením charakteru věcí, s nimiž žalobce nakládal (autovraky, jejich části, díly), přitom 
jasná identifikace toho, co je za odpad považováno, ve skutkové větě chybí. V této otázce je 
třeba již se žalobcem souhlasit v tom, že popis žalobcova jednání, zachycený v právní větě, 
dostatečným popisem skutku není; je sice patrno, že žalobce podle žalovaného (a ČIŽP) 
nakládal s odpady, není však patrno, co je za takový odpad považováno.  
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III. Jestliže je žalobce postihován za (zakázané) nakládání s odpady, přitom není-li patrno, za 
jaké konkrétní nakládání s odpady je postih vyplývající z napadeného a jemu předcházejícího 
rozhodnutí uplatněn, vylučuje to, aby popis jednání, za které je žalobce trestán, byl 
nezaměnitelný s jednáním jiným. Ze skutkové věty není tedy patrno, za jaké nakládání  
s odpady je již žalobce postihován – a tedy jaké nakládání s odpady brání případnému postihu 
dalšímu.  

 
IV. Důkazem může být toliko ten prostředek, jímž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci, jenž je 

předvídán příslušným procesním řádem a jenž je dle tohoto řádu proveden. 
 
V. Je-li rozhodnutí vydáváno s využitím zákonem uložené diskrece správního orgánu, je 

povinností správního orgánu předepsané volné úvahy užít; to znamená, že se správní orgán 
musí zabývat všemi hledisky, která jsou pro posouzení konkrétní výše pokuty nezbytná 
(zákonem předepsaná), nadto musí zohlednit i další skutečnosti, jež mohou mít na konkrétní 
výši pokuty vliv. 

 
VI. Řádné odůvodnění ukládané sankce v případě správního trestání je základním 

předpokladem pro přezkoumatelnost úvahy, kterou byl správní orgán při svém rozhodování 
veden. Zohledněním všech hledisek, jež lze v konkrétní věci považovat za relevantní, pak 
určuje míru zákonnosti stanoveného postihu.  

   Jednotlivé logické kroky, které vedly správní orgán ke stanovení konkrétní výše pokuty, je 
přitom třeba formulovat precizně a jednoznačně, aby odůvodnění stanovené výše pokuty bylo 
přezkoumatelné. 

 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. dubna 2013, č.j. 62 A 19/2012-38) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce napadá rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 28. 12. 2011, č. j. 1131/570/11, 
kterým bylo dle § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), změněno co do výroku I. prvostupňové rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí, oblastního inspektorátu Brno, ze dne 18. 4. 2011, č.j. ČIŽP/47/OOH/SR01/0914796. 
009/11/BZP; ostatní části tohoto rozhodnutí byly napadeným rozhodnutím dle § 90 odst. 5 správního 
řádu potvrzeny. 
I. Podstata věci 
Žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl ke stejnému závěru jako Česká inspekce životního prostředí, že 
se žalobce dopustil správního deliktu neoprávněného nakládání s nebezpečnými odpady dle § 66 odst. 4 
písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Toho se měl žalobce dopustit tím, že v době nejméně od 
22. 4. 2009 do konce června 2009 v provozovně situované ve Starém Městě nakládal s odpady a s tímto 
nakládáním s odpady pokračoval v období od června 2009 do konce září 2009 v provozovně situované 
v Kunovicích, přičemž tyto provozovny nebyly k nakládání s odpady určeny. Nakládání s odpady spočívalo 
ve shromažďování odpadů (autovraků), jejich demontáži (rozebírání), tedy jejich úpravě za účelem prodeje 
celých kusů nebo jejich částí. Při této činnosti vznikaly žalobci odpady, včetně odpadů kategorie 
„nebezpečný“, se kterými nakládal - shromažďoval je. 
Žalovaný v napadeném rozhodnutí vedle určení doby spáchání tohoto deliktu snížil výši ukládané pokuty o 
jednu polovinu, tedy na částku 40 000,- Kč. 
Tyto závěry žalovaného (a předchozí závěry ČIŽP) nyní žalobce napadá podanou žalobou. 
(…) 
  
IV. Posouzení věci 
Žaloba je důvodná. 
Žalobce předně namítá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. Při své argumentaci vycházel z 
toho, že ve výroku napadeného rozhodnutí není specifikován rozsah protiprávního jednání, tedy množství 
odpadů, s nimiž měl žalobce nakládat, a nelze tak podle žalobce posuzovat ani míru jeho zavinění. 
Soud předně souhlasí s východiskem žalobcem, že nezbytnou náležitostí výroku je přesně specifikovaný 
popis jednání (skutku), aby takové jednání nemohlo být zaměňováno s jednáním jiným. To má především 
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zabránit možnosti opakovaného postihu za jednání, za které již byl delikvent postižen. Takový přesný 
popis skutku vedle jiného má význam i z toho důvodu, že je možno podle něj jednání kvalifikovat jako 
trestný čin, přestupek či jiný správní delikt podle jejich skutkové podstaty a stupně společenské 
nebezpečnosti – škodlivosti. Jedině tak může být dané jednání jasně identifikovatelné. Navíc by měl 
delikvent přesně vědět, za jaké jednání je trestán. 
Z pohledu určitosti popisu skutku je tedy skutečně zapotřebí vyjít z toho, že v rozhodnutích trestního 
charakteru, kterými jsou i rozhodnutí o jiných správních deliktech, je nezbytné postavit najisto, za jaké 
konkrétní jednání je subjekt postižen – to lze zaručit jen konkretizací údajů obsahující popis skutku 
uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, 
aby nemohl být zaměněn s jiným (shodně v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze 
dne 15. 1. 2008, sp. zn. 2 As 34/2006, dostupné na www.nssoud.cz). 
Ve věci právě posuzované byl žalobce sankcionován podle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech za 
správní delikt neoprávněného nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých je nakládání s odpady zakázáno 
nebo není povoleno. Objektivní stránkou této skutkové podstaty je nakládání s odpadem v zařízeních, kde 
to není povoleno či kde je to dokonce výslovně zakázáno. Pro dovození odpovědnosti za tento správní 
delikt není tedy určující přesný rozsah žalobcova jednání, nýbrž pouze prokázání toho, že se jednalo o 
zařízení, v němž je nakládání s odpady zakázáno nebo není povoleno. 
Konkrétní rozsah žalobcova jednání tedy není znakem deliktu a je důvod jej zohledňovat pouze v úvahách 
ohledně výše ukládané pokuty, nikoli pro stanovení odpovědnosti žalobce. 
Soud tedy v této dílčí otázce nemůže souhlasit se žalobní argumentací v tom směru, že konkrétní 
množství odpadu je určující pro míru zavinění žalobce, a tedy že by mělo být nutnou součástí popisu 
skutku, jenž je následně hodnocen. Zavinění ve smyslu správního práva lze definovat jako subjektivní 
psychický vztah osoby páchající správní delikt k zamýšlenému následku, který je postižitelný normami 
správního práva. V rámci správního trestání se lze setkat ještě s tzv. odpovědností objektivní. Podstatným 
znakem pro tuto odpovědnost je objektivní stav, který je postižitelný podle norem správního práva. 
Odpovědnost za neoprávněné nakládání s odpady je odpovědností objektivní, tedy odpovědnosti za 
následek (srov. též např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2006, sp. zn. 11 Ca 216/2005: 
„Administrativní odpovědnost za správní delikty, jejichž skutkové podstaty jsou vymezeny v ustanovení  
§ 66 zákona o odpadech, má objektivní a nikoli absolutní charakter; nejde o odpovědnost za zavinění, ale 
ani o odpovědnost za výsledek. Základním předpokladem pro uložení sankce je skutečnost, že poškození 
nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu nastalo provozní činností…“). Zavinění ve formě úmyslu nebo 
nedbalosti tak nemá vliv na vznik odpovědnosti žalobce za předmětný správní delikt. 
Jestliže je skutek, v němž byly shledány všechny prvky správního deliktu, za který byl žalobce potrestán, ve 
skutkové větě výroku rozhodnutí popsán tak, že žalobce v době nejméně od 22. 4. 2009 do konce června 
2009 v provozovně situované ve Starém Městě nakládal s odpady a s tímto nakládáním s odpady 
pokračoval v období od června 2009 do konce září 2009 v provozovně situované v Kunovicích, přičemž 
tyto provozovny nebyly k nakládání s odpady určeny, pak takto konstruovaná skutková věta je z důvodu, 
který žalobce ve své žalobě výslovně namítá, určitá, srozumitelná a obsahuje dostatečný popis všech 
prvků jednání, rozhodných pro dovození správního deliktu – tím není množství věcí, jež lze považovat za 
odpad. 
Na druhou stranu je však třeba dovodit, že použití „odpadu“ ve skutkové větě je již právním hodnocením 
charakteru věcí, s nimiž žalobce nakládal (autovraky, jejich části, díly), přitom jasná identifikace toho, co 
je za odpad považováno, ve skutkové větě chybí. Jestliže je žalobce postihován za (zakázané) nakládání s 
odpady, přitom není-li patrno, za jaké konkrétní nakládání s odpady je postih vyplývající z napadeného a 
jemu předcházejícího rozhodnutí uplatněn, vylučuje to, aby popis jednání, za které je žalobce trestán, byl 
nezaměnitelný s jednáním jiným. Ze skutkové věty není tedy patrno, za jaké nakládání s odpady je již 
žalobce postihován – a tedy jaké nakládání s odpady brání případnému postihu dalšímu.  
V usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2008, sp. zn. 2 As 34/2006 
(publikovaném ve Sb. NSS pod č. 5/2008), je konstatováno, že výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu 
musí obsahovat popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných 
skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným. Rozšířený senát Nejvyššího správního 
soudu v uvedeném usnesení dospěl k závěru, že neuvede-li správní orgán takové náležitosti do výroku 
svého rozhodnutí, podstatně poruší ustanovení o řízení (§ 76 odst. 1 písm. c/ s. ř. s).  
Zjistí-li soud k námitce účastníka řízení existenci této vady, správní rozhodnutí z tohoto důvodu zruší. 
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznil, že vymezení 
předmětu řízení ve výroku rozhodnutí o správním deliktu musí vždy spočívat ve specifikaci deliktu tak, aby 
sankcionované jednání nebylo zaměnitelné s jednáním jiným. „V rozhodnutí trestního charakteru, kterým 
jsou i rozhodnutí o jiných správních deliktech, je nezbytné postavit najisto, za jaké konkrétní jednání je 
subjekt postižen – to lze zaručit jen konkretizací údajů obsahující popis skutku uvedením místa, času a 
způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být 
zaměněn s jiným. Taková míra podrobnosti je jistě nezbytná pro celé sankční řízení, a to zejména pro 
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vyloučení překážky litispendence, dvojího postihu pro týž skutek, pro vyloučení překážky věci rozhodnuté, 
pro určení rozsahu dokazování a pro zajištění řádného práva na obhajobu. V průběhu řízení lze jistě 
vymezení skutku provedené při zahájení řízení změnit v závislosti na dalších skutkových zjištěních či 
výsledku dokazování. Tak může dojít k jinému časovému ohraničení spáchaného skutku, rozsahu 
způsobeného následku, apod. Typicky takové situace mohou nastat zejména u tzv. trvajících či 
hromadných deliktů, deliktů spáchaných v pokračování (dílčí útoky vedené jednotným záměrem, spojené 
stejným či podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku, které 
naplňují stejnou skutkovou podstatu). Je to až vydané rozhodnutí, které jednoznačně určí, čeho se 
pachatel dopustil a v čem jím spáchaný delikt spočívá. Jednotlivé skutkové údaje jsou rozhodné pro určení 
totožnosti skutku, vylučují pro další období možnost záměny skutku a možnost opakovaného postihu za 
týž skutek a současně umožňují posouzení, zda nedošlo k prekluzi možnosti postihu v daném konkrétním 
případě. Ze všech výše uvedených důvodů je třeba odmítnout úvahu, že postačí, jsou-li tyto náležitosti 
uvedeny v odůvodnění rozhodnutí. Je pravdou, že předešlá judikatura akceptovala, pokud byl v odůvodnění 
obsažen některý z identifikačních znaků (k tomu srovnej např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
25. 5. 1998, sp. zn. 6 A 168/1995). V soudní praxi tak bylo postupováno v případech, kdy výrok postrádal 
některý z identifikačních znaků skutku a ten pak byl obsažen v odůvodnění. Soudní praxe připouštěla, že 
pokud identifikace skutku nebyla náležitostí výroku, aby byla celá součástí odůvodnění. Takový závěr je 
nadále nepřijatelný. Identifikace skutku neslouží jen k vědomosti pachatele o tom, čeho se měl dopustit a 
za jaké jednání je sankcionován. Jestliže je tedy skutek, v němž byly shledány všechny prvky správního 
deliktu, za který byl žalobce potrestán, ve skutkové větě výroku rozhodnutí popsán tak, že žalobce v době 
nejméně od 22. 4. 2009 do konce června 2009 v provozovně situované ve Starém Městě nakládal s 
odpady a s tímto nakládáním s odpady pokračoval v období od června 2009 do konce září 2009 v 
provozovně situované v Kunovicích, přičemž tyto provozovny nebyly k nakládání s odpady určeny, pak 
tento skutek nebyl popsán tak, aby byla vyloučena zaměnitelnost skutku. Pak je tedy napadené 
rozhodnutí zatíženo vadou, která je důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 1  
písm. c) s.ř.s., a k vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení podle § 78 odst. 4 s.ř.s. 
Právě vytknutá vada, i z pohledu dalšího řízení před žalovaným, však zdejšímu soudu nebrání vyjádřit se k 
dalším žalobním bodům, které míří na skutkový stav a na jeho právní hodnocení. 
Pokud jde o dílčí otázku možnosti a míry aplikovatelnosti zákona o státní kontrole, tu zdejší soud se 
žalobcem nesouhlasí. Státní kontrolou podle zákona o státní kontrole se rozumí kontrolní činnost orgánů 
uvedených v § 2 tohoto zákona zaměřenou na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České 
republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na 
základě těchto předpisů. Podle § 2 písm. d) uvedeného zákona jsou kontrolními orgány i místní orgány 
státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném 
zvláštními zákony, a ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, 
odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních předpisů. Jedním z nich je i ČIŽP a Městský úřad Staré 
město a Městský úřad Uherské Hradiště (vykonávající svoji působnost specializovanými odbory). Zákon o 
státní kontrole tak lze subsidiárně užít. Ke stejnému závěru již ostatně dospěl i Nejvyšší správní soud v 
rozsudku ze dne 28. 5. 2005 ve věci sp. zn. 4 As 42/2004, kde tento podpůrný charakter byl dovozen z 
osobní působnosti zákona o státní kontrole, vztahující se na ČIŽP. Ustanovení § 26 zákona o státní 
kontrole umožňuje použití správního řádu. Lze tedy shrnout, že na postup správních orgánů ve věci právě 
posuzované se použije zákon o odpadech, dále zákon o ČIŽP (v případě postupu ČIŽP) a subsidiárně pak 
lze užít i zákon o státní kontrole, přitom neupravuje-li ani tento zákon konkrétní otázku postupu, je možno 
aplikovat správní řád jako obecný předpis upravující správní řízení. 
Pokud jde o skutkový stav, jak byl ve správním řízení zjištěn, pak žalobce v žalobě zpochybňuje použití 
důkazu plynoucího ze záznamu ze dne 22. 4. 2009, sepsaného pracovníky Městského úřadu Uherské 
Hradiště a Městského úřadu Staré Město; tento záznam podle žalobce nelze považovat za protokol podle 
§ 15 zákona o státní kontrole. 
Podle § 51 odst. 1 správního řádu lze k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou 
vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Podle 
tohoto ustanovení lze tedy za důkaz použít vše, co napomůže objasnit skutkový stav věci, avšak pouze to, 
co bylo pořízeno v souladu s procesními pravidly. Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 1.11.2001 ve věci 
sp. zn. III. ÚS 190/01, publ. N 167/24 SbNU 237 (dostupný na www.nalus.usoud.cz): „…Procesní řády 
v právním systému České republiky tvoří od sebe oddělené procesní soustavy, jejichž vzájemné propojení, 
resp. propojení s jinými zákony z pohledu požadavků určitosti a předvídatelnosti procesních pravidel musí 
být procesním zákonem výslovně upraveno. Pro důkazní řízení z uvedené zásady plyne maxima, dle níž 
důkazem může být toliko ten prostředek, jímž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci, jenž je předvídán 
příslušným procesním řádem a jenž je dle tohoto řádu proveden. Tyto požadavky, tj. určitost a 
předvídatelnost procesních pravidel, jakož i jejich promítnutí do důkazního řízení, nutno podřadit pod 
kautely vyžadované č. 36 odst. 1 listiny…“. 
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Podle § 15 zákona o státní kontrole se o kontrolním zjištění pořizuje protokol, který obsahuje zejména 
popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly 
porušeny (odst. 1). V protokole se uvádí označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na kontrole 
zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, kontrolní 
zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisují 
kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili (odst. 2). Podle § 16 téhož zákona je povinností 
kontrolních pracovníků seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis 
protokolu (odst. 1). Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem 
protokolu (odst. 2). Odmítne-li kontrolovaná osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto 
seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu (odst. 3). 
 Záznam ze dne 22. 4. 2009 skutečně neobsahuje náležitosti protokolu podle § 15 a násl. zákona o státní 
kontrole; neobsahuje především označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, neplyne z 
něj, že by kontrolované osoby (mezi nimi i žalobce) byly s jeho obsahem seznámeny, ze správního spisu 
neplyne, že by byl jeho stejnopis kontrolovaným osobám předán, přitom z ničeho neplyne, že by se 
kontrolované osoby odmítly seznámit s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdily. Na takto 
vyhotovený záznam tedy skutečně nelze nahlížet jako na protokol podle zákona o státní kontrole. 
K obdobnému závěru za srovnatelného skutkového stavu dospěl už v minulosti např. Městský soud v 
Praze v rozsudku ze dne 31. 10. 2006 ve věci sp. zn. 8 Ca 100/2005, podle něhož „…Písemnost označená 
jako „úřední záznam“, dokumentující zjištění orgánu České inspekce životního prostředí na místě činnosti 
žalobce, nemůže být akceptována jako důkazní prostředek, který je podle § 34 odst. 1 zákona č. 71/1967 
Sb. v souladu s právními předpisy, jestliže nemá náležitosti protokolu podle § 22 cit. zákona, ani podle  
§ 15 a násl. zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, z jehož působnosti 
není ČIŽP vyňata“. Uvedený záznam tedy skutečně nemůže sloužit jako důkazní prostředek, z něhož by 
bylo možno opatřit důkaz, o který by se mohla opírat skutková zjištění žalovaného. 
Součástí správního spisu je však i fotodokumentace, která byla pořízena 22. 4. 2009. Datum pořízení 
fotografií ani místo jejich pořízení není žalobcem zpochybňováno a není ani namítáno, že by se žalobce s 
tou částí správního spisu, která uvedené fotografie obsahuje, nemohl v průběhu správního řízení (tj. po 
pořízení těchto fotografií) seznámit či se k nim vyjádřit. Žalobce přitom nezpochybňuje ani samotná 
skutková zjištění, jež z takto pořízené fotodokumentace plynou. Není-li žalobcem zpochybňováno datum 
pořízení fotografií ani místo jejich pořízení, nadto nevznáší-li ani žalobce pochybnosti o pravosti fotografií, 
pak tato fotodokumentace, aniž by bylo zapotřebí jakákoli skutková zjištění dovozovat ze záznamu ze dne 
22. 4. 2009, je spolehlivým podkladem pro závěr, že se dne 22. 4. 2009 v provozovně ve Starém Městě 
nacházely zejména nepojízdné automobily, samostatné součástky automobilů a zařízení k jejich instalaci. 
Ostatně žalobce ani samotný skutkový stav, jak jej vzal za zjištěný žalovaný (a ČIŽP), tedy že se v areálu 
provozovny Staré Město nacházely autovraky, po 22. 4. 2009 nezpochybňoval. To dokládá i protokol 
sepsaný dne 19. 5. 2009 na Krajském úřadu Zlínského kraje, jak je součástí správního spisu, v němž je 
zachyceno následující vyjádření žalobce, podané necelý měsíc po kontrole uskutečněné dne 22. 4. 2009: 
„V současné době se v areálu ve Starém Městě, v ulici Brněnská nachází zhruba 50 kusů karoserií či částí 
motorových vozidel…“. 
Záznam ze dne 22. 4. 2009, nelze-li jej použít, jak shora uvedeno, tedy nelze považovat za podklad pro 
skutková zjištění, o která se opíral závěr o počátku protiprávního jednání. Ten lze dovozovat právě z 
fotografií, tvořících součást správního spisu, jež podle zdejšího soudu dokládají skutkový stav ke dni 22. 4. 
2009. Argumentace nedostatkem náležitostí záznamu ze dne 22. 4. 2009, resp. argumentace v tom 
směru, že nejde o protokol řádně využitelný ve správním řízení, byť jí dává zdejší soud zapravdu, se ve 
shora uvedeném kontextu jeví jako účelová obrana, jež fakticky jinak zjištěný skutkový stav nevyvrací. 
 Pokud žalobce zpochybňuje zákonnost postupu pracovníků ČIŽP, v rámci něhož byly provedeny dvě 
samostatné kontroly a protokoly z kontrol neobsahovaly zákonem stanovené údaje, nelze ani v tomto 
postupu shledávat vadu, jež by se mohla projevit v nezákonnosti napadeného rozhodnutí. 
V souladu s účelem kontroly je jednou ze základních zásad tohoto řízení zásada materiální pravdy. Podle 
§ 12 odst. 1 zákona je úkolem vedené kontroly zjistit skutečný stav věci. Charakteru tohoto státního 
dozoru je tedy přizpůsobena i právní úprava. Tato právní úprava se výslovně nezmiňuje o možném počtu 
kontrol a vyhotovených protokolů o těchto kontrolách. Výsledkem kontroly je podle tohoto zákona 
kontrolní zjištění. Zda toto kontrolní zjištění bude obsaženo na jednom protokolu či nikoli, není tedy podle 
současné právní úpravy podstatné (shodně se již ostatně vyjádřil již v minulosti Městský soud v Praze ve 
svém rozsudku ze dne 28. 4. 2006 ve věci sp. zn. 9 Ca 35/2004: „…Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, neukládá kontrolnímu orgánu povinnost pořídit o kontrolních zjištěních vždy pouze jeden 
protokol. Z řady důvodů může být vhodnější, aby kontrolní orgán pořídil z téže kontroly více protokolů, 
přičemž každý z nich může zachycovat kontrolní zjištění ve vztahu k jinému kontrolovanému období či 
jinému dílčímu předmětu kontroly….“). Pokud jde o náležitosti uvedených protokolů, pak podle § 17 
zákona o státní kontrole je umožněno kontrolované osobě podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve 
lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší. Zákon  
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o státní kontrole přitom výslovně neukládá inspektorům, aby v protokolu poučovaly o možnosti podání 
námitek. Správní řád obecně v § 4 odst. 2 uvádí, že správní orgán je povinen poskytnout dotčené osobě 
přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům 
dotčené osoby potřebné. Z daného stavu není absence poučení o možnosti podat námitky v prvním z obou 
protokolů vadou, která by mohla vyvolat nezákonnost napadeného rozhodnutí. Na první protokol 
navazoval druhý protokol (v rámci jedné kontroly, jak shora uvedeno), který již poučení o možnosti podat 
námitky obsahoval, a tedy žalobce byl o možnosti uplatnit námitky proti skutečnostem zjištěným při 
kontrole poučen. Ani v absenci oznámení, že kontrola bude pokračovat i 1. 9. 2009, nelze dovozovat vadu 
v procesním postupu předcházejícím vydání napadeného rozhodnutí. Povinnost informovat o uskutečnění 
další kontrolní prohlídky, popř. dokonce i o jeho konkrétním datu, popř. o přerušení kontroly a jejím 
budoucím pokračování, ze žádného právního předpisu nevyplývá, přitom ji nelze dovozovat ani obecně 
z principů dobré správy. Nadto by se podání takové informace jevilo jako nelogické, neboť by tím mohl být 
atakován samotný smysl uskutečnění kontrolní prohlídky. 
Podstatou žalobcova správního deliktu bylo nakládání s odpady v místech, kde to zákon neumožňuje, 
které spočívalo v tom, že žalobce shromažďoval autovraky, které demontoval (rozebíral) na části, přitom 
právě touto činností vznikaly samostatné odpady, včetně odpadů kategorie „nebezpečný“. Otázkou, co je v 
posuzované věci třeba primárně považovat za odpad, se žalovaný zabýval na str. 12 napadeného 
rozhodnutí; dovodil, že odpadem je autovrak, přitom za podstatný pokládal závěr, že žalobce dovezl do 
České republiky věci bez další úpravy nepoužitelné automobily, které jsou jako celek odpadem. Tento 
závěr, podrobně v napadeném rozhodnutí odůvodňován, nemůže být zpochybněn předchozí 
nejednoznačností výkladu na straně žalobce. Tomu přitom není za vinu kladeno, že nežádal o rozhodnutí v 
pochybnostech – pouze je konstatováno, že tak učinit mohl, měl-li pochybnosti. 
Žalobce také poukazuje i na nepřezkoumatelnost výše ukládané sankce (pokuty) a na její nezákonnost z 
důvodu likvidačního charakteru. I k této otázce zdejšímu soudu nic nebrání vyjádřit se. 
Pokud jde o samotnou výši pokuty, jež byla žalobci za jeho jednání uložena, ta byla výsledkem správního 
uvážení žalovaného. Tu soud připomíná, že je-li rozhodnutí vydáváno s využitím zákonem uložené diskrece 
správního orgánu, je povinností správního orgánu předepsané volné úvahy užít; to znamená, že se správní 
orgán musí zabývat všemi hledisky, která jsou pro posouzení konkrétní výše pokuty nezbytná (zákonem 
předepsaná), nadto musí zohlednit i další skutečnosti, jež mohou mít na konkrétní výši pokuty vliv. 
Klíčovou je pak podmínka, aby z rozhodnutí bylo seznatelné, jaké konkrétní úvahy vedly správní orgán k 
uložení pokuty v příslušné výši, a aby výše pokuty s ohledem na zvažovaná kritéria a zákonnou limitaci 
vyhověla podmínce přiměřenosti. 
Dle § 67 odst. 2 zákona o odpadech se při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti ohrožení 
životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. Z napadeného rozhodnutí žalovaného je patrno, že 
pokuta uložená prvostupňovým orgánem nebyla řádně zdůvodněna a že pokutu ukládal žalovaný „nově“. 
Žalovaný v napadeném rozhodnutí odcitoval dikci § 67 odst. 2 zákona o odpadech a konkrétně uvedl, že 
se nejednalo pouze o administrativní porušení povinností spočívající v absenci povolení, ale že k ohrožení 
životního prostředí došlo i samotným nakládáním s odpady v provozovně ve Starém Městě. Při stanovení 
výše pokuty bylo rovněž přihlédnuto k délce doby prokázaného protiprávního stavu a k množství 
soustředěných odpadů, které nelze považovat za zanedbatelné. Žalovaný pak uzavřel, že nově stanovenou 
výši pokuty považuje za přiměřenou. 
V daném případě tedy žalovaný stanovenou výši pokuty odůvodnil toliko tím, že nejde pouze o to, že 
žalobce formálně neměl povolení k nakládání s odpady, ale že k ohrožení životního prostředí došlo i 
samotným nakládáním s odpady, a obecně pak dodal, že bylo rovněž přihlédnuto k délce doby 
prokázaného protiprávního stavu a k množství soustředěných odpadů, které nelze považovat za 
zanedbatelné. Žádné další kriterium, které by vysvětlovalo, proč byla uložena pokuta zrovna ve výši  
40 000,- Kč, zde obsaženo není. Přestože zákon o odpadech ukládá žalovanému věnovat se závažnosti 
ohrožení životního prostředí, popřípadě míře jeho poškození, k této otázce se žalovaný vyjádřil velmi 
povrchně. K ničemu dalšímu se pro porozumění, proč byla pokuta uložena právě ve výši 40 000,- Kč, pak 
žalovaný nevyjádřil vůbec (pouze zmiňoval důležitost formálního povolení k nakládání s odpady, přestože 
zároveň jasně konstatoval, že samotná absence povolení nebyla podstatná). 
Je třeba, aby stanovená výše pokuty byla vždy řádně přezkoumatelným způsobem odůvodněna. Z 
judikatury Nejvyššího správního soudu přitom vyplývá, že jakkoli má správní orgán při ukládání pokuty 
volnost správního uvážení (kterou žalovaný neopomenul zmínit), je vázán základními principy správního 
rozhodování (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2005, č. j. 8 As 5/2005 - 53, 
nebo ze dne 27. 3. 2008, č. j. 4 As 51/2007-68, oba dostupné na www.nssoud.cz). Mezi tyto principy pak 
jistě patří i úplnost, resp. dostatečná odůvodněnost rozhodnutí správního orgánu, která v konečném 
důsledku vyvolá i jeho přesvědčivost podle § 3 odst. 4 správního řádu. 
Správní orgán tak při rozhodování o výši pokuty musí zohlednit všechny skutečnosti, které výši pokuty 
mohou v konkrétním případě ovlivnit, řádně se s nimi v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat a 
přesvědčivě odůvodnit, ke které okolnosti přihlédl a jaký vliv měla na konečnou výši pokuty. Výše uložené 
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pokuty tak musí být v každém rozhodnutí zdůvodněna způsobem, který nepřipouští rozumné pochyby o 
tom, že právě taková výše pokuty odpovídá konkrétním okolnostem individuálního případu. Tak tomu 
musí být bez ohledu na to, zda zákon, podle něhož je pokuta ukládána, obsahuje hlediska, k nimž je 
správní orgán povinen při stanovení výše pokuty přihlížet, či nikoli. K okolnostem, které je povinen 
žalovaný vážit, tak v případě, kdy zákon žádné vodítko neobsahuje, bude vedle významu zákonem 
chráněného zájmu, který byl deliktem dotčen, zpravidla patřit také míra zavinění pachatele deliktu, 
následky deliktního jednání, okolnosti protiprávního jednání, délka trvání porušování zákona, případně 
jeho opakování, osoba pachatele a jeho následná spolupráce se správním orgánem. Relevantní mnohdy 
také bude pohnutka pachatele, způsob spáchání deliktu či pachatelovy majetkové poměry. Jak již 
konstatoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 3. 2008, č. j. 4 As 51/2007-68, 
www.nssoud.cz, „řádné odůvodnění ukládané sankce v případě správního trestání je základním 
předpokladem pro přezkoumatelnost úvahy, kterou byl správní orgán při svém rozhodování veden. 
Zohledněním všech hledisek, jež lze v konkrétní věci považovat za relevantní, pak určuje míru zákonnosti 
stanoveného postihu. (…) Jednotlivé logické kroky, které vedly správní orgán ke stanovení konkrétní výše 
pokuty, je přitom třeba formulovat precizně a jednoznačně, aby odůvodnění stanovené výše pokuty bylo 
přezkoumatelné.“ Podle citovaného rozsudku je rozhodnutí o uložení pokuty nepřezkoumatelné, je-li výše 
pokuty odůvodněna pouhou rekapitulací skutkových zjištění a konstatováním zákonných kritérií pro 
uložení pokuty, aniž by bylo zřejmé, zda a jakým způsobem byla tato kritéria hodnocena. Úvaha správního 
orgánu musí vést k hodnocení individuální povahy protiprávního jednání, přičemž zvažované okolnosti je 
třeba rozlišovat na přitěžující a polehčující a vždy je posuzovat z hlediska konkrétního dopadu na danou 
věc. V právě posuzovaném případě však žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nezmínil téměř žádné 
okolnosti, k nimž při stanovování výše pokuty přihlížel. 
 
V. Závěr 
Soud tak shledal dvě vady, pro které napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení podle § 76 o dst. 1 s .ř.s. a 
věc podle § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Dílem (ve vztahu k výroku „o vině“) jde o 
vadu řízení podle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s., neboť skutek, jak byl popsán ve výrokové části 
prvostupňového rozhodnutí, napadeným rozhodnutím potvrzeného, neobsahuje takový popis skutku, který 
by byl nezaměnitelný se skutkem jiným. Dílem (ve vztahu k výroku „o trestu“) jde o vadu řízení podle § 76 
odst. 1 písm. a) s.ř.s., neboť napadené rozhodnutí není přezkoumatelné. 
 (…) 
 
 
 
 

665500 
 
Správní trestání: liberační důvody 
  
k ustanovení § 56, § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR 
 
 
   Dysfunkce ve fungování orgánů veřejné moci může s ohledem na individuální okolnosti 

případu představovat exkulpační či liberační důvod v oblasti správněprávní odpovědnosti, 
pokud se takové selhání podstatnou měrou podílelo na vzniku formálně protiprávního jednání 
jednotlivce nebo protiprávního stavu. 

 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. dubna 2013, č.j. 1 As 188/2012-30) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu č. 9/2013, rozsudek č. 2872) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
 I. Vymezení věci 
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 Dne 8. 2. 1999 byla Nadaci Zayferus udělena výjimka ze zákazu chovu zvláště chráněných živočichů v 
zajetí podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nadace Zayferus dne 8. 11. 1999 
zanikla výmazem z registru nadací. Žalobkyně ZAYFERUS, o. p. s. vznikla dne 14. 2. 2001. Žalobkyně 
pokračovala v chovu zvláště chráněných živočichů, a to dle ní na základě výjimky, která byla udělena 
Nadaci Zayferus. Tato výjimka měla dle názoru žalobkyně platit i pro ni. 
Dne 9. 10. 2007 byla žalobkyni udělena Českou inspekcí životního prostředí pokuta ve výši 58.000 Kč za 
správní delikt dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalobkyně se měla správního 
deliktu dopustit tím, že bez povolení chovala 29 jedinců devíti zvláště chráněných druhů živočichů (dravců 
a sov). 
Proti rozhodnutí o udělení pokuty podala žalobkyně odvolání. To žalovaný rozhodnutím uvedeným v 
záhlaví zamítl. 
Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně u městského soudu. Ten žalobě vyhověl a rozhodnutí 
žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Byť soud dospěl k závěru, že žalobkyně není právním 
nástupcem Nadace Zayferus, jíž byla udělena výjimka dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zohlednil dlouhodobé faktické jednání správních orgánů vůči žalobkyni. Poukázal na to, že správní orgán 
dlouhodobě vykonává úkony, které udržují žalobkyni v jistotě, že splnila všechny formální požadavky, ač 
ve skutečnosti tomu tak nebylo. Pak ovšem důsledky takové situace, tj. několik let trvajícího protiprávního 
stavu, je třeba přičíst na vrub správního orgánu, nikoliv žalobkyně. Nesprávný postup správního orgánu je 
v takovém případě liberačním důvodem, jenž plyne z principu důvěry v právo. Pokud veřejná moc hledí na 
osobu jako na subjekt oprávněný k určité činnosti a tento svůj postoj opakovaně stvrzuje úkony typu 
osvědčení, nemůže být taková osoba následně za svou činnost trestána. Má totiž právo důvodně se 
domnívat, že je k činnosti oprávněna. Žalovaný od roku 2001 do roku 2005 vydával žalobkyni registrační 
karty pro jednotlivé dravce a sovy. Z rozhodnutí žalovaného o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny plyne, že předpokladem pro vydání registrační karty je, že chovateli bylo vydáno platné rozhodnutí 
o výjimce. Žalobkyně tak ani při sebevětší pečlivosti nemohla dospět k závěru, že původní výjimka již 
neplatí, neboť žalovaný, který je vybaven patřičnou odbornou znalostí, se vůči ní důsledně choval tak, jako 
by výjimka stále platila. Odpovědnost za správní delikt proto není dána. 
(…) 
IV. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu 
Kasační stížnost není důvodná. 
Směřuje-li kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž krajský soud rozhodl poté, kdy jeho rozhodnutí bylo 
zrušeno Nejvyšším správním soudem, je kasační stížnost přípustná též ve vztahu k právní otázce, kterou 
se Nejvyšší správní soud nezabýval. Typicky tak tomu bude tehdy, pokud rozhodnutí krajského soudu bylo 
nepřezkoumatelné (viz např. rozsudek ze dne 10. 6. 2008, čj. 2 Afs 26/2008 - 119, všechna zde cit. 
rozhodnutí NSS jsou dostupná na www.nssoud.cz). 
Kasační stížnost stěžovatele je tedy přípustná, neboť se týká právní otázky, kterou se Nejvyšší správní 
soud ve svém předchozím rozsudku nezabýval, tudíž nevyslovil svůj právní názor na výklad práva závazný 
pro městský soud. 
Kasační stížnost obsahuje kasační námitku, zda dobrá víra žalobkyně, podpořená vydáváním registračních 
karet k dravcům a sovám chovaným v zajetí ze strany žalovaného, je liberačním důvodem. 
Městský soud se ztotožnil se závěrem žalovaného, že žalobkyně není právní nástupkyní Nadace Zayferus, 
takže na ni nepřešla práva vyplývající z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze 
zákazů u zvláště chráněných živočichů. Tento závěr není kasační stížností zpochybněn. Znaky skutkové 
podstaty správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny byly dle 
městského soudu žalobkyní formálně naplněny, neboť bez povolení chovala zvláště chráněné živočichy 
(dravce a sovy) v zajetí. Výjimky udělené žalovaným Nadaci Zayferus se žalobkyně nemůže z důvodu 
právní diskontinuity mezi činností Nadace Zayferus a žalobkyně dovolávat. 
Odpovědnost právnické osoby za správní delikt dle zákona o ochraně přírody a krajiny je objektivní. 
Liberačním důvodem není ani dobrá víra osoby, která správní delikt spáchala, o tom, že jedná v souladu s 
právem (viz rozsudek NSS ze dne 12. 12. 2003, čj. 5 A 110/2001 - 34, č. 384/2004 Sb. NSS). V tomto lze 
dát plně za pravdu stěžovateli. Na věc proto nelze aplikovat závěr vyjádřený v rozsudku NSS čj. 5 A 
110/2001 – 34, cit. shora, neboť ten se týká pouze obrany prostou dobrou vírou. Nepostihuje však 
případy, kdy pachatel správního deliktu byl ve své dobré víře dlouhodobě utvrzován ze strany orgánů 
veřejné správy jejich aktivní činností. 
Skutkové okolnosti tohoto případu jsou takové, že rozhodnutím ze dne 8. 2. 1999, čj. OOP/6414/98-
V390, udělil stěžovatel Nadaci Zayferus výjimku podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, jíž povolil 
chovat v zajetí v ní vyjmenované druhy zvláště chráněných živočichů. Výjimka je koncipována obecně jako 
rámcové rozhodnutí s tím, že se vztahuje pouze na ty jedince vyjmenovaných druhů zvláště chráněných 
živočichů, na které žalovaný vystaví registrační kartu. Registrační karta měla být vystavena po oznámení 
všech známých údajů o chovaném jedinci (původ, označení) a měla sloužit jako doklad o prokázání 
původu. Jak sám stěžovatel připouští, praxe vydávání registračních karet k povolení o výjimce nemá oporu 
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v platných právních předpisech. Předmět rozhodnutí o výjimce ze zákazu u zvláště chráněných živočichů  
(§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny) není formulován tak, aby na jeho základě bylo možno 
identifikovat konkrétního jedince zvláště chráněného druhu živočichů, nýbrž abstraktněji (neomezený 
počet blíže neurčených jedinců vyjmenovaných druhů zvláště chráněných živočichů). Nástrojem, který činí 
pojítko mezi konkrétním jedincem zvláště chráněného druhu živočichů a tímto rozhodnutím o výjimce, je 
teprve vystavení registrační karty na základě údajů o jedinci ohlášených osobou oprávněnou z výjimky. 
Vystavení registrační karty tak de facto uzavírá celý proces udělení výjimky dle § 56 ve vztahu ke 
konkrétnímu jedinci zvláště chráněného druhu živočichů. Předmět rozhodnutí o výjimce se tak stává 
konkrétním, přičemž se však definitivně neuzavírá, neboť vystavením registrační karty na dalšího jedince 
se předmět rozhodnutí rozšiřuje. Zdejší soud neřešil, a řešit ani nemusel, nakolik je tato administrativní 
konstrukce souladná či naopak rozporná se zákonem. Ze spisu je totiž nepochybné, že se jedná o správní 
praxi, kterou stěžovatel ve vztahu k držiteli výjimky (Nadace Zayferus) zavedl. 
Žalobkyně na tuto etablovanou praxi navázala, přičemž se odvolávala na výjimku udělenou stěžovatelem 
Nadaci Zayferus. Stěžovatel takový postup ze strany žalobkyně akceptoval a pokračoval ve vydání 
registračních karet pro nové exempláře zvláště chráněných živočichů.  Tím, že stěžovatel vydával žalobkyni 
registrační karty v návaznosti na výjimku povolenou Nadaci Zayferus, utvrdil ji v tom, že její jednání, na 
které se výjimka vztahuje, totiž chov zvláště chráněných živočichů v zajetí, je v souladu se zákonem. 
Naopak, pokud by stěžovatel postupoval správně, tj. odmítl vyhotovovat registrační karty z důvodu, že 
žalobkyně není držitelkou výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, jednoznačně by dal 
žalobkyni na srozuměnou, že není osobou oprávněnou z rozhodnutí o výjimce ze dne 8. 2. 1999. Teprve v 
tomto případě by byla relevantní argumentace stěžovatele, že žalobkyně jakožto osoba odborně znalá 
problematiky chovu zvláště chráněných živočichů v zajetí musela vědět, že její počínání je v rozporu se 
zákonem. Namísto toho však právě stěžovatel spoluvytvářel zdání, že jednání žalobkyně je souladné se 
zákonem, a v tomto zdání ji vlastní protiprávní činností po nezanedbatelnou dobu udržoval. 
Skutečnost, že žalobkyně není držitelkou výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k 
dravcům a sovám specifikovaným v rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nepostřehla ani Česká 
inspekce životního prostředí při provádění kontroly dodržování právních předpisů žalobkyní dne 22. 8. 
2005, dokonce ani v následně zahájeném správním řízení. Teprve stěžovatel jako odvolací orgán na 
základě provedených důkazů zjistil tento nedostatek. Je to přitom ten stejný orgán, který předtím 
žalobkyni vystavoval registrační karty k týmž jedincům zvláště chráněných živočichů. 
Rozhodnutí o uložení pokuty, včetně rozhodnutí stěžovatele o odvolání, narušuje princip důvěry jednotlivce 
v rozhodovací činnost státu, jeho akty a postup vůči adresátům státní moci [srov. nález ze dne 11. 5. 2005 
sp. zn. II. ÚS 487/03 (N 103/37 SbNU 383)]. Z ústavněprávních hledisek je stěží akceptovatelné, pokud 
státní orgán při výkonu veřejné moci autoritativně přezkoumá a osvědčí určité skutečnosti, čímž vyvolá v 
jednotlivci dobrou víru ve správnost těchto skutečností a v samotný akt státu, aby následně jednotlivce 
sankcionoval za to, že tyto skutečnosti mocensky aprobované státem v předchozím aktu jsou nesprávné 
[viz nález ze dne 3. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 544/06 (N 217/47 SbNU 855), dále též nález ze dne 10. 7. 
2008, sp. zn. II. ÚS 2742/07 (N 130/50 SbNU 139)]. Jednotlivec má právo spoléhat nejen na to, že 
správní rozhodnutí vydávaná správními orgány jsou v souladu se zákonem, ale též že veškerá další činnost 
těchto orgánů odpovídá zákonným požadavkům. Na těchto závěrech je třeba trvat tím spíše, má-li být 
dovozena odpovědnost jednotlivce za správní delikt, tedy uplatněna represivní složka výkonu státní moci. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny neupravuje žádný liberační důvod. je nezbytné vycházet z individuálních 
rozměrů každého jednotlivého případu, které jsou založeny na konkrétních skutkových okolnostech. 
Mnohé případy a jejich specifické okolnosti mohou být značně komplikované a netypické; to však 
nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení [viz nález ze dne 7. 9. 2010, sp. 
zn. Pl. ÚS 34/09 (N 187/58 SbNU 647)]. 
Byť rozsudky NSS ze dne 11. 9. 2008, čj. 1 As 30/2008 – 49, č. 1746/2009 Sb. NSS, a ze dne 9. 7. 2009, 
čj. 7 As 17/2009 – 61 ve věci ZAYFERUS, o. p. s., č. 2408/2011 Sb. NSS, na nyní posuzovanou věc přímo 
nedopadají, vyjadřují obecnější princip, dle něhož následky dysfunkce veřejné moci nelze klást k tíži 
jednotlivce. Dysfunkce veřejné moci naopak může představovat exkulpační či liberační důvod v oblasti 
správněprávní odpovědnosti, pokud se podstatnou měrou podílela na vzniku formálně protiprávního 
jednání jednotlivce (srov. čl. 1 odst. 1 Ústavy a z něho vyplývající požadavek právní jistoty).  Zákonodárce 
při koncipování pravidel exkulpace či liberace v oblasti odpovědnosti za správní delikty zcela oprávněně 
vychází z předpokladu, že správní orgány postupují v případě výkonu veřejné moci v souladu se zákonem. 
Proto nelze ani očekávat, že by např. v zákoně o ochraně přírody a krajiny byl upraven liberační důvod 
umožňující jednotlivci zprostit se odpovědnosti v případě, že se na vzniku protiprávního stavu významnou 
měrou podílely samy správní orgány (srov. nález ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12, ve věci J. S.). 
To ovšem neznamená, že by soud neměl při přezkumu zákonnosti správního rozhodnutí vzít do úvahy, 
jakou měrou se na protiprávním jednání jednotlivce podílely správní orgány.  
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651 
 

Odpovědnost fyzické osoby za správní delikt při ztrátě živnostenského oprávnění k podnikání 
  
k ustanovení § 20 písm. c), § 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
 
 
Právní teorie rozlišuje osoby fyzické (lidské bytosti), jejichž způsobilost k právům a povinnostem 
(neboli právní subjektivita) vzniká jejich narozením a zaniká jejich smrtí, a osoby právnické, tedy 
umělé konstrukty, jakými jsou například obchodní společnosti, přičemž způsob jejich založení, 
vzniku, zrušení a zániku upravuje zákon.  
Tzv. podnikající fyzické osoby nejsou třetí kategorií v tomto systému, neboť jde o osoby fyzické, 
které jsou zároveň podnikateli (mají např. živnostenské oprávnění).  
Jestliže žalobce v době, kdy byl podnikající fyzickou osobou, spáchal správní delikt, za který byl 
následně postižen, bylo rozhodnutí vydáno v souladu se zákonem, přestože již v době vydání 
rozhodnutí žalobce živnostenské oprávnění nevlastnil. Co do subjektivity se vždy jedná o jeden 
právní subjekt, tj. fyzickou osobu žalobce. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2013, č.j. 5 A 8/2010 - 30) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce podal žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání 
žalobce a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ze dne 24. 8. 2009, kterým byla 
žalobci podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uložena pokuta ve výši 20.000,- 
Kč za porušení § 20 písm. c) zákona, a dále mu bylo uložena povinnost uhradit náklady řízení paušální 
částkou ve výši 1.000,- Kč. 
Žalobce v podané žalobě namítá, že dne 8. 7. 2009 přestal provozovat živnost a byl vymazán z 
živnostenského rejstříku. Ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona umožňuje uložit pokutu pouze 
podnikající fyzické osobě (FO) či právnické osobě. Žalobce má za to, že dnem 8. 7. 2009 zanikla možnost 
uložení pokuty jeho osobě. Účastníkem řízení byla podnikající fyzická osoba Ing. J.T. – TINEKO, tento 
účastník dne 8. 7. 2009 zanikl. ČIŽP měla povinnost řízení zastavit, namísto toho vydala rozhodnutí. Tyto 
skutečnosti namítal žalobce i v odvolání, žalovaný se s nimi nevypořádal. 
(…) 
Městský soud v Praze při přezkoumání napadeného rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, 
který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl přitom k závěru, že žaloba nebyla podána 
důvodně.  
Jak je zřejmé z podané žaloby, mezi stranami nejsou sporné skutkové otázky, ale pouze otázky právní. Z 
obsahu spisového materiálu, předloženého soudu žalovaným správním orgánem, vyplývají následující 
skutečnosti: žalobce podnikal v oboru odstraňování nebezpečného odpadu, a to na základě koncesní 
listiny ze dne 30. 9. 1996 vydané Místním úřadem městské části Praha 12. 
Žalobce podnikal pod obchodním jménem „Ing. J.T. – TINEKO“. Přípisem ze dne 22. 5. 2008 ČIŽP 
oznámila žalobci, že dne 10. 6. 2008 v 9.30 provede kontrolu nakládání s odpady v provozovně žalobce 
Správní spis dále obsahuje dílčí protokol o průběhu kontroly. Z tohoto protokolu vyplývá, že ČIŽP zjistila 
pochybení ve smyslu překročení stanovených limitů rtuti, neprovádění rozborů odpadu dle provozního 
řádu, neprovádění měření koncentrace par rtuti v pracovním prostředí. ČIŽP si dále vyžádala od žalobce 
předložení dalších dokumentů. Dne 27. 6. 2008 žalobce ČIŽP doložil požadované dokumenty. Přípisem ze 
dne 16. 10. 2008 žalobce zaslal ČIŽP kopii „oznámení o ukončení činnosti odstraňování odpadu“, kterým 
krajskému úřadu sdělil, že ukončil odstraňování odpadu a nadále bude pokračovat pouze ve sběru a 
skladování odpadu. Dne 27. 5. 2009 ČIPŽ žalobci zaslala „protokol o kontrolním zjištění“. Dle protokolu 
žalobce porušil zákon o odpadech, neboť neprovozoval zařízení v souladu s jeho schváleným provozním 
řádem. Přípisem ze dne 22. 6. 2009 ČIŽP oznámila žalobci zahájení správního řízení (přípis byl vypraven 
dne 24. 6. 2009 a žalobci doručen dne 25. 6. 2009). Dne 13. 7. 2009 oznámil žalobce ČIŽP, že dne 8. 7. 
2009 ukončil podnikání a přiložil kopii rozhodnutí ze dne 10. 7. 2009, kterým Městská část Praha 12 
rozhodla o zrušení živnostenského oprávnění žalobce (a vyhověla tak žádosti žalobce). Rozhodnutí nabylo 
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právní moci dne 13. 7. 2009. Rozhodnutím ČIŽP ze dne 24. 8. 2009 byla žalobci uložena pokuta 20.000,- 
Kč dle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech za porušení povinnosti dle § 20 písm. c) zákona. Proti 
tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. Žalobce namítal, že pokuta byla uložena neexistující fyzické 
osobě, která ke dni vydání rozhodnutí již neexistovala. Postup ČIŽP považoval za zneužití pravomoci. 
Žalovaný odvolání zamítl žalobou napadeným rozhodnutím. K námitkám žalobce uvedl, že nelze souhlasit 
s názorem, že by ukončením podnikání zanikla i odpovědnost žalobce za skutky spáchané v souvislosti s 
podnikáním. Nositelem práv a povinností u podnikající fyzické osoby je vždy konkrétní fyzická osoba. 
Dle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech: „Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické 
osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která provozuje zařízení k využívání nebo 
odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo 
provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem 
zařízení“. 
Dle § 20 písm. c) zákona o odpadech: „Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat 
zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem“. 
Soud věc posoudil takto: 
Z úřední povinnosti soud posuzoval, zda v dané věci nedošlo k prekluzi práva na uložení pokuty. Dle § 67 
odst. 1 zákona: „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.“ V posuzovaném případě byla kontrolní prohlídka uskutečněna dne 10. 6. 2008. Při 
kontrole si ČIŽP vyžádala další dokumenty (průběžnou evidenci odpadů za roky 2006-2008, roční hlášení 
o odpadech 2006-2007, protokoly z měření koncentrací rtuti 2006-2008, další rozbory z odpadů 2006-
2008, doklad o posledním nákupu síry atd.). 
Požadované dokumenty žalobce předložil dne 27. 6. 2008. Oznámení o zahájení správního řízení bylo 
žalobci doručeno dne 25. 6. 2009. Vzhledem ke shora uvedenému soud dospěl k závěru, že rozhodnutí 
bylo vydáno v jednoroční subjektivní prekluzivní lhůtě, když rozhodným dnem je den 27. 6. 2008, kdy 
žalobce ČIŽP předložil požadované dokumenty, na základě kterých mohl správní orgán dospět ke 
skutkovým zjištěním ve smyslu dodržování provozního řádu. 
Žalobce v podané žalobě (stejně jako v odvolání ve správním řízení) namítá, že rozhodnutí bylo vydáno 
vůči neexistující osobě, resp. že dnem 8. 7. 2009 zanikla právní možnost uložení pokuty žalobci podle 
zákona o odpadech. Účastníkem řízení byla podnikající fyzická osoba „Ing. J.T. – TINEKO“, tento účastník 
dne 8. 7. 2009 zanikl. 
Žalobní námitka není důvodná. Právní teorie rozlišuje osoby fyzické (lidské bytosti), jejichž způsobilost k 
právům a povinnostem (neboli právní subjektivita) vzniká jejich narozením a zaniká jejich smrtí, a osoby 
právnické, tedy umělé konstrukty, jakými jsou například obchodní společnosti, přičemž způsob jejich 
založení, vzniku, zrušení a zániku upravuje zákon. Tzv. podnikající fyzické osoby nejsou třetí kategorií v 
tomto systému, neboť jde o osoby fyzické, které jsou zároveň podnikateli (mají např. živnostenské 
oprávnění). Podle § 66 zákona o odpadech lze uložit pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 
právnické osobě. Rozhodující je přitom vždy stav v době spáchání správního deliktu, a to ať již jde o otázky 
právní či skutkové. Jestliže žalobce v době, kdy byl podnikající fyzickou osobou, spáchal správní delikt, za 
který byl následně postižen dle § 66 zákona, bylo rozhodnutí vydáno v souladu se zákonem, přestože již v 
době vydání rozhodnutí žalobce živnostenské oprávnění nevlastnil, neboť rozhodující je stav době 
spáchání deliktu. Co do subjektivity se vždy jedná o jeden právní subjekt, tj. fyzickou osobu žalobce. 
Konstatování žalobce, že „účastník řízení zanikl“, je nepravdivé.  
(…)         
Ze všech shora uvedených důvodů tedy soud neshledal žalobu důvodnou a podle § 78 odst. 7 s.ř.s. ji 
zamítl, jak je uvedeno ve výroku rozsudku. 
(…) 
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Zákaz likvidačního charakteru pokuty 
 
k ustanovení § 12 odst. 2, § 66 odst. 4 písm. b), § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
k čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 
k čl. 1 Dodatkového protokolu č. I k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
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I. Z požadavků, které na správní trestání klade ústavní pořádek (judikatura Ústavního soudu 
považuje uložení likvidační pokuty za porušení čl. 11 odst. 1 Listiny a čl. 1 Dodatkového 
protokolu č. l k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod), přistupuje ke kritériím pro 
výměru pokuty stanoveným v zákoně ještě korektiv pro určení celkové výše pokuty v podobě 
zákazu jejího likvidačního charakteru. 
 
II. Likvidační pokutou je sankce, která je nepřiměřená osobním a majetkovým poměrům 
pachatele správního deliktu do té míry, že je způsobilá sama o sobě přivodit platební 
neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost, nebo se v důsledku takové pokuty 
může stát na dlouhou dobu v podstatě jediným smyslem jeho podnikatelské činnosti splácení 
pokuty a zároveň je zde reální riziko, že se pachatel, případně i jeho rodina (jde-li o podnikající 
fyzickou osobu) na základě pokuty dostanou do existenčních potíží.  
 
III. Správní orgán nemusí hodnotit osobní a majetkové poměry pachatele tam, kde je s ohledem 
na výši do úvahy přicházející pokuty a na základní poznatky o osobě pachatele zřejmé, že 
nehrozí existenční ohrožení pachatele či jeho podnikání, naopak tam, kde nebude možné riziko 
likvidačního působení pokuty na osobu pachatele bez dalšího vyloučit, bude nutné, aby se 
správní orgán zjišťováním osobních a majetkových poměrů pachatele zabýval a přihlédl k nim 
do té míry, aby výsledná pokuta byla sice citelným zásahem do jeho majetkové sféry, nikoli však 
zásahem nepřiměřeným, který má likvidační účinky; správní orgán by při tom měl hodnotit 
osobní a majetkové poměry ke dni svého rozhodování, nikoli k okamžiku spáchání správního 
deliktu. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2013, č.j. 5 Ca 15/2009-63) 
 (Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí, jímž byla žalobci podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, uložena pokuta ve výši 800 000,- Kč za porušení § 12 odst. 2 uvedeného zákona, neboť v době 
od 16. 2. 2006 do kontroly dne 27. 8. 2007 žalobce nakládal s nebezpečným odpadem kat. č. 13 05 01 
Pevný podíl z lapáků písku a kat. č. 13 05 03 Kaly z lapáků nečistot v celkovém množství cca 800 tun, v 
prostorách bývalého silážního žlabu na pozemku parc. č. 237/8 v k.ú. Sluhy, jehož je majitelem, avšak 
toto zařízení nebylo v kontrolovaném období určeno k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o 
odpadech. 
Žaloba je podána i proti rozhodnutí žalovaného kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, jímž v návaznosti na protiprávní jednání, za které mu byla 
uložena pokuta, bylo žalobci podle 76 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, uloženo nápravné opatření 
spočívající ve vymístění všech odpadů kat. č. 13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a kat. č. 13 05 03 Kaly 
z lapáků nečistot, z prostor bývalého silážního žlabu na pozemku parc. č. 237/8 v k.ú. Sluhy, kde žalobce 
nakládá s nebezpečnými odpady v celkovém množství cca 900 tun, s tím, že při nakládání s odpady bude 
postupováno podle zákona o odpadech; nápravné opatření bylo stanoveno provést v termínu do 90 dnů 
od právní moci rozhodnutí a do 15 dnů od uplynutí lhůty pro provedení nápravného opatření byla 
stanovena lhůta pro doložení dokladů potvrzujících splnění nápravného opatření. 237/8 v k.ú. Sluhy, jehož 
je majitelem, avšak toto zařízení nebylo v kontrolovaném období určeno k nakládání s nebezpečnými 
odpady dle zákona o odpadech. 
Soud vycházel z těchto podstatných skutečností: 
Obecné povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou stanoveny v § 12 tohoto zákona. 
Podle § 12 odst. 2 zákona o odpadech pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 
nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto 
nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a 
nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. 
Podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech ve znění do 30. 6. 2010 zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen 
souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování 
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zařízení"). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, 
která s těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na 
dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti 
provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny podmínky a 
plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. 
Podle § 14 odst. 4) zákona o odpadech kolaudační souhlas (do 31. 12. 2006 kolaudační rozhodnutí), 
vydaný podle zvláštního právního předpisu (stavebního zákona) pro stavby určené k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k 
provozování zařízení podle odstavce 1. 
Žalobci byla uvedeným rozhodnutím inspekce ze dne 10. 3. 2008 uložena pokuta za správní delikt dle § 
66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, ve znění od 22. 6. 2006, podle kterého pokutu do výše 50 000 
000,- Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s 
odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno. Inspekce dále 
vycházel z ust. § 67 odst. 3 zákona o odpadech, podle kterého poruší-li právnická nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání v době 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona 
znovu stejnou povinnost, za niž byla pokuta uložena, uloží správní orgán další pokutu až do výše 
dvojnásobku horní hranice sazby. 
Z výroku rozhodnutí inspekce ze dne 10. 3. 2008 je zřejmé, že inspekce shledala porušení § 12 odst. 2 
zákona o odpadech v části tohoto ustanovení stanovící „pokud není v zákoně o odpadech stanoveno jinak, 
lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech 
určena“, tj. v té části obecné povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona o odpadech, v jejímž porušení spočívá 
skutková podstata správního deliktu dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Žalobní námitka, že 
došlo k nesprávné aplikaci ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, proto není důvodná. Pokud 
žalobce dovozuje, že by pro nakládání s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady není určeno, mohl 
být postižen pouze tehdy, pokud by zároveň došlo k ohrožování lidského zdraví či životního prostředí či k 
překročení limitů znečišťování, pak přehlíží, že pokuta byla žalobci uložena za naplnění skutkové podstaty 
správního deliktu dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, tj. za porušení povinnosti stanovené v § 12 
odst. 2 větě první zákona o odpadech. 
Žalobce nezpochybňuje, že nedisponoval „souhlasem k provozování zařízení“ podle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, ani kolaudačním rozhodnutím – kolaudačním souhlasem (resp. „povolením změny účelu 
stavby- silážního žlabu používaného k silážování na biodegradační způsob recyklace zeminy a vody 
kontaminované ropnými látkami“) podle § 14 odst. 4 zákona o odpadech, v jejichž absenci je shledáváno 
naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech nejen 
rozhodnutím žalovaného ze dne 27. 1. 2009, ale i rozhodnutím správního orgánu 1. stupně ze dne 10. 3. 
2008 kde inspekce výslovně uvádí, že „…každé zařízení, které je určeno k nakládání s odpady, lze užívat a 
provozovat až po řádné kolaudaci příslušným stavebním úřadem a vydání rozhodnutí krajským úřadem, 
kterým je udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, pokud je na toto 
zařízení vyžadováno. Pan Š neměl oprávnění umisťovat nebezpečné odpady do bývalého silážního žlabu v 
k.ú. Sluhy před získáním příslušných souhlasů.“). Žalobce se tedy mýlí, pokud má za to, že odvolací 
správní orgán vycházel z jiného skutkového stavu než správní orgán 1. stupně. Že žalobce v prostorách 
silážního žlabu na pozemku parc. č. 234/8 k.ú. Sluhy skladoval nebezpečný odpad kat. č. 13 05 01 
„Pevný podíl z lapáků písku“ a kat. č. 13 05 03 „Kaly z lapáků nečistot“, bylo spolehlivě zjištěno 
provedenou kontrolou, jak vyplývá z kontrolního protokolu sepsaného dne 27. 8. 2007, který žalobce bez 
námitek podepsal. Podle protokolu o kontrole je v zařízení Sluhy skladováno podle sdělení žalobce cca 
800 – 900 tun nebezpečného odpadu, který vzniká při podnikatelské činnosti žalobce v jeho zařízení, 
které se nachází na adrese Praha – Letňany. Žalobce do protokolu uvedl, že v navážení odpadů do zařízení 
Sluhy i nadále pokračuje (přesto, že mu rozhodnutím ze dne 13. 7. 2006 byla za stejné jednání uložena 
pokuta), neboť kapalné nebezpečné odpady nemá komu předat. Tyto skutečnosti uvedené v protokolu o 
kontrole žalobce nezpochybnil ani v průběhu správního řízení a ani ve správní žalobě podané k soudu. 
Naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech se dopustí ten, 
kdo nakládá s odpady v zařízení, ve kterém není nakládání s odpady povoleno, a to bez ohledu na to, zda 
došlo k ohrožení lidského zdraví, životního prostředí či zda došlo k překročení limitů znečišťování 
stanovených zvláštními předpisy. Žalobce nepopírá, že do předmětného zařízení Sluhy ukládal odpady, 
nezpochybňuje, že šlo o odpady nebezpečné kat. č. 13 05 01 „Pevný podíl z lapáků písku“ a kat. č. 13 05 
03 „Kaly z lapáků nečistot“, nezpochybňuje množství takto uložených odpadů a nezpochybňuje ani to, že v 
rozhodné době nedisponoval souhlasem k provozování zařízení ve Sluhách podle § 14 odst. 1 a ani 
kolaudačním souhlasem dle § 14 odst. 4 zákona o odpadech. Souhlasy, na které žaloba poukazuje, a 
které žalobce předložil soudu, byly vydány na dobu určitou a nevztahovaly se k období, pro které byl 
žalobce předmětnou pokutou postižen (např. Rozhodnutí - souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a 
k provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů ze dne 10. 10. 2001, byl vydán na dobu 
do 31. 12. 2003, Rozhodnutí - souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů a k vydání 
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provozní řádu pro provozování dekontaminační plochy Sluhy ze dne 19. 12. 1997, byl vydáno na dobu do 
31. 12. 1999). Kolaudační rozhodnutí ze dne 11. 9. 1990, č.j. Výst. 328-3204/90, na které odkazuje 
žaloba, a které žalobce předložil soudu, povoluje užívání stavby silážního dvoužlabu, nikoli zařízení k 
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nebezpečných odpadů (dekontaminační plochy Sluhy). 
„Souhlas k provozování zařízení“ ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech nemůže být nahrazen ani 
znaleckým posudkem znalce Ing. Josefa Tomáška, CSc, který žalobce předložil soudu, ani Souhlasným 
stanoviskem k záměru Dekontaminační plocha Sluhy, které je jeho součástí. Podle soudu bylo spolehlivě 
prokázáno, že žalobce svým jednáním naplnil skutkovou podstatu správního deliktu dle § 66 odst. 4 písm. 
b) zákona o odpadech, neboť s nebezpečnými odpady nakládal v zařízení, ve kterém nakládání s odpady 
nebylo povoleno. Nejde přitom o pouhé formální pochybení, jak žalobce tvrdí v žalobě, neboť právě a 
pouze v řízení o „souhlasu k provozování zařízení“ je příslušný orgán povinen posoudit, zda zařízení je k 
danému účelu vhodné a zda jeho provoz bude v souladu s právními předpisy. Problémy při obstarávání 
potřebných povolení, které žalobce v žalobě popisuje, nelze zohlednit, rozhodné je, že žalobce si pro 
předmětnou činnost potřebná povolení neobstaral. 
Podle § 67 odst. 2 zákona o odpadech se při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti ohrožení 
životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. Podle odst. 3) poruší-li právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání v době 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto 
zákona znovu stejnou povinnost, za níž byla pokuta uložena, uloží správní orgán další pokutu až do výše 
dvojnásobku horní hranice sazby. 
Otázka závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě míra jeho poškození není rozhodná pro závěr, 
zda došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, 
ale jde o kritérium pro stanovení výše pokuty za správní delikt. Žalobce nezpochybňuje, že s 
nebezpečnými odpady nakládal v zařízení, ve kterém nakládání s odpady nebylo povoleno, nesouhlasí 
však s tím, že by jakýmkoli způsobem poškodil či ohrozil životní prostředí. Žalobní námitka, je 
bezpředmětná, neboť samotná inspekce v rozhodnutí ze dne 10.3.2008 (uvedla, že žalobci v rámci 
jednání uskutečněného dne 4.3.2008 sdělila, že nebylo zjištěno, že by došlo k poškození životního 
prostředí. Pokud inspekce dále konstatovala, že však dané porušení zákona o odpadech je třeba chápat 
jako možné ohrožení životního prostředí, pak soud se s tímto závěrem plně ztotožňuje. 
Skladování nebezpečných odpadů v množství cca 800-900 tun v zařízení Sluhy bez souhlasu příslušných 
orgánů k provozování tohoto zařízení je podle soudu třeba hodnotit jako možné ohrožení životního 
prostředí, a to především proto, že bez vydaného souhlasu k provozování tohoto zařízení nebylo orgánem 
k tomu příslušným posouzeno, zda dané zařízení – původní silážní žlab – je vhodné i pro skladování 
nebezpečných odpadů s obsahem ropných látek. Příslušným orgánem nebyl vydán „souhlas k provozování 
zařízení“, posouzen tedy nebyl ani postup žalobce při manipulaci s nebezpečným odpadem a nebyl ani 
schválen provozní řád, který by žalobci určil, s jakými druhy nebezpečných odpadů, v jakém množství a při 
dodržení jakých podmínek může s odpady nakládat, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí či životního 
prostředí. Inspekce v odůvodnění rozhodnutí o uložení pokuty správně uvedla, že se jedná o neřízený 
proces soustřeďování nebezpečných odpadů a poukázala i na rizika pro případ nepříznivých klimatických 
podmínek (přívalové deště či naopak déletrvající sucho). Zabývat se tvrzeními žalobce a podklady, jimiž 
žalobce dokládá, že silážní žlab Sluhy je ke skladování odpadů zcela bezpečný a že žalobce s odpady 
nakládá způsobem, který ohrožení životního prostředí či zdraví lidí vylučuje, je podle soudu nad rámec 
dané věci, neboť příslušným k posouzení těchto otázek by byl správní orgán v řízení vedeném o „souhlasu 
k provozování zařízení“ dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, nikoli správní orgán, který rozhoduje o 
uložení pokuty za správní delikt, jehož skutková podstata spočívá v nakládání s odpady v zařízeních, ve 
kterých není nakládání s odpady povoleno. Inspekce v odůvodnění rozhodnutí o uložení pokuty v otázce 
použité folie odkázala na zaslaný technický list a další doklady, z nichž podle ní vyplývá, že folie není 
odolná působení ropných látek a nezamezuje jejich průniku. Z uvedeného zjištění však vyvodila toliko ten 
závěr, že nelze přijmout tvrzení pana Š, že s odpady nakládal v místě, které „technicky odpovídalo 
schválenému obdobnému zařízení“. Se závěrem inspekce, se soud ztotožňuje, neboť posoudit, zda silážní 
žlab Sluhy technicky odpovídá či neodpovídá „schválenému obdobnému zařízení“, by bylo na orgánu 
příslušnému k vydání souhlasu k provozování zařízení; ostatně i inspekce v odůvodnění rozhodnutí uvedla: 
„Jednalo se o zařízení, které původně sloužilo jako silážní žlab a nelze tedy bez předchozího schválení 
příslušným správním orgánem jednoznačně odvodit, že žlab je vhodný pro skladování nebezpečných 
odpadů s obsahem ropných látek“. 
Pokud inspekce v dalších svých úvahách ve vztahu k výši uložené pokuty přihlížela ke skutečnosti, že 
objekt v době kontroly nebyl oplocen, proto mohlo dojít i k ohrožení lidského zdraví aniž by škodlivé látky 
unikly z objektu, pokud dále přihlížela k tomu, že postup žalobce nebyl regulován provozním řádem a 
jednalo se tak o neřízený proces, kdy sám žalobce určoval dle svého uvážení a momentální potřeby s 
jakými druhy a kategoriemi odpadu bude v zařízení nakládat, a pokud jako přitěžující okolnost hodnotila 
množství skladovaného odpadu, pak podle soudu správně hodnotila prokázané skutečnosti, které 
nepochybně bylo zapotřebí v úvaze o výši pokuty posoudit. Tvrzení žalobce o tom, že objekt byl oplocen, 
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avšak oplocení bylo odcizeno, přijmout nelze; zabezpečení objektu je povinností žalobce a je na žalobci, 
jakým způsobem splnění této povinnosti zajistí. 
Při úvaze o výši pokuty inspekce dále uvedla, že ve schváleném zařízení by nebylo možné vytvářet na 
povrchu skladovaných odpadů laguny z dalších kapalných nebezpečných odpadů, vytváření těchto lagun je 
podle inspekce zvláště nebezpečné, protože odpady tak nebyly zajištěny proti možnému úniku. Tuto 
skutečnost inspekce hodnotila jako zvláště nebezpečnou a posoudila ji při úvaze o výši pokuty jako 
přitěžující okolnost. Z podkladů, které má soud k dispozici, nelze učinit závěr, zda „vytváření lagun“ 
z kapalných odpadů je pro životní prostředí nebezpečné, jak uvádí inspekce v rozhodnutí o uložení pokuty, 
či zda žalobce vysráženou vodu odčerpával a recykloval, jak dovozuje žalobce v žalobě; žalovaný se v 
napadeném rozhodnutí k této skutečnosti nevyjádřil. 
Žalobce zopakoval některé důvody, které uplatnil v podaném odvolání (mezi nimi i námitku uplatněnou ve 
vztahu k „vytváření lagun“) a uvedl, že těmito argumenty odvolání se žalovaný nezabýval, z čehož podle 
žalobce plyne, že žalovaný argumenty žalobce uznává a s argumenty inspekce se neztotožňuje. S tímto 
závěrem souhlasit nelze. 
Soud je toho názoru, že za situace, kdy spáchání správního deliktu bylo nepochybně prokázáno, nelze 
žalovanému vytýkat, že se v odůvodnění napadeného rozhodnutí nezabýval některými argumenty, které, 
ač případně mohly směřovat pouze výši uložené pokuty, žalobce v odvolání vznesl proti závěru o vině, tj. 
proti závěru o spáchání správního deliktu. Žalobce ostatně, byť již zastoupen advokátem, obdobně 
argumentuje i v podané správní žalobě. žalobce  uvedl, že „Postup ČIŽP…je pro odvolatele likvidační“, 
„Výše pokuty je naprosto nepřiměřená tomu, co je mu fakticky kladeno za vinu cca jaké klady činnost 
odvolatele přináší“; v této souvislosti poukázal na svou druhotnou a následnou platební neschopnost a na 
exekuci vedenou finančním úřadem, uvedl, že dnes již nevlastní nic, přišel i o byt po rodičích, jediným jeho 
majetkem je právě onen silážní žlab, finanční úřad vyčkává dokončení správního řízení a pak odvolatel 
přijde i o tento svůj jediný majetek odvolání). Žádal, aby prominutím pokuty dostal šanci své dílo dokončit 
Uvedl, že bude-li jeho odvolání vyhověno a on nebude muset zlikvidovat firmu, požádá o vydání 
potřebného povolení.  
Žalobce tedy dovozoval nepřiměřenost pokuty s argumentací, že své jednání nepovažuje za závažné 
(respektive je považuje za prospěšné). Nicméně namítl i to, že postup inspekce je pro něj likvidační. 
Žalovaný tyto důvody odvolání ve svém rozhodnutí ani nezmínil a nikterak nehodnotil osobní a majetkové 
poměry žalobce, tedy neřešil, zda výše uložené pokuty je či není pro žalobce likvidační. Tuto skutečnost 
nemůže soud přehlédnout již proto, že žalobce v podané žalobě v souvislosti se svým tvrzením o uložení 
likvidační pokuty výslovně namítl, že odvolací orgán se měl adekvátností výše pokuty zabývat. 
Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č.j. 1 As 9/2008 -133, 
správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a majetkovým 
poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by 
pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry 
pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí. Správní orgán vychází 
při zjišťování osobních a majetkových poměrů z údajů doložených samotným účastníkem řízení, případně 
z těch, které vyplynuly z dosavadního průběhu správního řízení či které si opatří samostatně bez 
součinnosti s účastníkem řízení. Nelze-li takto získat přesné informace, je správní orgán oprávněn stanovit 
je v nezbytném rozsahu odhadem. Nejvyšší správní soud uvedl, že z požadavků, které na správní trestání 
klade ústavní pořádek (judikatura Ústavního soudu považuje uložení likvidační pokuty za porušení čl. 11 
odst. 1 Listiny a čl. 1 Dodatkového protokolu č. l k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod), 
přistupuje ke kritériím pro výměru pokuty stanoveným v zákoně ještě korektiv pro určení celkové výše 
pokuty v podobě zákazu jejího likvidačního charakteru. Likvidační pokutou je sankce, která je 
nepřiměřená osobním a majetkovým poměrům pachatele správního deliktu do té míry, že je způsobilá 
sama o sobě přivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost, nebo se v 
důsledku takové pokuty může stát na dlouhou dobu v podstatě jediným smyslem jeho podnikatelské 
činnosti splácení pokuty a zároveň je zde reální riziko, že se pachatel, případně i jeho rodina (jde-li o 
podnikající fyzickou osobu) na základě pokuty dostanou do existenčních potíží. Správní orgán nemusí 
hodnotit osobní a majetkové poměry pachatele tam, kde je s ohledem na výši do úvahy přicházející 
pokuty a na základní poznatky o osobě pachatele zřejmé, že nehrozí existenční ohrožení pachatele či jeho 
podnikání, naopak tam, kde nebude možné riziko likvidačního působení pokuty na osobu pachatele bez 
dalšího vyloučit, bude nutné, aby se správní orgán 
zjišťováním osobních a majetkových poměrů pachatele zabýval a přihlédl k nim do té míry, aby výsledná 
pokuta byla sice citelným zásahem do jeho majetkové sféry, nikoli však zásahem nepřiměřeným, který 
má likvidační účinky; správní orgán by při tom měl hodnotit osobní a majetkové poměry ke dni svého 
rozhodování, nikoli k okamžiku spáchání správního deliktu. Podle Nejvyššího správního soudu lze připustit 
uložení likvidační pokuty fyzické podnikající osobě za zcela mimořádných okolností, v situaci, kdy 
požadovaného účelu trestu již nemůže být dosaženo mírnějšími pokutami a zároveň není možné volit jiný 
druh sankce. 
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Vzhledem ke skutečnostem, které žalobce uvedl v odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty, jde v 
předmětné věci o případ zmiňovaný citovaným usnesením rozšířeného senátu, tedy o případ, kdy nebylo 
možné riziko likvidačního působení pokuty na osobu pachatele bez dalšího vyloučit. Bylo proto nutné, aby 
se správní orgán zjišťováním osobních a majetkových poměrů pachatele zabýval a přihlédl k nim do té 
míry, aby výsledná pokuta byla sice citelným zásahem do jeho majetkové sféry, nikoli však zásahem 
nepřiměřeným, který má likvidační účinky. Žalovaný však tímto způsobem nepostupoval, nevyzval žalobce 
k doložení osobních a majetkových poměrů a otázku, zda uložená pokuta je či není pro žalobce likvidační, 
nikterak neřešil. Sám žalovaný přitom ve vyjádření k žalobě vyjádřil svou pochybnost, zda výše pokuty 
vzhledem k tíživé finanční situaci, v níž se žalobce nachází, neodporuje požadavku nelikvidačního 
charakteru pokuty. Soudu tak nezbývá než konstatovat, že rozhodnutí žalovaného je ve vztahu k v 
podaném odvolání namítanému likvidačnímu charakteru uložené pokuty nepřezkoumatelné. 
Žalobce v žalobě požádal o zmírnění či odpuštění uložené pokuty; požádal tedy, aby soud postupoval 
podle § 78 odst. 2 s.ř.s. Podle § 78 odst. 2 s.ř.s. rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní 
orgán uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, 
ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem 
dovolených, lze-li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a 
který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup 
žalobce v žalobě. 
Za situace, kdy soud shledá důvody pro zrušení rozhodnutí podle § 78 odst. 1 s.ř.s., však je postup podle § 
78 odst. 2 s.ř.s. vyloučen. Protože soud shledal rozhodnutí žalovaného v uvedené části 
nepřezkoumatelným, nemohl postupovat podle § 78 odst. 2 s.ř.s. 
Z uvedených důvodů soud žalobou napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2009, č.j. 
500/636/502 21/08 zrušil podle § 78 odst. 1 s.ř.s. a podle § 78 odst. 4 s.ř.s. věc v tomto rozsahu 
žalovanému vrátil k dalšímu řízení. 
(…) 
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AA..  OOcchhrraannaa  vvoodd  
 

134 

 
I. Důkaz provozním deníkem ČOV 
II. Odůvodnění výše pokuty 
 
k ustanovení § 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění v rozhodné době 
 

 
I. Pokud správní orgán sám připouští, že neměl podklad pro stanovení, zda bude v uvedených 
měsících k překročení hodnoty „m“ v ukazateli přihlížet, či nikoli, nelze na tuto skutečnost bez 
dalšího rezignovat. Jestliže je žalobce tím subjektem, který je povinen vést provozní deník ČOV, 
měl být správním orgánem vyzván k doplnění důkazního řízení. Teprve pokud by na výzvu 
neposkytl správnímu orgánu tento důkazní prostředek, bylo by možno uzavřít, že bude 
vycházeno ze skutečnosti, že účastník posuzovanou skutečnost neprokázal. 
 
II. Napadená rozhodnutí dosud trpí nedostatečnou přesvědčivostí a úplností odůvodnění, neboť 
skutečnosti, které byly vzaty na zřetel správním orgánem prvního stupně při určení výše pokuty 
(vyjma prvního kritéria, kterým je míra překročení podmínek povolení k vypouštění vod), nebyly 
dosud řádně vyhodnoceny a posouzeny, a to ve vztahu k jednotlivým kritériím uvedeným ve výše 
citovaném ust. § 118 odst. 2 zákona o vodách. Byť správní orgán prvního stupně označil v 
rozhodnutí konkrétní skutečnosti, k nimž přihlédl, již neuvedl, jak danou skutečnost hodnotí a v 
jaké míře přispěla ke stanovení výše pokuty (popř. zda se jedná z pohledu správního orgánu o 
přitěžující či polehčující okolnost). 
 
III. Napadená rozhodnutí tak neobsahují správní úvahu, zda a jak byla vzata v úvahu jednotlivá 
zákonná hlediska, která by byla dostatečně přezkoumatelným způsobem v napadených 
rozhodnutích vyjádřena. I když správní řízení před správním orgánem prvního i druhého stupně 
tvoří jeden celek, takže by bylo možno připustit, že výše předmětné pokuty mohla být 
odůvodněna dostatečným způsobem v rozhodnutí správního orgánu druhého stupně, je třeba 
konstatovat, že k tomu v daném případě nedošlo. 

 
 
 (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2013, č. j. 3A 116/2010-53) 
 (Z vlastních zdrojů) 
  
 Z odůvodnění rozsudku Městského soudu: 
         

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 29. 9. 2010 se žalobce domáhal přezkoumání 
rozhodnutí, kterým Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“ nebo „odvolací orgán“) 
změnilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí, (dále jen „inspekce“ nebo „správní orgán I. 
stupně“) ze dne 11. 3. 2010, č. j. ČIŽP/41/OOV/SR01/0628014.010/10/PKU. Tímto rozhodnutím 
správní orgán I. stupně rozhodl v části I. výroku tak, že se subjektu ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč 
podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 1 s přihlédnutím k odst. 2 téhož ustanovení zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“),  za nedovolené vypouštění odpadních vod, kterého se účastník dopustil tím, že v období od dubna 
2007 do srpna 2008 ve vypouštěných odpadních vodách na odtoku z čističky odpadních vod Klínec (dále 
jen „ČOV“) překročil nepřekročitelné hodnoty „m“ v ukazateli BSK5 (9 x), CHSKCr (4 x), NL (7 x), N-NH4 + 
(13 x) a Nanorg (6 x) a dále že překročil hodnoty „p“ nad rámec platné legislativy v ukazateli BSK5 (2 x), 
CHSKCr (4 x), NL (5 x) a Nanorg (2 x) dané pro tuto ČOV rozhodnutím MěÚ Černošice ze dne 11. 2. 2005,  
č. j. Vod.235-4515/I./02/R-And, čímž porušil povinnost stanovenou ust. § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 vodního 
zákona. Současně v části II. výroku uložil jmenovanému subjektu povinnost uhradit paušální částkou 
1.000,- Kč náklady řízení podle ust. § 79 odst. 2 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů („dále jen správní řád“). 
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(…) 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
(…) 
Žalobce namítá, že navrhoval, aby byl proveden pro účely náležitého objasnění důkaz provozním deníkem 
čistírny a aby byl vyžádán od skutečného provozovatele obce Klínec, avšak tento důkaz nebyl proveden. 
Žalobce nesouhlasí s napadeným rozhodnutím na 10 straně, kde odvolací orgán uvedl v neprospěch 
žalobce, že žalobce nedoložil, zda byla teplota měřena a zaznamenána do provozního deníku, a že tato 
teplota byla v předmětném období nižší než 12 °C. Blíže žalobce rozvedl, že výsledky pro ukazatel N-NH4 
jsou podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. platné v případě, že teplota v aktivační nádrži při odběru je vyšší 
než 12 °C, přičemž hodnoty teploty se zapisují do provozního deníku umístěného na ČOV. 
Námitku tohoto obsahu odvolací orgán na str. 10 napadeného rozhodnutí zamítl a uvedl k ní mj., že 
„doložené rozbory odpadní vody v kontrolovaném období byly porovnány s příslušným rozhodnutím 
vodoprávního úřadu, ve kterém byla mj. stanovena hodnota ukazatele N-NH4 bez uvedení vlivu na teplotu 
vody v aktivaci a bylo zjištěno, že v tomto ukazateli byla překračována stanovená hodnota „m“, která je 
podle § 7 odst. 2 citovaného nařízení vlády nepřekročitelná. Tato, na teplotě závislá hodnota, platí podle 
uvedeného nařízení vlády pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně 
vyšší než 12 °C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12 °C, pokud z pěti měření 
provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12 °C. Účastník však sám nedoložil, zda byla teplota 
v aktivaci měřena a zaznamenána v provozním deníku a neprokázal, ač to bylo jeho povinností, že tato 
teplota byla v předmětném období nižší než 12°C. Inspekce tedy neměla podklad pro stanovení, zda bude 
v těchto měsících k překročení hodnoty „m“ v ukazateli přihlížet, či nikoli.“ 
Pokud správní orgán sám připouští, že neměl podklad pro stanovení, zda bude v uvedených měsících k 
překročení hodnoty „m“ v ukazateli přihlížet, či nikoli, nelze na tuto skutečnost bez dalšího rezignovat. 
Jestliže je žalobce tím subjektem, který je povinen vést provozní deník ČOV, měl být správním orgánem 
vyzván k doplnění důkazního řízení. Teprve pokud by na výzvu neposkytl správnímu orgánu tento důkazní 
prostředek, bylo by možno uzavřít, že bude vycházeno ze skutečnosti, že účastník posuzovanou skutečnost 
neprokázal. 
Soud po provedeném řízení uzavřel, že námitku shledal důvodnou. Bude na místě, aby žalobce byl vyzván 
k předložení tohoto důkazního prostředku a poté mu bylo umožněno, aby se před vydáním nového 
rozhodnutí k věci vyjádřil. Rovněž tak shledal důvodnými i námitky vycházející z nedostatečného 
posouzení a odůvodnění výše uložené pokuty. Podle § 116 odst. 1 písm. b) za použití § 118 odst. 1 
vodního zákona uloží správní orgán pokutu ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč. Při stanovení výše 
pokuty přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění vod, 
k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany 
dotčeného území a k příčině nedovoleného vypouštění vod (§ 118 odst. 2 vodního zákona). V daném 
případě prvoinstanční orgán k výši stanovené pokuty uvedl, že v předmětném období docházelo k 
významnému překračování limitu „m“ v ukazateli BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+ a Nanorg a překročení 
jednotlivých ukazatelů podrobně rozvedl na str. 5– 7 rozhodnutí. Dále konstatoval, že při stanovení výše 
pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že potok Korábka, do kterého jsou vypouštěny odpadní vody z ČOV, a 
Bojovský potok neprotéká žádným chráněným územím. Současně správní orgán upozornil na to, že 
Bojovský potok je zařazen dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. mezi lososové vody. Závěrem správní orgán 
uvedl, že přihlédl rovněž k možné příčině špatné funkce čistírny Klínec a snaze účastníka tuto situaci řešit. 
Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací orgán k výši uložené pokuty uvedl toliko v závěru 
rozhodnutí, že za nedovolené vypouštění vod uloží inspekce pokutu dle § 118 odst. 1 vodního zákona v 
rozmezí od 10 000,- do 10 000 000,- Kč s přihlédnutím k odst. 2 téhož ustanovení a že v daném případě 
je výše uložené pokuty při dolní hranici zákonné sazby přiměřená a odpovídá závažnosti porušení zákona. 
Soud má za to, že uvedené odůvodnění není dostatečné. Dle soudu napadená rozhodnutí dosud trpí 
nedostatečnou přesvědčivostí a úplností odůvodnění, neboť skutečnosti, které byly vzaty na zřetel 
správním orgánem prvního stupně při určení výše pokuty (vyjma prvního kritéria, kterým je míra 
překročení podmínek povolení k vypouštění vod), nebyly dosud řádně vyhodnoceny a posouzeny, a to ve 
vztahu k jednotlivým kritériím . Správní orgán prvního stupně označil v rozhodnutí konkrétní skutečnosti, k 
nimž přihlédl, již neuvedl, jak danou skutečnost hodnotí a v jaké míře přispěla ke stanovení výše pokuty 
(popř. zda se jedná z pohledu správního orgánu o přitěžující či polehčující okolnost). 
Odůvodnění obsažené v odvolacím rozhodnutí rovněž nemůže obstát, neboť žalovaný pouze uvedl 
ustanovení upravující výši pokuty, včetně zákonného rozpětí, avšak se nevěnoval jednotlivým hlediskům v 
zákoně stanoveným. Napadená rozhodnutí tak neobsahují správní úvahu, zda a jak byla vzata v úvahu 
jednotlivá zákonná hlediska, která by byla dostatečně přezkoumatelným způsobem v napadených 
rozhodnutích vyjádřena. I když správní řízení před správním orgánem prvního i druhého stupně tvoří jeden 
celek, takže by bylo možno připustit, že výše předmětné pokuty mohla být odůvodněna dostatečným 
způsobem v rozhodnutí správního orgánu druhého stupně, je třeba konstatovat, že k tomu v daném 
případě nedošlo. 
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Především však nemohl soud přehlédnout skutečnost, že odvolací orgán ve věci pokuty za předmětný 
správní delikt rozhodoval až po novelizaci zákona o vodách provedené zákonem č. 150/2010 Sb., 
účinným ode dne 1. 8. 2010. Je třeba uvést, že správní orgán musí při trestání správních deliktů 
respektovat princip uvedený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, podle kterého se trestnost 
činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se 
použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Ve svých důsledcích to znamená, že rozhodnutí, které za 
účinnosti nového práva ukládá trest podle práva starého, se musí ve svých důvodech vypořádat s otázkou, 
zda nové právo vůbec převzalo staré skutkové podstaty, a pokud ano, zda tresty za takové delikty 
ukládané jsou podle nového práva mírnější nebo přísnější než podle práva starého. Rozhodnutí, které se s 
touto otázkou vůbec nevypořádá, a zcela ji pomine, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle  
§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Případná přechodná ustanovení stanovující, že „řízení o pokutách zahájená 
před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“, nemohou prolomit 
ústavní princip čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, lze je chápat pouze v procesním, nikoli 
hmotněprávním smyslu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, č. j. 6A 126/2002 
– 27, publikovaném pod č. 461/2005 Sb. NSS). Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (viz 
výše) přitom vyplývá povinnost správního orgánu se s výše nastolenými otázkami v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí vypořádat. 
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Neurčité stanovení průměrného vteřinového limitu pro odběr podzemních vod 
 
k ustanovení § 8 odst. 2, § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 odst. 2, 4, 5 a 6 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 4 odst. 1 a § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

 
I. Byť správní orgány poukazují na význam a závaznost limitu prům. 0,3 l.s-1, nezbývá než 
konstatovat, že takto uvedený údaj není dostatečně konkretizován, resp. postrádá potřebnou 
míru určitosti vyjadřující vztah, ke kterému konkrétnímu období je třeba uvedenou veličinu 
vztáhnout. Takto uvedený údaj proto nemůže přivodit závaznost, od níž odvíjí správní orgány 
sankční odpovědnost žalobce za projednávaný správní delikt.  
 
II. V daném případě se dovolává správní orgán deliktu, který spočívá v porušení povolení 
vodoprávního úřadu …, konkrétně porušení limitu prům. 0,3 l.s-1. Zákon žádný konkrétní limit 
neupravuje. V případě uložení sankce je proto třeba trvat na nezbytnosti jednoznačného, zcela 
konkrétního vymezení povinnosti žalobce (zde vyjádřeného stanovením konkrétních limitů), za 
jehož porušení k uložení sankce došlo, což se však v daném případě nestalo. 

 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. září 2013, č. j. 3A 144/2010) 
(Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 

 
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí, kterým 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „odvolací orgán“ nebo „žalovaný“) zamítlo jeho odvolání proti 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí (tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně uložil žalobci 
podle ust. § 116 odst. 1 písm. a) a ust. § 117 odst. 2, 4, 5 a 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), pokutu ve výši 158 810,- 
Kč za nedovolený odběr vod, čímž došlo k porušení ust. 8 odst. 2 vodního zákona. Současně správní orgán 
I. stupně uložil žalobci povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1000,- Kč dle ust. § 79 
odst. 2 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
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V žalobě nesouhlasí žalobce s napadeným rozhodnutím a tvrdí, že se neoprávněného odběru ve smyslu  
§ 8 odst. 2 a § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona nedopustil. 
Žalobce tvrdí, že dodržel limity množství odebírané vody uvedené v rozhodnutí Městského úřadu Klatovy. 
Žalobce limity dodržel s výjimkou prům. 0,3 l/s uvedeného v závorce. Tento průměr však byl uveden v 
předmětném rozhodnutí chybně, neboť matematicky neodpovídá maximálním hodnotám odběru v něm 
uvedeným. Městský úřad Klatovy toto pochybení a formální vadu opravil tím, že vydal nové rozhodnutí. 
Žalobce vymezil své námitky, jeho jednání nelze považovat za správní delikt, neboť žalobce překročil 
zjevně chybně uvedený průměrný limit, přičemž k překročení ostatních stanovených měsíčních a ročního 
limitu nedošlo. Žalobce je přesvědčen, že průměrný limit, z něhož žalovaný vycházel, je uveden neurčitě. 
Průměr 0,3 l/s je uveden tak, že není stanoveno, jak má být průměr vypočten, tj. za jaké období a z kolika 
měření se má průměrný limit posuzovat. Ve třetím žalobním bodu poukazuje žalobce na skutečnost, že 
žalovaný v předchozím rozhodnutí ze dne 27.10.2008, zn. 520/434.1/08 ohledně překročení průměrného 
odběru dospěl k závěru, že průměrná hodnota limitu byla v rozhodnutí stanovena chybně a že nelze tuto 
skutečnost přičítat k tíži kontrolovaného subjektu. Z tohoto pohledu je napadené rozhodnutí v rozporu s 
původním záměrem rozhodnutí žalovaného. Ve čtvrtém žalobním bodu tvrdí žalobce, že výpočet sankce 
dle vodního zákona je koncipován při překročení ročního limitu, neboť právě tímto jednáním by mohlo 
dojít k ohrožení podzemních vod, což by mělo dopad na životní prostředí. Jestliže však nedošlo k 
překročení tohoto limitu, ba ani měsíčních limitů, pak uložení sankce v daném případě není v souladu se 
smyslem vodního zákona. 

 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
Nejprve se soud zabýval námitkou, že průměrný limit, z něhož žalovaný vycházel je uveden neurčitě, neboť 
průměr 0,3 l/s je uveden tak, že není stanoveno, jak má být průměr vypočten, tj. za jaké období a z kolika 
měření se má průměrný limit posuzovat. 
Soud shledal tuto námitku důvodnou. 
Ze správního spisu soud mj. zjistil, že obsahuje i rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru životního 
prostředí ze dne 20. 12. 2007, č.j. ŽP/7094/07Šp, kterým byly žalobci změněny limity k odběru 
podzemních vod z předmětného vodního zdroje tak, že činí množství odebírané vody: 1,0 l.s-1 (prům. 0,3 
l.s-1), max. 2,5 tis. m3.měsíc-1, roční 20,0 tis. m3.rok-1. Byť správní orgány poukazují na význam a 
závaznost limitu prům. 0,3 l.s-1, nezbývá než konstatovat, že takto uvedený údaj není dostatečně 
konkretizován, resp. postrádá potřebnou míru určitosti vyjadřující vztah, ke kterému konkrétnímu období 
je třeba uvedenou veličinu vztáhnout. Takto uvedený údaj proto nemůže přivodit závaznost, od níž odvíjí 
správní orgány sankční odpovědnost žalobce za projednávaný správní delikt. Závaznými v daném případě 
jsou ostatní limity vyjádřené v rozhodnutí, které jsou stanoveny jednoznačně. 
Správní soudnictví je prostředkem právní ochrany, který má subsidiární povahu a je uplatnitelný jen v 
zákonem stanovených lhůtách. Je-li určité správní rozhodnutí samostatně soudně přezkoumatelné na 
základě žaloby podle ust. § 65 a násl. s. ř. s., je na osobě, jejíchž práv či povinností se takové rozhodnutí 
týká, aby v zákonné lhůtě žalobu podala, je-li k tomu aktivně legitimována, a aby předtím, než tak učiní, 
využila řádných opravných prostředků ve správním či jiném obdobném řízení, v němž bylo předmětné 
rozhodnutí vydáno. Nevyužije-li opravných prostředků ve správním řízení a žalobu proti rozhodnutí 
správního orgánu nebo učiní-li tak z nejrůznějších důvodů neúspěšně (např. pro opožděné podání odvolání, 
žaloby), nutno mít s ohledem na zásadu presumpce správnosti správních rozhodnutí za to, že předmětným 
správním rozhodnutím bylo o právech či povinnostech této osoby rozhodnuto zákonně. Je-li porušení 
povinnosti stanovené v určitém samostatně soudně přezkoumatelném rozhodnutí podkladem pro uložení 
sankce, nezabývá se soud v rámci přezkumu zákonnosti uložení této sankce již zákonností uložené 
povinnosti, jejíž porušení je postihováno, neboť tato otázka již byla zásadně nezměnitelně vyřešena. 
V daném případě žalobce proti rozhodnutí vodoprávního úřadu odvolání ani žalobu nepodal, rozhodnutí se 
stalo pravomocným a je třeba mít za to, že předmětným správním rozhodnutím bylo rozhodnuto zákonně. 
Současně je však třeba takto nahlížet na rozhodnutí do té míry, v níž je rozhodnutí určité, potažmo 
vykonatelné, což nelze vztáhnout na všechny limity určené rozhodnutím vodoprávního úřadu, jak již bylo 
podáno výše. 
Soud dospěl k závěru, že za této situace nebylo na místě žalobci za nedovolený odběr vod v rozporu s 
povolením vodoprávního úřadu ukládat pokutu, neboť žalobce se nedopustil porušení ust. § 116 odst. 1 
písm. a) vodního zákona tak, jak je popsáno v napadeném rozhodnutí. Jinými slovy, aby mohl být žalobce 
sankcionován dle uvedeného ustanovení, musel by porušit povinnost přesně vymezenou zákonným 
ustanovením. V daném případě se dovolává správní orgán deliktu, který spočívá v porušení povolení 
vodoprávního úřadu ze dne 29. 10. 1976, č.j. Vod. 1105/76-403, ve znění rozhodnutí ze dne 20. 12. 
2007, č.j. ŽP/7094/07Šp v kalendářním roce 2009 ze zdroje Zelená Lhota (vodovod) – pramenní jímky 
na p.č. 579/1, k.ú. Zelená Lhota, konkrétně porušení limitu prům. 0,3 l.s-1 . Zákon žádný konkrétní limit 
neupravuje. V případě uložení sankce je proto třeba trvat na nezbytnosti jednoznačného, zcela 



 39

konkrétního vymezení povinnosti žalobce (zde vyjádřeného stanovením konkrétních limitů), za jehož 
porušení k uložení sankce došlo, což se však v daném případě nestalo. 
Soud dodává, že správní řád obsahuje v § 4 odst. 1 a § 8 principy, dle nichž je veřejná správa službou 
veřejnosti, správní orgány jsou povinny koordinovat své postupy a spolupracovat v zájmu naplnění dobré 
správy. Jak Nejvyšší správní soud ve své judikatuře opakovaně uvádí (např. rozsudek ze dne 11. 9. 2008, 
čj. 1 As 30/2008-49, č. 1746/2009 Sb. NSS), základním předpokladem efektivního správního řízení je 
vzájemná součinnost a spolupráce správních orgánů a účastníků řízení. Právě ve smyslu tohoto 
základního principu je nutno vidět a hodnotit konkrétní počínání účastníků řízení. Ve svých důsledcích by 
proto bylo porušením ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR), pakliže by v praxi byl připuštěn postih 
právnických a fyzických osob za nedodržení zákonné povinnosti, které bylo přitom způsobeno právě 
orgány veřejné moci (ať již jejich aktivní činností, nebo naopak nečinností). Právě o takový případ se 
jedná, když  žalobci byla uložena sankce za správní delikt spočívající v odebrání podzemní vody v rozporu s 
povolením vodoprávního úřadu, které však zavázalo žalobce limitem odběru, který není jednoznačně 
vymezen. 
(…)  
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I. Odůvodnění výše pokuty 
II. Meze soudního přezkumu správního uvážení o výši pokuty 
 
k ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších 
zákonů (vodní zákon), ve znění v rozhodné době a  
k ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění v rozhodné 
době 
 

 
I. Preventivní úloha postihu nespočívá jen v účinku vůči žalobci, ale postih musí mít sílu odradit 
od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností. Jde-li o finanční postih, 
musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně 
tak musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa 
smysl postrádal. 
 
II. Soud při přezkoumávání rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta za správní delikt, nehodnotí 
spravedlivost pokuty, nýbrž pouze zkoumá, zda byly splněny podmínky pro její uložení, zda 
správní orgán srozumitelně odůvodnil její výši zvolenou ze zákonného rozmezí a zda celkově 
dbal mezí správního uvážení stanovených mu zákonem. 

 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2013, č. j. 6Ca 139/2009-44) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu: 
 
Žalobce se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto 
jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, jímž byla uložena žalobci pokuta ve výši 
200.000,- Kč podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 118 odst. 2 ve spojení s 
ustanovením § 123 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „vodní zákon“). Zároveň bylo toto rozhodnutí žalovaným potvrzeno.      
 (…) 
Ze správního spisu vyplynuly následující skutečnosti rozhodné pro posouzení věci: 
Na základě kontroly správní orgán prvního stupně konstatoval, že žalobce provozuje čistírnu odpadních 
vod, pro jejíž provoz platné rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod stanoví pro ukazatel N-NH4 
limit „p“ (přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod) 3 
mg/l a limit „m“ (maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných 
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odpadních vod) 5 mg/l. Žalobce při kontrole předložil výsledky rozborů odpadní vody, které v rámci 
podmínek provozování čistírny odpadních vod nechává zpracovat. Z těchto výsledků vyplynulo, že v období 
od ledna 2007 do června 2007 byly překročeny hodnoty „p“ dne 21. 3. 2007, 11. 4. 2007 a 16. 5. 2007. 
Dále byla překročena i „nepřekročitelná“ hodnota „m“ pro tentýž ukazatel (N-NH4), a to dne 15. 2. 2007, 
20. 6. 2007, 26. 7. 2007, 19. 8. 2007, 24. 10. 2007, 6. 12. 2007 a 12. 12. 2007, a to několikanásobně. 
Podle provozovatele nebyla teplota na odtoku z čistírny odpadních vod ani v aktivaci ve sledovaném 
období měřena (hodnota „m“ je přitom podle platného vodoprávního povolení platná pro období, ve 
kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C).  
Správní orgán prvního stupně na základě těchto kontrolních zjištění zahájil správní řízení o uložení pokuty 
za správní delikt podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona. Vytýkané jednání mělo spočívat v tom, že v 
období od 18. 1. 2007 do 12. 12. 2007 byly ve vypouštěné odpadní vodě z čistírny odpadních vod Velké 
Přílepy překračovány hodnoty „m“ pro ukazatel N-NH4 výše uvedeným způsobem.  
Žalovaný uvedl, že maximálně přípustná hodnota „m“ u ukazatele N-NH4 je podle povolení k vypouštění 
odpadních vod platná pouze pro období, v němž je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně 
vyšší než 12°C. U hodnot naměřených ve dnech 24. 10. 2007, 6. 12. 2007 a 12. 12. 2007 proto žalobce 
namítl, že byly ovlivněny nízkou teplotou vody. Vedle toho namítl, že ve sledovaném období upravovalo 
ukazatele přípustného znečištění odpadních vod nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které stanovilo mimo jiné 
pro kategorii čistíren odpadních vod pro 2001 – 10 000 ekvivalentních obyvatel hodnoty N-NH4 „p“ 15 
mg/l a „m“ 30 mg/l, tedy třikrát vyšší, než platné vodoprávní povolení. Žalobce proto dovodil, že 
stanovené limity jsou příliš přísné. Upozornil na to, že k překračování hodnoty příslušného ukazatele 
dochází v podstatě celoročně, což je způsobeno nárůstem počtu obyvatel připojených na čistírnu 
odpadních vod od roku 2002 (nárůst z 800 na 2500). Tato skutečnost nebyla vodoprávním úřadem při 
vydávání povolení k vypouštění odpadních vod vzata v potaz, proto je nemožné stanovené limity vůbec 
dodržet.  
Pokud jde o rozhodnutí o pokutě vydané správním orgánem prvního stupně, z hlediska žalobních námitek 
je zapotřebí vyzdvihnout následující části odůvodnění: Namítal-li žalobce, že nelze stanovené limity 
znečištění odpadních vod dodržet, neboť jsou rozhodnutím vodoprávního úřadu stanoveny jako 
nepřiměřeně nízké ve srovnání s limity uvedenými v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Správní orgán prvního 
stupně uvedl, že emisní limity mohou být vodoprávním úřadem stanoveny podle § 38 odst. 7 vodního 
zákona i přísnější, vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod. Podmoráňský potok, do něhož odpadní voda ze 
zařízení provozovaného žalobcem ústí, je velmi málo vodnatý tok, který se vlévá do Vltavy, jež je v těchto 
místech zařazena mezi „kaprové vody“ podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., pro tyto vody stanoví nařízení 
vlády imisní limity pro N-NH4 ve výši 0,16 mg/l, přičemž mají být splněny do 1. 5. 2009. K těmto cílovým 
limitům platným pro řeku Vltavu muselo být přihlédnuto při stanovené limitů pro zařízení provozované 
žalobcem. Žalobce v rozporu s provozním řádem teplotu vody neměřil, není tak možné vést spekulace o 
tom, že teplota vody byla nižší.  
Z hlediska kritérií výše pokuty podle § 118 odst. 2 vodního zákona správní orgán prvního stupně uvedl, že 
vzhledem k tomu, že správce Podmoráňského potoka nesleduje jakostní parametry v toku, ani průtok, a 
jedná se o drobný vodní tok, bylo zhodnocení míry ovlivnění recipientu provedeno na základě míry 
překročení povolených limitů. Již při stanovování limitních hodnot v povolení k vypouštění odpadních vod 
se přihlíží k tomu, aby tok nebyl negativně ovlivňován, tzn., že při každém překročení těchto limitů dochází 
k negativnímu ovlivnění toku. V tomto kontextu správní orgán prvního stupně uvedl, že ve sledovaném 
období došlo k překročení limitů v rozmezí od 52 % do 380 % maximální přípustné hodnoty. Z toho je 
zřejmé, že v průběhu rozhodného období došlo k významnému zhoršení jakosti vody v toku, a to zejména 
s ohledem na přílohu č. 3 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kde je pro ukazatel N-NH4 v povrchových vodách 
stanoven imisní limit 0,5mg/l. Dále správní orgán prvního stupně uvedl, že při stanovení výše pokuty 
přihlédl k velikosti zdroje (2500 ekvivalentních obyvatel) a velikosti toku (šlo o drobný tok). Pro úvahu o 
výši pokuty pak uplatnil i ustanovení § 123 vodního zákona a zvýšil sazbu pokuty podle ustanovení § 118 
odst. 1 na dvojnásobek, neboť žalobce se porušení povinnosti dopustil opakovaně, neboť za obdobné 
jednání mu byla již pokuta uložena.  Žalobce v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně 
v podstatě pouze odkázal na své vyjádření v rámci řízení před orgánem prvního stupně, a dále namítl, že 
správní orgán prvního stupně při rozhodování o výši pokuty nevzal v úvahu, že se stávajícím 
technologickým vybavením čistírny není možné vyhovět požadavkům platného povolení k vypouštění 
odpadních vod, neboť stávající zařízení není schopno snižovat ukazatele dusíkatých látek na požadované 
limity. Důvodem je nárůst počtu připojených obyvatel. Ukládání sankcí v takovém případě je 
nepřiměřenou tvrdostí, antimotivačním prvkem a neodpovídá okolnostem případu. Správní orgán prvního 
stupně měl vzít též v úvahu, že vlastník zařízení činí kroky k nápravě stavu.  
 
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před 
správním úřadem 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 (podle ustanovení § 75 
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zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.). Při 
splnění podmínek podle § 51  s. ř. s. soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání, přitom dospěl k závěru, že 
žaloba není důvodná. Vedly ho k tomu následující důvody:  
Podstatou žalobní námitky je, že se správní orgán prvního stupně, potažmo žalovaný, nevypořádal ve 
svém rozhodnutí se všemi zákonnými kritérii pro uložení pokuty ve smyslu § 118 odst. 2 vodního zákona. 
Žalobce přitom nezpochybňuje skutkové závěry, na jejichž základě dospěly správní orgány obou stupňů k 
tomu, že byla naplněna skutková podstata správního deliktu, za nějž byl žalobce postižen.  
Ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona v rozhodném znění (tedy k datu vydání napadeného rozhodnutí) 
stanovilo, že při stanovení výše pokuty přihlédne orgán ukládající pokutu zejména: 
1) k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, 
2) k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, 
3) ke stupni ochrany dotčeného území (chráněná území) a 
4) k příčině nedovoleného vypouštění vod. 
Jakkoliv je výčet kritérií obsažený v ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona konstruován legislativně 
technicky jako výčet demonstrativní (užití slova „zejména“), obecně platí, že demonstrativnost tohoto 
výčtu neznamená možnost správního orgánu ukládajícího sankci přihlédnout výběrově jen k některým z 
těchto výslovně uvedených kritérií, ale pouze možnost vedle těchto kritérií do své úvahy pojmout i kritéria 
výslovně neuvedená (za předpokladu jejich řádného zdůvodnění). Jak dovodil Nejvyšší správní soud ve 
svém rozsudku ze dne 31.3.2004, č.j. 5 A 154/2002 – 51, pokud správní orgán označí a odůvodní jen 
některá kritéria pro uložení pokuty, a to i pokud jsou zákonem vymezena „pouze“ formou 
demonstrativního výčtu, zatíží své rozhodnutí zpravidla nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů.  
Při posouzení konkrétní správní úvahy orgánu ukládajícího sankci za správní delikt (a Městský soud v 
Praze na tomto místě zdůrazňuje setrvale judikaturou dovozované limity přezkumu správního uvážení 
vyplývající z ustanovení § 78 odst. 1 s. ř. s. – srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ze 
dne 22. 1. 2004, čj. 5 Azs 47/2003-48, v němž uvedl, že „v otázkách přezkumu správního rozhodnutí, 
které je ovládáno zásadami správního uvážení, zákon vytváří kriteria, podle nichž a v jejichž rámci se 
může uskutečnit volba, včetně výběru a zjišťování těch skutečností konkrétního případu, které nejsou 
správní normou předpokládány, ale uvážením správního orgánu jsou uznány za potřebné pro volbu jeho 
rozhodnutí. Samotné správní rozhodnutí podléhá přezkumu soudu pouze v tom směru, zda nevybočilo z 
mezí a hledisek stanovených zákonem, zda je v souladu s pravidly logického usuzování a zda premisy 
takového úsudku byly zjištěny řádným procesním postupem. Za splnění těchto předpokladů není soud 
oprávněn z týchž skutečností dovozovat jiné nebo přímo opačné závěry.“). Je však podle názoru Městského 
soudu v Praze třeba zohlednit povahu a funkci jednotlivých kritérií a jejich význam pro úvahu o výši 
sankce. Z hlediska takového kontextuálního pohledu na ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona lze 
konstatovat, že dominantními kritérii pro úvahu o výši pokuty jsou první dvě kritéria. Tato kritéria totiž 
směřují úvahu k výchozímu a zároveň pro výši sankce směrodatnému stanovení závažnosti spáchaného 
správního deliktu na základě kvantitativního a kvalitativního dopadu deliktního jednání na právem 
chráněný zájem (ochrana povrchových vod před znečištěním vodami odpadními).  
K oběma těmto kritériím správní orgán prvního stupně přihlédl ve svém rozhodnutí zcela jednoznačně a 
správně jako ke kritériím výchozím a věnoval jim převažující část svých úvah o výši pokuty – celé pasáži 
výslovně věnované úvaze ve smyslu § 118 odst. 2 vodního zákona v rozhodnutí správního oránu prvního 
stupně dominuje právě úvaha vyčíslující míru překročení limitů příslušného ukazatele oproti povolení k 
vypouštění odpadních vod, jednak úvaha o dopadu tohoto překročení na jakost povrchové vody v 
Podmoráňském potoce. Z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně je zřejmé, že míru 
překročení podmínek povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových považoval s ohledem na 
několikanásobné překročení limitů za významnou. S ohledem na to, že správce vodního toku nesleduje 
jeho jakostní parametry, pak vyšel správní orgán prvního stupně při zohlednění druhého kritéria (tj. míra 
ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a její lokální rozsah) z toho, že míra ovlivnění 
recipientu je úměrná míře překročení povolených limitů. 
Pokud jde o třetí kritérium, tedy stupeň ochrany dotčeného území, je skutečností, že správní orgán prvního 
stupně toto kritérium v rozhodnutí výslovně nezmiňuje. Nelze však přehlédnout, že toto kritérium směřuje 
k zohlednění případné přitěžující okolnosti existence zvláštní ochrany příslušného území. To naznačuje v 
závorce uvedený vysvětlující text (odkaz na „chráněná území“), který poukazuje na případný stupeň 
zvláštní ochrany území podle § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Výslovné zmínění tohoto kritéria v ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona zcela 
evidentně sleduje záměr považovat pro účely stanovení výše pokuty jako závažnější ta deliktní jednání, 
která chráněný zájem porušují v území, které je pod zvláštní ochranou. Pokud ovšem k vytýkanému 
jednání žalobce v takto chráněném území nedošlo, bylo by výslovné zmiňování absence zvláštní ochrany 
území v úvaze podle § 118 odst. 2 vodního zákona nadbytečné, neboť na úvahu o výši pokuty toto 
kritérium nemohlo mít vliv. Jde totiž o kritérium, které má na výši pokuty vliv pouze při svém naplnění, a 
to logicky pouze na zvýšení pokuty určené v závislosti na kritériích ostatních, nikoliv při svém nenaplnění.  
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Poslední zákonem uvedené kritérium, a to příčina nedovoleného vypouštění odpadních vod, směřuje 
úvahu při ukládání sankce především k zohlednění okolností spáchaného správního deliktu, byť pro 
posouzení samotné odpovědnosti za správní delikt je podobná úvaha (z důvodu konstrukce této 
odpovědnosti jako odpovědnosti objektivní) irelevantní. Toto kritérium umožňuje ve výši pokuty zohlednit, 
zda ke vzniku škodlivého následku pachatel při použití obvyklých opatření zabránit, nebo naopak zda k 
takovému následku došlo v důsledku jednání vykazujícího znak zjevně úmyslného porušení povinností 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vydaných za účelem provozování 
vybraných činností.  
V posuzované věci správní orgán prvního stupně ani žalovaný ve svém rozhodnutí nikde nekladou k tíži 
žalobci, že by příčinou porušení povinnosti, za něž byl postižen, byl zjevný úmysl či obdobná okolnost, 
která by mohla vést k úvaze o vyšší výměře pokuty. Při zohlednění funkce tohoto kritéria ve vztahu ke 
zbývajícím kritériím tedy rovněž nebylo nutné, aby tato skutečnost byla výslovně v rozhodnutí zmiňována. 
Pokud pak jde o okolnosti, jež by mohly mít vliv na úvahu o nižší výměře pokuty, žalobce v řízení uplatnil 
námitku, že podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou v jeho případě 
nepřiměřeně přísné, že je nelze dodržet z důvodu nárůstu počtu obyvatel připojených na čistírnu 
odpadních vod, že ani po technologických úpravách, které proběhly v roce 2007, není schopen plnit limity 
v ukazatelích N-NH4, a to zejména pro chybějící zařízení na odstraňování dusíku, a že vlastník čistírny 
odpadních vod o této skutečnosti ví a podniká kroky k její nápravě. Se všemi těmito námitkami se správní 
orgán prvního stupně, jakož i žalovaný, vypořádal. Ani jeden z nich přitom neshledal, že by šlo o důvody 
hodné zřetele, neboť námitky žalobce nepovažoval za důvodné. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za 
správní delikt podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona je odpovědností objektivní bez možnosti 
liberace, veškeré úvahy správních orgánů obou stupňů o těchto námitkách žalobce přitom mohly mít 
pouze vliv na určení výše pokuty. Za těchto okolností lze tyto úvahy zejména správního orgánu prvního 
stupně, ačkoliv nebyly pojaty formálně do části rozhodnutí věnující se výslovně úvahám o výši pokuty, 
oprávněně považovat za úvahu o kritériu příčiny vypouštění odpadních vod podle ustanovení § 118 odst. 2 
vodního zákona, přičemž jejich zjevným výsledkem byl závěr o neexistenci žádné okolnosti, která by 
opravňovala k úvaze o snížení pokuty.  
S ohledem na výše uvedené tedy podle názoru Městského soudu v Praze nelze dospět k závěru, že by 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně trpělo nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů v 
důsledku nezohlednění všech zákonem stanovených kritérií pro uložení pokuty podle ustanovení § 118 
odst. 2 vodního zákona, a že rozhodnutí žalovaného trpí toutéž vadou proto, že tento nedostatek v rámci 
odvolacího řízení nenapravilo.  
Pokud jde o žalobní námitku, která směřovala do samotného posouzení žalobcem ve správním řízení 
uváděných důvodů svědčících pro nemožnost dodržení limitů stanovených pro provozování čistírny 
odpadních vod Velké Přílepy ve vodoprávním rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, je nutno zdůraznit, že žalobce v žalobě uvedl pouze to, že podle jeho názoru měl správní 
orgán prvního stupně i žalovaný posoudit po technické stránce reálné možnosti žalobce dodržet stanovené 
limity a s ohledem na objektivní nemožnost tyto limity dodržovat rozhodnout o uložení pokuty v minimální 
výši. K takto obecně formulované námitce nelze než konstatovat, že se jak správní orgán prvního stupně, 
tak žalovaný v napadeném rozhodnutí s jednotlivými žalobcem uváděnými důvody vypořádal, přitom 
neshledal, že by žalobcova tvrzení měla oporu ve zjištěných skutečnostech. Za těchto okolností soud 
neshledává ani prostoru pro úvahu podle ustanovení § 78 odst. 2 s. ř. s., tedy přistoupit k moderaci 
uložené pokuty. Soud v této souvislosti připomíná, že při přezkoumávání rozhodnutí, jímž byla uložena 
pokuta za správní delikt, nehodnotí spravedlivost pokuty, nýbrž pouze zkoumá, zda byly splněny podmínky 
pro její uložení, zda správní orgán srozumitelně odůvodnil její výši zvolenou ze zákonného rozmezí a zda 
celkově dbal mezí správního uvážení stanovených mu zákonem (srov. např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 22.12.2005, č.j. 4 As 47/2004-87). Žalobce neuvedl žádné jiné konkrétní důvody 
pro závěr, že pokuta byla uložena v nepřiměřené výši, než výše zmíněné poukazy na „objektivní 
nemožnost“ dodržovat stanovené limity – tímto kritériem pro úvahu ve smyslu § 118 odst. 2 vodního 
zákona, jak již bylo výše uvedeno, se oba správní orgány zabývaly a žalobce neuvedl žádné konkrétní 
námitky, jež by tyto úvahy mohly zpochybnit. Přihlédne-li soud k tomu, že preventivní úloha postihu 
nespočívá jen v účinku vůči žalobci, ale postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné 
nositele stejných zákonných povinností, pak tento účinek může vyvolat jen postih odpovídající významu 
chráněného zájmu, včas a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové 
sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i represivní 
složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal. Moderační právo soudu upravené v 
§ 78 odst. 2 s. ř. s., tj. možnost upustit od potrestání či snížení postihu, má proto místo toliko tam, kde jde 
o postih zjevně nepřiměřený (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2004, č.j. 10 Ca 
250/2003-48, publikovaný pod č. 560/2005 Sb. NSS). Pokuta uložená ve výši 2 % možného maximálního 
postihu (resp. 1 % při zohlednění ustanovení § 123 odst. 1 vodního zákona) se za těchto okolností nejeví 
zjevně nepřiměřenou. 



 43

137 
 
Dobrá víra v platnost vydaných povolení při změně legislativy 
 
k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. I platnost obou povolení, která byla vydána žalobcovu právnímu předchůdci, tak zanikla ke dni 
1. 1. 2008. Žalobce nemůže popřít platnost zásady, podle níž neznalost zákona neomlouvá, 
poukazem na informaci, kterou mu po doručení oznámení dne 14. 4. 2004 podal zaměstnanec 
vodoprávního úřadu a podle níž jsou předaná oznámení dostatečná a žalobce nemusí žádat o 
nová povolení. Žalobce položil svůj dotaz ústně a též odpověď mu byla poskytnuta ústně; pro 
období následujících necelých čtyř let byla také úplná a pravdivá, protože do konce roku 2007 
žalobci skutečně svědčilo právo odebírat povrchové vody.    
  
II. Neformální komunikace s vodoprávním úřadem nemohla založit žalobci dobrou víru 
v neomezenou platnost vydaných povolení a nelze tak uvažovat o tom, že by žalobce z titulu své 
dobré víry mohl být zproštěn objektivní odpovědnosti za správní delikt. Krom toho samotná 
dobrá víra založená na subjektivním přesvědčení pachatele není liberačním důvodem (č. 
384/2004 Sb. NSS); takovým důvodem by se případně mohla stát až dlouhodobá činnost 
orgánu veřejné moci, která by takové přesvědčení uchovávala a posilovala. 
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. září 2013, č.j. 7 Ca 299/2009-64-67) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Rozhodnutím ze dne 13. 5. 2009 uložila Česká inspekce životního prostředí žalobci pokutu v souhrnné 
výši 55 000 Kč za to, že v souvislosti s mytím vozidel ve svém areálu odebíral povrchovou vodu z rybníka 
Rathan bez povolení vodoprávního úřadu a že z tohoto areálu vypouštěl odpadní vody do odpadu z rybníka 
Rathan a do vod podzemních (vsaku) bez povolení vodoprávního úřadu. Tím porušil § 8 odst. 1 písm. a) 
bod 1 a písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Dopis zaslaný Městskému úřadu v 
Náměšti nad Oslavou dne 14. 4. 2004 není pokračujícím povolením k odběru povrchové vody ani k 
vypouštění odpadních vod. Stal-li se žalobce nástupnickou organizací v prostorách bývalé provozovny 
společnosti Česká automobilová doprava, a. s., měl sám požádat o potřebná povolení. Je možné, že 
pracovník městského úřadu žalobci sdělil, že žalobce může využívat předchozí povolení udělená právnímu 
předchůdci a že není třeba povolení nových; poukazem na tuto ústně sdělenou informaci se však nelze 
vyhnout odpovědnosti za správní delikt. Akceptovat v tomto případě žalobcovu dobrou víru by bylo v 
rozporu s principem, podle nějž neznalost zákona neomlouvá; inspekce však k této okolnosti přihlédla při 
stanovení výše pokuty. Pro zastavení řízení a upuštění od pokuty (§ 125 vodního zákona), jehož se žalobce 
domáhal, přitom nebyly splněny zákonné podmínky. 
(…) 
Žaloba není důvodná. 
(…) 
Pracovníci správního orgánu prvního stupně nijak nepochybili při provádění kontroly. Podle protokolu o 
kontrolním zjištění byl při kontrole přítomen žalobcův zaměstnanec a kontrolní pracovníci se při zahájení 
kontroly prokázali služebními průkazy. Byl tak naplněn požadavek stanovený v § 12 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, podle nějž jsou kontrolní pracovníci povinni oznámit 
kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly. Rovněž byl celé kontrole 
fyzicky přítomen k tomu pověřený žalobcův zaměstnanec, ačkoliv ze zákona výslovně nevyplývá, že 
kontrolovaná osoba musí být vždy fyzicky přítomna provádění kontroly (její přítomnost nebude žádoucí, 
pokud hrozí riziko manipulace s objektem kontroly, srov. č. 719/2005 Sb. NSS).  
Oporu v zákoně nemá ani žalobcův požadavek, aby mu byl příchod kontrolorů oznámen v předstihu, a on 
tak mohl uvést své jednání do souladu se zákonem. Je pravda, že udílení sankcí není jediným nástrojem 
veřejné moci; z tohoto obecně pravdivého tvrzení však neplyne jednotlivým adresátům veřejnoprávních 
povinností nárok na to, aby právě oni dostali možnost napravit své dosavadní protiprávní jednání a nebyli 
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přitom postiženi žádnou sankcí. Úkolem orgánů v oblasti ochrany vod jistě je působit tak, aby počet 
porušení zákonných povinností byl co nejmenší; k tomu však neslouží pouze preventivní působení, ale 
také represe. Postup, který inspekce zvolila v tomto případě, nepovažuje soud za nepřiměřený; kontrola 
byla ostatně provedena až po tři čtvrtě roce protiprávního jednání, není tu patrná snaha rychle přistihnout 
pachatele při krátkodobém porušování povinnosti dříve, než toto porušování ustane.  
Žalobce se dovolává zásad správního řízení, zejména § 4 odst. 3 správního řádu.  I u této zásady však 
platí, že by jejím uplatňováním neměla být zcela popřena sankční pravomoc správního orgánu; v zásadě 
zákon trvá na tom, že pokuta (byť třeba nízká) by měla být uložena i povinné osobě, která spolupracuje, 
odčiní následky a přijme opatření do budoucna – ledaže by takovou pokutu bylo možno hodnotit jako 
nepřiměřenou tvrdost.  
V řízení bylo prokázáno, že žalobce doručil vodoprávnímu úřadu dopis, v němž oznamoval, že stejně jako 
jeho právní předchůdce bude pokračovat v odběru povrchové vody. (Toto sdělení však nezaložilo žalobci 
oprávnění k časově neomezenému nakládání s vodami: povolení platilo jen do konce roku 2007, kdy 
zaniklo ze zákona.)  
Podle čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. (kterým byl mj. změněn vodní zákon), platného i účinného od 
23. 1. 2004, zaniká platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod (…) a platnost povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 
prosince 2001, nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, 
je-li tato doba kratší. Oprávnění (§ 8 odst. 2 vodního zákona) z takových povolení se nadále považují za 
oprávněné a mohou nakládat s vodami a vykonávat další práva a povinnosti v rozsahu těchto povolení i 
po 1. lednu 2008, pokud podali nejpozději dne 1. ledna 2008 žádost o povolení k nakládání s vodami 
nahrazující dosavadní povolení, a to až do dne právní moci rozhodnutí o takové žádosti.  
I platnost obou povolení, která byla vydána žalobcovu právnímu předchůdci, tak zanikla k 1. 1. 2008. 
Žalobce položil svůj dotaz ústně a též odpověď byla poskytnuta ústně; pro období následujících necelých 
čtyř let byla také úplná a pravdivá, protože do konce roku 2007 žalobci skutečně svědčilo právo odebírat 
povrchové vody (případně též právo vypouštět odpadní vody do povrchových vod) v rozsahu výše 
citovaných povolení z roku 1976 a 1991 a nemusel žádat o povolení nová. Zaměstnanec správního 
orgánu však nebyl povinen informovat tazatele o tom, jaký osud stihne tehdy platná povolení po čtyřiceti 
třech měsících od dotazu; ostatně žalobce ani netvrdil, že by se mu od tohoto zaměstnance dostalo 
ujištění, podle nějž „už nikdy“ nemusí žádat o povolení k nakládání s vodami. Bez ohledu na to, co si 
žalobcův zaměstnanec a zaměstnanec vodoprávního úřadu řekli v dubnu 2004, bylo tedy povinností 
žalobce přizpůsobit své chování platným právním normám a do konce roku 2007 požádat o nová 
povolení.  
Neformální komunikace s vodoprávním úřadem nemohla založit žalobci dobrou víru v neomezenou 
platnost vydaných povolení, a nelze tak uvažovat o tom, že by žalobce z titulu své dobré víry mohl být 
zproštěn objektivní odpovědnosti za správní delikt. Krom toho samotná dobrá víra založená na 
subjektivním přesvědčení pachatele není liberačním důvodem (č. 384/2004 Sb. NSS); takovým důvodem 
by se případně mohla stát až dlouhodobá činnost orgánu veřejné moci, která by takové přesvědčení 
uchovávala a posilovala (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2013, č. j. 1 As 
188/2012-30) – o ničem takovém však v tomto případě nemůže být řeč. Proto se tu neuplatní ani nález 
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 643/06: v nyní projednávané věci není k dispozici více možných výkladů 
veřejnoprávní normy, mezi nimiž by bylo možno volit. Naopak výklad přechodného ustanovení zákona č. 
20/2004 Sb. vede k jednoznačnému závěru. V této věci nejde ani o střet mezi dvěma protichůdnými 
výklady různých správních orgánů. Stejně tak se zde neuplatní ani nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. 
ÚS 77/06, který se týká tzv. legislativních přílepků a právě jen v souvislosti s nimi relativizuje zásadu 
„neznalost zákona neomlouvá“. Přechodné ustanovení zákona č. 20/2004 Sb. však nebylo do právního 
řádu vneseno jako tzv. přílepek k věcně nesouvisejícímu zákonu: naopak obsahem zákona č. 20/2004 
Sb. byla primárně novelizace vodního zákona (a ve dvou ustanoveních také terminologická novelizace 
vždy jednoho paragrafu ve dvou dalších zákonech). Právem tak bylo možno očekávat, že se s touto 
novelizací seznámí každý, kdo nakládá s vodami. Shodně se žalovaným má soud za to, že ve věci nebyly 
splněny podmínky pro upuštění od pokuty podle § 125 vodního zákona. Splnění kritéria „nepřiměřené 
tvrdosti“ nelze posuzovat podle míry, v níž se pachatel subjektivně cítí dotčen výší uložené pokuty (resp. 
pokutou jako takovou), ale podle objektivního dopadu pokuty na pachatele.  Žalobce přitom neuvedl, proč 
konkrétně je pro něj pokuta nepřiměřeně tvrdá – pouze vyjadřoval své přesvědčení o tom, že jakákoli 
pokuta je v okolnostech jeho případu nespravedlivá. Taková argumentace se ale míjí se smyslem 
ustanovení § 125. 
(…) 
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138 

 
I. Povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníku 
II. Zvláštní technické zařízení k nakládání s vodami 
 
k ustanovení § 6 odst. 1, § 8 odst. 1 písm. a) bod 2, § 55 odst. 1 písm. a) a § 116 odst. 1 písm. 
d) bod 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. Na základě popisu obou rybníků na základě kontrolních protokolů, jejichž skutková zjištění 
žalobce nezpochybňuje, soud konstatuje, že oba rybníky jsou dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona vodními díly, a považuje za doložený závěr správních orgánů, že obě vodní díla 
byla zřízena za účelem akumulace povrchových vod Lesního potoka a jejich vzdouvání, a to 
prostřednictvím uměle vybudovaných hrází a zařízení určeného k regulaci výšky hladiny 
povrchové vody v akumulaci (požerák), což lze jednoznačně považovat za zvláštní technická 
zařízení dle ust. § 6 odst. 1 vodního zákona. 
     
II. Požerák je „typ vypouštěcího zařízení rybníka“. Jde o svislou šachtu umístěnou v blízkosti 
hráze rybníka. Voda přepadá v horní části přes dlužovou stěnu na dno šachty, odkud odtéká 
výpustným potrubím skrz hráz do recipientu. Výpusť může být rovněž umístěna u dna, takový 
požerák umožňuje úplné vypuštění rybníka. Zařízení (požerák) umístěné na obou rybnících je 
zařízením umožňující úplné vypuštění rybníků, což žalobce nezpochybňuje. Z kontrolních zjištění 
vyplývá také, že vodní díla byla zřízena za účelem akumulace povrchových vod Lesního potoka. Z 
uvedeného je nepochybné, že rybníky mají speciální technické zařízení sloužící ke vzdouvání a 
zadržování vod, k užívání vod, a k nakládání s vodami, proto se nemůže jednat v případě obou 
vodních děl o obecné užívání dle § 6 vodního zákona. 
 
III. Žalobce v žalobě i v průběhu řízení připustil, že rybník lze vypustit a napustit, za účelem chovu 
ryb, popř. opravy hrází, tím je také potvrzen závěr žalovaného, že jde o zařízení sloužící k 
vzdouvání povrchových vod, v opačném případě by rybníky nebylo možné napustit. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2013, č.j. 10A 166/2010-36) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze domáhal přezkoumání rozhodnutí, kterým bylo 
zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, kterým inspekce uložila 
organizaci Český rybářský svaz místní organizace Šluknov pokutu ve výši 20.000,- Kč za porušení ust. § 8 
odst. 1 písmo a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), tj. za to, že subjekt nevlastnil povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání, 
popřípadě akumulaci. 
(…) 
Ze správního spisu vyplývá: 
Inspekce při kontrole provozu vodního hospodářství zjistila, že rybníky jsou žalobcem využívány a 
obhospodařovány bez příslušného povolení k nakládání s vodami, a to k vzdouvání či akumulaci 
povrchových vod dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb. V protokole je uvedeno, že 
oba jsou vybaveny bezpečnostním přelivem, a pokud jde o Bobří rybník, je uvedeno, že je zde provozován 
jednohorkový systém hospodaření s podzimním výlovem a následným napuštění, u pokud jde o Luční 
rybník, je zde provozován sportovní rybolov, v r. 2007 byla navýšena hráz rybníka. 
Inspekce zahájila s žalobcem správní řízení o uložení pokuty za porušení povinností dle § 116 odst. 1 
písm. d) bodu 4) vodního zákona. 
Žalobce se k oznámení vyjádřil dopisem a uvedl, že je občanským sdružením založeným podle zákona č. 
93/1990 Sb., a vyvíjí společenskou činnost v souladu se stanovami Českého rybářského svazu v oblasti 
sportovního rybářství. Uvedl, že není subjektem podnikajícím podle zákona č. 513/1991 Sb. za účelem 



 46

dosahování zisku ani podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, na předmětných 
rybnících organizace hospodaří na základě platných nájemních smluv a dle jejího názoru je předmětem 
těchto pronájmů právo k pozemkům, a nikoliv právo k povrchovým vodám rybníků Luční a Bobří. V Bobřím 
rybníce nejsou chované ryby přikrmovány a voda není přihnojována, nejedná se tedy o intenzivní chov ryb. 
Vypěstované ryby slouží výlučně k částečnému uspokojení vlastních potřeb na zarybnění ostatních ploch v 
revíru. Na Lučním rybníce není prováděn chov ryb ani jiná hospodářská činnost. Vodní plocha Lučního 
rybníka slouží výhradně ke sportovnímu rybolovu. Žalobce uvedl, že v žádném případě neprovádí odběr 
vody z rybníků a ani nemá zájem o zřízení práva na odběr povrchových vod, protože oba rybníky jsou 
průtočné. V odůvodnění prvostupňového rozhodnutí inspekce konstatovala, že „oba výše uvedené rybníky 
jsou dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona vodními díly. Dle inspekce byla obě uvedená vodní díla 
zřízena za účelem akumulace povrchových vod Lesního potoka a jejich vzdouvání, a to prostřednictvím 
uměle vybudovaných hrází a zařízení určeného k regulaci výšky hladiny povrchové vody v akumulaci 
(požerák), což lze jednoznačně považovat za zvláštní technická zařízení dle ust. § 6 odst. 1 vodního 
zákona. V tomto případě se tedy nejedná o obecné nakládání s povrchovými vodami ve smyslu § 6 
vodního zákona, tudíž je zde potřeba vodoprávního povolení. Naopak ČIŽP reflektovala námitku 
organizace, že nemá postavení podnikatele. Výše uvedená skutečnost nicméně nemá vliv na vznik 
odpovědnosti organizace, spočívající v porušení povinnosti dle ustanovení § 8 odst. 1 písmo a) bodu 2 
vodního zákona, vzhledem k tomu, že odpovědnost vzniká bez ohledu na postavení subjektu, tj. bez 
ohledu na to, jedná-li se o podnikatele nebo fyzickou osobu. 
Na žádost účastníka řízení ČIŽP zahájené správní řízení nezastavila, neboť zastavit řízení vedené z moci 
úřední dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu nebylo v tomto případě možné. Pokuta za nedovolené 
nakládání s povrchovými vodami bez povolení vodoprávního úřadu v případech, kdy je takového povolení 
podle ust. § 8 vodního zákona třeba se podle § 122 odst. 1 písmo d) vodního zákona ukládá v rozmezí od 
20 000,- Kč do 1 000000,- Kč s přihlédnutím k odst. 2 téhož ustanovení. 
Výše pokuty za nedovolené nakládání s povrchovými vodami bez povolení vodoprávního úřadu byla ČIŽP 
stanovena ve výroku 1) tohoto rozhodnutí. ČIŽP přihlédla při svém rozhodování o výši této pokuty k ust. § 
122 odst. 2) vodního zákona, kdy protiprávním jednáním účastníka řízení nedošlo k ovlivnění ani ohrožení 
životního prostředí. Žádný z uvedených rybníků se nenachází na území chráněném z hlediska zájmů 
ochrany vod a ochrany přírody (CHOPAV, CHKO). ČIŽP též přihlédla ke skutečnosti, že účastníkem 
správního řízení je nezisková organizace a pokuta vyššího řádu, by pro ni znamenala nepřiměřené 
ekonomické zatížení. 
Podle ust. § 8 vodního zákona nelze bez povolení nakládat s povrchovými ani podzemními vodami, pokud 
se nejedná o obecné nakládání s povrchovými vodami podle § 6 zákona. Užívání povrchových vod 
k rybářským účelům není obecným nakládáním s povrchovými vodami. Dále žalovaný odkázal na znění 
ust. § 126 odst. 1, podle kterého se pod pojmem "vlastník" nebo "nabyvatel" rozumí i ten, komu svědčí 
právo hospodaření.  
O žalobních námitkách soud uvážil takto: 
Podstatou žalobních námitek je tvrzení žalobce, vznesené i v odvolání, že správní orgány nepředložily 
žádný důkaz, který by dokazoval, že žalobce využívá oba rybníky ke vzdouvání a k akumulaci vody, a 
neodůvodnily, proč žalobce musí mít vodoprávní oprávnění, když oba rybníky jednoznačně odpovídají 
obecnému užívání, a to nikoliv za účelem podnikání. 
Podle ust. 8 odst. 1 vodního zákona: „ Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
(dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba 
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi 
1. k jejich odběru, 
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, …“ 
Podle § 6 (obecné nakládání s povrchovými vodami) vodního zákona: 
„(1) Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové 
vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení. 
(2) Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování povrchových vod 
jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod 
za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.“ 
Podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání a 
zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k 
nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům 
sledovaným tímto zákonem, a to zejména přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže. 
Na základě popisu obou rybníků na základě kontrolních protokolů, jejichž skutková zjištění žalobce 
nezpochybňuje, soud konstatuje, že oba rybníky jsou dle ust. § 55 odst 1 písm. a) vodního zákona vodními 
díly, a považuje za doložený závěr správních orgánů, že obě vodní díla byla zřízena za účelem akumulace 
povrchových vod Lesního potoka a jejich vzdouvání, a to prostřednictvím uměle vybudovaných hrází a 
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zařízení určeného k regulaci výšky hladiny povrchové vody v akumulaci (požerák), což lze jednoznačně 
považovat za zvláštní technická zařízení dle ust. § 6 odst. 1 vodního zákona. 
Podle Wikipedie je požerák „typ vypouštěcího zařízení rybníka. Jde o svislou šachtu umístěnou v blízkosti 
hráze rybníka. Voda přepadá v horní části přes dlužovou stěnu na dno šachty, odkud odtéká výpustným 
potrubím skrz hráz do recipientu. Výpusť může být rovněž umístěna u dna, takový požerák umožňuje 
úplné vypuštění rybníka.“ Zařízení (požerák) umístěné na obou rybnících je zařízením umožňující úplné 
vypuštění rybníků, což žalobce nezpochybňuje. Z kontrolních zjištění vyplývá také, že vodní díla byla 
zřízena za účelem akumulace povrchových vod Lesního potoka. Z uvedeného je nepochybné, že rybníky 
mají speciální technické zařízení sloužící ke vzdouvání a zadržování vod, k užívání vod, a k nakládání s 
vodami, proto se nemůže jednat v případě obou vodních děl o obecné užívání dle § 6 vodního zákona. 
Tvrzení žalobce, že nemá a neměl důvod využívat rybníky ke vzdouvání a že nejsou k tomu vybaveny 
příslušným technickým zařízením, bylo v správním řízení inspekcí vyvráceno. Skutečnost uváděná 
žalobcem, že břehy rybníků nejsou zpevněny, nevyvrací závěr inspekce, že stav pobřežních porostů je také 
pro posouzení podmínek § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona nepodstatný. 
Soud nemůže přisvědčit žalobci, že žalovaný nezdůvodnil svůj závěr, že užívání povrchových vod k 
rybářským účelům není obecným nakládáním s povrchovými vodami, z uvedené konstatace správního 
spisu vyplývá, že na základě kontrolních protokolů popisujících stav obou vodních děl žalovaný oprávněně 
dospěl k závěru, že obsahují zvláštní technické zařízení za účelem vzdouvání, popřípadě akumulace 
povrchových vod. Žalobce v žalobě i v průběhu řízení připustil, že rybník lze vypustit a napustit, za účelem 
chovu ryb, popř. opravy hrází, tím je také potvrzen závěr žalovaného, že jde o zařízení sloužící k vzdouvání 
povrchových vod, v opačném případě by rybníky nebylo možné napustit. 
Pokud jde o posouzení subjektivní stránky deliktu, žalobce je, jakožto nájemce rybníků a jejich uživatel, 
povinen v případe splnění zákonem stanovených podmínek požádat o povolení, při porušení této 
povinnosti nastává objektivní odpovědnost žalobce, subjektivní stránku žalovaný nebyl tedy povinen 
zkoumat. 
V řízení byl spolehlivě zjištěn skutkový stav, na základě kterého dospěly správní orgány v souladu se 
zákonem k závěru, že žalobce porušil ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, jelikož 
nedisponoval povolením, ačkoliv nakládal s povrchovými vodami, přičemž nešlo o obecné nakládání s 
povrchovými vodami, tyto využíval k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci. 
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BB..OOcchhrraannaa  ppřříírrooddyy  aa  kkrraajjiinnyy  
 

247 
 
I. Vyznačení pěší turistické trasy v národním parku 
II. Řízení o udělení druhové výjimky 
III. Záměr podléhající naturovému posouzení  
 
k ustanovení § 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády č. 193/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní 
park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 43, § 44 odst. 3, § 45, § 50, § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Na vyznačení pěší turistické trasy v Národním parku Šumava se vztahuje povinnost posouzení 
jeho důsledků na evropsky významnou lokalitu a posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jež 
se shodně řídí zákonem o posuzování vlivů (posouzení vlivu záměru na životní prostředí – část 
první hlava I. díl 2 zákona o posuzování vlivů), potažmo směrnicí o posuzování vlivů, která byla 
do zákona o posuzování vlivů implementována. 
 
II. Je nepochybné, že vyznačení turistické stezky na trase rozcestí Březník – Modrý Sloup, jež 
vede územím první zóny Národního parku Šumava, povede k zpřístupnění dané lokality většímu 
počtu návštěvníků. Toto se může následně potencionálně negativně projevit jako hrozba pro 
rušení přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, jmenovitě zde žijícího a kriticky 
ohroženého tetřeva hlušce. 
 
III. Soud se neztotožňuje s argumentací žalovaného, že zákaz škodlivého zásahu do přirozeného 
vývoje zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny 
není formulován jako zákaz činnosti, která by mohla mít škodlivý dopad, ale takové činnosti, 
která škodlivým zásahem je. Dle názoru soudu je však již pouhá eventualita zásahu důvodem 
pro zahájení řízení o výjimce dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
neboť až v rámci tohoto řízení může být náležitě a kvalifikovaně zhodnocena pravděpodobnost a 
míra škodlivosti posuzované činnosti. 
 
IV. Teleologickým výkladem zákona o ochraně přírody a krajiny soud dospěl k závěru, že 
zahájení řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je ovládáno 
zásadou oficiality a představuje pro správní orgány obligatorní postup i v případech, kdy zásah 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů je pouze pravděpodobný. Takový výklad je 
ostatně v souladu i s obecným zájmem na předcházení škodám na životním prostředí, které jsou 
často nevratné. 
 
V. Soud dospěl k závěru, že jak prvostupňový orgán, tak žalovaný se při vydání rozhodnutí o 
udělení souhlasu s vyznačením turistické stezky neřídily § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, když neměly k dispozici jako podklad svého rozhodnutí řádné stanovisko orgánu 
ochrany přírody, a nemohly tedy ani dospět k závěru, že není třeba záměr podrobit naturovému 
posouzení. 
 
VI. Příslušný úředník „není a priori vyloučen z rozhodování pro svoji systémovou podjatost, avšak 
je u něho dáno „systémové riziko podjatosti“, kvůli němuž je třeba otázku jeho případné 
podjatosti posuzovat se zvýšenou opatrností oproti věcem, které se zájmů územního 
samosprávného celku nijak nedotýkají.“ Nejvyšší správní soud tak mimo jiné konstatoval, že 
podjatost nevyplývá bez dalšího z pouhého pracovního či funkčního zařazení. K vyloučení pro 
podjatost je třeba nalézt vždy konkrétní zájem na výsledku řízení, pro který lze o nepodjatosti 
pochybovat, a faktickou možnost ovlivnění řízení. 
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VII. Situace, kdy úředník Správy CHKO a NP Šumava rozhoduje o udělení souhlasu s vyznačením 
turistické cesty, nemůže bez dalšího být důvodem k podjatosti pracovníka Správy, a to i přes 
pracovní či jiný obdobný vztah ve vztahu k ní a přes veřejnou prezentaci jejího ředitele. Aby 
mohla být podjatost konkrétního úředníka v takovém případě konstatována, musela by 
přistoupit ještě další skutečnost, např. důvodná obava z ovlivňování úředníka ze strany jeho 
nadřízeného, v daném případě ředitele Správy. 
 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích  ze dne  8. 7. 2013, č.j.  10 A  4/2013-57) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 7. 2013, č. j.: 10A 4/2013-57 
 
Žalobce se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, jímž bylo projednáno jeho odvolání proti 
rozhodnutí Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, která vyhověla žádosti Klubu 
českých turistů ze dne 16. 3. 2012 a žadateli vydala dle § 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády č. 193/1991 
Sb., s přihlédnutím k § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, souhlas s vyznačením pěší turistické 
trasy rozcestí Březník – Modrý sloup standardizovaným značením KČT. Napadeným rozhodnutím byla 
odvolání žalobců zamítnuta a rozhodnutí prvostupňového správního orgánu potvrzeno. 
Soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.  
Soud věc právně posoudil takto: 
K založení aktivní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 odst. 1 s.ř.s. musí 
navrhovatel tvrdit, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v 
předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho 
práva nebo povinnosti. Z toho tudíž vyplývá, že navrhovatel musí tvrdit dotčení na svých právech 
hmotných. Žalobu dle § 65 odst. 2 s.ř.s. může podat ten, kdo žalobní legitimaci podle odst. 1 sice nemá 
(nemohl být rozhodnutím na svých hmotných právech zkrácen), tvrdí však, že byl účastníkem řízení,                    
z něhož jím napadené rozhodnutí vzešlo, a že postupem správního orgánu v tomto řízení byl zkrácen „na 
právech, která jemu příslušejí“ (tedy na právech procesních) takovým způsobem, že to mohlo mít za 
následek nezákonné rozhodnutí. 
Žalobci jsou občanským sdružením (případ žalobce a) a dobrovolným zájmovým sdružením (případ 
žalobce b), jimž právní předpisy přiznávají specifická práva, prostřednictvím kterých se mohou zasazovat o 
ochranu životního prostředí. Takovým předpisem je především zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho § 
70, který v odstavci 1 stanoví, že „ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti 
občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů“; uvedené subjekty 
mají právo na informace o probíhajících správních řízeních a též právo účastnit se těchto řízení (§ 70 odst. 
2 a 3 citovaného zákona).  
Pro naplnění aktivní legitimace dle § 65 odst. 2 s.ř.s.  jsou tedy dány podmínky na straně žalobců. 
Otázkou zůstává, zda žalobcům náleží i aktivní legitimace dle § 65 odst. 1 s.ř.s., resp. zda mohou v rámci 
soudního přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí namítat dotčení i na svých právech hmotných. 
Žalobci v žalobě tvrdí, že bylo dotčeno jejich právo na příznivé životní prostředí. K otázce, zda může být 
právnická osoba nositelem práva na příznivé životní prostředí zakotvené v čl. 35 odst. 1 Listiny, se Ústavní 
soud konstantně vyjadřuje tak, že „článek 35 Listiny základních práv a svobod zakotvující právo na 
příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů na 
právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze 
osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, které - na rozdíl od právnických osob – 
podléhají eventuálním negativním vlivům životního prostředí. Tomu ostatně odpovídá i charakteristika 
životního prostředí, jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí“ (usnesení ze dne 6. 1. 1998, 
sp. zn. I. ÚS 282/97, č. 2/1998 Sb. ÚS; stálou aktuálnost vysloveného názoru potvrdil Ústavní soud např. v 
usnesení ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 3118/07). 
Z citovaného rozsudku Ústavního soudu vyplývá, že žalobci nejsou nositelem práva na příznivé životní 
prostředí, neboť jsou právnickými osobami, kterým toto právo pojmově nepřísluší. Vydáním souhlasu s 
vyznačením turistické stezky rozcestí Březník – Modrý Sloup tedy dle ustálené judikatury Ústavního soudu 
nemohlo být do tohoto práva ani zasaženo. 
Soud však musí zohlednit skutečnost, že právní řád České republiky je tvořen též právem Evropské unie a 
mezinárodněprávními závazky České republiky; k posuzované otázce je třeba vzít v potaz především 
směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“), dále směrnici Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých 
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veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice o posuzování vlivů“) a rovněž 
Aarhuskou úmluvu. 
Vyjádření soudu k tomu, zda právo EU zakládá žalobcům aktivní legitimaci dle § 65 odst. 1 s.ř.s. v rámci 
tohoto soudního řízení, je podmíněno posouzením aplikovatelnosti uvedených směrnic na daný případ. 
Národní park Šumava je součástí Evropsky významné lokality Šumava (viz. Nařízení vlády č. 132/2005 
Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), 
ochrana tohoto území je tedy upravena nejen zákonem o ochraně přírody a krajiny jako zvlášť chráněné 
území - národní park, ale též jako evropsky významná lokalita směrnicí o stanovištích, resp. ustanoveními 
v zákoně o ochraně přírody a krajiny, jež uvedenou směrnici implementují (část čtvrtá uvedeného zákona). 
Vyznačení pěší turistické trasy rozcestí Březník – Modrý Sloup v Národním parku Šumava povede 
bezesporu k intenzivnějšímu pohybu osob v přirozeném prostředí zvláště chráněných živočichů, jmenovitě 
tetřeva hlušce. Dle některých odborných studií (viz. např. česko-německý monitoring tetřeva hlušce autorů 
Müller, J., Rösner, S. z roku 2012 nebo odborná studie prof. RNDr. V. Bejčka z roku 2006) může zvýšený 
pohyb osob rušit tam žijící zvláště chráněné živočichy, a tím škodlivě zasahovat do jejich přirozeného 
vývoje. Takový způsob využití je zakázán ustanovením § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Striktní zákazy týkající se ochrany zvláště chráněných druhů živočichů ovšem mohou být prolomeny tím, 
že budou stanoveny výjimky ze zákazu, a to se souhlasem orgánu ochrany přírody (§ 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny). 
S ohledem na skutečnost, že trasa rozcestí Březník – Modrý Sloup se nachází v Národním parku Šumava 
a je tedy zároveň součástí Evropsky významné lokality Šumava, je třeba vzít v úvahu též ustanovení části 
čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny, jež implementují směrnici o stanovištích. V § 45c odst. 2 je 
stanovena obecná povinnost chránit evropsky významné lokality před poškozováním a ničením; toto 
ustanovení se však neuplatní v případě, že daná lokalita je současně zvlášť chráněným územím (věta 
čtvrtá citovaného ustanovení), nicméně aplikovatelnost mj. § 45h a § 45i téhož zákona tím není 
vyloučena. Právě posledně zmiňovaná ustanovení upravují otázku hodnocení důsledků koncepcí a záměrů 
na evropsky významné lokality. 
Ustanovení § 45h odst. 1 citovaného zákona stanoví, že „jakákoliv koncepce nebo záměr, který může 
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav 
jeho ochrany z uvedených hledisek“. Pro výklad pojmů „záměr“ a „koncepce“ jsou rozhodné definice užité 
v zákoně o posuzování vlivů; citovaný § 45h na tento zákon odkazuje za pomoci poznámek pod čarou a 
takový postup byl hodnocen i Soudním dvorem jako správný (viz rozsudek ze dne 7. 9. 2004, Waddenzee, 
C-127/02, Recueil, s. I-7405, body 23 a 24). V zákoně o posuzování vlivů je pak stanoveno, co je 
záměrem a koncepcí [§ 3 písm. a) a b)], které záměry a které koncepce podléhají posuzování vlivů na 
životní prostředí (§ 4 a § 10a).  
Na vyznačení pěší turistické trasy rozcestí Březník – Modrý Sloup na území spadajícím do Evropsky 
významné lokality Šumava je nutno v obecné rovině nahlížet jako na činnost, která „podle stanoviska 
orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu [může] samostatně nebo ve spojení 
s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“ [§ 4 odst. 1 písm. e) 
citovaného zákona]. Na vyznačení pěší turistické trasy v Národním parku Šumava se tedy vztahuje 
povinnost posouzení jeho důsledků na evropsky významnou lokalitu a posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, jež se shodně řídí zákonem o posuzování vlivů (Je třeba se dále konkrétně zabývat tím, zda 
stanovisko orgánu ochrany přírody bylo vydáno a zda posuzování vlivů proběhlo v nyní posuzované věci. 
Pro aktuální účely posouzení aktivní legitimace žalobců dle § 65 odst. 1 s.ř.s. a s tím spojené otázky 
aplikovatelnosti norem EU je však podstatný závěr, že vyznačení pěší turistické trasy na území Národního 
parku Šumava obecně podléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
Směrnice o posuzování vlivů v čl. 10a stanoví: 
Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva příslušníci dotčené 
veřejnosti, kteří: 
a) mají dostatečný zájem, nebo v opačném případě 
b) namítají porušování práva v případech, kdy to správní řád členského státu požaduje jako předběžnou 
podmínku, měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem 
zřízeným ze zákona a mohli tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů 
nebo nečinnosti podléhajících ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici. 
Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny. 
To, co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské státy v souladu s cílem poskytnout 
zúčastněné veřejnosti široký přístup k právní ochraně. K tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní 
organizace, která splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2, pokládán pro účely písmena a) tohoto článku 
za dostatečný. Pro účely písmena b) tohoto článku se předpokládá, že tyto organizace mají práva, která 
mohou být porušována.“  
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Citovaný článek směrnice o posuzování vlivů nebyl výslovně promítnut do vnitrostátních právních předpisů, 
jež by bylo lze pro otázku posouzení aktivní legitimace žalobců v tomto řízení aplikovat. Je tedy třeba se 
zabývat otázkou, zda je čl. 10a citované směrnice schopen tzv. přímého účinku, jak jej ve své judikatuře 
stanovil Soudní dvůr (k přímému účinku směrnic srov. rozsudek ze dne 4. 12. 1974, Van Duyn, 41/74, 
Recueil, s. 1337, zejm. bod 12).  
Ustanovení druhého pododstavce citovaného čl. 10a směrnice o posuzování vlivů ponechává na členských 
státech stanovení vhodné fáze řízení, v níž bude mít dotčená veřejnost přístup k soudu. Žádné další 
(navazující) správní řízení neprobíhá; žalobce tedy není možno odkázat na nějaké další řízení, jehož 
výsledek by mohli posléze napadnout před soudem, a realizovat tak své právo na soudní přezkum. 
Soud na základě zohlednění konkrétních okolností případu posoudil otázku přímého účinku dle čl. 10a 
směrnice o posuzování vlivů právě v jejich kontextu. Takový postup ostatně aproboval Soudní dvůr v 
rozsudku Van Duyn a dospěl přitom k závěru, že čl. 10a směrnice o posuzování vlivů je přímo účinný.  
Soud v dané souvislosti odkazuje rovněž na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ao 5/2010-43 ze 
dne 13. 10. 2010. V tomto rozsudku se Nejvyšší správní soud vyjádřil k otázce přímé aplikovatelnosti 
směrnice o posuzování vlivů následovně: „Cílem čl. 10a směrnice o posuzování vlivů, který je promítnutím 
ustanovení Aarhuské úmluvy do práva EU, je zajistit tzv. dotčené veřejnosti přístup k soudnímu přezkumu 
ve věcech spadajících do působnosti citované směrnice a tento cíl je z uvedeného článku jasně 
seznatelný. Při jeho naplnění je členským státům však ponechán prostor pro úvahu, jak cíle dosáhnout, 
mimo jiné tím, že stanoví příslušnou fázi, v níž bude soudní přezkum umožněn (druhý pododstavec čl. 10a 
citované směrnice). Ve věci nyní projednávané před Nejvyšším správním soudem se však jedná, jak 
popsáno shora, o jediné  správní řízení, jehož výsledek - návštěvní řád vyhrazující místa k provozování 
vodních sportů - může být podroben soudnímu přezkumu v jediném typu soudního řízení. Je tedy zřejmé, 
že v této věci se uvážení svěřené České republice, resp. jejímu zákonodárci, nemohlo vůbec uplatnit; je-li 
možno vést pouze jediné soudní řízení, není prostor pro určení „fáze“, v níž lze návštěvní řád soudně 
přezkoumat. V takovém případě je třeba naplnit cíl daného ustanovení a umožnit ´dotčené veřejnosti´ 
přístup k soudu.“  
Soud tedy posoudil otázku aktivní legitimace žalobců v probíhajícím řízení podle § 65 odst. 1 s. ř. s. ve 
spojení s čl. 10a prvním a třetím pododstavcem uvedené směrnice. Vycházel při tom též z definice pojmu 
„dotčená veřejnost“ v čl. 1 odst. 2 této směrnice a zohlednil i výklad, který podal Soudní dvůr v rozsudku 
ze dne 15. 10. 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C-263/08, Sb. rozh., s. I-9967. Zde se 
Soudní dvůr zaobíral otázkou výkladu pojmu „dotčená veřejnost“ a článku 10a směrnice. Soudní dvůr 
uvedl: 
 „I když platí, že [článek 10a] tím, že odkazuje na čl. 1 odst. 2 této směrnice ponechává na vnitrostátním 
zákonodárci, aby určil podmínky, které mohou být požadovány k tomu, aby nevládní organizace 
podporující ochranu životního prostředí jakožto sdružení mohla mít právo dosáhnout přezkum za výše 
uvedených podmínek, musí vnitrostátní pravidla takto stanovená jednak zajistit široký přístup k právní 
ochraně, a jednak zajistit ustanovením směrnice 85/337 týkajícím se práva dosáhnout přezkoumání 
soudem jejich užitečný účinek. Nesmí tedy hrozit, že tato vnitrostátní pravidla zbaví plné účinnosti 
ustanovení práva Společenství, která stanoví, že ti, kdo mají dostatečný zájem napadnout záměr, a ti, do 
jejichž práva je zasaženo, mezi něž patří sdružení na ochranu životního prostředí, musí mít možnost 
aktivní legitimace v řízeních před příslušnými soudy“ (bod 45 rozsudku).  
Jak již bylo shora uvedeno, § 65 odst. 1 s.ř.s. vyžaduje, aby žalobce v soudním řízení tvrdil, že byl 
napadeným rozhodnutím dotčen na svém hmotném právu. K přiznání aktivní legitimace příslušníkům tzv. 
dotčené veřejnosti je nutné, aby tito namítali porušení svého práva; přitom někteří z příslušníků dotčené 
veřejnosti - nevládní organizace ve smyslu čl. 1 odst. 2 uvedené směrnice - mají privilegované postavení 
plynoucí z druhé a třetí věty třetího pododstavce čl. 10a směrnice. 
K výkladu tedy zbývá pojem „dotčená veřejnost“ definovaný v čl. 1 odst. 2 citované směrnice a určení, zda 
žalobci pod tento pojem spadají. Článek l odst. 2 směrnice definuje „veřejnost“ jako „jednu nebo více 
fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy nebo zvyklostmi“; „dotčenou veřejností“ se dle téhož ustanovení rozumí „veřejnost, 
která je nebo by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními pro oblast životního prostředí podle čl. 2 
odst. 2 (tj. řízení o povolení záměru, jenž může mít vliv na životní prostředí), nebo která má na těchto 
řízeních určitý zájem; pro účely této definice se předpokládá, že nevládní organizace podporující ochranu 
životního prostředí a splňující požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na rozhodování ve věcech 
životního prostředí zájem“. Soudní dvůr se ve výše citovaném rozsudku Djurgården-Lilla Värtans 
Miljöskyddsförening přiklonil spíše k takovému výkladu požadavků (podmínek) stanovených vnitrostátním 
právem, které budou respektovat cíle směrnice o posuzování vlivů, „zejména pak cíl umožnit snadný 
soudní přezkum činností, na něž se [směrnice] vztahuje“ (bod 47 rozsudku). 
Žalobce a) je občanským sdružením, jehož hlavním cílem činnosti je ochrana životního prostředí, přírody a 
krajiny, se zaměřením zejména na oblast Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Žalobce 
b) je dobrovolným zájmovým sdružením profesionálních pracovníků i amatérů, zabývajících se výzkumem 
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a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. Soud při posuzování, zda žalobci 
„splňují požadavky vnitrostátních právních předpisů“ vycházel pouze z obecných pravidel stanovených 
procesními předpisy pro procesní způsobilost, neboť zákon o ochraně přírody a krajiny či zákon o 
posuzování vlivů žádné další podmínky nestanoví; § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny se 
vztahuje pouze na účastenství ve správních řízeních, není tedy použitelný v posuzovaném případě. Žalobci 
splňují podmínky § 33 s. ř. s. a vzhledem k cíli jejich činnosti je soud považuje za nevládní organizace ve 
smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice o posuzování vlivu. 
Soud se zabýval námitkou žalobců ohledně nezákonnosti napadeného rozhodnutí spočívající v tom, že 
prvoinstančním rozhodnutím, které bylo napadeným rozhodnutím potvrzeno, došlo ke schválení záměru 
vyznačení turistické stezky, aniž by k tomuto byla udělena výjimka postupem předvídaným v ustanovení § 
56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Soud shledal námitku žalobců důvodnou. 
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.“ 
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. 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.“ Dle odstavce 2 citovaného ustanovení je relevantním 
důvodem mimo jiné důvod sociálního a ekonomického charakteru. 
Je nepochybné, že vyznačení turistické stezky na trase rozcestí Březník – Modrý Sloup, jež vede územím 
první zóny Národního parku Šumava, povede k zpřístupnění dané lokality většímu počtu návštěvníků. Toto 
se může následně potenciálně negativně projevit jako hrozba pro rušení přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů, jmenovitě zde žijícího a kriticky ohroženého tetřeva hlušce. 
Soud se neztotožňuje s argumentací žalovaného, že zákaz škodlivého zásahu do přirozeného vývoje 
zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny není formulován jako zákaz 
činnosti, která by mohla mít škodlivý dopad, ale takové činnosti, která škodlivým zásahem je. Dle názoru 
soudu je však již pouhá eventualita zásahu důvodem pro zahájení řízení o výjimce dle ustanovení § 56 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť až v rámci tohoto řízení může být náležitě a 
kvalifikovaně zhodnocena pravděpodobnost a míra škodlivosti posuzované činnosti. 
Požadovanou výjimku lze udělit pouze tehdy, když se kumulativně naplní podmínky, že je pro udělení 
výjimky naléhavý důvod s výrazně převažujícím veřejným zájmem, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a 
že populace chráněného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska její ochrany. Žalovaný v 
napadeném rozhodnutí však nevysvětlil svůj závěr, že vyznačení turistické stezky v dané lokalitě je 
naléhavým důvodem sociální povahy s výrazně převažujícím veřejným zájmem. 
Soud se s interpretací zákona, jak ji podává žalovaný, neztotožňuje. Smyslem zákona na ochranu 
životního prostředí je ochrana veřejného statku – životního prostředí. Ponechání zahájení řízení o výjimce 
na volné úvaze žadatelů by mohlo ve výsledku vést k absurdním situacím, kdy by realizace ochrany 
životního prostředí mohla zcela záviset na uvážení soukromých subjektů, jejichž zájmy se však v nikoli 
ojedinělých případech ocitají v kolizi se zájmy veřejnými. 
Teleologickým výkladem zákona o ochraně přírody a krajiny soud dospěl k závěru, že zahájení řízení o 
udělení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je ovládáno zásadou oficiality a představuje 
pro správní orgány obligatorní postup i v případech, kdy zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
živočichů je pouze pravděpodobný. Takový výklad je ostatně v souladu i s obecným zájmem na 
předcházení škodám na životním prostředí, které jsou často nevratné. V posuzované věci tedy bylo 
povinností prvoinstančního orgánu, resp. žalovaného, aby náležitě na základě odborných vyjádření zvážili, 
zda zpřístupnění stezky k turistickým účelům představuje naléhavý důvod sociální povahy s výrazně 
převažujícím veřejným zájmem nad zájmem na ochraně přírody, zda neexistuje jiné uspokojivé řešení a 
zda bude populace chráněných druhů udržena v příznivém stavu z hlediska její ochrany. Tím, že správní 
orgány v posuzované věci ignorovaly postup předvídaný ustanovením § 56 zákonem o ochraně přírody a 
krajiny, zatížily řízení vážnou procesní vadou. 
Žalobci činili dále sporným dodržení zákonem stanovených procesních postupů pro udělení souhlasu s 
vyznačením turistické trasy. Zpochybnili konkrétně splnění podmínek pro udělení výjimky ze zákazu 
škodlivých zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů dle § 50 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny (absence posouzení vlivů záměru na životní prostředí - § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny, absence hodnocení důsledků záměru na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti - § 
45h zákona o ochraně přírody a krajiny); tuto námitku nelze považovat za námitku směřující čistě do 
procesu rozhodnutí o udělení výjimky, neboť vypracování posouzení Natura/EIA, je-li vyžadováno, je 
nezbytnou podmínkou souladu napadeného rozhodnutí s hmotným právem. 
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Udělení souhlasu s vyznačením pěší turistické trasy rozcestí Březník – Modrý Sloup na území Národního 
parku Šumava je záměrem ve smyslu § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 4 odst. 1 písm. 
e) zákona o posuzování vlivů, neboť jde o činnost, která může samostatně nebo ve spojení s jinými 
významně ovlivnit území Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Šumava (konkrétně může dojít k 
ohrožení populace tetřeva hlušce, zvláště chráněného druhu živočicha). 
Nejprve je třeba upřesnit, že takový záměr může podléhat dvěma typům hodnocení. Jedná se jednak o 
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „posouzení EIA“), jež se provádí plně dle zákona o 
posuzování vlivů a kritéria hodnocení jsou uvedena zejména v § 5 zákona o posuzování vlivů a jeho 
přílohách (zejm. příloha 5), jednak jde o hodnocení důsledků záměru na území evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti (tzv. „naturové posouzení“), jež vychází z § 45h zákona o ochraně přírody a 
krajiny a ze směrnice o stanovištích, hodnotícím kritériem je vliv na předmět ochrany konkrétní lokality a 
na její celistvost; procesně se při vypracování tohoto hodnocení a následného stanoviska postupuje podle 
týchž ustanovení jako při posuzování EIA, s případnými odchylkami stanovenými v § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
Každý záměr musí být nejprve jeho předkladatelem (tím, kdo jej zamýšlí pořídit – § 45i odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny) předložen orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda „může mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“ (tamtéž). Pokud významný vliv vyloučen není, je 
třeba provést naturové posouzení (§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny); o povinnosti provést 
též posouzení EIA se rozhodne ve zjišťovacím řízení (§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ve 
spojení s § 4 odst. 1 písm. e/ zákona o posuzování vlivů). 
Ze správního spisu vyplývá, že v předcházejícím řízení vydal prvoinstanční orgán na žádost Klubu českých 
turistů stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým vyloučil významný vliv 
záměru – označení turistické stezky rozcestí Březník – Modrý sloup – na příznivý stav nebo celistvost 
Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Šumava. Ministerstvo životního prostředí následně v 
odůvodnění svého rozhodnutí, jímž zrušilo rozhodnutí prvoinstančního orgánu a vrátilo mu věc k novému 
projednání, vyzvalo současně podřízený orgán ke změně nebo doplnění příslušného stanoviska, neboť jej 
shledalo neúplným a věcně nesprávným, mj. pro absenci posouzení kumulativních vlivů. Prvoinstanční 
orgán v novém řízení v rozporu s výzvou nadřízeného orgánu původní stanovisko nezměnil ani nedoplnil a 
vydal rozhodnutí o souhlasu s vyznačením turistické stezky, aniž by nechal vypracovat nové řádné 
stanovisko ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody. 
Z ustanovení § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny přitom vyplývá, že vydání stanoviska 
orgánem ochrany přírody, zda může mít příslušný záměr významný vliv na příznivý stav nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, představuje obligatorní postup. Bylo tedy na 
prvoinstančním orgánu, aby na základě výzvy ministerstva životního prostředí nechal vypracovat nové 
stanovisko, případně doplnil stanovisko původní, a na základě vyvozených závěrů zvolil další postup. 
Absence takového postupu založila procesní vadu, jež způsobila nezákonnost prvoinstančního rozhodnutí. 
Ačkoliv žalovaný v předcházejícím řízení shledal stanovisko vypracované prvoinstančním orgánem 
nedostatečným a vyzval jej k nápravě, v žalobou napadeném rozhodnutí obhajuje postup prvoinstanční 
orgánu konstatováním, že „prvoinstanční orgán se stanoviskem v odůvodnění rozhodnutí nezabýval patrně 
proto, že do doby vydání rozhodnutí nepřikročil k jeho opravě nebo zrušení dle výzvy ministerstva životního 
prostředí“. V dané souvislosti soud přisvědčil námitce žalobce a), že žalobou napadené rozhodnutí je v této 
části nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. 
Soud dospěl k závěru, že jak prvostupňový orgán, tak žalovaný se při vydání rozhodnutí o udělení souhlasu 
s vyznačením turistické stezky neřídily § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, když neměly k 
dispozici jako podklad svého rozhodnutí řádné stanovisko orgánu ochrany přírody, a nemohly tedy ani 
dospět k závěru, že není třeba záměr podrobit naturovému posouzení. Absence tohoto stanoviska, resp. 
navazujícího naturového/EIA posouzení představuje závažné pochybení jak prvostupňového orgánu, tak 
žalovaného, které mělo vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí. Správní orgány se v průběhu 
předmětného správního řízení dopustily nezákonnosti spočívající v nedodržení postupu podle § 45h a § 
45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Soud na tomto místě považuje za nutné uvést, že důvodem ke zrušení rozhodnutí nebyla „pouhá“ absence 
stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, Rozhodovacím důvodem byla pro soud 
skutečnost, že ignorováním postupu zakotveného v § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se 
uzavře cesta jak k naturovému posouzení a hodnocení, tak k posouzení EIA. Jsou to právě tyto procesy, 
které zohledňují veškeré (negativní i pozitivní) vlivy záměru na posuzovanou oblast (zde dokonce oblast 
mimořádné přírodní hodnoty). 
Žalobci Zpochybnili konkrétně splnění podmínek dle ust. § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny pro 
udělení výjimky ze zákazu škodlivých zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (§ 50 
odst. 2 zákona). 
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Souhlas nebo výjimku ze zákazu podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast může dle ust. § 45g téhož zákona udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, 
že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž 
ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo 
dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování 
mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona. 
 V posuzované věci rozhodly správní orgány, aniž měly k dispozici řádné stanovisko podle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Nebylo tak posouzeno, zda může mít vyznačení stezky samostatně 
nebo kumulativně s jinými záměry významný vliv na příznivý stav nebo celistvost Evropsky významné 
lokality a Ptačí oblasti Šumava, ačkoliv prvoinstanční orgán v odůvodnění svého rozhodnutí učinil úvahu 
ve smyslu § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny, nebyl připravovaný záměr předmětem řádného 
komplexního odborného posouzení z hlediska ochrany přírody. Nemohlo být proto ani kvalifikovaně 
prokázáno, že je vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, ani 
že nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů. Souhlas s vyznačením turistické stezky 
tak byl vydán, aniž byla dodržena zákonná podmínka dle § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Uvedené způsobuje nezákonnost prvostupňového rozhodnutí pro jeho rozpor s hmotným právem. 
Prvoinstanční orgán ve svém rozhodnutí odkázal na výsledky společného česko-německého monitoringu 
výskytu tetřevů na území Šumavy a Bavorského lesa. Odkázal na odbornou literární publikaci zveřejněnou 
na zahraniční internetové stránce a na blíže neurčené konferenční prezentace. Žalobci namítají, že pokud 
správní orgán opřel své rozhodnutí o nějaký materiál, byl povinen ho zařadit do správního spisu, zajistit 
jeho překlad do českého jazyka a umožnit účastníkům řízení se s ním seznámit a vyjádřit se k nim. Soud 
shledal uvedenou námitku žalobců důvodnou a to z následujících důvodů: 
Prvoinstanční orgán v odůvodnění svého rozhodnutí vyšel z odborné literární publikace (Teuscher, M. et all 
(2011): Modelling habitat suitability for the Capercaillie Tetrao urogallus in the national parks Bavarian 
Forest and Šumava), na kterou se odkazem na příslušné webové stránky v rozhodnutí odvolal. Předmětná 
publikace však nebyla součástí správního spisu, což ostatně potvrdil žalovaný na str. 5 vyjádření k žalobě, 
když konstatoval, že předmětná publikace nebyla obsažena v podkladech předložených mu 
prvoinstančním orgánem. 
V ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je upraveno právo účastníka, aby se 
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřil k podkladům rozhodnutí. Toto ustanovení promítá do správního 
řádu procesní právo zakotvené i v Listině základních práv a svobod, konkrétně v čl. 38 odst. 2, který mimo 
jiné stanoví, že každý má právo, aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Správní orgán tak 
učiní tím, že účastníky vyzve, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili, a stanoví jim k tomu přiměřenou 
lhůtu. Jestliže tak správní orgán neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení 
obecných procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadou vyjádřenou v čl. 38 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod. 
Soud konstatuje, že postup prvoinstančního správního orgánu, zatížil řízení procesní vadou. 
Žalobce a) dále namítá podjatost prvoinstančního orgánu - Správy CHKO a NP Šumava. Argumentuje 
výroky představitelů Správy, včetně ředitele Správy který se měl veřejně vyjadřovat tak, že je nepochybné, 
že prioritou Správy má být zpřístupnění stezky na Modrý Sloup. Žalobce a) rovněž odkázal v dané 
souvislosti na stanovisko zástupkyně veřejného ochránce práv ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 
4064/2011/VOP/MPO, a usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010 – 
119. 
Soud k námitce žalobce a) předně uvádí, že namítat podjatost lze pouze ve vztahu k jednotlivým úředním 
osobám a nikoliv k orgánu jako takovému. Podjatost představuje vnitřní psychický stav, jenž v případě 
správního orgánu nepochybně a priori absentuje. 
Soud se k námitce žalobce zabýval usnesením rozšířeného senátu NSS ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 
89/2010 – 119, jenž se týká případů, kdy rozhoduje úředník územního samosprávného celku ve věci, 
která se přímo nebo nepřímo týká tohoto celku. Soud považuje za nutné zdůraznit, že rozšířený senát 
dospěl v odůvodnění usnesení k závěru, že příslušný úředník „není a priori vyloučen z rozhodování pro svoji 
„systémovou podjatost“, avšak je u něho dáno „systémové riziko podjatosti“, kvůli němuž je třeba otázku 
jeho případné podjatosti posuzovat se zvýšenou opatrností oproti věcem, které se zájmů územního 
samosprávného celku nijak nedotýkají.“ Nejvyšší správní soud tak mimo jiné konstatoval, že podjatost 
nevyplývá bez dalšího z pouhého pracovního či funkčního zařazení. K vyloučení pro podjatost je třeba 
nalézt vždy konkrétní zájem na výsledku řízení, pro který lze o nepodjatosti pochybovat, a faktickou 
možnost ovlivnění řízení. 
Ke stanovisku zástupkyně veřejného ochránce práv, kterým tato kritizuje uspořádání (organizaci) Správy 
CHKO a NP Šumava, soud uvádí, že její názor nijak nerozporuje. Řešení stávajícího neuspokojivého stavu 
je však otázkou systémových změn, k nimž není soud pravomocný ani příslušný. 
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Aby mohla být podjatost konkrétního úředníka v takovém případě konstatována, musela by přistoupit 
ještě další skutečnost, např. důvodná obava z ovlivňování úředníka ze strany jeho nadřízeného, v daném 
případě ředitele Správy.  
Námitka žalobce a) ohledně podjatosti prvoinstančního orgánu by tak mohla být úspěšná pouze za 
situace, že by byla namítána podjatost konkrétní úřední osoby, jež rozhodovala v rámci řízení před 
správním orgánem, a dále by zde byla důvodná obava z ovlivňování příslušného úředníka ze strany 
ředitele Správy CHKO a NP Šumava. Z textu žaloby ani z ostatního spisového materiálu však naplnění 
uvedených podmínek v posuzované věci nevyplývá, proto soud námitku podjatosti vznesenou žalobcem a) 
jako vadu řízení neuznal. 
Soud se dále zabýval v žalobě tvrzenou vadou řízení spočívající v tom, že žalobci a), Okrašlovacímu spolku 
Zdíkovska, byla zkrácena lhůta pro vyjádření k odvolání. Ze správního spisu učinil soud následující zjištění: 
rozhodnutí prvoinstančního orgánu, Správy Národního parku Šumava, zn. SZ NP 03911/2012/20 – NPS 
08060/2012, ze dne 11. 10. 2012 bylo žalobcům doručeno dne 12. 10. 2012. Zákonná patnáctidenní 
odvolací lhůta počala běžet dne 13. 10. 2012. Její konec připadl na sobotu 27. 10. 2012, proto posledním 
dnem lhůty bylo dle  40 odst. 1 písm. c) správního řádu pondělí 29. 10. 2012. Žalobci podali odvolání proti 
prvoinstančnímu rozhodnutí v zákonné lhůtě. Kromě žalobců podali odvolání proti prvoinstančnímu 
rozhodnutí i další účastníci správního řízení. Prvoinstanční orgán v souladu s § 86 odst. 2 správního řádu 
zaslal stejnopisy podaných odvolání všem účastníkům řízení a vyzval je písemností zn. SZ NPS 
03911/2012/24 – NPS 08488/2012 z 30. 10. 2012, aby se k němu v pětidenní lhůtě vyjádřili. Žalobci a) 
byla výzva doručena dne 9. 11. 2012, lhůta k vyjádření tedy běžela do dne 14. 11. 2012. Žalovaný však již 
dne 12. 11. 2012 vydal rozhodnutí ve věci, tedy dříve, než uplynula žalobci a) stanovená lhůta k vyjádření 
k odvolání. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že žalovaný ve svém procesním postupu pochybil, neboť nerespektoval 
zákonnou lhůtu pro vyjádření účastníka (zde žalobce a) k odvolání a s ohledem na jím podané vyjádření 
spolu s doplněním odvolání jej zkrátil na jeho procesních právech (§ 4 odst. 4 správního řádu). Toto 
procesní pochybení má mít vliv na zákonnost rozhodnutí žalovaného. 
Správní řízení je ovládáno zásadou jednotnosti řízení, což znamená, že účastníci řízení mohou uplatňovat 
své námitky a připomínky, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po dobu celého řízení (včetně případného 
odvolacího), až do vydání rozhodnutí. Uvedená zásada je promítnuta v ustanovení § 36 odst. 1 správního 
řádu, dle něhož nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Správní řízení tak představuje z širšího pohledu jeden celek. 
V návaznosti na uvedené platí, že odvolací orgán rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni 
svého rozhodnutí. Účastník řízení se totiž může vyjadřovat k čemukoli v rámci celého odvolacího řízení a je 
pouze na odvolacím správním orgánu, ke kterým novým skutečnostem a návrhům ve vyjádření 
obsaženým přihlédne s ohledem na zásadu koncentrace řízení zakotvenou současně v § 82 odst. 4 věty 
první ve spojení s § 86 odst. 3 správního řádu. Doplnění rozhodných skutečností i doplnění či změna 
návrhu může být učiněna kdykoliv do rozhodnutí odvolacího orgánu. 
Jestliže tedy v dané věci byla stanovena lhůta, v jejímž rámci žalobce a) mohl podat své vyjádření k 
podaným odvoláním, tzn. doplnit rozhodné skutečnosti, případně doplnit právní argumentaci, avšak 
žalovaný rozhodl dříve, než stanovená lhůta uplynula, nemůže jít tato skutečnost k tíži žalobce a) a jeho 
procesní práva musí být respektována. Žalobou napadené rozhodnutí bylo tak vydáno i procesně 
nezákonným způsobem, neboť nebyl respektován § 4 odst. 4 správního řádu, dle něhož je povinen správní 
orgán umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. 
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I. Povolení druhové výjimky pro stavbu dálnice 
II. Stanovisko EIA jako podklad pro územní řízení 
 
k ustanovení § 49 odst. 1, § 50 odst. 1, 2 a § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. V řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. jde pak o posouzení, zda 
navrhovaná trasa dálnice představuje optimální řešení pro ochranu zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Správní orgány obou stupňů se ve svých rozhodnutích podrobně vyjadřují k 
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výskytu jednotlivých chráněných druhů rostlin a živočichů na plánované trase dálnice D8, 
přičemž je vždy uvedeno, jak častý je výskyt jednotlivého druhu na území CHKO České středohoří 
a zda dojde k většímu ohrožení či ztrátám na populacích jednotlivých druhů jak v rámci trasy 
dálnice, tak v rámci celé CHKO České středohoří. 
 
II. Stanovení konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem územního řízení a její posouzení ze 
strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti 
územnímu rozhodnutí. Lze tedy uzavřít, že v řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb. se nelze vracet k procesu EIA (SEA). 
 

  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2013, č. j. 10A 211/2010 - 129 – 
145) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze  
 
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 7. 2010, č.j. 
45225/ENV/10 1093/530/10, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Správy 
Chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen SCHKO ČS) ze dne 9. 3. 2010, sp. zn. 
SR/0054/CS/09, kterým byla udělena výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ze základních podmínek ochrany a ze zákazů 
uvedených v § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 zákona, a to za I. za účelem zásahu do biotopu silně 
ohrožených a kriticky ohrožených druhů živočichů (zmije obecná, mlok skvrnitý, ještěrka obecná, slepýš 
křehký, užovka hladká), a za II. za účelem pěstování druhu jeřáb český, žalobce v petitu žaloby navrhuje, 
aby soud zrušil rovněž Stanovisko EIA ze dne 15. 11. 1996, č.j. 400/3144/1618/OPVŽP/96 e. o. (dále jen 
„stanovisko EIA“). 
O námitkách uvážil takto: 
Soud musí zdůraznit, že předmětem přezkumu soudu je nyní v pořadí druhé vydané rozhodnutí ve věci 
povolení výjimky dle § 56 zákona , když předchozí rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 14. 2. 
2006 a rozhodnutí v prvním stupni, vydané podle tehdy platné právní úpravy Ministerstvem životního 
prostředí dne 5. 3. 2003, byla zrušena rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2009 č.j. 7Ca 
99/2006-65. Tímto rozsudkem (který nebyl napaden kasační stížností) byly oba správní orgány vázány v 
následně probíhajícím řízení. 
I. Ohledně námitek týkajících se nezákonnosti procesu EIA, resp. nezákonnosti procesu SEA, který mu 
předcházel, které žalobce do nyní podané žaloby opakovaně převzal, je nutno poukázat na to, že již v 
rozsudku předchozím č.j. 7Ca 99/2006-65 (str. 4) nebyly tyto námitky shledány příhodnými v tom smyslu, 
že by stanovisko EIA/popř. SEA/ bylo podmínkou pro udělení výjimky dle § 56 zákona a soud uzavřel, že 
vady procesu posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992Sb. nelze úspěšně namítat v 
řízení dle zákona (rozuměno zákona č. 114/1992 Sb.), ale až v rámci přezkumu rozhodnutí vydaného v 
územním nebo stavebním řízení. Soud proto žalobní námitky proti nezákonnosti procesu EIA, potažmo 
předcházejícího procesu SEA musí odmítnout. Městský soud v Praze v rozsudku vydaném v uvedené věci 
pod sp. zn. 10A 155/2010 jednoznačně uvedl, že „Stanovisko EIA je podkladem předně k územnímu 
rozhodnutí. Vyslovil-li Nejvyšší správní soud v této věci, že mají být podmínky stanoviska EIA promítnuty do 
rozhodnutí vydaného dle § 12 a § 44 zákona 114/1992. v rozsahu předmětu tohoto řízení, stalo se tak z 
důvodů, aby informace (a podmínky tohoto stanoviska EIA, které není závazným podkladem pro stavební 
úřad) byly zohledněny, pokud jde o vliv stavby na krajinný ráz, příp. zvláště chráněné území, orgánem 
specializovaným, jehož předmětem v řízení o vydání souhlasu se stavbou, je právě posuzování těchto 
otázek. To však neznamená, že k žalobě v tomto řízení vedeném proti rozhodnutí žalovaného, které je 
souhlasem k povolení stavby, je soud nadán přezkoumávat zákonnost postupu při vydávání stanoviska 
EIA, které primárně je podkladem pro územní řízení. 
Žalobci (je znám rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2011 čj. 1As 6/2011-347, Nejvyšší 
správní soud v tomto rozsudku řešil otázku prakticky totožnou, neboť se týkala téhož stanoviska EIA a 
téže stavby (byť již stavebního povolení). Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku uvedl v bodě VI.B. 
odůvodnění k námitkám proti procesu SEA a EIA(body 67-72), mj., že „Nejvyšší správní soud se v prvé 
řadě zaměřil na posouzení otázky, zda uvedené námitky proti procesu SEA a stanovisku EIA je možné 
uplatnit ve stavebním řízení. Vyšel přitom z § 114 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož se nepřihlíží k 
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení. Shodnou normu 
obsahoval v § 61 odst. 1 i starý stavební zákon (z početné judikatury k aplikaci tohoto ustanovení viz např. 
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rozsudek NSS ze dne 13. 6. 2007, čj. 5 As 73/2006 – 121, nebo rozsudek ze dne 22. 5. 2008, čj. 1 As 
21/2008 – 81 ve věci Okresní soud Karlovy Vary). 
Argumentaci stěžovatele uplatněnou v kasační stížnosti lze pro lepší pochopení shrnout následovně. Výběr 
konkrétního koridoru dálnice D 8 v úseku Lovosice – Řehlovice z variant, které přicházely v úvahu, byl 
učiněn na základě posouzení vlivů dopravní studie na životní prostředí. Jeho výstupem bylo stanovisko 
SEA, které doporučilo sledovat koridor C (skládající se z varianty C1 a C2) a upustit od ostatních variant. 
Stěžovatel ovšem namítá, že v průběhu tohoto procesu neproběhlo veřejné projednání, které mělo být dle 
zákona č. 244/1992 Sb. jeho obligatorní součástí. Následně byl zpracován a vydán územní plán vyššího 
územního celku – okres Litoměřice, v němž byla trasa dálnice D 8 zachycena v souladu se stanoviskem 
SEA vydanému k dopravní studii. Poté bylo provedeno posouzení vlivů záměru (dálnice D 8) na životní 
prostředí (proces EIA), který opět vycházel pouze z již vybraného koridoru. Posouzení ostatních variant v 
tomto procesu bylo odmítnuto s odkazem na shora uvedené stanovisko SEA. Stěžovatel má za to, že v 
procesu SEA byla porušena jeho práva, neboť neproběhlo veřejné projednání dopravní studie, jehož by se 
mohl účastnit. Výstup tohoto procesu (stanovisko SEA) je nezákonný. Jelikož stanovisko SEA bylo 
podkladem pro proces EIA, jehož výstupem je stanovisko EIA, je i toto stanovisko stiženo nezákonností, 
neboť se jedná o plod z otráveného stromu. Tento soubor dílčích námitek tedy ve svém souhrnu 
zpochybňuje výběr konkrétní trasy dálnice D8. 
Nejvyšší správní soud je ve shodě s městským soudem toho názoru, že uvedenou námitku bylo třeba 
uplatnit již v územním řízení (srov. rozsudek NSS ze dne 19. 2. 2004, čj. 5 A 137/2000 – 37, publ. pod č. 
640/2005 Sb. NSS, nebo rozsudek NSS ze dne 22. 7. 2010, čj. 8 As 2/2010 – 97 ve věci Společnosti 
ochránců životního prostředí). Stanovisko EIA je v prvé řadě podkladem pro územní řízení, v něm se také 
rozhoduje o umístění stavby na přesně určené pozemky (§ 4 odst. 1 písm. č. vyhlášky č. 132/1998 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, shodně § 9 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření). Otázka, které se týká 
námitka stěžovatele (tj. stanovení konkrétní trasy dálnice D 8), byla předmětem územního řízení. Její 
posouzení ze strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti 
územnímu rozhodnutí. Přesně tímto způsobem ostatně stěžovatel postupoval, uplatnil tytéž námitky proti 
procesu SEA a stanovisku EIA v územním řízení a žalobě proti územnímu rozhodnutí. Rozsudek NSS ze 
dne 20. 5. 2009, čj. 1 As 111/2008 – 363, jehož aplikace se stěžovatel v kasační stížnosti domáhá, se 
týká územního řízení a závěr v něm vyslovený se stal závazný pro Krajský soud v Ústí nad Labem, který 
projednával žalobu stěžovatele proti územnímu rozhodnutí. Právní závěry Nejvyššího správního soudu se 
však nikterak nedotýkají řízení stavebního. K souboru námitek stěžovatele týkajících se procesu SEA a 
stanoviska EIA, pokud se týkají výběru trasy dálnice D 8, nelze ve stavebním řízení přihlédnout (§ 114 
odst. 2 stavebního zákona). Ani z rozsudku NSS ze dne 19. 1. 2010, čj. 1 As 91/2009 – 83, jehož se 
stěžovatel v kasační stížnosti dovolává, nelze vyvodit opak. Městský soud tedy v tomto směru zaujal 
správný právní názor. Námitka stěžovatele je nedůvodná. Věcné vypořádání žalobního bodu ze strany 
městského soudu již bylo nadbytečné a k jeho správnosti se Nejvyšší správní soud ze shora uvedeného 
důvodu nevyjadřuje.“ 
Městský soud v Praze neshledal důvodu se od uvedeného právního názoru odchýlit. Nejvyšší správní soud 
ani po zhodnocení doplňující argumentace žalobce neshledal důvody se od svého předchozího právního 
názoru odchýlit. Městský soud v Praze proto plně odkazuje i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 8. 9. 2011 čj. 1As 83/2011-565. Konečně soud odkazuje i na rozsudek Nejvyššího správního soudu 
č.j. 6As 8/2010-323, v němž soud uvedl, že „Stanovení konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem 
územního řízení a její posouzení ze strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze v 
souvislosti s žalobou proti územnímu rozhodnutí. Lze tedy uzavřít, že v řízení o povolení výjimky podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb. se nelze vracet k procesu EIA (SEA).“.  
 
Soud v nyní projednávané věci, kdy mu předně přísluší znovu vydané rozhodnutí přezkoumat v rozsahu, 
zda jím byl předchozí závazný názor soudu respektován, však nemohl odhlédnout od skutečnosti, že tento 
závazný právní názor, jímž byl v dalším řízení žalovaný vázán, byl následně judikaturou překonán. Tentýž 
závěr uvedený v rozsudku sp. zn. 7Ca 99/2006 ze dne 12. 1. 2009, jímž byl v této projednávané věci 
žalovaný zavázán, byl totiž převzat i do rozsudku č.j. 7Ca 162/2008-173 ze dne 30. 6. 2009, jímž bylo 
zrušeno rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 4.6.2004,č.j. 530/460/04-RNDR.Abt.-UL ve věci 
udělení výjimky ze základních podmínek ochrany podle § 56 zákona ve spojení s ust. § 49 odst. 1 a § 50 
odst. 1 a 2 zákona. Ke kasační stížnosti žalovaného a osoby na řízení zúčastněné byl tento rozsudek 
zrušen Nejvyšším správním soudem rozsudkem ze dne 23. 6. 2011 č.j. 6As 8/2010-323 a věc vrácena 
soudu k dalšímu řízení (pozn. soudu, toto řízení skončilo následně zamítnutím žaloby pod sp. zn. 7A 
247/2011). 
Nejvyšší správní soud uvedl, že se „...ztotožňuje se stěžovateli, pokud odmítají postup městského soudu, 
který požaduje návrat k jednotlivým v minulosti zvažovaným a nakonec nepřijatým variantám trasy 
dálnice D8. Stanovení konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem územního řízení. Její posouzení ze 
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strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti územnímu 
rozhodnutí. Přesně tímto způsobem ostatně žalobce postupoval, uplatnil námitky proti procesu SEA a 
stanovisku EIA v územním řízení a žalobě proti územnímu rozhodnutí. Porovnáváním několika možných 
variant či koridorů dálnice se má odehrávat před vydáním stanoviska SEA; po jeho vydání, jehož obsahem 
je doporučení či výběr jedné z několika možností, se pak pracuje s vybranou variantou. Stanovisko EIA je v 
prvé řadě podkladem pro územní řízení, v něm se také rozhoduje o umístění stavby na přesně určené 
pozemky (§ 4 odst. 1 písm. c/ vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona, shodně § 9 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření). Stanovení konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem 
územního řízení a její posouzení ze strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze 
v souvislosti s žalobou proti územnímu rozhodnutí. Lze tedy uzavřít, že v řízení o povolení výjimky podle § 
56 zákona č. 114/1992 Sb. se nelze vracet k procesu EIA (SEA). 
Podle § 26 odst. 1 písm. s) zákona č. 114/1992 Sb. na celém území chráněných krajinných oblastí je 
zakázáno stavět nové dálnice. Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích podle § 26 v případech, 
kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povoluje v každém jednotlivém případě 
svým rozhodnutím vláda (§ 43 uvedeného zákona). Řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb. předcházelo řízení o povolení výjimky ze zákazu stavět dálnice podle § 43 téhož zákona, v 
němž byl posuzován veřejný zájem na výstavbě dálnice a zájem na ochraně přírody a krajiny, a které bylo 
ukončeno vydáním pravomocného rozhodnutí žalovaného č. j. M/100130/01, SRK 813/R - 105700 ze 
dne 14. 2. 2001. Tímto rozhodnutím je správní orgán vázán potud, že veřejný zájem na výstavbě dálnice v 
CHKO České středohoří výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. V řízení o povolení výjimky podle 
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb. jde pak o posouzení, zda navrhovaná trasa dálnice představuje optimální 
řešení pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Správní orgány obou stupňů se ve svých 
rozhodnutích podrobně vyjadřují k výskytu jednotlivých chráněných druhů rostlin a živočichů na plánované 
trase dálnice D8, přičemž je vždy uvedeno, jak častý je výskyt jednotlivého druhu na území CHKO České 
středohoří a zda dojde k většímu ohrožení či ztrátám na populacích jednotlivých druhů jak v rámci trasy 
dálnice, tak v rámci celé CHKO České středohoří. Z uvedeného popisu lze dovodit, že populace daného 
druhu, u něhož byla povolena výjimka, bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany. Z obsahu 
správního spisu vyplývá, že před povolením výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. byly odpovědně 
zhodnoceny další varianty trasy dálnice, které byly ve vztahu k předložené variantě z hlediska ochrany 
přírody vyhodnoceny jako méně vhodné.“/konec citace/. 
Z uvedeného je proto nutno uzavřít, že pokud byl žalovaný zavázán rozsudkem sp. zn. 7Ca 99/2006 znovu 
posuzovat, zda v daném případě veřejný zájem na dostavbě dálnice v dříve schválené variantě přes CHKO 
České Středohoří převažuje nad zájmem ochrany přírody, neměl tento požadavek v daném případě již 
místa, když správní orgány byly vázány pravomocným rozhodnutím ze dne 14. 2. 2001. 
Nyní žalobou napadené rozhodnutí SCHKO ČS ze dne 9. 3. 2010 ve spojení s rozhodnutím žalovaného ze 
dne 12. 7. 2010, které tvoří jeden celek, ze shora předestřeného důvodu nemohou trpět nezákonností 
ohledně úvahy o převažujícím veřejném zájmu, pakliže požadavek presentovaný původním rozsudkem 
soudu byl shledán v rozporu se zákonem. 
Nadto v konkrétním daném případě nelze nevidět, že žadatel (ŘSD) dne 31. 8. 2009 žádost omezil 
výhradně na pět lokalit, z odůvodnění rozhodnutí SCHKO ČS ze dne 9. 3. 2010 jednoznačně vyplývá, že 
udělení výjimky ze základních podmínek ochrany a ze zákazů uvedených v § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 
zákona se týká konkrétních druhů živočichů (zmije obecná, mlok skvrnitý, ještěrka obecná, slepýš křehký, 
užovka hladká) a dále zásahu do přirozeně rostoucích jedinců druhu jeřáb český, z nichž je získáván 
pěstební materiál pro další pěstování tohoto druhu. Výjimka se vztahuje na pět konkrétních úseků na 
území CHKO České středohoří: Od vydání původních rozhodnutí soudem zrušených totiž došlo v mezidobí 
došlo k realizaci dílčích staveb, z napadených rozhodnutí také vyplývá, že v době jeho vydání je na celé 
stavbě Dálnice D8 bez realizace skrývky ornice jen několik málo úseků fakticky shodných s těmi, k nimž 
byla požadováno udělení výjimky. Správní orgány obou stupňů proto nutně přihlížely ke stavu věci v době 
vydání rozhodnutí, pokud jde o úvahu o převažujícím veřejném zájmu ve vztahu ke konkrétním 
podmínkám v navrhovaných pěti úsecích trasy dálnice, vyplývá hodnocení mj. z odůvodnění rozhodnutí 
prvního stupně (str. (str. 4-5) v návaznosti na charakteristiky zásahu a výskyt jednotlivých druhů 
chráněných živočichů a rostlin, a to podle aktuálního stavu zjištěného „Inventarizačním průzkumem trasy 
dálnice D8-stavba 0805 Lovosice –Řehlovice“ provedeným v červenci 2009 (resp. Závěrečné zprávy ze 
srpna 2009), zpracovaného prof. RNDr. Vladimírem Bejčkem, CSc. (Jak soud uvedl již při rozhodování o 
odkladném účinku této žaloby, z tohoto inventarizačního průzkumu provedeného v předmětné trase 
dálnice tj. stavba D8-0805 Lovosice –Řehlovice o délce 16,413km, která zahrnuje dílčí stavby tohoto 
dálničního úseku A až F (vlastní trasu dálnice A, mosty B,C,D: Vchynice, Oparno, Dobkovičky, tunely E,F: 
Prackovice a Radejčín), se podává, že na základě původně udělené výjimky byl již v září 2007 zahájen 
podrobný biologický průzkum po celé trase dálnice, ve vegetačním období byla provedena stanovená 
kompenzační opatření a transfery exemplářů zvláště chráněných druhů. Skrývka zeminy za účelem 
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provedení archeologického průzkumu a pro přípravné práce byla realizována po odsouhlasení osoby 
zajišťující na stavbě biomonitoring a biologický s dozor, při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů byl 
před zahájením prací proveden transfer na předem stanovené lokality. Z průzkumu plyne rozsah skrytého 
území do doby právní moci rozsudku o zrušení rozhodnutí o udělení původní výjimky, a za současného 
stavu je jen na menší části trasy částečně či zcela zachován biotop těchto druhů.  
V závěru tohoto posudku je rovněž uvedeno, že skrytím zeminy v podstatné části trasy vznikla specifická 
stanoviště ve stadiu rané sukcese. Ta mohou v poměrně krátkém časovém horizontu přilákat řadu zvláště 
chráněných organismů, která tento typ prostředí tolerují nebo dokonce preferují. Ponecháním těchto míst 
bez stavebních aktivit by proto mohlo dojít k vytváření „ekologických pastí“, což by mohlo mít negativní 
vliv na populace těchto druhů. 
Ohledně udělení výjimky u druhu jeřáb český byla tato udělena za účelem pěstování druhu množením z 
přirozeně rostoucích jedinců. 
Soud k dalším nyní uplatněným žalobním bodům zaujal následující závěr. 
Ohledně žalobní legitimace k žalobě soud odkazuje na závěry uvedené již v dřívějších rozsudcích, které 
jsou stranám známy(např. pod sp. zn. 10A 155/2010). Žalobce jako občanské sdružení je účastníkem jak 
dle § 70 z.č. 114/1992 Sb., vzhledem k předcházejícímu procesu při vydání stanoviska EIA příslušelo by 
mu účastenství v řízení i podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (§ 23 odst. 
9). K tomu pro stručnost soud odkazuje na závěry vyslovené v rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 9 
As 88/2008-301, kterým byl takový závěr městského soudu aprobován ve vztahu k rozsudku tohoto 
soudu č.j. 10 Ca 32/2006-143. a dále např. na rozsudek 1 As 7/2011-397. V dané věci tak osoby z řad 
dotčené veřejnosti mají právo se účastnit správního řízení i právo podat žalobu proti správnímu rozhodnutí 
navazujícímu (k tomu srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 35/2008-183). Ohledně 
žalobní legitimace občanských sdružení ve smyslu ust. § 65 a násl. soudního řádu správního platí podle 
ustálené judikatury pro občanská sdružení vystupující na ochranu životního prostředí, že mohou jako 
žalobci úspěšně namítat nezákonnost rozhodnutí, avšak jen potud, tvrdí-li, že v řízení byla zkrácena 
procesní práva, která jim v takovém řízení jako účastníku přísluší. Žalobce pak před soudem není 
oprávněn k tomu, aby si žalobou osvojil námitky třetích osob uplatněné ve správním řízení a týkající se 
porušení práv těchto osob, a to ani tehdy jestliže taková osoba sama žalobu soudu nepodala. Žalobce se 
může domáhat ochrany jen proti tvrzenému porušení vlastních práv, na nichž byl rozhodnutím zkrácen. 
Procesní práva žalobce, který je občanským sdružením, jsou stejná jako procesní práva všech ostatních 
účastníků řízení (princip rovnosti v procesních právech). Má proto právo předně vznést ve lhůtě námitky 
proti návrhu, právo na to, aby se správní orgán s nimi vypořádal v průběhu správního řízení, a dále, aby se 
vypořádal s odvolacími důvody proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně. (k tomu viz např. č. 379/2004 
Sb. NSS a Soudní judikatura ve věcech správních č. 888/2001). Stran procesních práv žaloba tvrdí 
konkrétní porušení procesních práv mj., že se žalovaný v rozhodnutí nevypořádal s námitkami žalobce 
uplatněnými v odvolání. Žalobce tím uplatňuje zkrácení v procesním právu, které mu jako účastníku řízení 
přísluší a současně tvrdí, že tento postup správních úřadů měl za následek nezákonné rozhodnutí (§65 
odst. 2 s.ř.s.) s odkazem na ustanovení procesní i hmotněprávní jednotlivých předpisů, jimiž byl úřad 
vázán při vydání rozhodnutí ve věci. Aktivní legitimace k žalobě je dána, neboť procesně je k podání žaloby 
legitimován ten, kdo má způsobilost být účastníkem řízení a tvrdí, že došlo ke zkrácení jeho práv. Jinými 
slovy, dle § 65 s. ř. s. (tj. u řízení o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu) se procesní legitimace 
zakládá tvrzením o tom, že došlo ke zkrácení práv žalobce; závěr o tom, zda skutečně byl či nebyl zkrácen, 
učiní následně soud jako závěr o věcné legitimaci, jež je určující pro úspěšnost či neúspěšnost žaloby (viz 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2006, čj. 1 Afs 40/2005 - 62). K argumentaci 
žalobce, žalovaného a osoby zúčastněné stran žalobní legitimace ve vztahu k Aarhuské úmluvě soud v 
této fázi pro úplnost odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 19/2006-59, 
publikovaný pod č. 1483/2008 Sb. NSS a uzavírá, že procesní předpoklady podle vnitrostátní úpravy pro 
postavení účastníka řízení v daném případě u žalobce nebyly nijak v předchozím řízení zpochybněny. 
Zkrácení v právech žalobce tak nepředstavuje skutečnost, že jeho námitkám nebylo vyhověno, ale správní 
orgán se musí s jeho námitkami dostatečně vypořádat. Řádné vypořádání se s námitkami znamená, že 
závěr správního orgánu k nim vyslovený je v souladu se zákonem (včetně ustanovení práva hmotného).  
Namítá-li žalobce nepřezkoumatelnost rozhodnutí ohledně jeho dřívějších podání v letech 2002-2005 
(bod III/2) soud tuto námitku důvodnou neshledal. Jak plyne ze shora uvedeného, v řízení vedeném po 
zrušení předchozích vydaných rozhodnutí rozsudkem soudu byly správní orgány zavázány k dalšímu 
postupu ve shora nastíněném směru a již předchozí rozsudek soud námitky žalobce v jiném rozsahu 
důvodnými neshledal. V navazujícím řízení došlo ke změně skutkového stavu stran rozsahu požadované 
výjimky, a proto výhrady žalobce proti skutkovým zjištěním v předcházejícím řízení (posudkům před 
vydáním rozhodnutí Ministra ŽP ze dne 14. 2. 2006) nemohou způsobit nezákonnost nyní napadeného 
rozhodnutí, a to ani ve vztahu k určení termínu pro provedení skrývkových prací. Jak vyplývá z rozhodnutí 
SCHKO ČS investor předložil rozsáhlý materiál dokládající aktuální stav probíhajících stavebních prací s 
podrobným popisem rozestavěnosti jednotlivých objektů a i ze shora uvedeného inventarizačního 
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průzkumu jednoznačně plyne, že terénní skrývkové práce proběhly již v „podstatné části trasy a vznikla 
specifická stanoviště ve stadiu rané sukcese...“. Sám žalobce v žalobě uznává, že v době rozhodování již 
šlo jen o tři dosud nedotčená místa výskytu a dovolávat se rozpornosti posudků již neaktuálních při 
rozhodování v roce 2009 a 2010 o termínu provádění skrývky, tak nemůže být důvodné. Ve vztahu k 
navazujícímu inventarizačnímu průzkumu prof. Bejčka a uvedeným třem nedotčeným lokalitám lze 
poukázat na podmínku č. 1) rozhodnutí z 9. 3. 2010 SCHKO ČS, z níž plyne, že bude před zahájením 
skrývek v uvedených zbylých lokalita proveden transfer těchto druhů z míst výskytu na náhradní 
stanoviště, před každou etapou, atd. a to za odborného dohledu. Lze tak dovodit, že negativní dopady na 
jedince se vyskytující mohou být zohledněny, na druhou stranu nelze v současné fázi rozestavěnosti 
(vzhledem k „ekologickým pastem“ v okolí) požadovat u úseků půlkilometrových či menších oddálení 
transferů na dobu výrazně zasahující do postupu prací, a to již právě i s ohledem na skutečnost, že 
vzhledem k množství výskytu uvedených jedinců nelze předpokládat výrazný zásah do jejich biotopu, ale 
lze očekávat naopak ohrožení těchto jedinců a i jiných vracejících se na místa rozestavěné stavby 
některými druhy preferovaná. Uvedené závěry jsou logické, určení přesného umístění nových stanovišť 
plazů po jejich transferu je nutno volit podle podmínek aktuálních v době transferu, postačuje proto určení 
dostačující vzdálenosti od stavby. Již v průběhu předchozího řízení byly vhodné plochy vytypovány (svahy 
kopce Lovoš), že konkrétní místa budou určena odborně způsobilou osobou je v podmínkách zajištěno. 
Obdobně pokud jde o výsadbu, která byla již částečně realizována v době vydání napadeného rozhodnutí, 
jak z podkladů vyplývá. Žalobce se dovolává toliko toho, že mu oproti ostatním podkladům nebylo 
vyjádření firmy Narcis Slatina s.r.o. (podklad č. 20) zasláno, sám pak dodává, že pokud by se tak stalo, ani 
by námitku v odvolání neuplatňoval. Namítá tak porušení ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Soud k tomuto 
žalobnímu bodu proto uzavírá, že nemůže být důvodem pro zrušení rozhodnutí soudem. Porušení 
procesního práva žalobce jak je z jeho reakce zjevné, nemělo za následek nezákonnost rozhodnutí, když 
sám uznává, že při seznámení s vedeným podkladem by podmínku č. 6 za nejasnou, nekontrolovatelnou 
ani nevymahatelnou nepovažoval. 
Ze všech uvedených důvodů soud žalobu podle ust. § 78 odst. 7 zamítl jako nedůvodnou. 
(…) 
 
 
 
 
 

249 
 
I. Právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
II. Posouzení otázky veřejného zájmu 
 
k ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 4 odst. 3, § 36 odst. 3, § 65 odst. 2 a § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Co se týče postupu orgánu ochrany přírody, který ihned v oznámení o zahájení řízení stanovil 
lhůtu pro navrhování důkazů a podávání stanovisek a jiných návrhů, tento není v rozporu se 
zákonem. Dle Nejvyššího správního soudu „není samo o sobě porušením § 36 odst. 3 správního 
řádu z roku 2004, pokud správní orgán souběžně s oznámením o zahájení správního řízení 
stanoví jednak lhůtu, ve které lze navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a rovněž následnou lhůtu, 
ve které se účastníci mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vždy je třeba zkoumat, zda poté, 
kdy účastník v souladu s poučením postupoval, byl správní spis následně doplňován či nikoli, a 
zda tak účastník měl faktickou možnost se s úplným správním spisem seznámit“.  
 
II. Odvolací orgán rozšířil výrok rozhodnutí o povolení výjimky o bod 7, … Tímto ovšem byla 
žadateli udělena další povinnost pro případ udělení výjimky. Žadatel ztratil možnost se proti této 
nové podmínce odvolat, stejně tak tuto možnost ztratil žalobce. V případě, kdy žalovaný dospěl k 
závěru, že podmínky pro povolení výjimky mají být vymezeny šíře, měl rozhodnutí zrušit a věc 
vrátit orgánu ochrany přírody. 
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III. Posouzení otázky veřejného zájmu je správním uvážením orgánu ochrany přírody. Soudy pak 
přezkoumávají pouze, zda správní orgány svévolně nevybočily z mezí správního uvážení. 
IV. Rovněž zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
deklaruje v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) veřejný zájem. Podle tohoto ustanovení jsou veřejnou 
infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to (1) dopravní infrastruktura, …, (2) technická 
infrastruktura, …, (3) občanské vybavení, …, (4) veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve 
veřejném zájmu. Je třeba zdůraznit, že poslední část věty („zřizované nebo užívané ve veřejném 
zájmu“) se vztahuje ke všem bodům 1 až 3. 
 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. října 2013, č. j. 31A 56/2013) 
 (Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Brně: 

 
Žalobce se žalobou doručenou Městskému soudu v Praze domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo 
zrušeno rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 31. 5. 2013, 5809/ENV/13, a jemu 
předcházející rozhodnutí o výjimce ze dne 5. 11. 2012, č. j. JMK 82856/2012, a žalovaný byl zavázán k 
povinnosti zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení. 
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2013, č. j. 10 A 152/2013-20, byla věc postoupena 
zdejšímu soudu, neboť místně příslušným soudem pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je 
ten krajský soud, v jehož obvodu se nachází sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodoval v prvním 
stupni. Dne 10. 9. 2013 sdělila státní organizace Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství 
Brno, že hodlá vstoupit do soudního řízení a hodlá uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, a to v 
zájmu zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti železniční dopravní cesty a v zájmu ochrany majetku 
státu, který jí byl svěřen do správy. 
Dne 11. 9. 2013 sdělilo město Rosice, že hodlá vstoupit do soudního řízení a hodlá uplatňovat práva 
osoby zúčastněné na řízení, neboť je osobou, která by byla přímo dotčena zrušením předmětného 
rozhodnutí. 
Dne 13. 9. 2013 sdělila obec Tetčice, že hodlá vstoupit do soudního řízení a hodlá uplatňovat práva osoby 
zúčastněné na řízení, neboť je osobou, která byla účastníkem předchozího správního řízení. 
Krajský soud v Brně se touto věcí zabýval přednostně, a to z důvodu, že se jedná o stavbu dopravní 
infrastruktury ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury. Podle ustanovení § 2 odst. 5 téhož zákona se lhůty pro podání žalob k soudům 
k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 zkracují na polovinu. O 
žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů.  Dne 18. 7. 2012 podala státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty, Praha (dále jen „žadatel“), v zastoupení obchodní společností SUDOP BRNO, spol. s r. o.,  
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „orgán ochrany přírody“) žádost o povolení výjimky z 
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin podle ustanovení § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném ke dni rozhodování správního orgánu (dále 
jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a to pro blíže nespecifikované množství jedinců druhů ještěrka 
obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). 
Dne 17. 10. 2012 orgán ochrany přírody vyzval žadatele k doplnění charakteristiky plnění zákonných 
podmínek pro udělení požadovaných výjimek ze zákazů stanovených v ustanovení § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, Dále podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu rozhodl o přerušení řízení až 
do okamžiku doplnění podkladů. 
Dne 25. 10. 2012 žadatel doplnil žádost o povolení výjimky o požadované informace. 
Dne 5. 11. 2012 rozhodl orgán ochrany přírody podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. c) téhož zákona o povolení výjimky pro žadatele za 
předpokladu splnění určitých podmínek. 
Dne 19. 11. 2012 se proti rozhodnutí orgánu ochrany přírody odvolala obec Tetčice z důvodu odebrání 
procesních práv (porušení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu). Obec Tetčice uplatnila také další 
odvolací námitky, které podle ní však měly být uplatněny již v průběhu řízení před krajským úřadem, 
nicméně jelikož jí nebyl dán prostor, uplatnila je až v rámci odvolacího řízení před žalovaným, čímž jí bylo 
fakticky odňato právo na dvojinstanční řízení. 
Dne 3. 12. 2012 se proti rozhodnutí orgánu ochrany přírody odvolal také žalobce. Stěžejní odvolací 
námitka se opět týkala porušení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu a „práva na dostatek času“ ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 3 správního řádu. Dále se žalobce v odvolání vyjádřil k doplněné žádosti s 
novými námitkami. Uvedl také, že výrok rozhodnutí orgánu ochrany přírody je nevykonatelný, neboť 



 62

povinnosti v něm uložené pro žadatele nejsou dostatečně konkrétní. Žalobce se také ztotožnil s odvoláním 
obce Tetčice. 
Dne 31. 5. 2013 žalovaný změnil odvoláními napadené rozhodnutí orgánu ochrany přírody, a to tak, že 
změnil podmínky, za kterých byla výjimka povolena 
 
Nejprve se soud zabýval námitkou porušení procesních práv žalobce, kterou shledal důvodnou. 
Ze správního spisu vyplynulo, že dne 5. 11. 2012 poté, co dne 25. 10. 2012 žadatel doplnil žádost o 
povolení výjimky o požadované informace, rozhodl orgán ochrany přírody podle ustanovení § 56 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. c) téhož zákona o povolení 
výjimky pro žadatele za předpokladu splnění určitých podmínek, aniž by ostatní účastníci řízení (tedy i 
žalobce) nebyli s novou doplněnou žádostí jakkoli seznámeni. 
Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je nutné vykládat v duchu základních zásad činnosti správních 
orgánů, v konkrétním případě zejména se zásadou zakotvenou v ustanovení § 4 odst. 3 správního řádu, 
podle kterého správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li 
to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. 
Právo účastníka, aby se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřil k podkladům rozhodnutí, promítá do 
správního řádu procesní právo zakotvené i v Listině základních práv a svobod, konkrétně v čl. 38 odst. 2, 
který mimo jiné stanoví, že každý má právo, aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. 
Podle § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí správní orgán před vydáním rozhodnutí 
ve věci dát účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Správní orgán tak učiní tím, že 
účastníky vyzve, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili, a stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. Účastníci 
mohou současně se svým vyjádřením navrhnout další důkazy nebo učinit jiné návrhy podle § 36 odst. 1. 
Doplní-li správní orgán na základě těchto návrhů řízení, je zřejmé, že musí před vydáním rozhodnutí opět 
účastníkům umožnit vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Jde o velmi podstatné procesní právo (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2000, sp. zn. III. 
ÚS 58/2000). Jestliže správní orgán před vydáním rozhodnutí ve věci nedá účastníkům řízení možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných 
procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadami vyjádřenými v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci účastníkovi nemusí být dána 
ve třech případech. Za prvé je to v případě, že tak stanoví zákon. Příkladem může být ustanovení § 90 
odst. 1 písm. c), podle něhož v případě, že odvolací správní orgán napadené rozhodnutí nebo jeho část 
změní, postupuje podle § 36 odst. 3 (tzn., dá před vydáním rozhodnutí účastníkům možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí), pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím správním 
orgánem. Správní orgán nemusí dát před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí též žadateli, jestliže jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje. Konečně není třeba vyzývat k 
vyjádření se k podkladům rozhodnutí účastníka, který se tohoto svého práva vzdal. Vzdání se práva 
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí je úkonem účastníka směřujícím vůči 
správnímu orgánu, tedy podáním ve smyslu § 37, a musí splňovat formální i obsahové náležitosti podání v 
tomto ustanovení uvedené. 
Doplněná žádost byla stěžejním a zásadním podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení výjimky. Soud 
dospěl k závěru, že žalobce neměl možnost se k této nové doplněné žádosti vyjádřit, čímž bylo porušeno 
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. 
V daném případě nedošlo ani ke koncentraci řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 in fine správního 
řádu, podle kterého správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. 
Žalovaný ve svém rozhodnutí správně uvedl, že k tomuto postupu nedošlo a účastníci byli oprávněni 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Správní orgán své 
možnosti podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu nevyužil, neboť tak neučinil usnesením. 
Co se týče postupu orgánu ochrany přírody, který ihned v oznámení o zahájení řízení stanovil lhůtu pro 
navrhování důkazů a podávání stanovisek a jiných návrhů, tento není v rozporu se zákonem. Dle 
Nejvyššího správního soudu „není samo o sobě porušením § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004, 
pokud správní orgán souběžně s oznámením o zahájení správního řízení stanoví jednak lhůtu, ve které lze 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a rovněž následnou lhůtu, ve které se účastníci mohou vyjádřit k 
podkladům rozhodnutí. Vždy je třeba zkoumat, zda poté, kdy účastník v souladu s poučením postupoval, 
byl správní spis následně doplňován či nikoli, a zda tak účastník měl faktickou možnost se s úplným 
správním spisem seznámit,“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2010, č. j. 8 Afs 
21/2009-243). 
V daném případě bylo po stanovené lhůtě, přijato podání žalobce a následně byla (právě na základě 
námitek žalobce) doplněna žádost o povolení výjimky žadatelem. Správní spis tedy byl doplněn, aniž by 
žalobce měl možnost se s tímto doplněním seznámit, navíc za situace, kdy se žalobce domníval, že řízení 
bylo přerušeno. 
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Podle ustanovení § 65 odst. 2 in fine správního řádu správní orgán vyrozumí účastníky řízení o tom, že v 
řízení pokračuje a provede o tom záznam do spisu. V daném případě nebyl žalobce vyrozuměn o tom, že 
žádost byla žadatelem doplněna a že v řízení bylo poté pokračováno. Nemohl tedy očekávat, že řízení 
bude ukončeno vydáním rozhodnutí o povolení výjimky. I tímto postupem orgánu ochrany přírody došlo k 
porušení základní zásady součinnosti správních orgánů s dotčenými osobami (viz ustanovení § 4 odst. 3 
správního řádu). 
Soud také vyhověl námitce, že žalovaný nebyl oprávněn rozhodnutí o povolení výjimky rozšířit o další 
podmínku, kterou se ukládá povinnost. Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu jestliže 
odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je 
nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím některému z 
účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 
odst. 3 se postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím správním orgánem; 
je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní odvolací správní orgán rozhodnutí v části 
odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního 
samosprávného celku vydané v samostatné působnosti. 
Odvolací orgán rozšířil výrok rozhodnutí o povolení výjimky o bod 7. Tímto ovšem byla žadateli udělena 
další povinnost pro případ udělení výjimky. Žadatel ztratil možnost se proti této nové podmínce odvolat, 
stejně tak tuto možnost ztratil žalobce. V případě, kdy žalovaný dospěl k závěru, že podmínky pro povolení 
výjimky mají být vymezeny šíře, měl rozhodnutí zrušit a věc vrátit orgánu ochrany přírody. 
Soud se také zabýval otázkou, zda výše uvedeným porušením ustanovení § 36 odst. 3, § 65 odst. 2 a § 90 
odst. 1 psím. c) správního řádu došlo k takovým procesním vadám, které mohly mít vliv na zákonnost a 
správnost samotného rozhodnutí. Zejména šlo o několik vzájemně provázaných pochybení. Žalobce měl 
právo na novou doplněnou žádost reagovat a uplatnit nové námitky, kterými by se orgán ochrany přírody 
musel zabývat. Koneckonců i první námitky žalobce byly vzaty v potaz a právě na základě nich byl žadatel 
vyzván k doplnění žádosti. Žalobce fakticky ztratil možnost odvolat se proti nové podmínce č. 7 ve výroku 
I. K tomu je třeba dodat, že žalobci jakožto občanskému sdružení náleží zejména procesní práva – právě 
na jeho základním právu vyjádřit se k podkladům a k celé věci však byl zkrácen, což je nepřípustné. 
Z výše uvedených důvodů soud dospěl k závěru, že došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před 
správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, a proto rozhodnutí 
žalovaného podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního zrušil. 
V námitce, že došlo k nezákonnému sloučení usnesení o přerušení řízení a výzvy k doplnění žádosti, ačkoli 
má jít o dva rozdílné procesní úkony, žalobce nijak nespecifikoval, jak tímto postupem byla narušena jeho 
práva. Soudní řízení správní slouží k ochraně subjektivních veřejných práv (viz ustanovení § 2 soudního 
řádu správního); nejde o přezkum zákonnosti z moci úřední. Soud se zabývá pouze konkrétními zásahy do 
veřejných subjektivních práv žalobce, popř. do práv, která jemu příslušejí ve smyslu ustanovení § 65 odst. 
2 soudního řádu správního. Žalobce je občanským sdružením, jemuž přísluší chránit právo na ochranu 
životního prostředí. Soud dospěl k závěru, že žalobci nepřísluší chránit právo zmocnitele jednat svým 
jménem anebo se nechat zastoupit zmocněncem, obzvlášť za situace, kdy zmocnitel, zmocněnec ani 
správní orgán zastoupení nijak nezpochybňovali. Šlo o právní vztah, který byl mezi správním orgánem a 
žadatelem. Soud proto výše uvedené námitky odmítl jako nepřípustné. 

 
K otázce veřejného zájmu je nutné sdělit, že požadavek žalobce, aby byl veřejný zájem jasně deklarován 
zákonem nebo jiným správním aktem, není důvodný. Tento požadavek nevyplývá ze žádného právního 
předpisu. Posouzení otázky veřejného zájmu je správním uvážením orgánu ochrany přírody. Soudy pak 
přezkoumávají pouze, zda správní orgány svévolně nevybočily z mezí správního uvážení. Je také pravdou, 
že ustanovení § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny deklaruje, že ochrana přírody a krajiny je veřejným 
zájmem. To ovšem neznamená, že neexistují i jiné veřejné zájmy (stavba infrastruktury). Správní orgány 
musí jednotlivé veřejné zájmy mezi sebou vzájemně vyvažovat. 
Rovněž zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) deklaruje v 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) veřejný zájem. Podle tohoto ustanovení jsou veřejnou infrastrukturou 
pozemky, stavby, zařízení, a to (1) dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, 
vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení, (2) technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby 
a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, 
čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody, a (3) 
občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, (4) veřejné 
prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Je třeba zdůraznit, že poslední část věty 
(„zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu“) se vztahuje ke všem bodům 1 až 3. 
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K biologickému hodnocení je třeba uvést, že žalobce se mýlil, pokud tvrdil, že se vůbec nezabývá 
rostlinami, ale pouze živočichy. Např. bod 2.4 uvádí seznam nalezených druhů rostlin. Výslovně se 
biologické hodnocení zmiňuje i o lomikámenu trojprstém na str. 22. Zákon rovněž nikde nestanoví dobu 
platnosti biologického hodnocení. Je však zřejmé, že biologické hodnocení musí být aktuální. Podle 
ustanovení § 18 odst. 4 vyhláška k zákonu o ochraně přírody a krajiny je obsahem hodnocení i srovnání 
možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty. Této otázce se věnuje 3. část 
biologického hodnocení nazvaná „Charakteristika zamýšleného zásahu“. 
Soud nesouhlasí ani s názorem žalobce, že by výrok rozhodnutí o povolení výjimky ve znění rozhodnutí 
žalovaného nebyl vykonatelný, neboť podmínka č. 4 výroku I a podmínka č. 2 výroku II nejsou dostatečně 
konkrétní, neboť blíže nespecifikují pozemky, kde budou vystavena náhradní útočiště pro ohrožené 
živočichy, popř. kam bude proveden přenos populace lomikámenu. Zde je nutné uvést, že přesnější 
specifikace pozemků by možnosti žadatele vždy pouze zúžila a učinila tak rozhodnutí tím spíše 
nevykonatelným. Rovněž by nebylo možné, aby podmínkami v rozhodnutí o povolení výjimky byla 
ukládána povinnost strpět omezení vlastnického práva třetím osobám. Je pouze věcí žadatele, jak si 
vhodné pozemky zajistí, zda najde své vlastní, zda si cizí pozemky pronajme či vypůjčí apod. Podmínka č. 
4 výroku I a podmínka č. 2 výroku II tedy jsou vykonatelné, neboť jejich splnění je fakticky možné. Pokud 
žadatel podmínky nesplní, pak nebudou ani naplněny podmínky pro platnost výjimky a udělená výjimka 
nebude moci být podkladem pro navazující rozhodnutí.  
(…)  
 
 
 
 
 

250 
 
I. Náhrada újmy za omezení hospodaření v lesích 
II. Náhrada zisku ušlého v důsledku omezení možností těžit dřevo v národní přírodní rezervaci 
III. Nárok státního podniku na náhradu újmy 
 
k ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozhodné době 
 
 
I. Předpoklady vzniku nároku na náhradu újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody jsou 
nastalé či trvající omezení hospodaření vyplývající z části třetí až páté zákona, vznik újmy v 
důsledku tohoto omezení a uplatnění nároku u příslušného orgánu ochrany přírody ve lhůtě 3 
měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala (§ 58 odst. 3 poslední 
věta zákona o ochraně přírody).  
 
II. Zákonné omezení hospodaření v lese je omezením vlastnického práva z důvodu veřejného 
zájmu a právě ustanovení § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody, které bylo s účinností od 28. 4. 
2004 do zákona včleněno, zajišťuje za ně náhradu, jak ji ostatně garantuje i čl. 11 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod (podle tohoto ustanovení je vyvlastnění nebo nucené omezení 
vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu). 
 
III. Jestliže jednou z významných funkcí lesa je těžba dřevní hmoty, může každý vlastník důvodně 
očekávat zisk z této činnosti; je-li jeho vlastnické právo zákonem omezeno právě v této oblasti, 
náleží mu odpovídající náhrada bez ohledu na to, že již v době, kdy se vlastníkem stal, tu 
omezení bylo a on o něm věděl. 
 
IV. Státní podnik vykonávající právo hospodaření k lesům (s lesním národním majetkem) je 
aktivně věcně legitimován k uplatnění nároku na náhradu škody způsobené státem. 
 
V. Přes jistou atypičnost situace, kdy se správce státního majetku domáhá náhrady vůči státu, 
nejde o téhož nositele práva a povinnosti, neboť stát je sice vlastníkem lesů, avšak jím zřízený 
státní podnik je odlišným a samostatným subjektem, který podle zákona vystupuje v pozici 
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vlastníka svěřeného státního majetku, a je tedy v rámci této své činnosti oprávněn a zároveň 
povinen vykonávat práva vlastníka, a to proti kterémukoliv subjektu, tj. i vůči státu. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2013, č. j. 25 Cdo 3837/2011) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nsoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu: 
 
Žalobce se domáhal vůči státu náhrady újmy podle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (dále též jen „zákon o ochraně přírody“), ve výši 990.107,- Kč s příslušenstvím, která mu 
měla vzniknout v důsledku omezení hospodaření ponecháním lesa samovolnému vývoji v porostní 
skupině na pozemku v Národní přírodní rezervaci Velký Špičák (dále též jen „rezervace“ nebo „pozemek“) 
a která představuje ušlý zisk, jehož by žalobce dosáhl bez omezení hospodaření. 
Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 1. 12. 2010, č. j. 17 C 306/2009-47, uložil žalované 
povinnost zaplatit žalobci 990.107,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze 
zjištění, že předmětný lesní pozemek se nachází v území, na němž byla výnosem Ministerstva kultury ze 
dne 21. 12. 1987 vyhlášena rezervace Velký Špičák, která je od roku 1992 národní přírodní rezervací. 
Žalobce je státním podnikem zapsaným v obchodním rejstříku od 1. 1. 1992 hospodařícím podle § 2 
odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, s pozemky ve vlastnictví státu určenými k plnění 
funkce lesa a vykonávajícím ohledně těchto pozemků práva vlastníka, tudíž je v řízení aktivně 
legitimován. Soud prvního stupně nepřisvědčil námitce žalované, že v dané věci vystupuje stát současně 
jako subjekt práva a subjekt povinnosti, a odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 
119/2003, z jehož odůvodnění vyplývá, že žalobce (taktéž Lesy České republiky, s. p.) se může domáhat 
vůči orgánu státní správy náhrady újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese, a to jako vlastník 
lesa, kterému tato náhrada náleží. Dovodil, že z § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody nevyplývá, že by 
nárok na náhradu újmy nebylo možno uplatnit v případě přechodu či převodu vlastnického práva, navíc 
zde došlo pouze k tomu, že majetek státu se stal majetkem určeným podle § 2 odst. 5 zákona č. 
77/1997 Sb. Žalobce tak uplatnil nárok na náhradu újmy důvodně, výše újmy představuje ušlý zisk, který 
spočívá v nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku žalobce, které mohl, nebýt omezení hospodaření 
ponecháním lesa samovolnému vývoji, očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. 
K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem, č. j. 21 Co 84/2011-64, rozsudek soudu prvního 
stupně změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Ohledně 
aktivní legitimace žalobce uvedl, že rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 119/2003 neřešilo nárok 
se stejným nebo obdobným skutkovým základem, neboť žalobci ušel zisk tím, že nemohl prodat dřevo ze 
stromů pokácených v rámci zásahu proti kůrovci. V této věci však žalobce jako státní podnik získal právo 
hospodaření s pozemky, ohledně nichž žádá náhradu, v době, kdy již platilo rozhodnutí – výnos 
Ministerstva kultury ze dne 21. 12. 1987 o vzniku státní přírodní rezervace Velký Špičák. Vzhledem k této 
skutečnosti, která představuje zákonné omezení hospodaření v lese zvláštního určení, nemohl proto 
očekávat zisk z těžby dřeva. Odvolací soud odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2009, 
sp. zn. 25 Cdo 193/2007, které uvádí, že zákaz těžby dřeva v některých lokalitách národní přírodní 
rezervace je omezením hospodaření v lese zvláštního určení vyplývajícím přímo ze zákona, s nímž je 
spojen nárok vlastníka na náhradu zvýšených nákladů, nikoliv na náhradu ušlého zisku za neprovedenou 
těžbu dřeva. Žalobce však vznik takové škody netvrdil ani neprokazoval. Státní podnik sice hospodaří s 
určeným majetkem jako vlastník, neboť vykonává práva i povinnosti vlastníka, ale vlastníkem ani 
nájemcem není; ustanovení § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody přitom výslovně hovoří pouze o 
subjektech tohoto charakteru. Žalobce je v postavení správce svěřených pozemků a žalovaný je jejich 
vlastníkem, který rozhoduje např. i o omezení těžby dřeva nebo o zařazení lesního pozemku do určité 
kategorie, která těžbu zcela vylučuje. Takto rozhoduje stát jako vlastník, zatímco žalobce, který 
vlastníkem není, takto rozhodovat nemůže. Odvolací soud se proto neztotožnil s právním závěrem soudu 
prvního stupně a dovodil, že žalobce nárok na náhradu újmy nemá a nelze jej podřadit ani pod žádné jiné 
ustanovení, které by takový nárok odůvodňovalo. 
Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, které odůvodňuje podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. 
nesprávným právním posouzením věci. Nesouhlasí s odvolacím soudem, že v případě projednávaném 
Nejvyšším soudem pod sp. zn. 25 Cdo 119/2003, jehož závěry byly soudu prvního stupně podkladem k 
řešení otázky aktivní věcné legitimace žalobce, se nejednalo o nárok s obdobným skutkovým základem, 
neboť v obou případech jde o nemožnost dosáhnout zpeněžení dříví z lesních porostů na pozemcích, k 
nimž žalobce získal právo hospodařit v době, kdy již ve vztahu k těmto pozemkům platilo omezení dané 
důvody ochrany přírody. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí potvrdil, že žalobce jako státní podnik je 
oprávněn domáhat se na státu náhrady újmy spočívající v zisku ušlém pro nemožnost dosáhnout 
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zpeněžení dříví z lesních porostů nacházejících se v lesích na území národní přírodní rezervace z důvodu 
ochrany přírody vzniklého dříve, než státní podnik nabyl k těmto pozemkům právo hospodařit. S odkazem 
na § 16 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, a rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 
537/2001, 25 Cdo 119/2003 a 25 Cdo 325/2002 uzavřel, že státní podnik, který vykonává právo 
hospodařit s lesním národním majetkem, je ve vztahu ke státu subjektem relevantního hmotněprávního 
vztahu, jehož obsahem jsou práva a povinnosti vycházející z úpravy náhrady újmy podle § 58 zákona o 
ochraně přírody proti těm, kdo jsou povinni tuto újmu nahradit, tedy i proti státu. Pro řešení sporu není 
významné, že žalobce je v postavení správce svěřených pozemků a žalovaná je jejich vlastníkem. 
Dovolatel se ztotožnil s argumentací uvedenou v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 193/2007 a 
poukazuje na skutečnost, že uplatnil svůj nárok nikoliv na základě lesního zákona, nýbrž § 58 zákona o 
ochraně přírody, podle něhož má vlastník právo nejen na náhradu újmy vzniklé z důvodu omezení 
vyplývajícího z individuálního správního aktu, ale též na náhradu újmy vzniklé omezením vycházejícím 
přímo z obecně závazného právního předpisu. Z § 58 zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 335/2006 
Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením 
lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, vyplývá, že újma, jejíž náhradu právní předpis 
přiznává, je přímo svou podstatou a vyjádřením jejího vyčíslení ušlým ziskem. Závěry odvolacího soudu 
považuje za zmatečné, neboť odvolací soud pouze mechanicky aplikoval závěry vyslovené v rozhodnutí 
Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 193/2007 na zcela odlišný případ, aniž reflektoval změnu právního 
stavu, čímž dospěl k absurdním závěrům znamenajícím popření samotné existence § 58 zákona o 
ochraně přírody. Za nesprávný považuje závěr odvolacího soudu, že žalobce nemohl očekávat zisk z těžby 
dřeva na pozemcích, k nimž získal právo hospodaření v době, kdy již bylo omezeno. Ze znění § 58 odst. 2 
zákona o ochraně přírody dovozuje, že právo na náhradu újmy má nejen ten, za jehož držby (správy) 
omezení (újma) vznikla, nýbrž též jeho právní nástupce, pokud újma (omezení) trvalo. Novelizací tohoto 
ustanovení provedenou zákonem č. 349/2009 Sb., vložením věty „Tento nárok trvá i v případě převodu 
nebo přechodu vlastnického práva nebo práva nájmu“, byly odstraněny pochybnosti o tom, zda nárok na 
náhradu újmy je v těchto případech zachován. Dovolatel uzavřel, že státní podnik je obecně aktivně 
legitimován uplatňovat podle § 58 zákona o ochraně přírody nárok na náhradu újmy, a to v podobě 
ušlého zisku, způsobené ztížením lesního hospodaření na pozemcích, k nimž vykonává právo hospodařit 
podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, a to i tehdy, pokud toto právo nabyl až po nabytí 
účinnosti právního předpisu, jímž byly založeny právní účinky omezení, na jehož základě újma vznikla. 
Žalovaná ve vyjádření k dovolání uvedla, že rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s právem a 
relevantní judikaturou.  
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění 
účinném do 31. 12. 2012 – srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“) , dospěl k 
závěru, že dovolání, které je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř., je důvodné. 
Podle § 90 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném v době, za 
kterou žalobce požaduje náhradu, tj. do 30. 6. 2008 (před novelou provedenou zákonem č. 124/2008 
Sb.), zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy vydané k jeho provedení jsou zvláštními předpisy ve 
vztahu k předpisům o lesích, vodách, územním plánování a stavebním řádu, o ochraně nerostného 
bohatství, ochraně zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství. 
Podle § 14 odst. 2 zákona o ochraně přírody (část třetí) kategorie zvláště chráněných území jsou a) 
národní parky, b) chráněné krajinné oblasti, c) národní přírodní rezervace, d) přírodní rezervace, e) národní 
přírodní památky, f) přírodní památky. 
Podle § 31 zákona o ochraně přírody (část čtvrtá) lesy v národních přírodních rezervacích nelze zařazovat 
do kategorie lesů hospodářských; ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných 
okolností a nepředvídaných škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany 
přírody. 
Podle § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je 
povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. 
Podle odstavce 2 věty první tohoto ustanovení zákona o ochraně přírody, ve znění účinném od 28. 4. 
2004, pokud vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní 
drůbeže, nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, vznikne nebo trvá v důsledku omezení 
vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí 
vydaného na jejich základě újma, má nárok na její finanční náhradu. 
Z ustanovení § 90 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny výslovně vyplývá, že vztah tohoto zákona k 
zákonu o lesích je vztahem speciality, tj. že je předpisem zvláštním vůči lesnímu zákonu. Pro vztah zákona 
zvláštního a obecného je pak charakteristické, že zvláštní úprava se uplatní tam, kde speciální předpis 
stanoví něco jiného oproti úpravě obecné, přičemž obecnou úpravu je možno použít jen tam, kde speciální 
předpis její aplikaci nevylučuje buď výslovným zákazem anebo tím, že nestanoví něco jiného. Obecně 
platí, že hospodaření v lesích a státní správa lesního hospodářství směřují kromě jiného k tomu, aby byly 
udržovány a zlepšovány všechny funkce lesů, včetně produkce dřevní hmoty. V případě lesů zvláštního 
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určení, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích (ze zákona v národních parcích a národních 
přírodních rezervacích, případně i na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů v prvních zónách 
chráněných krajinných oblastí, v přírodních rezervacích a přírodních památkách) a tvoří tak zvláště 
významné přírodní bohatství, k tomu přistupuje ještě veřejný zájem na zachování těchto cenných 
přírodních zdrojů, který je nadřazen hospodářským zájmům. Využití dřevní hmoty z těchto lesů je proto již 
ze zákona omezeno a vlastník (správce) lesa je povinen tento stav respektovat včetně toho, že zákon o 
ochraně přírody a krajiny zakládá příslušným orgánům oprávnění usměrňovat činnost v lesích tak, aby 
tohoto účelu bylo dosaženo (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 
119/2003, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí NS pod C 2769, C. H. Beck). Vlastník (správce) lesa 
zvláštního určení (o který jde i v daném případě) je povinen jednak strpět omezení při hospodaření v 
těchto lesích (srov. § 36 odst. 3 lesního zákona), tedy též takové omezení těžby dřeva v národních 
přírodních rezervacích zakotvené v § 8 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 2 písm. d) lesního zákona, a jednak 
zajistit opatření uložená orgánem státní správy lesů ke splnění účelu sledovaného vyhlášením těchto 
opatření (srov. § 36 odst. 4 lesního zákona); za uvedené povinnosti v obou případech náleží vlastníkům 
lesa zvláštního určení náhrada zvýšených nákladů, pokud jim vzniknou. Takovou náhradu však žalobce 
nepožadoval, neboť jím vyčíslená škoda nespočívá podle žalobních tvrzení ve zvýšených nákladech 
vyvolaných plněním uložených opatření, nýbrž v zisku, který mu ušel v důsledku omezení možností 
hospodařit a těžit dřevo v lese, který je součástí národní přírodní rezervace. Nárok na náhradu jiné újmy v 
souvislosti se zákonným omezením těžby dřevní hmoty v národních přírodních rezervacích lesní zákon 
nezakotvuje, ale je s účinností od 28. 4. 2004 upraven v § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody. 
Předpoklady vzniku nároku na náhradu újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody jsou nastalé či 
trvající omezení hospodaření vyplývající z části třetí až páté zákona, vznik újmy v důsledku tohoto omezení 
a uplatnění nároku u příslušného orgánu ochrany přírody ve lhůtě 3 měsíců od skončení kalendářního 
roku, v němž újma vznikla nebo trvala (§ 58 odst. 3 poslední věta zákona o ochraně přírody). Soudy v 
řízení zjistily, že hospodaření na předmětném lesním pozemku bylo omezeno vyhlášením státní přírodní 
rezervace Velký Špičák výnosem Ministerstva kultury ze dne 21. 12. 1987, která byla vyhláškou č. 
395/1992 Sb. převedena do kategorie národní přírodní rezervace (zvláště chráněné území podle části 
třetí zákona o ochraně přírody), a že žalobce uplatnil nárok na náhradu újmy u Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR včas. Újmu, která vznikla vlastníku nebo nájemci lesního pozemku v důsledku omezení 
hospodaření, je možno chápat i jako ušlý zisk, který je v podstatě ušlým majetkovým prospěchem a 
spočívá v nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, které bylo možno - kdyby nebylo 
omezení hospodaření - důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí (srov. stanovisko Nejvyššího 
soudu ČSSR Cpj 87/70, publikované pod č. 55/1971 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). 
Odvolací soud sice správně dovodil, že žalobce od převzetí pozemku věděl o omezení plynoucím z režimu 
národní přírodní rezervace, z toho ovšem nevyplývá, že mu náhrada nenáleží. Zákonné omezení 
hospodaření v lese je omezením vlastnického práva z důvodu veřejného zájmu a právě ustanovení § 58 
odst. 2 zákona o ochraně přírody, které bylo s účinností od 28. 4. 2004 do zákona včleněno, zajišťuje za 
ně náhradu, jak ji ostatně garantuje i čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (podle tohoto 
ustanovení je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to na 
základě zákona a za náhradu). Jestliže jednou z významných funkcí lesa je těžba dřevní hmoty, může 
každý vlastník důvodně očekávat zisk z této činnosti; je-li jeho vlastnické právo zákonem omezeno právě v 
této oblasti, náleží mu odpovídající náhrada bez ohledu na to, že již v době, kdy se vlastníkem stal, tu 
omezení bylo a on o něm věděl. Výjimku z ústavně zaručené nedotknutelnosti vlastnictví nelze totiž 
vykládat tak, že by se Listinou předvídaný kompenzační prostředek vztahoval jen na ty subjekty, jejichž 
vlastnictví bude omezeno teprve následně po přijetí této ústavní či zákonné úpravy, a že by z možnosti 
náhrady byli provždy vyloučeni ti, kdo byli ve výkonu svých vlastnických práv omezeni již před přijetím 
právní úpravy řešící důsledky společensky odůvodněného zásahu do rozsahu vlastnického práva. 
K aktivní věcné legitimaci státního podniku k uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé v souvislosti s 
výkonem vlastnických práv k lesním pozemkům a porostům vůči státu lze dodat jen tolik, že jde o 
problém vyřešený ustálenou soudní praxí nacházející své vyjádření zejména rozsudkem Nejvyššího soudu 
ze dne 28. 8. 2003, sp. zn. 25 Cdo 325/2002, publikovaným pod č. 46/2004 Sbírky soudních rozhodnutí 
a stanovisek, v němž bylo konstatováno, že státní podnik vykonávající právo hospodaření k lesům (s 
lesním národním majetkem) je aktivně věcně legitimován k uplatnění nároku na náhradu škody 
způsobené státem, a rovněž i rozsudkem ze dne 29. 7. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4/2008, publikovaným pod C 
9011 v Souboru civilních rozhodnutí NS, C. H. Beck. Tento závěr, od nějž není důvodu se odchylovat, lze 
aplikovat také v projednávané věci, neboť náhrada za omezení vlastnického práva odvozená od tvrzeného 
ušlého zisku je obdobným nárokem. Lze jen doplnit, že přes jistou atypičnost situace, kdy se správce 
státního majetku domáhá náhrady vůči státu, nejde o téhož nositele práva a povinnosti, neboť stát je sice 
vlastníkem lesů, avšak jím zřízený státní podnik je odlišným a samostatným subjektem, který podle 
zákona vystupuje v pozici vlastníka svěřeného státního majetku, a je tedy v rámci této své činnosti 
oprávněn a zároveň povinen vykonávat práva vlastníka, a to proti kterémukoliv subjektu, tj. i vůči státu. 
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Ze všech těchto důvodů plyne, že žalobcem uplatněný dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. 
je naplněn. Dovolací soud proto rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b 
odst. 2, věta za středníkem, odst. 3, věta první o.s.ř.). 
(…) 
 
 
 
 

251 
 
Materiální znak správního deliktu 
 
k ustanovení § 8 odst. 1, § 66 a § 88 odst. 2 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
Jestliže žalobce sice protiprávně nedodržel zákaz činnosti, ale tento zákaz byl shledán 
nezákonným a jednání žalobce při realizaci kácení lip bylo i při nedodržení zákazu shledáno 
oprávněným, pak při novém posouzení přístupu žalobce k zákazu činnosti nelze vycházet toliko z 
naplnění formálních znaků správního deliktu, ale je třeba přihlédnout i k podmínce materiálního 
znaku - posouzení nebezpečnosti jednání žalobce, tj. podmínek nerespektování správního 
rozhodnutí zákazu činnosti, která je, v důsledku závěru Nejvyššího správního soudu o 
oprávněnosti žalobce přistoupit ke kácení lip pouze na základě ohlášení, velmi nízká. 
  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. března 2013, č. j. 9A 166/2012) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 

 
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a 
potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, ředitelství ze dne 19.2.2008, č.j. 
ČIŽP/10/OOP/SR01/0708611.006/RTM, jímž byla žalobci za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta ve výši 
1.500.000, Kč za nedodržení zákazu pokácení 15 ks lip Zákaz pokácení lip byl vysloven rozhodnutím 
České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podle ust. § 66 zákona č. 114/1992 Sb. V odůvodnění 
napadeného rozhodnutí ve věci uložení pokuty vyšel žalovaný ze zjištění, že rozhodnutí ČIŽP o zákazu 
pokácení předmětných lip nabylo právní moci dne 18. 10. 2007 a že ČIŽP byla dne 12. 11. 2007 
informována a ověřila na místě samém, že předmětné stromy byly pokáceny. Proto zahájila řízení o 
pokutě. 
Žalovaný se dále v napadeném rozhodnutí vypořádával s odvolacími námitkami žalobce, který namítal 
protiprávnost vedení předchozího řízení ve věci zákazu činnosti podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., 
zpochybnil využití ust. § 66 cit. zákona a poukazoval na závazné stanovisko orgánu státní památkové 
péče – Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu vydané dne 
28. 4. 2006 pod č.j. MHMP 67032/2006/Sb. ve spojení s vyřízením podnětu ČIŽP ze dne 10. 4. 2007, že 
nebyly shledány důvody k přezkumnému řízení ve věci vydání závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče. Žalobce v odvolání uvedl, že z důvodu vydání uvedeného závazného stanoviska a 
náročnosti péče o již dříve zakoupené nové sazenice lip nechal v listopadu 2007 pokácet předmětné 
stromy a vysadil novou lipovou alej. Namítal, že pokud by se choval podle rozhodnutí o zákazu pokácení a 
měl by si opatřit povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., došlo by 
pouze k oddálení obnovy lipové aleje bez ohledu na rozhodnutí orgánu státní památkové péče. 
K odvolacím námitkám žalovaný uvedl, že žalobce byl jednoznačně srozuměn se zákazem pokácení lip a 
vědom si své povinnosti projednat případné pokácení ve správním řízení. Úsilí o změnu rozhodnutí o 
zákazu kácení dřevin však vyjádřil následně až po pokácení dřevin podáním žaloby proti rozhodnutí o 
zákazu kácení. Tímto fakticky spoléhal na nezákonnost rozhodnutí orgánu ochrany přírody.  
Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba. 
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Žalobce v podané žalobě uvedl, že v r. 2006 požádal Magistrát hl. m. Prahy. Odbor kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy lipové aleje na nádvoří před 
bazilikou sv. Markéty v areálu Břevnovského kláštera, neboť zaznamenal zhoršený až havarijní stav 
některých lip a obnovu aleje doporučili žalobci i znalci ve vypracovaných znaleckých posudcích 
Rozhodnutím orgánu státní památkové péče ze dne 28. 4. 2006 byla vyslovena přípustnost obnovy lipové 
aleje jako nejvhodnější řešení jejího stavu a byly stanoveny podmínky pro realizaci prováděcí 
dokumentace. 
Žalobce dále uvedl, že před zahájením prací na obnově lipové aleje bylo žalobci doručeno rozhodnutí ČIŽP 
o předběžném opatření ukládající žalobci zdržet se pokácení nebo přípravy pokácení lipové aleje a toto 
rozhodnutí bylo k odvolání žalobce rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 7. 2007 potvrzeno. Žalobce dále 
zmínil vydání rozhodnutí podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 20. 7. 2007 ve znění potvrzujícího 
odvolacího rozhodnutí ze dne 19. 10. 2007. jímž byl žalobci uložen zákaz pokácení 15 kusů lip v areálu 
Břevnovského kláštera. 
Žalobce i přes uvedené však má za to, že se nedopustil protiprávního jednání, které by bylo správním 
deliktem, neboť jsou dány okolnosti, které vylučují protiprávnost. Za tyto okolnosti žalobce považuje 
vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče, které připustilo obnovu lipové aleje a které spolu 
se sdělením žalobce ze dne 10. 5. 2006, jímž žalobce oznámil Úřadu městské části Praha 6, odboru péče 
o životní prostředí svůj záměr o pokácení lip naplňují postup sui generis stanovený v § 8 odst. 2 zákona č. 
114/1992Sb. a tím jeho činnost (přípustnou podle zákona o památkové péči) činí povolenou i dle zákona 
č. 114/1992 Sb. Žalobce dále uvedl, že k otázce pokácení lip byla ze strany ČIŽP zvažována kompromisní 
varianta záměru obnovy aleje a to pokácení pouze 6 kusů lip u vstupní brány a to v důsledku jednání 
žalobce se zástupci CIŽP za účasti zainteresované veřejnosti, avšak pod podmínkou, že žalobce se vzdá 
práva odvolání proti předběžnému opatření. To žalobce odmítl. Poukázal na to, že stav aleje nechal zjistit 
znaleckými posudky, projednal řešení s pracovníky Národního památkového ústavu a i s pracovníky ČIŽP. 
Rozhodnutí o zákazu pokácení lip pro žalobce znamenalo, že nemohl zahájit práce na obnově aleje před 
koncem vegetačního období 2006/2007 a bylo obtížné uchovat nové opatřené sazenice. Žalobce vysadil 
novou alej na základě souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče ze dne 28. 4. 2006 a 
na základě ohlášení ze dne 10. 5. 2006, které zaslal Úřadu městské části Praha 6, odboru péče o 
prostředí. 
Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný uvedl, že ochrana mimolesních dřevin jako složky životního 
prostředí je stanovena zákonem č. 114/1992 Sb. a nelze přijmout argument, že takovéto dřeviny je třeba 
pojímat jako architektonický prvek, o němž v prvé řadě přísluší rozhodovat orgánu památkové péče. 
Ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. pak stanoví jako nezbytnou podmínku kácení dřevin 
povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Výjimky z tohoto postupu, relevantní pro danou věc, stanoví 
§ 8 odst. 2. Žalovaný je však toho názoru, že v daném případě nejednalo o výkon oprávnění podle 
zvláštních předpisů, neboť zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči výslovně otázku kácení dřevin v 
prostoru národní kulturní památky neupravuje. Zbývající důvody k výjimce dle ust. § 8 odst. 2 zákona byly 
vyloučeny tím, že ČIŽP vydalo rozhodnutí dle § 66 o zákazu kácení předmětných dřevin bez předchozího 
povolení podle § 8 odst. 1 zákona. Otázku nedovolenosti pokácení dřevin je třeba posuzovat výhradně s 
ohledem na zdravotní stav předmětných dřevin, neboť jedině toto hledisko je určující pro to, zda 
postupovat podle § 8 odst. 1 nebo odst. 2 cit. zákona. Nejsou-li splněny podmínky ust. § 8 odst. 2 zákona, 
není rozhodný postoj orgánu ochrany přírody (zde Úřadu městské části Praha 6) k oznámení záměru 
žalobce předmětné dřeviny pokácet. Otázka zákonnosti rozhodnutí vydaného podle § 66 zákona je pak 
předmětem řízení o správní žalobě vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Ca 336/2007. 
Žalobce v dalším podání k soudu předložil stejnopis kasační stížnosti, kterou podal proti rozsudku 
Městského soudu v Praze vydaného pod sp. zn. 6 Ca 336/2007, jímž byla zamítnuta správní žaloba jím 
podaná proti rozhodnutí ČIŽP vydaném dle § 66 o zákazu kácení předmětných lip a navrhl, aby soud podle 
§ 48 s.ř.s. řízení přerušil, neboť výsledek řízení o uvedené kasační stížnosti může mít vliv na rozhodnutí 
soudu ve věci přezkumu rozhodnutí o uložené správní sankci. 
Městský soud v Praze rozhodl o podané žalobě rozsudkem ze dne 6. 4. 2011 č.j. 9Ca 274/2008- 228, 
jímž podanou žalobu zamítl. Soud vyšel ze zjištění, že žalobce, ač dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb. nedisponoval povolením ke kácení dřevin vydaným orgánem ochrany přírody, provedl kácení 15 kusů 
lip před bazilikou sv. Markéty v areálu Břevnovského kláštera v Praze 6, a to prostřednictvím fyzické osoby 
podnikající v zahradnických službách. Žalobce tak učinil i přesto, že rozhodnutím ČIŽP ze dne 20. 7. 2007, 
č.j. : 10/OOP/0708611.29/07/RJJ mu byl podle ust. § 66 zákona č. 114/1992 Sb. vysloven zákaz 
pokácení předmětných 15 kusů lip a zároveň byla tímto rozhodnutím stanovena podmínka, že případné 
pokácení dřevin je možné provést jen na základě pravomocného povolení orgánu ochrany přírody 
vydaného podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Uvedeným jednáním se tedy žalobce prokazatelně 
dopustil nedodržení zákazu činnosti vysloveného podle § 66, došlo tudíž k naplnění skutkové podstaty 
správního deliktu dle ust. § 88 odst. 2 písm. j) cit. zákona, s nímž je spojeno uložení pokuty až do výše 
2.000.000,- Kč. 
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Za tohoto skutkového a právního stavu soud v původním řízení přihlédl k závaznosti rozhodnutí o zákazu 
kácení dřevin ze dne 20. 7. 2007 a nemohl tak uznat za důvodné žalobní námitky, které svou podstatou 
směřovaly právě do podmínek vyslovení zákazu pokácení lip vysloveného uvedeným rozhodnutím. V nyní 
souzené věci - v řízení o uložení správní sankce, pak bylo jedině rozhodujícím (jako znak skutkové 
podstaty správního deliktu), zda žalobce dodržel či nedodržel zákaz činnosti vyslovený pravomocným a 
vykonatelným správním rozhodnutím. V původním řízení bylo nesporné, že tento zákaz činnosti dodržen 
nebyl. V přezkumném soudním řízení o přezkoumání zákonnosti uložení pokuty tak nebylo úkolem soudu 
znovu posuzovat, zda rozhodnutí o zákazu činnosti bylo či nebylo vydáno v souladu s právem, a to ani pro 
případ, pokud by se tento soud k otázce vztahu ust. § 66 vůči § 8 odst. 2 zákona názorově ubíral jiným 
argumentačním směrem. Protože soud v tomto řízení byl také vázán pravomocným rozsudkem 
Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Ca 336/2007 v jeho závěrech o zákonnosti rozhodnutí o zákazu 
činnosti vydaného podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., nemohl vejít na žádné ze žalobních námitek 
žalobce, neboť tyto se v žádném případě netýkaly zpochybnění skutkové a právní podstaty věci, totiž, že 
žalobce nedodržel zákaz činnosti a že při nedodržení zákazu činnosti je uložení pokuty v souladu s 
právem. 
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012 č.j. 5 As 83/2011 -273 byl rozsudek 
Městského soudu v Praze o zamítnutí žaloby zrušen v podstatě z toho důvodu, že rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 31. 8. 2012 č.j. 5 As 53/2011- 109 byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze 
sp. zn. 6Ca 336/2007 vydaný ve věcí přezkumu zákazu činnosti uloženého žalobci ČIŽP a dále i 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 10. 2007, č.j. 500/1348/503 21/07 a rozhodnutí 
ČIŽP ze dne 20. 7. 2007, č.j. 10/OOP/078611.29/07/RJJ o zákazu kácení lip. 
V důsledku rozhodování Nejvyššího správního soudu tak nastal právní stav, kdy již neexistuje rozhodnutí o 
zákazu pokácení lip, jehož nedodržení bylo skutkovou podstatou pro uložení správní sankce v této věci. 
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ve věci uložené sankce uvedl, že Městský soud v Praze skutečně 
v době, kdy přezkoumával uloženou sankci, nemohl zpochybňovat zákonnost samotných rozhodnutí o 
uložení zákazu činnosti podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny a nemusel brát v úvahu ani 
skutečnost, že proti jeho rozsudku ze dne 26. 11. 2010, č. j. 6 Ca 336/2007 – 47, z něhož vycházel, byla 
podána kasační stížnost, a vyhovět návrhu žalobce na přerušení řízení do rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu o této kasační stížnosti. Nicméně pokud Městský soud k přerušení řízení nepřistoupil, je nyní třeba 
vzít v úvahu právě výsledek řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku městského soudu ze dne 26. 
11. 2010, č. j. 6 Ca 336/2007 – 47 pod sp. zn. 5 As 53/2011. Právě v paralelně vydávaném rozsudku ze 
dne 31. 8. 2012, sp. zn. 5 As 53/2011, se Nejvyšší správní soud zabýval jednotlivými námitkami žalobce, 
jež se vesměs týkaly zákonnosti rozhodnutí správních orgánů o uložení zákazu kácení a z nichž některé 
žalobce zopakoval i ve věci uložené sankce. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozsudku uznal jako 
důvodnou námitku, podle níž byl žalobce oprávněn postupovat podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, a vzhledem k tomu, že Česká inspekce životního prostředí nezakázala stěžovateli bez dalšího 
pokácení všech nebo některých dosavadních stromů z toho důvodu, že by takové kácení bylo v rozporu se 
zákonnými požadavky na ochranu dřevin, ale podmínila toto pokácení vydáním povolení podle § 8 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny, shledal Nejvyšší správní soud toto rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí, stejně jako následné odvolací rozhodnutí žalovaného, nezákonným. 
Nejvyšší správní soud vyslovil, že za situace, kdy Městský soud v Praze vycházel v nyní posuzované věci z 
uvedených rozhodnutí, která byla pro nezákonnost Nejvyšším správním soudem rušena, nemůže ani jeho 
rozsudek v předmětné věci obstát. Naznačil, že bude na městském soudu, aby v dalším řízení posoudil, 
zda skutečnost, že stěžovatel sice nerespektoval tehdy mu pravomocně uložený zákaz pokácení 
předmětných stromů bez příslušného povolení orgánu ochrany přírody, ale že toto správní rozhodnutí o 
uložení zákazu kácení bylo následně Nejvyšším správním soudem shledáno nezákonným a zrušeno, má 
nějaký vliv na dosavadní závěr o tom, že stěžovatel spáchal správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. j) 
zákona o ochraně přírody a krajiny. I pokud by městský soud nutnost měnit své dosavadní závěry ohledně 
spáchání deliktu neshledal, bude mít v dalším řízení prostor k posouzení, zda uvedené skutečnosti nejsou 
důvodem k tomu, aby v souladu s § 78 odst. 2 s. ř. s. přistoupil k moderaci sankce, pokud ovšem 
stěžovatel takový návrh (eventuální žalobní petit) podle § 65 odst. 3 s. ř. s. v řízení před městským 
soudem dodatečně uplatní. 
Městský soud v Praze na základě shora uvedených skutečností znovu přezkoumal napadené rozhodnutí v 
intencích závěrů Nejvyššího správního soudu a dospěl k závěru, že je dán důvod pro zrušení napadeného 
rozhodnutí. 
Ve zrušovacím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tento soud učinil dva současné právní závěry. 
Jednak konstatoval, že rozsudek Městského soudu v Praze, tj. rozsudek, který shledal zákonnost 
rozhodování žalovaného ve věci uložení sankce, nemůže obstát, neboť bylo zrušeno rozhodnutí, jehož 
nedodržení zakládalo skutkovou podstatu přestupku, a jednak navedl Městský soud v Praze na možnost 
moderace pokuty pro případ, že by městský soud (zřejmě s přihlédnutím ke skutkovému a právnímu stavu 
v době vydání napadeného rozhodnutí, který svědčil o oprávněnosti pokuty v době jejího uložení) 
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neshledal nutnost své závěry o oprávněnosti pokuty měnit. Z uvedeného tak lze dovodit snahu Nejvyššího 
správního soudu právní cestou nalézt spravedlivé řešení situace pro eliminaci postihu žalobce i pro případ 
oprávněnosti uložené pokuty za předchozích podmínek, které uložení pokuty odůvodňovaly. K tomu 
městský soud v Praze uvádí, že právní úprava daná ustanovením § 78 odst. 2 s.ř.s. umožňuje moderaci 
správního trestání nejen za podmínky, kdy trest byl uložen po právu, ale současně i za podmínky, že 
žalobce navrhl snížení či upuštění od potrestání. V dané věci došlo zrušením rozhodnutí o zákazu činnosti 
k přehodnocení podmínek pro pokácení lip a tím i ke konvalidaci jednání žalobce spočívajícím v pokácení 
lip. Městský soud v Praze se s tím to posouzením ztotožňuje, jen v původním rozsudku byl vázán 
rozhodnutím o zákazu kácení lip a zejména pravomocným rozhodnutím soudu, že tento zákaz byl vydán v 
souladu se zákonem. Tímto byl soud vázán, i pokud, jak sám uvedl v rozsudku, by se sám názorově ubíral 
jiným směrem. Pokud však došlo ke zrušení rozhodnutí o zákazu kácení lip a nyní je soudu dán názorový 
prostor k posouzení jednání žalobce od počátku jeho přístupu ke kácení lip, pak je třeba zhodnotit, že k 
naplnění skutkové podstaty správního deliktu chyběl materiální znak – totiž nebezpečnost jednání 
žalobce pro společnost - pro chráněný veřejný zájem. Jestliže žalobce sice protiprávně nedodržel zákaz 
činnosti, ale tento zákaz byl shledán nezákonným a jednání žalobce při realizaci kácení lip bylo i při 
nedodržení zákazu shledáno oprávněným, pak při novém posouzení přístupu žalobce k zákazu činnosti 
nelze vycházet toliko z naplnění formálních znaků správního deliktu, ale je třeba přihlédnout i k podmínce 
materiálního znaku - posouzení nebezpečnosti jednání žalobce, tj. podmínek nerespektování správního 
rozhodnutí zákazu činnosti, která je, v důsledku závěru Nejvyššího správního soudu o oprávněnosti 
žalobce přistoupit ke kácení lip pouze na základě ohlášení, velmi nízká. 
(…) 
 
 
 
 
 

252 
 
I. Porušení ochranných podmínek v přírodní rezervaci a ochranném pásmu 
II. Jednání v dobré víře v platnost rozhodnutí stavebního úřadu jako důvod pro snížení pokuty 
II. Nepřiměřená výše uložené pokuty 
 
k ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a f), § 37 odst. 2 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. Není podstatné, zda žalobce v dané věci prováděl stavební práce bez příslušného povolení, 
výjimky a souhlasu orgánů ochrany přírody a krajiny úmyslně či z nedbalosti, či zda vůbec o 
protiprávnosti svého jednání mohl vědět. Pro závěr o sankční odpovědnosti žalobce podle 
Nejvyššího správního soudu postačí zjištění, že to byl právě on, kdo neaprobované zásahy 
fakticky realizoval.  
 
II. Jediný prostor, jak případně zohlednit absenci zavinění či dobrou víru subjektu, který se 
dopustil protiprávního jednání, tak podle Nejvyššího správního soudu zůstává v rámci úvah o výši 
ukládané sankce. 
 
III. Soud vzhledem k výše uvedeným závěrům Nejvyššího správního soudu po zvážení všech 
okolností daného případu došel k závěru, že uložená pokuta žalobci za porušení zákona o 
ochraně přírody a krajiny ve výši 170.000,- Kč je nepřiměřeně vysoká. 
 
IV. Žalobce v dané věci postupoval na základě výše uvedených rozhodnutí, tedy rozhodnutí o 
umístění stavby a zejména pak podle stavebního povolení a z této skutečnosti soud dovozuje, že 
žalobce měl za to, že když bylo vydáno toto rozhodnutí (stavební povolení), že potřebné výjimky 
a povolení byly uděleny. Skutečnost, že žalobce, který se, jak vyslovil Nejvyšší správní soud, 
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dopustil protiprávního jednání, jednal v dobré víře, nemůže být důvodem zproštění z této sankční 
odpovědnosti, ale takováto okolnost může mít vliv na stanovení výše uložené pokuty. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2013, č. j. 8A 384/2011) 
(Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, jímž bylo změněno rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí, tak, že za prvé parcely v k.ú. Kravaře neuvedené v článku 1 „Vymezení přírodní 
rezervace a její poslání“ nařízení Okresního úřadu Opava, č.j. 33/97 ze dne 22. 10. 1997, se vyjímají z 
bodu 1 výroku rozhodnutí a celková pokuta se snižuje na 70.000,- Kč. Za druhé pak parcely v k.ú. 
Kravaře, které nejsou součástí ochranného pásma ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, se vyjímají z bodu 2 výroku 
rozhodnutí a celková pokuta se snižuje na 25.000,- Kč. Ve výroku je rovněž uvedeno, že celková 
původně uložená výše pokuty 225.000,- Kč se tak snižuje na 170.000,- Kč. 
Dále pak se žalovaný vyjádřil i k námitkám žalobce a uvedl, že ČIŽP zjistila, že úpravy vodního toku 
byly již z větší části realizovány bez příslušného povolení orgánu ochrany přírody, tj. Krajského úřadu, 
odboru životního prostředí a zemědělství v případě povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. 
a Městského úřadu v případě ohlášení kácení dřevin podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. V této 
souvislosti poukázal žalovaný na § 126 zákona č. 50/1976 Sb. žalovaný upozornil na to, že Městský 
úřad odbor výstavby a územního plánu v rozhodnutí o využití území č.j. Výst. 57/2003 stanovil ve výroku 
rozhodnutí podmínky pro umístění stavby. V podmínce 9 bylo uvedeno, že „Ke kácení dřevin a likvidaci 
vzrostlé zeleně bude ke stavebnímu povolení vydáno Městským úřadem odborem životního prostředí 
závazné stanovisko ve věci zásahu do VKP VT Štěpánka“, v Souhrnné technické zprávě k projektové 
dokumentaci je v části 1.3. „Příprava území“ uvedeno, že „v prostoru staveniště bude třeba odstranit keře 
a dřevní břehové porosty, které bránily realizaci stavby. Odstraňování dřevin musí být řešeno v době 
vegetačního klidu a v součinnosti s příslušným orgánem životního prostředí“. Žalovaný také uvedl, že 
podle záznamu ve stavebním deníku úprava toku Štěpánky bude provedena podle projektové 
dokumentace včetně respektování podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení. souhlasu 
orgánu ochrany přírody. 
(…) 
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 10. 2009, č.j. 8Ca 343/2006-63 rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, č.j. 580/555/ENV/06, zrušil a věc vrátil žalovanému 
k dalšímu řízení. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný kasační stížnost o níž rozhodl Nejvyšší správní 
soud rozsudkem ze dne 9. 12. 2011 č.j. 2 As 26/2010-98 (dostupný na www.nssoud.cz) tak, že 
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2009, č.j. 8Ca 343/2006-63, zrušil a věc vrátil 
tomuto soudu k dalšímu řízení. 
V odůvodnění pak Nejvyšší správní soud konstatoval, že není podstatné, zda žalobce v dané věci 
prováděl stavební práce bez příslušného povolení, výjimky a souhlasu orgánů ochrany přírody a 
krajiny úmyslně či z nedbalosti, či zda vůbec o protiprávnosti svého jednání mohl vědět. Pro závěr o 
sankční odpovědnosti žalobce podle Nejvyššího správního soudu tak postačí zjištění, že to byl právě 
on, kdo neaprobované zásahy fakticky realizoval; škodlivý následek je dán již samotným prováděním 
těchto činností [§ 88 odst. 1 písm. f), § 88 odst. 2 písm. n) zákona], pouze v případě deliktu dle § 88 
odst. 1 písm. c) zákona je součástí škodlivého následku i účinek, představovaný poškozením nebo 
zničením dřevin. Nejvyšší správní soud také uvedl, že si je vědom skutečnosti, že shora uvedený závěr 
může být v řadě případů vnímán jako nepřiměřeně tvrdý; podaný výklad zákona je však podle 
Nejvyššího správního soudu jediný možný, jakkoli celková koncepce této kategorie správních deliktů se 
nejeví jako příliš šťastná. Jediný prostor, jak případně zohlednit absenci zavinění či dobrou víru 
subjektu, který se dopustil protiprávního jednání, tak podle Nejvyššího správního soudu zůstává v rámci 
úvah o výši ukládané sankce. 
S přihlédnutím ke shora uvedenému nezbylo soudu, než žalobu zamítnout (§ 78 odst. 7 s.ř.s.). 
Podle § 78 odst. 2 s.ř.s. rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za 
správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen 
ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, lze-li takové 
rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a který soud případně 
vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě. 
Soud vzhledem k výše uvedeným závěrům Nejvyššího správního soudu po zvážení všech okolností 
daného případu došel k závěru, že uložená pokuta žalobci za porušení zákona o ochraně přírody a 
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krajiny ve výši 170.000,- Kč je nepřiměřeně vysoká. Z obsahu správního spisu, v němž je založeno jak 
rozhodnutí územní, tak rozhodnutí stavební, je nepochybné, že investorem předmětné stavby nebyl 
žalobce, ale byla jím Zemědělská vodohospodářská správa-Oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, které 
bylo na její žádost vydáno Městským úřadem Kravaře, odborem výstavby a územního plánování pod 
č.j. Výst. 57/2003-Ř dne 27. 2. 2003 rozhodnutí o využití území (územní rozhodnutí) „Úprava toku 
Štěpánka v katastrálním území Kravaře kde pro umístění stavby byly stanoveny podmínky, mimo jiné i 
podmínka č. 9, ve které se konstatuje, že ke kácení dřevin a likvidaci vzrostlé zeleně, bude ke 
stavebnímu povolení vydáno Městským úřadem odborem životního prostředí závazné stanovisko orgánu 
ochrany přírody ve věci zásahu do VKP vodního toku Štěpánka. Dne 9. 9. 2003 pak Městský úřad 
Kravaře, odbor životního prostředí, vydal pod č.j. ŽP-3766/2003-Es-231.2 žadateli Zemědělské 
vodohospodářské správě-Oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, stavební povolení k vodnímu dílu 
„Úprava toku Štěpánka v katastrálním území Kravaře“. Z předmětného stavebního povolení pak vyplývá, 
že stavba bude provedena podle předložené a schválené dokumentace. Předmětem stavby jsou pak 
technické a biologické úpravy koryta toku Štěpánka, zvětšení kapacity, pročištění, odstranění nánosů a 
zpevnění jeho koryta. V rámci uvedeného staničení budou provedeny zásahy do koryta toku v úseku 
od soutoku s Hodoňovickým náhonem v km 6,300 až pod vyústění zaklenuté části toku v km 8,677. 
Niveleta dna toku bude na několika místech fixována příčnými kamennými prahy. V úseku (km 
7,787-7,817) bude zřízen usazovací objekt, určený k podchycení zemitých usazenin. Po trase úpravy 
toku budou v manipulačních pruzích odstraněny dřevité porosty, které by bránily realizaci. Součástí 
návrhu je i část biologická, která řeší úpravy a obnovu břehových porostů. Ostatní podrobnosti jsou 
zřejmé z ověřené projektové dokumentace. Žalobce v dané věci postupoval na základě výše uvedených 
rozhodnutí, tedy rozhodnutí o umístění stavby a zejména pak podle stavebního povolení a z této 
skutečnosti soud dovozuje, že žalobce měl za to, že když bylo vydáno toto rozhodnutí (stavební 
povolení), že potřebné výjimky a povolení byly uděleny. Skutečnost, že žalobce, který jak vyslovil 
Nejvyšší správní soud se dopustil protiprávního jednání, jednal v dobré víře, nemůže být důvodem 
zproštění z této sankční odpovědnosti, ale takováto okolnost může mít vliv na stanovení výše uložené 
pokuty. 
Soud má za to, že je namístě výše uvedené zohlednit ve vztahu k výši uložené pokuty, která se jeví jako 
nepřiměřeně přísná. Soud proto ve druhém výroku rozhodl o snížení uložené pokuty z částky 170.000,- 
Kč na částku 1.000,- Kč. 
(…)  
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I. Vztah udělení výjimky a rozhodnutí o umístění stavby 
II. Právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí 
 
k ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
v rozhodné době 
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 71 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
I. Podmínkou řízení o žádosti o udělení výjimky není neexistence rozhodnutí o umístění stavby. 
Pokud v dané věci bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby dříve, než bylo vydáno 
žalobou napadené rozhodnutí o udělení výjimky, nemá tato skutečnost nijaký vliv na zákonnost 
žalobou napadeného rozhodnutí o udělení výjimky, resp. nezakládá vady řízení o žádosti o 
udělení výjimky.  
 
II. Řízení o (ne)udělení výjimky ze zákazu dle zákona o ochraně přírody je návrhové řízení, ve 
kterém je správní orgán co do povahy i předmětu zásahu do přírody vázán právě návrhem 
žadatele. Pokud zúčastněná osoba požádala pouze o výjimku předmětných živočichů, nebyl 
správní orgán povinen k tvrzení žalobce provést zjištění za účelem změny předmětu řízení o 
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udělení výjimky dle zákona o ochraně přírody, neboť, jak uvedeno, předmět řízení o udělení 
výjimky je zcela v rukou žadatele. 
 
III. Nevyužití práva žalobce dle § 36 odst. 3 s.ř. nezakládá vadu řízení předcházejícího 
napadenému rozhodnutí, pokud byl žalobce řádně poučen i s uvedením lhůty i místa pro 
seznámení se s podklady. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2013, č. j. 7Ca 278/2009) 
(Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 

 
Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, o udělení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (dále 
jen zákon o ochraně přírody) ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvlášť chráněných 
živočichů (koroptev polní, mravenec rodu Formica, čmelák rodu Bombus, prskavec) při výstavbě závodu 
na výrobu betonových výrobků zúčastněné osoby  
Ze správního spisu plyne následující. 
Dne 3. 10. 2008 požádal stavebník o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody ze 
zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů : koroptev polní, mravenec 
rodu Formica, čmelák, prskavec při výstavbě závodu na výrobu betonových výrobků na pozemku v k.ú. 
Ledčice. 
Dne 20. 3. 2009 učinil žalobce přihlášku do řízení, kdy navrhl místní šetření, provedení biologického 
hodnocení doloženého dlouhodobým pozorováním a znaleckými posudky a vedení řízení ohledně dalších 
živočichů (ropucha, ještěrka). Studii EIA považoval žalobce za nepřesvědčivou s ohledem na zjištěnou 
faunu, vlivy na životní prostředí, dopravní četnost. 

Rozhodnutím Krajského úřadu o udělení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon 
o ochraně přírody) ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů : 
koroptev polní, mravenec rodu Formica, čmelák rodu Bombus, prskavec při výstavbě závodu na výrobu 
betonových výrobků Převažující veřejný zájem byl spatřován v umístění záměru, neboť na sousedních 
pozemcích se nachází štěrkopískovna. 
Odvolání žalobce bylo zamítnuto žalobou napadeným rozhodnutím rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 
2009, č.j. 5252/500/09. 
Jakkoli byl žalobce oznámením sp. zn. SZ-146369/2009/KUSK/3 dne 19. 3. 2009 poučen dle § 36 odst. 
3 s.ř. o možnosti se vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí zároveň s vyrozuměním o 
probíhajícím jednání, je třeba mít za to, že byl zcela v souladu s § 36 odst. 3 s.ř. poučen o svém právu, 
aniž by mu právo seznámit se s podklady a vyjádřit se k nim bylo upřeno. Žalobci byla stanovena lhůta 8 
dnů od doručení oznámení. V této lhůtě žalobce nevyužil svého práva a neseznámil se s podklady, ani 
nepožádal o prodloužení lhůty k seznámení se s podklady resp. k vyjádření k nim. Pokud orgán ochrany 
přírody vydal rozhodnutí již dne 7. 4. 2009, nelze z takového postupu dovodit „překvapivost“ rozhodnutí, 
neboť pokud správnímu orgánu marně uplynula lhůta stanovená pro účastníky k vyjádření se k 
podkladům, nic mu nebránilo ve věci rozhodnout. Správní řád výslovně nestanoví postup správního 
orgánu, jak namítá žalobce. Tedy že nejdříve má být účastníkovi oznámeno zahájení řízení a poté 
následně samostatným správním aktem má být účastník vyrozuměn dle § 36 odst. 3 s.ř. Nehledě k 
tomu, že žalobce ve věci učinil dne 20. 3. 2009 úkon, byl si tak zcela vědom daného řízení a zjevně i jeho 
podstatou, když se k věci vyjadřoval z věcného hlediska. Nevyužití práva žalobce dle § 36 odst. 3 s.ř. 
nezakládá vadu řízení předcházející napadenému rozhodnutí, pokud byl žalobce řádně poučen i s 
uvedením lhůty i místa pro seznámení se s podklady. 
Řízení o udělení výjimky dle zákona o ochraně přírody a řízení o umístění stavby dle stavebního zákona 
jsou dvě samostatná správní řízení, jejichž vztah je dán tím, že rozhodnutí o udělení výjimky je 
podkladem pro umístění stavby. Z toho důvodu musí rozhodnutí o výjimce předcházet rozhodnutí o 
umístění stavby, jinak je dána vada řízení o umístění stavby, jež může založit zrušení rozhodnutí o 
umístění stavby soudem. Uvedený vztah však není oboustranný. Podmínkou řízení o žádosti o udělení 
výjimky není neexistence rozhodnutí o umístění stavby. Pokud v dané věci bylo vydáno územní rozhodnutí 
o umístění stavby dříve, než bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí o udělení výjimky, nemá tato 
skutečnost nijaký vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí o udělení výjimky, resp. nezakládá 
vady řízení o žádosti o udělení výjimky. 
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Nepřezkoumatelným (§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.) je takové správní rozhodnutí, u něhož absentují 
důvody, pro které správní úřad vydal žalobou napadené rozhodnutí, nebo úvahy a podklady, o něž své 
závěry opírá, nebo pokud se správní orgán nevypořádal s námitkami účastníka. 
Řízení o (ne)udělení výjimky ze zákazu dle zákona o ochraně přírody je návrhové řízení, ve kterém je 
správní orgán co do povahy i předmětu zásahu do přírody vázán právě návrhem žadatele. Pokud 
zúčastněná osoba požádala pouze o výjimku předmětných živočichů, nebyl správní orgán povinen k 
tvrzení žalobce provést zjištění za účelem změny předmětu řízení o udělení výjimky dle zákona o ochraně 
přírody, neboť, jak uvedeno, předmět řízení o udělení výjimky je zcela v rukou žadatele. Žalobce 
zaměňuje řízení v procesu výstavby. Pokud by stavbou mělo být zasaženo do ochrany dalších živočichů, 
aniž by jich ochrana nebyla vyloučena udělením výjimky, krom deliktní odpovědnosti by stavebníka 
stíhala absence podkladu pro udělení samotného umístění stavby. Tudíž také zamítnutí návrhů žalobce 
na provedení místního šetření, biologického hodnocení a znaleckých posudků bylo oprávněné, účelem 
řízení o udělení výjimky není zjišťování dalších živočichů v dotčené lokalitě. Správní orgán I. st. se s 
návrhy žalobce vypořádal dostatečně odkazem na návrhovou povahu řízení a odkazem na ust. § 67 odst. 
2 zákona o ochraně přírody. Zároveň žalobce v odvolání nikterak nenamítal, že nebylo vyhověno jeho 
návrhu, resp. že odůvodnění je nepřezkoumatelné, proto se žalovaný ve svém rozhodnutí k tomu blíže 
nevyjádřil. Předmětem soudního přezkumu dle s.ř.s. je prvotně správní rozhodnutí II. st., jemuž nelze 
vytknout nepřezkoumatelnost důvodů pro neprovedení navržených důkazů, jestliže žalobce takovou 
procesní otázku neučinil předmětem odvolacího řízení. Nehledě k tomu, že z obecného vymezení návrhu 
žalobce lze usuzovat, že takto navrhoval za účelem zjištění dalších druhů živočichů, kdy tato otázka byla 
seznatelně, viz výše, správními orgány odůvodněna. 
Obdobně, namítal-li žalobce shodně jako v žalobě nedostatečnost biologického posouzení bez jakékoliv 
specifikace tvrzené nedostatečnosti, úměrně tvrzené obecnosti se vyjádřil správní orgán, kdy uvedl, že 
průzkum byl proveden v nejvhodnějším období. Takovou argumentaci považuje soud s ohledem na 
obecnost námitky žalobce za dostačující. Taktéž úvahy žalovaného o možnostech migrace živočichů s 
uvedením popisu lokality lze považovat za přezkoumatelné, je z nich zřejmé, na základě jakých místních 
poměrů a úvah žalobce dospěl ke svému závěru. Zároveň soud odůvodnění žalovaného v tomto rozsahu 
nepovažuje za projev svévole nebo rozporu s logikou, kdy soud připomíná žalobci, že dle judikatury mu 
náleží nikoli hmotná práva, nýbrž pouze procesní. Přezkum věcné správnosti rozhodnutí je v řízení o 
žalobě občanského sdružení omezen. Totéž platí v rozsahu posuzování převahy veřejného zájmu stavby. 
Žalovaný uvedl, že veřejný zájem je dán umístěním stavby v místě výrobní suroviny, kdy lokalita je již 
ovlivněna přítomností těžbou štěrkopísku, zároveň přihlédl k územnímu plánu lokality. Opět jde o úvahu 
odpovídající logickému vyvažování dotčených zájmů s ohledem na charakter chráněné lokality i populace 
živočichů a intenzitě zásahu. V daně věci je příhodné i stanovisko města Ledčice, jež ve vyjádření k 
odvolání žalobce upozornilo na umístění stavby u velkých komunikací, nehledě k umístění stavby v 
dobývacím prostoru Ledčice. Úvahy žalovaného o převaze veřejného zájmu stavby jsou přezkoumatelné, v 
souladu s pravidly logiky a nijak nevybočují z rámce správního uvážení daného povahou lokality a 
chráněných živočichů. 

Žalobce nijak nespecifikuje, z čeho dovozuje nadlimitní zatížení území, jde o obecné tvrzení v rozporu s § 
71 odst. 1 písm. d) s.ř.s., a proto není způsobilé soudního přezkumu. Desítky nových míst vzhledem k 
velikosti obce Ledčice nejsou pominutelnou skutečností pro zaměstnanost dané obce. Dále žalobce 
pomíjí umístění stavby, která je od obce oddělena dálnicí D8 a navazuje na těžební areál stavebníka, jak 
plyne z letecké mapy. Výskyt dotčených živočichů je natolik rozšířený na území České republiky, že nelze 
tvrdit, že z důvodu výskytu koroptve polní, mravence rodu Formica, čmeláka rodu Bombus, prskavce i 
žalobou tvrzené ještěrky obecné a strnada lučního, jde o jedinečný ekosystém. Ochrana zákonem 
chráněných živočichů není absolutní (viz. řízení o udělení výjimek dle zákona o ochraně přírody). Jelikož 
se v blízkosti stavby nachází dálnice D8, nelze bez dalšího tvrdit, že dojde k významnému zhoršení 
rozptylových podmínek v dané lokalitě. Ke zvýšení dopravy přirozeně dojde, neboť stavba založí další 
dopravu spočívající s výrobou daného závodu, avšak tento nárůst nebude nijak významný. Zároveň nelze 
odhlédnout při posuzování veřejného zájmu dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody vliv na prostředí i 
mimo dotčenou lokalitu, omezení přepravy dobývané suroviny bude mít příznivý vliv na životní prostředí 
dotčeného kraje jako celku. 
Žalobci jako právnické osobě nesvědčí právo na příznivé životní prostředí, žalobce netvrdí, že je 
vlastníkem movité nebo nemovité věci, jež by měla být dotčena předmětnou stavbou, není tak dle § 65 
odst. 1 s.ř.s. zkrácen na právu vlastnickém nebo na příznivé životní prostředí. Nehledě k obecnému 
vymezení daného žalobního bodu v rozporu s § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. 
Žalobní tvrzení o nedostatečnosti biologického posouzení záměru je natolik obecné, že nesplňuje 
podmínky pro žalobní bod dle § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s., a proto není způsobilé soudního přezkumu. 
Z výše uvedených důvodů je žaloba nedůvodná, a proto soud žalobu dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. 
(…)  
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254 
 
I. Výjimka ze zákazu na ochranu živočichů 
II. Posuzování veřejných zájmů 
III. Jádro a periferie kolidujících si veřejných zájmů 
 
k ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Správní orgán, který aplikuje § 56 zákona o ochraně přírody, musí v konkrétním případě tedy 
nejprve konkrétně určit, jaké veřejné zájmy jsou posuzovány a stojí proti sobě. Na jedné straně 
to bude pravidelně ochrana přírody a krajiny, konkrétně ochrana zvlášť chráněných živočichů (§ 
56 odst. 1 a § 50 zákona o ochraně přírody). Poté správní orgán označí onen „jiný veřejný 
zájem“ a přistoupí k poměření obou veřejných zájmů. 
 
II. V případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou v kolizi, obdobně jako v případě kolize 
základních práv, musí správní úřad totiž nejprve řádně určit a individualizovat na konkrétní 
případ oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, a poté porovnat závažnost obou v kolizi stojících 
veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z obou chráněných veřejných zájmů nesmí svými 
negativními důsledky přesahovat pozitiva. Při řešení kolize veřejných zájmů je třeba, aby bylo 
zachováno maximum z obou kolidujících zájmů, přičemž by mělo být identifikováno jádro a 
periferie kolidujícího veřejného zájmu. 
 
III. Výrazná převaha jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody podle § 56 zákona o 
ochraně přírody a krajiny může být dána pouze tam, kde jiný veřejný zájem nemůže být 
uspokojen jinak, tedy aniž by došlo ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvlášť 
chráněných druhů, popř. byl takový zásah minimalizován. Je přitom povinností správního orgánu 
posoudit důsledky škodlivosti stavebního zásahu ve vztahu ke konkrétním ohroženým druhům a 
posoudit konkrétní skutečnosti ve větší míře, a to v souvislosti, resp. v návaznosti na existenci 
výrazně převažujícího jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. 
 
IV. S tvrzením žalovaného, že s ohledem na princip dobré správy (§ 4 správního řádu) 
nepovažoval za možné pro tentýž záměr výjimku pro určité druhy udělit a pro jiné neudělit, soud 
nesouhlasí. Právě proto že se jedná o jiné chráněné druhy, je možné dospět k rozdílným 
závěrům o (negativním) vlivu záměru investora na jednotlivé druhy. Každý z posuzovaných druhů 
vyžaduje jiné životní podmínky a „snese“ jinou míru vyrušování či omezení. Bylo by tak jistě 
představitelné i naplnění podmínek pro udělení výjimky pro všechny posuzované druhy v rámci 
jednoho řízení až na jediný druh; takový závěr by pak potenciálně vedl k neudělení výjimky podle 
§ 56 zákona o ochraně přírody jako celku. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2013, č.j. 7A 178/2010 – 69 - 76 ) 
 (Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:   
 
Žalobce napadl u Městského soudu v Praze žalobou rozhodnutí, jímž žalovaný změnil rozhodnutí 
Krajského úřadu /KUSK/. KÚSK ve svém rozhodnutí neudělil výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje ohrožených zvláště chráněných živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (dále též „zákon o ochraně přírody“), pro záměr výstavby „Obytného souboru 
Cvrčovice, k. ú. Podolanka“. Žalovaný toto rozhodnutí změnil tak, že výjimku udělil. 
(…) 
Z obsahu napadeného rozhodnutí soud zjistil: 
Napadeným rozhodnutím žalovaný změnil rozhodnutí KÚSK tak, že výjimku udělil. v obecné rovině vyložil, 
co obnáší ochrana zvlášť chráněných druhů zařazených do kategorie ohrožené podle § 50 odst. 1 a 2 
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zákona o ochraně přírody a že výjimku z této ochrany lze udělit za podmínek stanovených v § 56 
citovaného zákona, a poukázal konkrétně na důvod dle § 56 odst. 3 písm. h) – „z ostatních naléhavých 
důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch, které jsou sociální a ekonomické povahy, 
jež mají příznivé důsledky pro životní prostředí“. Žalovaný poté upozornil na své rozhodnutí č. j. 
6427/500/09 103118/ENV/09, kterým potvrdil rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, 
jímž byla pro tentýž záměr udělena výjimka z ochrany pro ohrožené zvláště chráněné druhy. 
Žalovaný dospěl k závěru, že byly splněny všechny podmínky stanovené v § 56 zákona o ochraně přírody 
pro povolení výjimky z ochrany: byla prokázána převaha jiného veřejného zájmu, neexistence jiného 
uspokojivého řešení i skutečnost, že populace druhů zůstanou zachovány ve stavu příznivém z hlediska 
jejich ochrany. Pokud jde o zájem na ochraně ohrožených druhů žijících v dané lokalitě nebo zde 
získávajících potravu (žalovaný odkazuje na jejich přehled v rozhodnutí KÚSK) žalovaný uvádí, že mohou 
být tyto druhy záměrem dotčeny, nicméně odkazuje na navržený pás izolační zeleně. Tento pás spolu se 
sousední plochou poskytnou dotčeným druhům dostatečný prostor pro existenci a stávající ekosystém 
zůstane zachován. Jiný veřejný zájem shledal žalovaný v sociálním či ekonomickém rozvoji obce 
Podolanka; dokládá jej schválený územní plán obce. Příznivé důsledky pro životní prostředí pak lze 
spatřovat i ve vybudování čistírny odpadních vod, která je navržena spolu se stavbou rodinných domů a 
měla by sloužit i k napojení stávajících domů. Konečně žalovaný přihlédl též ke stanovisku Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR , že zájem na realizaci projektu významně převažuje nad zájmem na ochraně 
přírody.  
Na výzvu soudu se jako osoba zúčastněná na řízení dne 22. 2. 2013 soudu přihlásila Obec Podolanka, 
avšak k podané žalobě se nijak nevyjádřila. 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
Soud v Praze předně konstatuje, že žalobce je občanským sdružením zabývajícím se ochranou přírody a 
krajiny a byl účastníkem správního řízení, z něhož vzešlo napadené rozhodnutí. Žalobce tvrdí, že v řízení 
byl hrubě zkrácen na svých právech, což způsobilo nezákonnost napadeného rozhodnutí. Správní soudy 
dlouhodobě zastávají výklad § 65 odst. 2 s. ř. s. ve vztahu k občanským sdružením zabývajícím se 
ochranou přírody, že občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, 
může úspěšně namítat nezákonnost rozhodnutí, avšak jen potud, tvrdí-li, že v řízení byla zkrácena jeho 
procesní práva. Pod procesní práva žalobce soud podřazuje i právo na to, aby se správní orgán vypořádal s 
jeho námitkami v průběhu správního řízení (k tomu srov. např. rozsudky Nejvyššího správního sudu ze dne 
29. 7. 2004, č. j. 7 A 139/2001-67, publ. pod č. 379/2004 Sb. NSS, ze dne 7. 12. 2005, č. j. 3 As 
8/2005-118, publ. pod č. 825/2006 Sb. NSS). V projednávané věci tak soud neměl pochybnosti o aktivní 
žalobní legitimaci, neboť namítaná nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů jistě mohla žalobce 
zkrátit na jeho právu na řádné odůvodnění rozhodnutí. Žaloba je též s ohledem na § 68 písm. a) s. ř. s. 
přípustná. 
Městský soud v Praze přistoupil k posouzení namítajícího nesrozumitelnost výroku rozhodnutí. Výroková 
část napadeného rozhodnutí zní: „Rozhodnutí KÚSK č. j. 162922/2008/KUSK spis. zn. SZ-
162922/2009/KUSK9 ze dne 16. 12. 2009 se mění tak, že výjimka se uděluje.“ V záhlaví rozhodnutí je 
pak uvedeno, že žalovaný rozhodoval o odvolání investora proti prvostupňovému rozhodnutí KÚSK, jímž 
nebyla udělena výjimka „podle § 56 zákona ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje 
ohrožených zvláště chráněných živočichů, a to ze zákazu rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit, poškozovat 
či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla v souvislosti se záměrem výstavby Obytného 
souboru Žalobce považuje výrok za neurčitý, neboť není zřejmé, na které pozemky se výjimka vztahuje. S 
touto námitkou se městský soud neztotožnil. Ze záhlaví rozhodnutí je patrné, že se výjimka vztahuje k 
označenému záměru a je udělena pro uvedené druhy. Soud považuje takovou specifikaci (byť je nutno ji 
dovozovat ze záhlaví rozhodnutí a výroku zároveň) ještě za dostatečně určitou, aby bylo lze dovodit, na co 
a kde výjimka dopadá. Podmínkám stanoveným v § 68 odst. 2 správního řádu tak rozhodnutí žalovaného 
dostojí. 
Dále soud přistoupil k posouzení námitky žalobce o nedostatečnosti odůvodnění napadeného rozhodnutí. 
Soud vycházel z následující právní úpravy: 
Zákon o ochraně přírody stanoví v § 50 základní podmínky pro ochranu zvlášť chráněných živočichů; ti 
jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích (odst. 1 tohoto ustanovení). Je zakázáno škodlivě 
zasahovat do jejich přirozeného vývoje, 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. 
Výjimky ze zákazu těchto činností může svým rozhodnutím povolit orgán ochrany přírody (§ 56 odst. 1 
citovaného zákona, ve znění před novelou provedeno zákonem č. 349/2009 Sb., neboť dle čl. II bod 2 
naposled uvedeného zákona se řízení zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle 
dosavadních právních předpisů), a to za kumulativního splnění následujících podmínek: 
− jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody (§ 56 odst. 1), 
− je naplněn některý z důvodů (zájmů) uvedených v § 56 odst. 3 písm. a) až i), 
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− neexistuje jiné uspokojivé řešení (§ 56 odst. 3 in fine), 
− populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany (§ 56 odst. 3 in fine). 
Pokud jde o pojmy veřejný zájem a jiný veřejný zájem, vyjádřil se k nim v kontextu zde rozebíraného 
ustanovení i Nejvyšší správní soud v rozsudku z 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012- 161 (dostupný na 
www.nssoud.cz). Uvedl, že: „Zásada ochrany veřejného zájmu neznamená, že by správní orgány měly 
veřejný zájem, přesněji řečeno veřejné zájmy, samy formulovat, to je zásadně úkolem moci zákonodárné. 
Úkolem správních orgánů je při aplikaci zákonů, které jednotlivé veřejné zájmy definují, v jednotlivých 
případech takto obecně formulované veřejné zájmy konkretizovat. Ústavní soud k otázce definování 
veřejného zájmu ve správním řízení uvedl, že „veřejný zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován 
v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech 
rozporů a připomínek. Z odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem 
převážil nad řadou jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování …“ 
(nález ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; rozhodnutí Ústavního soudu citovaná v tomto rozsudku 
jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz).“ (bod 34 cit. rozsudku). 
Správní orgán, který aplikuje § 56 zákona o ochraně přírody, musí v konkrétním případě tedy nejprve 
konkrétně určit, jaké veřejné zájmy jsou posuzovány a stojí proti sobě. Na jedné straně to bude pravidelně 
ochrana přírody a krajiny, konkrétně ochrana zvlášť chráněných živočichů (§ 56 odst. 1 a § 50 zákona o 
ochraně přírody). Poté správní orgán označí onen „jiný veřejný zájem“ a přistoupí k poměření obou 
veřejných zájmů. Musí však mít na paměti, že „V případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou v kolizi, 
obdobně jako v případě kolize základních práv, musí správní úřad totiž nejprve řádně určit a 
individualizovat na konkrétní případ oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, a poté porovnat závažnost obou 
v kolizi stojících veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z obou chráněných veřejných zájmů nesmí 
svými negativními důsledky přesahovat pozitiva. Při řešení kolize veřejných zájmů je třeba, aby bylo 
zachováno maximum z obou kolidujících zájmů, přičemž by mělo být identifikováno jádro a periferie 
kolidujícího veřejného zájmu a z obou veřejných zájmů, které jsou ve hře, by mělo být zachováno alespoň 
jejich jádro.“ (rozsudek 6 As 65/2012-161, bod 41). Pro úplnost pak Městský soud v Praze upozorňuje 
svůj dřívější rozsudek, jehož závěry jsou plně použitelné i na nyní projednávaný případ: „Výrazná převaha 
jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny může 
být dána pouze tam, kde jiný veřejný zájem nemůže být uspokojen jinak, tedy aniž by došlo ke škodlivému 
zásahu do přirozeného vývoje zvlášť chráněných druhů, popř. byl takový zásah minimalizován. Je přitom 
povinností správního orgánu posoudit důsledky škodlivosti stavebního zásahu ve vztahu ke konkrétním 
ohroženým druhům a posoudit konkrétní skutečnosti ve větší míře, a to v souvislosti, resp. v návaznosti na 
existenci výrazně převažujícího jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody.“ (rozsudek 
Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2006, č. j. 11 Ca 41/2006-61). 
V posuzovaném případě však žalovaný shora naznačeným povinnostem nedostál. V rozhodnutí uvedl, že 
zájem na ochraně přírody je reprezentován zájmem na ochraně druhů, které žijí či získávají potravu na 
dotčeném území. Jiný veřejný zájem představuje zájem ekonomické a sociální povahy na rozvoji obce 
Podolanka; žalovaný však svou úvahu dále nerozvíjí. Posléze pak žalovaný ani nepřistoupil k poměření 
obou veřejných zájmů, a odhodlal se pouze k povšechnému konstatování, že jiný veřejný zájem výrazně 
převážil zájem na ochraně přírody a krajiny. Pokud pak jde o splnění dalších podmínek stanovených v § 
56 zákona o ochraně přírody pro udělení výjimky, žalovaný je též řádně neodůvodnil. Možnosti, resp. 
neexistenci jiného řešení se nevěnoval vůbec a odůvodnění udržení populace dotčených druhů ve stavu 
příznivém z hlediska ochrany měla (nejspíše) sloužit pasáž věnující se izolačnímu pásu zeleně, nicméně 
žalovaný neuvedl žádné konkrétní důvody pro svůj závěr. 
Nedostatečnost odůvodnění napadeného rozhodnutí je o to výraznější, že žalovaný napadeným 
rozhodnutím změnil rozhodnutí prvního stupně. Poněvadž rozhodnutí o odvolání dochází ke zcela 
opačnému závěru než rozhodnutí prvního stupně, musí jeho odůvodnění představovat komplexní oporu pro 
učiněný výrok (neboť v takovém případě se odůvodnění rozhodnutí prvního stupně ve své celistvosti ocitá 
„mimo hru“) a zároveň též z něj musí být zřejmé, proč je závěr orgánu prvního stupně nesprávný a bylo 
nutno jej změnit. Napadené rozhodnutí tak odporuje požadavkům kladeným na řádné odůvodnění 
správního rozhodnutí v § 68 odst. 3 správního řádu. Žalovaný, ač rozhodoval o odvolání investora, se měl v 
odůvodnění taktéž alespoň stručně vypořádat s námitkami účastníků správního řízení, které vznesli v 
řízení před KÚSK. Tito účastníci své námitky neopakovali v odvolacím řízení, ale to lze přičítat tomu, že 
rozhodnutí KÚSK svědčilo jejich názoru. Žalovaný se žádným způsobem nevyjádřil k jedinému odbornému 
vyjádření, která účastníci správního řízení předložili a podpořili jimi svá tvrzení o jedinečnosti posuzované 
lokality z hlediska ochrany živočichů (viz např. podání Rallus o.s. ze dne 23. 11. 2009, na č. l. 27 
správního spisu). 
Městský soud v Praze pro úplnost uvádí, že nepřisvědčil bodu, že stanovisko Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR není součástí spisu. Toto stanovisko je ve správním spise založeno na č. l. 18. Nicméně soud na 
okraj podotýká, že použitelnost stanoviska v řízení je značně omezena skutečností, že se zabývalo vlivem 
záměru na zcela jiné druhy živočichů. Pokud jde o námitku chybějícího biologického průzkumu, soud se k 
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ní nemůže vyjádřit, neboť ze shora uvedeného plyne, že žalovaný závěr o vlivu záměru na dotčené 
živočichy (veřejný zájem na ochraně druhů) neučinil, nelze tedy hodnotit, zda tento (prozatím neučiněný) 
závěr má oporu v dostatečných skutkových zjištěních. 
S tvrzením žalovaného, že s ohledem na princip dobré správy (§ 4 správního řádu) nepovažoval za možné 
pro tentýž záměr výjimku pro určité druhy udělit a pro jiné neudělit, soud nesouhlasí. Právě proto že se 
jedná o jiné chráněné druhy, je možné dospět k rozdílným závěrům o (negativním) vlivu záměru investora 
na jednotlivé druhy. Každý z posuzovaných druhů vyžaduje jiné životní podmínky a „snese“ jinou míru 
vyrušování či omezení. Bylo by tak jistě představitelné i naplnění podmínek pro udělení výjimky pro 
všechny posuzované druhy v rámci jednoho řízení až na jediný druh; takový závěr by pak potenciálně vedl 
k neudělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody jako celku. Rozhodně tedy nelze přisvědčit 
názoru žalovaného, že udělení výjimky pro byť i přísněji chráněné druhy implikuje výsledek řízení o udělení 
výjimky pro tentýž záměr, pokud jde o jiné druhy. 
(…) 
 
 
 
 
 

255 
 
I. Zjevná právní nepřípustnost žádosti 
II. Zastavení řízení o žádosti o výjimku 
 
k ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění v rozhodné 
době 
k ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné 
době 
 
 
I. Pojem „zjevné právní nepřípustnosti“ je zjevně vyhrazen pouze pro takové žádosti, u nichž je 
zřejmé, že je nelze vůbec meritorně projednat – jak uvádí Nejvyšší správní soud, jde o žádosti 
žádající nemožné, neexistující či zákonem zakázané plnění ze strany správního orgánu, nebo 
žádosti ve věcech právem vůbec neupravených, či o žádosti, které uplatňují určitý právní institut, 
který sice obecně v právu existuje, ale v daném případě jej nelze uplatnit, neboť to příslušná 
právní úprava vylučuje. 
 
II. Závěr o zjevné právní nepřípustnosti nesmí vyplývat z meritorního posouzení žádosti (tj. z 
posouzení, zda lze žádosti vyhovět z hlediska zákonných podmínek), ale musí být zřejmý již ze 
žádosti samé. 
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2013, č. j. 6Ca 237/2009-35) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu: 
  
Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 26. 6. 2009, č.j. 
580/124/ENV/09, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti usnesení Krajského úřadu a toto 
rozhodnutí bylo potvrzeno. Správní orgán prvního stupně svým rozhodnutím zastavil podle § 66 odst. 1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) pro zjevnou právní nepřípustnost 
řízení o žádosti žalobce o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“).        
 (…) 
Ze správního spisu vyplynuly následující pro věc relevantní skutečnosti: 
Žalobce dne 16. 3. 2003 podal u správního orgánu prvního stupně žádost o udělení výjimky ze zákazů u 
zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona o ochraně přírody, konkrétně šlo o kuňku obecnou, vranku 
obecnou, vranku pruhoploutvou, užovku obojkovou a střevli potoční, tedy druhy, které se vyskytují v oblasti 
vodního toku Ostravice, říční km 15,825 – 16,415. V žádosti uvedl, že vodní tok Ostravice je v zájmovém 
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území již v minulosti upraven v podélném i příčném směru s opevněním kamenným záhozem. Protéká 
v souběhu s železniční tratí, která je ohrožena břehovou nátrží vytvořenou při povodních v roce 1997. V 
korytě se hojně tvoří štěrkové nánosy. Jako odůvodnění požadavku žalobce uvedl, že podle vyhlášky č. 
470/2001 Sb. je nátrž závažnou závadou v korytě vodního toku. Je proto povinností správce vodního toku 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. tuto nátrž opravit, a zamezit tak jejímu dalšímu zvětšování a 
ohrožení přilehlé železniční tratě. Při pracích však dojde k zásahu do životních podmínek vyjmenovaných 
druhů. Správní orgán prvního stupně na základě této žádosti vydal rozhodnutí, kterým povolil výjimku ze 
zákazu škodlivě zasahovat do biotopu a do přirozeného vývoje ohrožených druhů kuňka obecná, vranka 
obecná, vranka pruhoploutvá, užovka obojková a střevle potoční, za účelem opravy nátrže v korytě 
vodního toku Ostravice – Paskov Stanovil přitom podmínky, které reflektovaly opatření k ochraně těchto 
druhů uvedená v biologickém hodnocení předloženém žalobcem.  Jak již uvedl žalobce v žalobě, Městský 
soud v Praze rozsudkem ze dne 31. 1. 2007 sp. zn. 8 Ca 75/2004 toto rozhodnutí žalovaného zrušil a věc 
mu vrátil k dalšímu řízení. Důvodem zrušení rozhodnutí byla skutečnost, že se žalovaný ani správní orgán 
prvního stupně v řízení nezabýval vůbec otázkou, zda jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmy 
ochrany přírody (kritérium výrazné převahy je zákonným kritériem uvedeným v ustanovení § 56 zákona o 
ochraně přírody); zabýval se pouze tím, zda jiný veřejný zájem pouze převažuje nad zájmem ochrany 
přírody.  
Žalovaný rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění 
doslova uvedl argumentaci rozsudku Městského soudu v Praze a dále uvedl, že správní řízení bylo 
původně pravomocně ukončeno dnem 18. 2. 2004, rozsudek Městského soudu však tuto právní moc 
prolomil, v dalším řízení tak bude nutné otázku výrazně převažujícího veřejného zájmu nad zájmem 
ochrany přírody při absenci relevantního přechodného ustanovení posuzovat podle § 56 zákona o ochraně 
přírody novelizovaného zákonem č. 218/2004 Sb., který nabyl účinnosti dnem 28. 4. 2004. Z ustanovení 
§ 56 odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona o ochraně přírody v novelizovaném znění pak vyplývá povinnost 
správního orgánu posoudit v konkrétní věci, zda došlo kumulativně k naplnění podmínek stanovených 
tímto ustanovením, tj. zda existuje jiný veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany přírody, 
existuje-li pro tento posuzovaný veřejný zájem naléhavý důvod, bude-li mít posuzovaný veřejný zájem 
příznivé důsledky na životní prostředí, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, a současně je povinen též 
posoudit, zda populace příslušného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany přírody.        
S ohledem na zajištění zásady dvojinstančnosti správního řízení žalovaný v odůvodnění uvedl, že takové 
posouzení musí učinit správní orgán prvního stupně, a to po „posouzení základní otázky, zda žádost 
(žalobce) o povolení výjimky podle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody z roku 2003 vůbec obstojí za 
současného znění zákona o ochraně přírody“. Tento poukaz na nutnost předběžného posouzení 
skutečnosti, zda žádost „obstojí“, žalovaný již blíže nerozvedl. 
Správní orgán prvního stupně dne 22. 1. 2009 usnesením řízení o žádosti žalobce zastavil z důvodu zjevné 
právní nepřípustnosti žádosti podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu. V odůvodnění uvedl, že žádost 
žalobce ze dne 21. 5. 2003 neobstojí podle současného znění zákona. Účinností zákona č. 218/2004 Sb. 
došlo k zásadní změně ustanovení § 56 zákon o ochraně přírody. Původní žádost z roku 2003 již podle 
nové právní úpravy neobstojí zvláště s ohledem na ustanovení § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody, 
neboť kromě podmínky výrazné převahy jiného veřejného zájmu musí být splněny i další taxativně určené 
podmínky, jejichž existence musí být prokázána. Dále je nutno prokázat neexistenci jiného uspokojivého 
řešení a skutečnost, že populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany. Dále 
správní orgán prvního stupně uvedl, že řízení o povolení výjimky je návrhovým řízením, tedy břemeno 
dokazování je na žadateli. 
Žalovaný v napadeném rozhodnutí k této sporné otázce uvedl, že plně souhlasí se závěrem správního 
orgánu prvního stupně o absolutním a nevratném pozbytí možnosti meritorního projednání žádosti 
žalobce podané v roce 2003 pro nastalý rozpor obsahu žádosti s hmotným právem. Žádost žalobce svým 
obsahem konvenovala podle žalovaného se zněním ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody ve znění 
účinném do 27. 4. 2004. Jiná situace nastala po novelizaci tohoto ustanovení zákonem č. 218/2004 Sb. 
a žalovaný v této části plně odkázal na odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Nad 
rámec této argumentace doplnil, že žádost žalobce obsahem odpovídala (z dnešního pohledu 
benevolentním a kusým) požadavkům ustanovení § 56 odst. 1 (tehdy jediného rozhodného odstavce) 
zákona o ochraně přírody ve znění účinném do 27. 4. 2004. Zcela odlišně se podle žalovaného však jeví 
obsah žalobcovy žádosti ve vztahu k požadavkům ustanovení § 56 odst. 1 (které zůstalo zachováno beze 
změny) ve spojení s novým ustanovením § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody. Žádost žalobce však 
žádné z nově přistoupivších kritérií pro povolení výjimky nijak nereflektovala. Žalovaný dále uvedl, že nabyl 
přesvědčení, že hmotněprávní úprava výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1 
zákona o ochraně přírody ve znění účinném do 27. 4. 2004 a hmotněprávní úprava výjimek ze zákazů u 
zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1 a 3 zákona o ochraně přírody ve znění účinném od 28. 4. 
2004 jsou vzájemně natolik odlišné, že to z obou typů výjimek fakticky činí dva rozdílné instituty zvláštní 
druhové ochrany přírody, což se nutně promítá i do vedení správního procesu sloužícího k realizaci a 
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ochraně těchto hmotněprávních institutu mj. tím, že nelze lege artis transformovat řízení vedené ve věci 
povolení výjimky podle staré úpravy do řízení ve věci povolení výjimky podle nové úpravy, nýbrž nezbývá, 
než řízení o překonané výjimce pro ex lege nastalou právní nepřípustnost původně perfektní žádosti 
zastavit a vést případně nové správní řízení o jiném předmětu – výjimce předvídané současně účinnou 
právní úpravou.  
Soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Podstatou žalobních námitek je spor o to, zda v 
posuzovaném případě byly splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního 
řádu, tedy pro zastavení řízení z důvodu zjevné právní nepřípustnosti žádosti žalobce, či nikoliv. 
Rozhodné ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu je velmi stručné: „Řízení o žádosti správní 
orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.“ Pojem „zjevné právní 
nepřípustnosti“ je typickým neurčitým právním pojmem, jehož obsah se naplňuje konkrétním obsahem 
teprve jeho samotnou interpretací a aplikací v konkrétním případě. Pokud jde o literaturu, již první vydání 
komentáře ke správnímu řádu (J. Vedral: Správní řád - komentář. Polygon, 2006, str. 315 a násl.) jako 
příklady zjevné právní nepřípustnosti uvádí např. situaci, kdy o přiznání oprávnění vázaného na dosažení 
určitého věku žádá osoba, která této hranice nedosáhla, příp. žádost o přiznání určitého oprávnění, které 
může získat toliko právnická osoba, podá osoba fyzická a jako obecnou charakteristiku nově zaváděného 
ustanovení uvádí: „Smyslem tohoto ustanovení je to, aby se takovou žádostí, u které je zcela zjevné, že jí 
nemůže být vyhověno, neboť to právní úprava neumožňuje, správní orgán nemusel po věcné stránce 
zabývat, neboť by to bylo zjevně bezpředmětné a výsledek řízení by byl naprosto stejný ... Žádost může být 
kvalifikována jako zjevně nepřípustná, pokud při jejím posuzování nebude správní orgán muset uplatňovat 
správní uvážení, resp. vykládat neurčité právní pojmy. V takovém případě by podle ustanovení § 45 odst. 3 
postupovat nešlo a správní orgán by musel žádost posuzovat meritorně a teprve na základě proběhlého 
správního řízení ji případně zamítnout rozhodnutím podle § 67 odst.1.“ 
Nejvyšší správní soud se poté blíže zabýval obecnou charakteristikou pojmu „zjevné právní nepřípustnosti“ 
v obou žalobcem zmiňovaných rozhodnutích. V rozsudku ze dne 9. 1. 2008, ve věci sp. zn. 1 As 45/2007, 
konstatoval, že „zjevná právní nepřípustnost žádosti znamená, že takové žádosti nelze vyhovět, neboť to 
právní úprava neumožňuje. Bude se tedy jednat např. o podání žádající nemožné, neexistující či zákonem 
zakázané plnění ze strany správního orgánu, nebo žádosti ve věcech právem vůbec neupravených. Rovněž 
se může jednat o situace, kdy žadatel uplatňuje určitý právní institut, který sice obecně v právu existuje, 
ale v daném případě jej nelze uplatnit, neboť to příslušná právní úprava vylučuje (např. uplatnění odvolání 
v blokovém řízení podle § 84 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, či podání nepřípustné pro 
uplynutí objektivní prekluzivní lhůty). Obdobně lze za zjevně právně nepřípustnou považovat za určitých 
okolností i žádost (obecně právně přípustnou), kterou ze strany žadatele v konkrétním případě zjevně a 
bez dalšího dojde k obcházení či zneužití práva.  
V rozsudku ze dne 7. 5. 2008, ve věci sp. zn. 2 As 74/2007, pak Nejvyšší správní soud při výkladu 
ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu dospěl k tomu, že „zjevná právní nepřípustnost“ 
představuje neurčitý právní pojem, který je však nutno vykládat restriktivním způsobem. Podle § 45 odst. 
3 správního řádu totiž takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví. Z důvodu ochrany práv 
účastníků řízení je proto možno k tomuto způsobu rozhodnutí přikročit jen tehdy, jestliže je skutečně již na 
první pohled zřejmé, že žádosti nelze vyhovět. To znamená, že tato nepřípustnost musí být patrna již ze 
samotné žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování. S ohledem na toto 
konstatování je vhodné připomenout i kontext případu, z něhož citovaný závěr vzešel: Šlo o situaci, kdy 
došlo na základě žádosti správce pozemní komunikace k odtažení motorového vozidla. Poté převzal toto 
vozidlo žalobce (obec) a předal je na odstavnou plochu. V mezidobí bylo zjištěno, že provozovatelem 
předmětného vozidla byla jistá fyzická osoba, která je nabyla kupní smlouvou. Žalobce ji tedy vyzval, aby 
se přihlásila a nárokovala navrácení věci, která je jejím majetkem. Tato výzva se však žalobci vrátila, 
protože se jí nepodařilo doručit (adresátka se odstěhovala). Na základě toho žalobce dovodil, že na něj 
přešlo vlastnictví k předmětnému vozidlu na základě § 135 občanského zákoníku, a z toho důvodu 
požádal správní orgán na úseku dopravy o provedení změny vlastníka motorového vozidla a vystavení 
druhopisu technického průkazu. Tento orgán zastavil řízení o převodu vlastnictví předmětného automobilu 
na základě žádosti žalobce, neboť shledal, že se jedná o žádost zjevně právně nepřípustnou. V odůvodnění 
rozhodnutí uvedl, že změnu údajů v registru vozidel nelze provést, jelikož neexistuje právní titul osvědčující 
změnu vlastníka. Nejvyšší správní soud takový postup označil za vadný, neboť k závěru o zjevné právní 
nepřípustnosti dospěl správní orgán až na základě úvahy, že jakékoliv prohlášení o zařazení majetku do 
vlastnictví obce, či protokol o převzetí vozidla, nelze správním orgánem považovat za zákonný ani právně 
uznatelný doklad osvědčující změnu vlastníka motorového vozidla. To znamená, jak Nejvyšší správní soud 
konstatoval, že „k závěru o zjevné právní nepřípustnosti předmětné žádosti správní orgány došly až na 
základě jejího meritorního posouzení a poté, co vyhodnotily přiložené doklady (protokol o předání a 
převzetí opuštěného vozidla, prohlášení o zařazení majetku do vlastnictví obce). Ve skutečnosti tedy 
podaná žádost svojí podstatou nebyla zjevně právně nepřípustná (např. proto, že ji podal neoprávněný 
subjekt či že by její podání výslovně vylučovala zákonná úprava), takže by se s ní správní orgán I. stupně 
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věcně vůbec nemusel zabývat, nýbrž právě naopak se s ní tento orgán vypořádal věcně a – materiálně 
vzato - ji neshledal důvodnou.“ 
Z těchto dvou judikátů vyplývají pro posuzovanou věc dvě základní hlediska výkladu pojmu „zjevné právní 
nepřípustnosti“ žádosti žalobce: 
Předně je tento pojem zjevně vyhrazen pouze pro takové žádosti, u nichž je zřejmé, že je nelze vůbec 
meritorně projednat – jak uvádí Nejvyšší správní soud, jde o žádosti žádající nemožné, neexistující či 
zákonem zakázané plnění ze strany správního orgánu, nebo žádosti ve věcech právem vůbec 
neupravených, či o žádosti, které uplatňují určitý právní institut, který sice obecně v právu existuje, ale v 
daném případě jej nelze uplatnit, neboť to příslušná právní úprava vylučuje. Jinak řečeno, pojem zjevné 
právní nepřípustnosti je vztažen nikoliv k „zákonnosti“ žádosti, jejímu meritornímu obsahu, ale k nároku, 
který je jí uplatněn. 
S tím souvisí druhý aspekt výkladu tohoto pojmu – závěr o zjevné právní nepřípustnosti nesmí vyplývat z 
meritorního posouzení žádosti (tj. z posouzení, zda lze žádosti vyhovět z hlediska zákonných podmínek), 
ale musí být zřejmý již ze žádosti samé.  
Pokud soud aplikuje tato výkladová východiska na projednávanou věc, nelze než dospět k závěru, že 
postup správního orgánu prvního stupně i žalovaného nebyl správný. 
Správní orgán prvního stupně i žalovaný staví svůj závěr o zjevné právní nepřípustnosti žádosti žalobce na 
tom, že tato žádost „neobstojí“ z hlediska obsahového ve světle novelizovaného ustanovení § 56 zákona o 
ochraně přírody, resp. že ji nelze za účinnosti tohoto novelizovaného znění projednat. Již toto konstatování 
ovšem nasvědčuje tomu, že žalovaný i správní orgán prvního stupně směšují kritérium zjevné 
nepřípustnosti, jak bylo výše vysvětleno, a kritérium důvodnosti (souladu s hmotněprávními podmínkami). 
Ze samotné změny příslušného ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody zjevná nepřípustnost žalobcovy 
žádosti ve výše naznačeném smyslu nevyplývá. 
Podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody ve znění do 27. 4. 2004 platilo, že výjimky ze 
zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 
49, 50 a § 51 odst. 2 téhož zákona může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody. 
Ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody ve znění účinném od 28. 4. 2004 pak zůstalo 
nezměněno. Zásadní změna příslušné novelizace zákonem č. 218/2004 Sb. spočívala ve vložení odstavce 
3, který stanovil, že výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů lze udělit jen 
a) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, 
b) v zájmu obrany státu, 
c) v zájmu bezpečnosti leteckého provozu nebo provozu na dopravně významné vodní cestě, nebo v zájmu 
stavby dálnice a rychlostní silnice, 
d) v zájmu předcházení závažným škodám na úrodě, domácích zvířatech či lesích nebo závažným škodám 
v rybářském nebo vodním hospodářství, 
e) za účelem ochrany živočichů, rostlin nebo jejich stanovišť nebo ochrany přírodních stanovišť, 
f) pro účely výzkumu nebo vzdělávání, 
g) pro účely opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním 
areálu druhu nebo pro chov v zajetí pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin, 
h) z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch, které jsou sociální 
a ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní prostředí, nebo 
i) v zájmu využívání určitých ptáků pro sokolnické účely podle zvláštního právního předpisu. Výjimku bylo 
lze udělit jen tehdy, neexistovalo-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného druhu bude udržena v 
příznivém stavu z hlediska ochrany. 
Z hlediska posouzení prvního aspektu zjevné nepřípustnosti je podstatná naprostá totožnost ustanovení § 
56 odst. 1 zákona o ochraně přírody – žalobce se stále v řízení domáhal povolení výjimky ze zákazů 
stanovených zákonem o ochraně přírody u zvláště chráněných druhů živočichů a zákon i po své novelizaci 
udělení takové výjimky nadále umožňoval. V důsledku novelizace předmětného ustanovení nedošlo k 
tomu, že by se taková žádost stala žádostí ve věci právem vůbec neupravené, nemožné, neexistující, či že 
by uplatňovala určitý právní institut, který v daném případě nelze uplatnit, neboť to příslušná právní 
úprava vylučuje. 
Podstata změny ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody spočívala ve vymezení dalších podmínek, za 
nichž lze výjimku skutečně povolit. Úprava obsažená v ustanovení § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody 
napříště jednak vymezila taxativně okruhy veřejného zájmu, tedy poněkud blíže specifikovala neurčitý 
právní pojem užitý již v ustanovení § 56 odst. 1 zákona, jednak vymezila v poslední větě obecné podmínky 
pro vyhovění žádosti (neexistence jiného uspokojivého řešení a udržení populace daného druhu v 
příznivém stavu z hlediska ochrany). I tyto podmínky jsou však bez výjimky vymezeny rovněž neurčitými 
právními pojmy, při jejichž interpretaci musí orgán ochrany přírody nepochybně užít správní úvahy, a to 
úvahy opřené o skutková zjištění. Závěr o nenaplnění těchto podmínek nelze bez dalšího (slovy výše 
citovaného judikátu Nejvyššího správního soudu: „na první pohled“) učinit již z pouhé žádosti bez byť i 
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minimální skutkové a právní úvahy o obsahu žádosti. Jde tedy již o meritorní posouzení žádosti, o její 
věcný přezkum, a závěr o nenaplnění podmínek podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody 
již pojmově nemůže být ničím jiným, než závěrem o přípustnosti žádosti. Tento závěr pak nutně musí vést 
k zamítnutí či vyhovění žádosti, nikoliv k zastavení řízení pro zjevnou právní nepřípustnost žádosti. 
Žalovaný i správní orgán prvního stupně se omezil na konstatování, že žádost žalobce „nemůže obstát“ 
podle novelizované právní úpravy. Přitom celá argumentace obou správních orgánů stojí na tom, že obsah 
žádosti a podklady poskytnuté žalobcem neosvědčují naplnění kritéria podle ustanovení § 56 odst. 3 
písm. h) zákona o ochraně přírody (akcentoval přitom i břemeno tvrzení a břemeno důkazní žalobce k 
prokázání rozhodných skutečností). Je tedy zjevné, že k tomuto závěru žalovaný i správní orgán prvního 
stupně přistoupil po jakémsi předběžném věcném vyhodnocení žádosti žalobce, jedná se tedy o situaci 
analogickou se situací, jež byla popsána ve výše citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci 
sp. zn. 2 As 74/2007. Tím už však orgán ochrany přírody přistoupil ke zkoumání, zda existují předpoklady 
pro povolení výjimky. Pro závěr o zjevné právní nepřípustnosti by však bylo rozhodné pouze zjištění, zda 
žalobce mohl vůbec žádost podat. 
Dospěl-li žalovaný k závěru, že pro absenci intertemporálních ustanovení zákona č. 218/2004 Sb. bude 
nutno aplikovat ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody v novelizovaném znění (a soud tento závěr pro 
tuto chvíli nezpochybňuje, neboť není předmětem jeho přezkumu), měl posoudit žádost žalobce podle 
tohoto ustanovení věcně a po provedení potřebných úkonů o žádosti rozhodnout. 
 
 
 
 
 

256 
 
Ochrana přírody a veřejný zájem na výstavbě bytů 
 
k ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné 
době 
 
 
V případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou v kolizi, obdobně jako v případě kolize 
základních práv, musí správní úřad totiž nejprve řádně určit a individualizovat na konkrétní 
případ oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, a poté porovnat závažnost obou v kolizi stojících 
veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z obou chráněných veřejných zájmů nesmí svými 
negativními důsledky přesahovat pozitiva. 
  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. května 2013, č. j. 6 As 65/2012-161) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
         
Žalovaný vydal napadené správní rozhodnutí, jímž potvrdil rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR, kterým byla osobě zúčastněné na řízení ad 1) povolena výjimka podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) ze 
zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů pro realizaci stavby 
nazvané dle projektové dokumentace „Milíčovský háj jih a východ obytný soubor“. Konkrétně se jednalo o 
výjimku ze zákazu rušit a poškozovat živočichy užívaná sídla, a to pro kriticky ohrožený druh skokan 
skřehotavý, silně ohrožené druhy kuňka ohnivá, skokan zelený, čolek obecný, čolek velký, ještěrka 
obecná, slepýš křehký a ledňáček říční. 
(…) 
Na základě uvedené žaloby bylo napadené správní rozhodnutí zrušeno rozsudkem Městského soudu v 
Praze ze dne 10. 10. 2012, č. j. 5 Ca 77/2009 - 126, protože žalovaný dostatečně nevypořádal odvolací 
námitky žalobce. Požadovanou výjimku lze totiž podle § 56 odst. 3 písm. e) zákona o ochraně přírody a 
krajiny udělit pouze tehdy, když se kumulativně naplní podmínky, že je pro udělení výjimky naléhavý 
důvod s výrazně převažujícím veřejným zájmem, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a že populace 
chráněného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska její ochrany. Žalovaný v napadeném 
rozhodnutí nevysvětlil svůj závěr, že předmětná bytová zástavba je naléhavým důvodem sociální povahy 
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s výrazně převažujícím veřejným zájmem. Žalovaný se dále podle městského soudu nevypořádal 
s odvolací námitkou žalobce týkající se připomínek obsažených ve vyjádření hydrologa dr. V. Rovněž u 
naplnění podmínky pro udělení výjimky spočívající v neexistenci jiných uspokojivých řešení městský soud 
dospěl k závěru, že z napadeného správního rozhodnutí nelze shledat, na jakých důvodech spočívá závěr 
žalovaného o neexistenci jiných uspokojivých řešení. 
(…) 
Osoba zúčastněna na řízení ad 1) spatřuje další důvod nezákonnosti napadeného rozhodnutí městského 
soudu v tom, že městský soud se zabýval zejména tím, zda je v posuzovaném případě dán veřejný zájem 
kolidující s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny, avšak stranou ponechal skutečnost, že správní 
orgán I. stupně jako další důvody udělení výjimky uvedl ochranu živočichů nebo jejich stanovišť a 
opětovné osídlení určitého území populací druhu nebo opětovné vysazení v původním areálu druhu. K 
tomu je podle Nejvyššího správního soudu v prvé řadě zapotřebí uvést, že zmíněné důvody byly uvedeny 
pouze ve vztahu k některým živočichům, naopak ostatních kriticky a silně ohrožených živočichů se 
netýkaly, a pouze argument veřejného sociálního zájmu na bydlení byl postaven vůči ochraně všech 
živočichů, jichž se výjimka týká. Ostatně i sám žalovaný ve své kasační stížnosti jako jeden z argumentů 
uvedl, že ve velice krátkém horizontu přestane být předmětné území vhodným biotopem pro chráněné 
druhy. Sám tedy s efektem ochrany živočichů a jejich stanovišť na dotčeném území příliš nepočítá. Věcné 
argumenty o tom, zda zamýšlená opatření mohou alespoň vůči některým z chráněných živočichů mít 
pozitivní efekt, ve správním řízení nebylo možno s ohledem na jeho výše uvedené procesní vady ani řádně 
objasnit. 
Zásadní otázkou zůstává, zda může být udělená výjimka odůvodněna veřejným zájmem na výstavbě bytů 
a absencí jiných uspokojivých řešení. Zásada ochrany veřejného zájmu neznamená, že by správní orgány 
měly veřejný zájem, přesněji řečeno veřejné zájmy, samy formulovat, to je zásadně úkolem moci 
zákonodárné. Úkolem správních orgánů je při aplikaci zákonů, které jednotlivé veřejné zájmy definují, v 
jednotlivých případech takto obecně formulované veřejné zájmy konkretizovat. Ústavní soud k otázce 
definování veřejného zájmu ve správním řízení uvedl, že „veřejný zájem v konkrétní věci by měl být 
zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení 
všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný 
zájem převážil nad řadou jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování 
…“ (nález ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; rozhodnutí Ústavního soudu citovaná v tomto rozsudku 
jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz). 
Zásada ochrany veřejného zájmu spočívající v hledání a přijímání takových řešení, která jsou v souladu s 
veřejným zájmem, je rovněž jednou ze základních zásad správního řízení, zakotvenou v § 2 odst. 4 
správního řádu. Formulace „soulad přijatého řešení s veřejným zájmem“ pak znamená aplikaci 
ustanovení zákonů vyjadřujících obecně jednotlivé veřejné zájmy v konkrétních případech. Přitom ve 
správním řízení mnohdy stojí několik veřejných zájmů proti sobě (či alespoň nejsou zcela v souladu) a není 
možné, aby nakonec přijaté řešení bylo v souladu se všemi veřejnými zájmy, které s rozhodovanou věcí 
souvisejí. Dále je třeba zdůraznit, že správní orgány nemají veřejný zájem samy formulovat, to je zásadně 
úkolem moci zákonodárné, naopak „úkolem správních orgánů je při aplikaci zákonů, které jednotlivé 
veřejné zájmy 
definují, v jednotlivých případech takto obecně formulované veřejné zájmy konkretizovat“ (srov. Vedral, J.: 
Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: Ivana Hexnerová – Bova Polyglon, 2012, s. 100). 
V posuzované věci je nesporným veřejným zájmem ochrana přírody a krajiny, což stanoví výslovně § 58 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny („Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem.“), který dále 
uvádí, že každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. Podle § 
2 téhož zákona se ochranou přírody a krajiny rozumí v zákoně vymezená „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.“ U zvláště chráněných živočichů zákon chrání jimi užívaná sídla a jejich biotop 
a zakazuje škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, mimo jiné poškozovat či přemisťovat jejich 
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla (§ 50). Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 56 odst. 2 písm. c) 
umožňuje povolit výjimku z uvedených zákazů mimo jiné „v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné 
bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 
ekonomického charakteru“, avšak jen tehdy, pokud „neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná 
činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany“ (§ 56 odst. 1 věta druhá). 
V posuzovaném případě bylo udělení výjimky žalovaným odůvodněno zejména právě tím, že onen 
převažující veřejný zájem v podobě důvodů sociálního charakteru, konkrétně zájem spočívající ve výstavbě 
bytů, převažuje nad veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny, tedy zde na ochraně zvláště 
chráněných živočichů. 
Přitom přestože veřejný zájem nelze zaměňovat za zájem soukromý, zároveň se uznává, že „veřejné zájmy 
jsou v řadě případů jen více či méně společnými soukromými zájmy jednotlivců a jejich skupin“ (Vedral, J., 
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citováno výše, s. 100). V posuzovaném případě je nesporným veřejným zájmem ochrana zvláště 
chráněných živočichů, neboť napadené správní rozhodnutí je rozhodnutím o udělení výjimky pro 
soukromou společnost, která hodlá realizovat svůj investiční záměr, jehož cílem je s největší 
pravděpodobností její zisk. Skutečnost, že vedlejším důsledkem podnikatelské činnosti osoby zúčastněné 
na řízení ad 1) je uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající sociální 
veřejný zájem. Jak již uvedl Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, 
„…ne každý kolektivní zájem lze označit jako veřejný zájem společnosti…“. V posuzované věci žalovaný 
dostatečně nevysvětlil, zda se vůbec v daném případě jedná o veřejný zájem, který je předmětnou 
výstavbou uspokojován. I odborná literatura přitom upozorňuje, jak již bylo zmíněno výše, že „veřejný 
zájem především nelze zaměňovat za soukromý“ (Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 8. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 82). 
Nejvyšší správní soud ovšem zdůrazňuje, že i kdyby žalovaný přesvědčivě odůvodnil, že stavební činnost 
osoby zúčastněné na řízení ad 1) je skutečně prováděna ve veřejném zájmu, bylo by třeba vycházet z toho, 
že veřejný zájem je kategorie, „která má u každého rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je spojen s 
okolnostmi řešeného případu“. Je proto nezbytné, „aby veřejný zájem byl správním orgánem výslovně 
formulován ve vztahu ke konkrétně řešené záležitosti. Je třeba jej vyvodit z právní úpravy a jejích dílů, z 
právní politiky a posouzením různých hodnotových hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech 
(sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.)“ (Hendrych, D., citováno výše, s. 83 a s. 358). 
Nejvyšší správní soud již v jednom, výslovně požadoval, aby při vážení kolize veřejného zájmu na výstavbě 
této dálnice a veřejného zájmu na ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů došlo k 
„posouzení, zda navrhovaná trasa dálnice představuje optimální řešení pro ochranu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů“ (rozsudek ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 - 323; všechna rozhodnutí 
zdejšího soudu citovaná v tomto rozsudku jsou dostupná na www.nssoud.cz). Obdobně ve vztahu k jinému 
rozhodnutí žalovaného dříve judikoval i Městský soud v Praze, který dospěl k závěru, že výrazná převaha 
jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny může 
být dána pouze tam, kde jiný veřejný zájem nemůže být uspokojen jinak, tedy aniž by došlo ke škodlivému 
zásahu do přirozeného vývoje zvlášť chráněných druhů, popř. byl takový zásah minimalizován. Je přitom 
povinností správního orgánu posoudit důsledky škodlivosti stavebního zásahu ve vztahu ke konkrétním 
ohroženým druhům a posoudit konkrétní skutečnosti ve větší míře, a to v souvislosti, resp. v návaznosti na 
existenci výrazně převažujícího jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody (srov. Rozsudek 
Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2006, č. j. 11 Ca 41/2006 - 61). 
Nejvyšší správní soud tedy shrnuje, že dospěl k závěru, že městský soud nepochybil, pokud shledal, že 
žalovaný nedostatečně odůvodnil, v čem spatřuje naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů v příslušné 
lokalitě, kde tato výstavba zasahuje do ochrany zákonem zvlášť chráněných druhů, a to způsobem, který 
zvolila osoba zúčastněná na řízení ad 1). Pokud by pak snad i existoval naléhavý veřejný zájem na 
výstavbě bytů, nebylo prokázáno, že jej nelze uspokojit jiným řešením, které by realizovalo požadovaný 
záměr na výstavbě bytů a současně minimalizovalo případný zásah do zákonné ochrany zvlášť chráněných 
druhů živočichů. 
V případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou v kolizi, obdobně jako v případě kolize základních práv, 
musí správní úřad totiž nejprve řádně určit a individualizovat na konkrétní případ oba veřejné zájmy, které 
jsou ve hře, a poté porovnat závažnost obou v kolizi stojících veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z 
obou chráněných veřejných zájmů nesmí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva. Při řešení kolize 
veřejných zájmů je třeba, aby bylo zachováno maximum z obou kolidujících zájmů, přičemž by mělo být 
identifikováno jádro a periferie kolidujícího veřejného zájmu a z obou veřejných zájmů, které jsou ve hře, 
by mělo být zachováno alespoň jejich jádro. 
Žalobou napadené správní rozhodnutí však náležité odůvodnění, zda a proč je výstavba v předmětné 
lokalitě veřejným zájmem a jak žalovaný vážil zájem na výstavbě bytů a veřejný zájem na ochraně zvlášť 
chráněných druhů živočichů, neobsahuje, a proto výjimka jím udělená nesplňuje zákonné požadavky. 
(…) 
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I. Úvaha správního orgánu o intenzitě veřejného zájmu 
II. Posuzování variant záměru v řízení o výjimce ve vztahu k procesům SEA a EIA 
 
k ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné 
době 
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I. Podle soudu není nutné, aby správní úřad jednotlivě reagoval na každý z podkladů 
předložených v řízení (z různých hledisek zpochybňujících vhodnost a prospěšnost zvolené trasy 
silnice R52), pokud dá najevo, že v tomto druhu řízení není možné zvažovat další dopravní řešení 
v jiných trasách a hodnotit jejich výhodnost z různých hledisek, a tento svůj postoj zdůvodní. 
Zaujme-li správní orgán takový postoj, není pak třeba, aby se zmínil o každém jednotlivém 
podkladu a ve vztahu ke každému podkladu uváděl, že ani tento podklad nemůže nic změnit na 
jeho celkovém postoji.  
 
II. To, že koridor rychlostní silnice R52 byl vymezen v územním plánu Břeclavska a že územní 
plán označil tuto silnici za veřejně prospěšnou stavbu, je jedním z dílčích argumentů, které 
přispívají k intenzitě veřejného zájmu na výstavbě. Status veřejně prospěšné stavby nevede 
automaticky k přiznání převahy veřejného zájmu na výstavbě dálnice nebo rychlostní silnice nad 
zájmem ochrany přírody; je však jedním z významných kritérií, které vstupují do hodnocení 
správního orgánu podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
 
III. Podle názoru soudu nelze z úvah o veřejném zájmu vyloučit politickou vůli, zde vyjádřenou na 
nejvyšší úrovni usnesením vlády a mezistátní dohodou – už proto, že představitelé moci výkonné 
jsou – byť nepřímými – reprezentanty veřejnosti a jejich úkolem je právě formulovat zájmy 
veřejnosti a uvádět je do praxe. I územní plán velkého územního celku (podle někdejší právní 
úpravy; nyní nahrazen zásadami územního rozvoje) je dokumentem politickým (na nižší 
regionální úrovni); politická je ve své podstatě celá hierarchie nástrojů územního plánování od 
politiky územního rozvoje přes zásady územního rozvoje k územním plánům (nejobecnější 
pravidla územního plánování stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj a schvaluje ji vláda; 
podrobněji je pak rozpracovávají krajské úřady a obecní úřady v přenesené působnosti, ovšem 
schvalují je zastupitelstva kraje či obce, tedy politická reprezentace na regionální či místní 
úrovni). 
 
IV. Soud nesouhlasí s tím, že poté, co bylo takto rozhodnuto o výběru varianty, by se měl orgán 
ochrany přírody v řízení podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. znovu vracet o krok zpět a vedle 
varianty trasy, s níž přichází žadatel o výjimku, zkoumat i to, jaký dopad na zvláště chráněné 
druhy budou mít i varianty jiné, v předchozích procesech již „vyloučené“: tím by se popírala 
logická návaznost jednotlivých kroků a procesy SEA a EIA by ztrácely smysl, pokud by jejich 
výsledek neměl být závazný pro další postupy. 
 
V. V řízení o výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. nemá posuzování variant místo a není 
možné dostat se do počátečních úvah správních orgánů a pořizovatelů územních plánů o 
variantách trasy komunikace a do procesu SEA jaksi „oklikou“ přes řízení o výjimce podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č. j. 5Ca 204/2009) 
(Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Rozhodnutím povolil Krajský úřad k žádosti stavebníka výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, k zásahu do biotopů sedmi ohrožených živočišných druhů v té části stavby 
„Rychlostní silnice R52, která leží mimo území Chráněné krajinné oblasti Pálava. Konkrétně úřad povolil 
při realizaci stavby škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje vyjmenovaných zvláště chráněných druhů 
(bod 1 výroku) a dále přemísťovat vývojová stádia nebo užívaná sídla některých druhů (bod 2 výroku); k 
tomu stanovil podmínky. Krajský úřad vzal v úvahu skutečnost, že komunikace R52 je ve schváleném 
Územním plánu velkého územního celku Břeclavsko zařazena mezi veřejně prospěšné stavby; tím je 
jednoznačně deklarován veřejný zájem. Tento zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody z 
důvodů jednotlivě popsaných u každého živočišného druhu (V rámci procesu EIA byly zvažovány čtyři 
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varianty silničního spojení; nyní připravovaná varianta byla vyhodnocena jako varianta s nejmenším 
negativním vlivem. Neexistenci jiného uspokojivého řešení dokládá i mezivládní česko-rakouská dohoda 
o propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A5 na česko-rakouských hranicích ze dne 23. 
února 2009 a komparativní studie z roku 2008 (vypracovaná poté, co bylo původní rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení výjimky zrušeno). 
Žalobcovo odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný svým rozhodnutím a napadené rozhodnutí 
potvrdil. K posudkům z června 2008, které zpracoval Ing. Petr Holzner a které žalobce připojil k odvolání 
jako „oponentní posudky ke komparativní studii“, žalovaný nepřihlížel ve smyslu § 82 odst. 4 správního 
řádu. Pro úplnost však dodal, že tyto posudky, které si původně objednal odbor udržitelné energetiky a 
dopravy Ministerstva životního prostředí, ztratily smysl poté, co vláda ČR schválila dne 9. června 2008 
výstavbu jak rychlostní silnice R52, tak rychlostní silnice R55, a co byla dne 23. ledna 2009 uzavřena 
mezivládní dohoda. S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2009, č. j. 1 
As 111/2008-363, žalovaný konstatoval, že ve fázi poměřování dvou veřejných zájmů (tj. výstavby 
dálnice a ochrany přírody) se již nezvažuje, jaká z variant dálnice by byla nejvhodnější, resp. zda je právě 
předložené řešení ekonomicky efektivní či dopravně výhodné, neboť toto srovnávání musí předcházet 
posuzování ze strany orgánu ochrany přírody a v dané věci již proběhlo (srov. proces SEA a schválený ÚP 
Břeclavska; stanovisko EIA; mezivládní dohodu ze dne 23. ledna 2009; usnesení vlády ČR ze dne 9. 
června 2008; komparativní studii R52 a R55 dokončenou v červenci 2008). Krajský úřad nedostatečně 
zdůvodnil výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody; ze spisu je však tato 
převaha zřejmá, a proto žalovaný doplnil potřebné odůvodnění. Vlivy stavby nemohou zásadně ohrozit 
místní populace ani výskyt druhů v regionu; naproti tomu má stavba značný dopravní a bezpečnostní 
význam. Námitka zpochybňující zákonnost schválení ÚP Břeclavska může mít význam pouze pro územní 
řízení a pro zákonnost územního rozhodnutí. Kompenzační opatření považuje žalovaný za dostatečná, 
ostatně žalobci se v průběhu řízení k návrhu těchto opatření nijak nevyjádřil. Žalobcem navržená 
doplnění spisu se v průběhu řízení ukázala již jako neaktuální, neboť dříve zpracované studie nebo 
vyjádření veřejného ochránce práv z roku 2007 byly mezitím překonány novými podklady (viz rozhodnutí 
vlády ČR vybudovat napojení na rakouskou rychlostní síť jak přes Mikulov, tak přes Břeclav, a mezistátní 
dohoda o trase R52 – přechod státní hranice v Mikulově). 
(…) 
Žaloba není důvodná. 
Podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. může orgán ochrany přírody povolit výjimky ze zákazů u 
památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, 50 a 
§ 51 odst. 2 v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Podle § 
56 odst. 3 písm. c) lze výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů udělit mj. též v zájmu 
bezpečnosti leteckého provozu nebo provozu na dopravně významné vodní cestě, nebo v zájmu stavby 
dálnice a rychlostní silnice; výjimku lze přitom udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, a 
pokud populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany. 
Žalobce poukázal na to, že existují dvě nezávislá stanoviska, podle nichž byl ÚP Břeclavska schválen 
nezákonně; stejně tak komparativní studie objednaná investorem obsahuje řadu chyb, jak na to 
poukázal i NKÚ v rámci kontrolní akce č. 08/26 (oponentní posudek ke studii naopak doporučuje silnici 
R55). Územní plán pouze chrání určité území pro výstavbu silnice, nevyplývá z něj však nutnost záměr 
realizovat či povinnost správních orgánů udělit výjimku ze zákona; pojem „veřejně prospěšné“ stavby 
nelze zaměňovat s pojmem „veřejný zájem“. Správní orgány podle žalobce přesvědčivě nevyložily převahu 
veřejného zájmu na vybudování silnice. 
Podle soudu není nutné, aby správní úřad jednotlivě reagoval na každý z podkladů předložených v řízení, 
pokud dá najevo, že v tomto druhu řízení není možné zvažovat další dopravní řešení v jiných trasách a 
hodnotit jejich výhodnost z různých hledisek, a tento svůj postoj zdůvodní. Žalovaný podle soudu nedal 
svým rozhodnutím najevo, že by schválený územní plán zakládal příslušnému správnímu orgánu 
povinnost stanovit výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. To, že koridor rychlostní silnice R52 byl 
vymezen v ÚP Břeclavska a že územní plán označil tuto silnici za veřejně prospěšnou stavbu, je jedním z 
dílčích argumentů, které přispívají k intenzitě veřejného zájmu na výstavbě. Status veřejně prospěšné 
stavby nevede automaticky k přiznání převahy veřejného zájmu na výstavbě dálnice nebo rychlostní 
silnice nad zájmem ochrany přírody; je však jedním z významných kritérií, které vstupují do hodnocení 
správního orgánu podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
Soud souhlasí s názorem žalovaného, podle nějž je úkolem orgánů ochrany přírody pouze porovnat dva 
veřejné zájmy, nikoli zvažovat různé varianty silničního (dálničního) spojení Brna a Vídně a hodnotit tyto 
varianty podle různých kritérií většinou nijak nesouvisejících s druhovou ochranou podle zákona č. 
114/1992 Sb. (těmito různými kritérii se zabývala právě zpráva NKÚ). O tom svědčí i rozsudek NSS ze 
dne 20. května 2009 ve věci 1 As 111/2008. 
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V další námitce žalobce tvrdí, že o veřejném zájmu ani o jeho výrazné převaze nesvědčí politické 
dokumenty, územní plán ani stanovisko EIA; kdyby tomu tak bylo, řízení o výjimce podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb. by bylo zbytečné. Soud souhlasí s tím, že žádný z těchto dokumentů sám o sobě 
nedokládá veřejný zájem na stavbě a jeho výraznou převahu nad zájmem ochrany přírody (právě proto 
bylo první rozhodnutí krajského úřadu, které bylo v této věci vydáno, zrušeno, neboť se dovolávalo pouze 
ÚP Břeclavska); o intenzitě veřejného zájmu však vypovídá právě souhrn těchto dokumentů, a soud 
neshledává v hodnocení správních orgánů žádné pochybení. Podle názoru soudu nelze z úvah o veřejném 
zájmu vyloučit politickou vůli, zde vyjádřenou na nejvyšší úrovni usnesením vlády a mezistátní dohodou – 
už proto, že představitelé moci výkonné jsou – byť nepřímými – reprezentanty veřejnosti a jejich úkolem 
je právě formulovat zájmy veřejnosti a uvádět je do praxe. I územní plán velkého územního celku je 
dokumentem politickým (Dokumenty územního plánování jednak vznikají na základě odborných územně 
analytických podkladů; jednak ani schválený územní plán velkého územního celku není sám o sobě 
zárukou toho, že zamýšlená stavba nakonec vznikne, a především územní plán detailně nestanoví, za 
jakých podmínek a omezení (například právě ve vztahu ke zvláště chráněným druhům) se tak stane. 
Vedle dokumentů ryze politické povahy (usnesení vlády, česko-rakouská dohoda) a územního plánu 
velkého územního celku, na který lze nahlížet i jako na odborný podklad, i jako na politickou vůli určité 
územní samosprávné korporace, poukázaly správní orgány zejména na stanoviska SEA a EIA – odborné 
podklady, v jejichž rámci byly hodnoceny různé varianty dálničního spojení Brna a Vídně a vybrána byla 
rychlostní silnice R52. Soud nesouhlasí s tím, že poté, co bylo takto rozhodnuto o výběru varianty, by se 
měl orgán ochrany přírody v řízení podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. znovu vracet o krok zpět a vedle 
varianty trasy, s níž přichází žadatel o výjimku, zkoumat i to, jaký dopad na zvláště chráněné druhy budou 
mít i varianty jiné, v předchozích procesech již „vyloučené“: tím by se popírala logická návaznost 
jednotlivých kroků a procesy SEA a EIA by ztrácely smysl, pokud by jejich výsledek neměl být závazný pro 
další postupy. 
Rozsudek městského soudu ze dne 12. ledna 2009, č. j. 7 Ca 99/2006-65, jehož se žalobce dovolává a 
podle nějž by se i v řízení podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. měly zkoumat jiné varianty trasy, vyjadřuje 
ojedinělý postoj, který nedošel většího uplatnění. Zdejší soud naopak setrvale zastává názor, že námitky 
ve vztahu k SEA lze uplatňovat v průběhu územního plánování, případně v návrhu na zrušení příslušného 
územně plánovacího dokumentu; námitky ve vztahu k EIA pak mají své místo v územním řízení, resp. v 
návrhu na zrušení vydaného územního rozhodnutí. Ostatně stejný názor zastává i Nejvyšší správní soud, 
jak je patrné z výše citovaného rozsudku ze dne 20. května 2009 vydaného ve věci 1 As 111/2008. Lze 
poukázat i na novější rozsudek ze dne 23. června 2011, č. j. 6 As 8/2010-323, v němž NSS uvedl, že 
stanovení konkrétní trasy komunikace (zde dálnice D8) bylo předmětem územního řízení a soud může 
přezkoumávat její posouzení ze strany správních orgánů jen v řízení o žalobě proti územnímu rozhodnutí; 
v řízení týkajícím se povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. se však nelze vracet k procesu 
EIA (SEA). 
To, že v řízení o výjimce se již nepřezkoumává „správnost“ či obecně pojatá „vhodnost“ zvolené trasy, 
platí i tehdy, jestliže některý z podkladů, z nějž správní orgán vycházel v řízení o výjimce podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb. a v němž byla právě příslušná trasa zvolena jako závazná pro další postupy, byl 
v mezidobí zrušen, resp. byla autoritativně vyslovena jeho nezákonnost: podle § 75 odst. 1 soudního řádu 
správního (zákon č. 150/2002 Sb.; dále jen „s. ř. s.“) totiž soud při přezkoumání rozhodnutí vychází ze 
skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Úkol soudu je v tomto 
smyslu omezený: soud hodnotí pouze to, zda žalovaný správní orgán v době, kdy rozhodoval, vzal v úvahu 
existující skutkové podklady, vysvětlil, které z nich použil pro svůj závěr, které nikoli a proč, a zda tento 
právní závěr obstojí i v očích soudu. Soud nemůže zrušit rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb. „jen“ proto, že v mezidobí byl zrušen (rozsudkem NSS ze dne 25. listopadu 2009 ve věci 
sp. zn. 3 Ao 1/2007) územní plán velkého územního celku, který tvořil podstatný podklad rozhodování 
správních orgánů v této věci (resp. podstatný argument svědčící o intenzitě veřejného zájmu na výstavbě 
R52), a posléze byly zrušeny (rozsudkem NSS ze dne 21. června 2012 ve věci sp. zn. 1 Ao 7/2011) i 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které jsou nezbytným podkladem pro plánování dálniční 
a silniční sítě v této lokalitě. Obdobně se judikatura postavila i ke vztahu územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (podle rozsudku NSS publikovaného pod č. 1815/2009 Sb. NSS platí, že pokud bylo 
stavební povolení vydáno na základě pravomocného územního rozhodnutí, není následné zrušení 
územního rozhodnutí samo o sobě důvodem ke zrušení stavebního povolení, a to s ohledem na 
presumpci správnosti aktů správních orgánů a na ochranu dobré víry jejich adresátů). 
Pro úplnost lze ale na okraj uvést, že ÚP Břeclavska byl zrušen kvůli procesnímu pochybení; samotná 
existence zrušujícího rozsudku NSS tedy ještě neznamená, že při územním plánování byla zvolena 
„nevhodná trasa“ silničního spojení Brna s Vídní a že nemůže obstát jakýkoli další dokument či akt 
správního orgánu, který s trasou R52 pracuje. Za zmínku stojí i to, že podle rozsudku, jímž NSS zrušil 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, kraj správně převzal do návrhu zásad územního rozvoje 
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oba v úvahu připadající koridory (tj. R52 i R55) a prověřil jejich proveditelnost. Posouzení vlivů návrhu na 
území zařazená do soustavy NATURA 2000 přitom ukázalo, že koridor R55 v úseku Břeclav – státní 
hranice má významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu (Soutok – Podluží) a ptačí oblast 
(Soutok – Tvrdonicko). Tento záměr byl tak ze Zásad územního rozvoje vypuštěn, neboť by s sebou nesl 
kompenzační opatření. Naproti tomu v případě koridoru R52 žádná obdobná překážka proveditelnosti 
záměru zjištěna nebyla, a proto nemohl být tento koridor ze zásad územního rozvoje vyřazen. 
Soud má tedy za to, že souhrnem dokumentů, na něž poukázaly správní orgány, byl doložen veřejný 
zájem na výstavbě R52; ani při poměřování tohoto zájmu se zájmem na ochraně přírody a krajiny správní 
orgány nepochybily, a jejich tvrzení o tom, že výstavba bude mít na dotčené živočichy pouze nevýznamný 
vliv, není nepřezkoumatelné, jak to namítá žalobce.  

 
Devátý senát vystavěl svou úvahu na těchto třech podstatných bodech: 
1. V rozsudku ze dne 19. ledna 2010, č. j. 1 As 91/2009-83, NSS vyslovil, že stanovisko EIA není 
závazným podkladem pouze pro stavební povolení, ale také pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody a 
krajiny podle § 12 odst. 2 (souhlas se zásahem do krajinného rázu) a § 44 odst. 1 (souhlas s některými 
činnostmi ve zvláště chráněných územích) zákona č. 114/1992 Sb. Orgán ochrany přírody musí při 
rozhodování zahrnout do svých úvah i obsah stanoviska EIA v rozsahu, v jakém se stanovisko vztahuje k 
posuzovanému předmětu řízení, tj. v rozsahu posouzení vlivů stavby na krajinný ráz a na zvláště chráněné 
území. To plyne z § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle nějž 
nelze bez stanoviska (pozn.: rozuměj stanoviska EIA) vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení 
záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů. 
2. Rozsudku ve věci 1 As 91/2009 se dovolal NSS i ve svém rozsudku ze dne 1. srpna 2012, č. j. 1 As 
47/2012-38. Nejprve se přihlásil k závěrům vysloveným v rozsudku ve věci 6 As 8/2010 (výše 
zmíněnému v odůvodnění), podle nějž se v řízení o výjimce již nelze vracet do stádia SEA/EIA zvažovat 
variantní trasy komunikace. Zdůraznil, že „komplexní ochranu životního prostředí tedy musí zajišťovat 
především územní rozhodnutí. Pokud má stěžovatel za to, že ve vztahu k dané koncepci nebyla 
komplexní ochrana veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny poskytnuta v dostatečné míře, může 
tyto námitky vznést v územním řízení, případně v navazujícím řízení o správní žalobě proti územnímu 
rozhodnutí, v jehož rámci může správní soud posuzovat i zákonnost stanoviska EIA a tedy nezákonnost 
posouzení požadavků na ochranu životního prostředí ke koncepci jako celku.“ Pak ovšem nad rámec 
vlastních rozhodovacích důvodů (rozsudek napadený kasační stížností byl rušen pro nepřezkoumatelnost) 
NSS dodal, že závěry vyslovené ve věci 1 As 91/2009 je nutno vztáhnout i na rozhodnutí o povolení 
výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. – tj. stanovisko EIA je v rozsahu podmínek týkajících se 
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů závazným podkladem pro rozhodnutí o povolení výjimky 
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
3. Rozsudkem NSS ze dne 25. listopadu 2009, č. j. 3 Ao 1/2007-210, byl zrušen Územní plán velkého 
územního celku Břeclavska, neboť pro účely tohoto územního plánu byla převzata SEA zpracovaná k jiné 
koncepci (k Územní prognóze Jihomoravského kraje), aniž proběhlo zjišťovací řízení podle zákona č. 
100/2001 Sb. Pořizovatel územního plánu je přitom povinen toto řízení provést, protože obsah a rozsah 
posouzení se mohou u jednotlivých koncepcí lišit, a nelze vyloučit, že podle závěru zjišťovacího řízení by 
měly být předmětem posouzení i další v úvahu připadající varianty, které ve vztahu k oné jiné koncepci 
posuzovány nebyly. Ona dříve zpracovaná SEA (k jediné variantě rychlostního spojení mezi Brnem a Vídní) 
vznikla ještě za účinnosti staršího zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a 
programů na životní prostředí, který na rozdíl od zákona č. 100/2001 Sb. nepožadoval zpracování 
variant. Podle NSS proto nemůže obstát územní plán, v jehož rámci neproběhlo zjišťovací řízení k SEA. Z 
obdobného důvodu pak NSS zrušil rozsudkem ze dne 20. dubna 2011, č. j. 6 Ao 2/2011-27 i Územní 
plán obce Perná v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R52. 
Na základě těchto tří východisek dospěl devátý senát k tomu, že pokud proces SEA neproběhl v souladu 
se zákonem č. 100/2001 Sb., nemohlo být vydáno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. ani 
stanovisko EIA, které z procesu SEA nutně vychází. „Byl-li proces SEA zatížen vadou, jak tomu bylo v 
projednávaném případě, přenáší se tato vada i na stanovisko EIA. Proces SEA je totiž nadřízeným 
dokumentem ke stanovisku EIA.“ Samo stanovisko EIA je pak zásadním podkladem pro vydání 
rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.; pokud toto stanovisko nebylo pořízeno v 
souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., je nezákonné i samo rozhodnutí o výjimce. 
Podle pátého senátu však výše zmíněné rozsudky NSS nevedou nutně k závěru, že pochybení v procesu 
SEA znamená samo o sobě nezákonnost následného stanoviska EIA a všech dalších rozhodnutí, která 
vycházejí ze stanoviska EIA jako ze závazného podkladu. Vztah mezi stanovisky SEA a EIA je mnohem 
volnější než kupříkladu vztah mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením, na nějž však 
judikatura hledí takto (č. 1815/2009 Sb. NSS): „Jestliže bylo stavební povolení (§ 66 stavebního zákona 
z roku 1976) vydáno v době, kdy existovalo pravomocné územní rozhodnutí, není následné zrušení 



 90

územního rozhodnutí samo o sobě důvodem ke zrušení stavebního povolení soudem. To vyplývá ze 
zásady presumpce správnosti aktů vydávaných správními orgány a z principu ochrany dobré víry jejich 
adresátů.“ Je tedy velmi povážlivé usuzovat z pochybení v procesu SEA nejen na nezákonnost stanoviska 
EIA, ale i na nezákonnost rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. (a zřejmě i na 
nezákonnost územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí). Pátý senát si 
vykládá citované judikáty tak, že i v řízení o žalobě proti rozhodnutí, jímž byla udělena výjimka podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., přezkoumá soud stanovisko EIA v tom rozsahu, v jakém je toto stanovisko 
podkladovým aktem pro rozhodnutí o výjimce, jestliže žaloba vznáší námitky i proti stanovisku EIA (tj. 
proti jeho obsahu i proti postupu, jakým bylo pořízeno). Dále je z judikátů zřejmé, že územní plán nemůže 
obstát, jestliže stanovisko SEA jako jeho podkladový akt bylo pořízeno v rozporu se zákonem a toto 
pochybení by mohlo mít vliv na zákonnost územního plánu jako celku (pozn. městského soudu: totéž by 
platilo i ve vztahu stanovisko EIA – územní rozhodnutí). 
Z výše citovaných závěrů NSS však neplyne takový závěr, jaký přijal devátý senát a po něm i sedmý senát 
zdejšího soudu v rozsudcích výše označených. Pátý senát tedy i nadále setrvává na tom, že v řízení o 
výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. nemá posuzování variant místo a že není možné dostat se 
do počátečních úvah správních orgánů a pořizovatelů územních plánů o variantách trasy komunikace a 
do procesu SEA jaksi „oklikou“ přes řízení o výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
Pro informaci o stavu řízení ve všech shora zmíněných věcech zdejšího soudu je vhodné uvést, že 
rozsudky devátého a sedmého senátu napadl žalovaný kasačními stížnostmi, které jsou u NSS vedeny 
pod sp. zn. 5 As 59/2013 a 5 As 62/2013. Kasační stížnost, kterou naopak podal žalobce proti rozsudku 
ve věci 5 Ca 199/2009, je vedena pod sp. zn. 5 As 10/2013. 
Žalobce se svými námitkami tedy neuspěl; jelikož v řízení o žalobě nevyšly najevo žádné vady, k nimž je 
nutno přihlížet z úřední povinnosti, městský soud zamítl žalobu jako nedůvodnou. 
(…)  
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I. Poškození dřevin chovanými zvířaty 
II. Prokázání zavinění při spáchání přestupku 
 
k ustanovení § 7 odst. 1, § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Správní orgány vycházely pouze z pravděpodobnosti toho, že volně pobíhající zvířata, která 
vylézala z ohrady, kde žalobce choval ovce a kozy, mohla skupinu dřevin okusem poškodit. Soud 
dospěl k závěru, že pouhá pravděpodobnost dovozovaná z dané situace však pro prokázání 
zavinění nepostačuje. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2013, č.j. 4 A 12/2010-41) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se domáhal přezkoumání shora uvedeného rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního 
prostředí, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí 
jímž byl žalobce uznán vinným přestupkem, kterého se dopustil tak, že v rozporu s ust. § 7 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále také „zákon“), způsobil závažné poškození skupiny 
dřevin rostoucích mimo les na pozemku v k. ú. Nová Ves u Kdyně tím, že nedostatečně zajistil domácí 
dobytek (ovce a kozy) před únikem z ohrad, který okousal kůru u 25 kusů lip velkolistých. Byla mu podle § 
87 odst. 3 písm. d) zákona uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč a povinnost uhradit náklady přestupkového 
řízení částkou 1.000,- Kč. 
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Správní orgány při posouzení, kdy k okusu stromů došlo, vyšly z posudku vypracovaného Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR. Z tohoto posudku vyplynulo, že 25 kusů dřevin bylo poškozeno okusem v 
roce 2009 a 10 kusů dřevin v letech minulých. 
Z dopisu správního orgánu I. stupně adresovaného obci Nová Ves je zřejmé, že byl činěn dotaz ohledně 
informace, který subjekt v této lokalitě chová ovce a kozy v ohradě proti poškozenému stromořadí. Se 
žalobcem byl pak sepsán protokol o kontrolním vyšetření. Žalobce do tohoto protokolu uvedl, že na 
pozemcích manželky chová ovce přibližně dva a půl roku a kozy asi jeden a půl roku. Uvedl, že ještě před 
započetím chovu upozornil místostarostu na to, že byly některé mladé lípy poškozeny okusem, a to z toho 
důvodu, aby toto nebylo přisuzováno jeho chovu. Žalobce uvedl, že během chovu mu nikdy kozy 
samovolně neunikly a pokud jsou mimo ohradu,  jsou pod kontrolou buď jeho nebo osoby najaté. Žalobce 
také uvedl, že v okolí ohrad viděl jednak polodivoké kozy, kůzle, daňky a muflony. Poukázal na to, že 
stromky nebyly dostatečně chráněny proti okusu. 
Z výslechu svědků vyplynulo, že viděli pohybovat se v blízkosti výsadby mladých stromů ovce a kozy, které 
byly chovány žalobcem. Z výpovědi starosty obce vyplynulo, že v případě chovu dobytka žalobcem 
docházelo k volnému běhání dobytka v okolí ohrad. Sám viděl, jak se ovce i kozy protahují pod pletivem 
ohrad a stejným způsobem se vracejí. Uvedl rovněž, že dřeviny nebyly poškozeny před započetím chovu 
koz a ovcí žalobcem na uvedené lokalitě. Okousané dřeviny se objevily až po umístění stáda do ohrad 
proti dřevinám. I svědek, místostarosta obce, uvedl, že viděl, jak chovaná zvířata nadzvedávají pletivo 
ohrady a podlézají ven. Mnohokrát žalobci volal, aby si zajistil zvířata proti volnému pobíhání, a žalobce 
řekl, že toto zabezpečí. Toto zajištění však bylo nedostatečné. Žalobce rány některých poškozených dřevin 
zatřel a kmen obalil jutou. Slíbil také, že pokud nějaký strom zahyne, tak ho nahradí. Další svědci, viděli 
pohybovat se kolem vysázených stromů ovce a kozy, které zabíhaly na pozemek, na kterém žalobce tato 
zvířata choval. Z výpovědi svědků rovněž vyplynulo, že poškození dřevin se začalo objevovat v roce 2008. 
Dle sdělení mysliveckého sdružení se na místě pohybovaly i polodivoké kozy Správní orgán I. stupně poté 
vydal rozhodnutí, jímž uznal žalobce vinným ze spáchání shora uvedeného přestupku a uložil mu pokutu 
ve výši 50.000,- Kč. Toto rozhodnutí odůvodnil shora uvedenými důkazy, t.j. posudkem AOPK ČR, středisko 
Plzeň, a výpověďmi svědků. Dovodil z těchto výpovědí, že se zvířata chovaná žalobcem pohybovala bez 
dohledu v okolí dřevin, které byly poškozeny okusem. Pouze místostarosta obce a starosta obce viděli, jak 
z jejich výpovědi vyplývá, kozla, resp. větší dospělé zvíře kozy, strhnout pletivo a okusovat strom. Jinak 
ostatní svědci viděli pohybovat se uvedené stádo v blízkosti dřevin, neviděli však, že by tyto dřeviny zvířata 
okusovala. Z těchto skutečností bylo dovozeno, že poškození stromů bylo způsobeno ovcemi a kozami, 
které chová žalobce. 
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. Žalobce v tomto odvolání zpochybnil skutečnost, že je on 
odpovědný za zvířata, která viděli svědci pohybovat se v blízkosti okousaných stromů. O tomto odvolání 
bylo pak rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím, kde v odůvodnění tohoto rozhodnutí se k 
žalobcem uvedeným námitkám vyjádřil a neshledal je důvodnými. Pokud jde o žalobcovo tvrzení, že se 
neprokázalo, že by zvířata, která okousala stromy, byla v jeho vlastnictví, poukázal žalovaný i na průběh 
celého řízení, kdy žalobce nenamítal, že by ovce a kozy v ohradách nepatřily jemu. 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Podle ust. § 87 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, orgán ochrany přírody uloží 
pokutu až do výše 100.000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že podle písm. d) pokácí 
bez dovolení nebo závažně poruší skupinu dřevin rostoucích mimo les. 
V případě, který soud projednává, bylo posuzováno poškození 25 kusů mladých dřevin. K posouzení 
poškození těchto rostlin došlo 3. 6. 2009. Byla provedena fotodokumentace rozsahu poškození. 
Poškození uvedených dřevin bylo prokázáno u 25 kusů s tím, že k tomuto poškození okusem došlo v roce 
2009. U 10 stromů bylo konstatováno, že došlo k okusu již dříve. Při zjišťování odpovědnosti za poškození 
těchto stromů bylo vycházeno ze skutečnosti, že se v blízkosti těchto poškozených stromů pohybovala 
zvířata chovaná v ohradě proti těmto stromům. Ze sdělení starosty obce pak bylo zjištěno, že tato zvířata 
patří žalobci. 
Žalobce v průběhu správního řízení, které bylo následně zahájeno ve věci uvedeného přestupku, popřel, že 
by uvedená zvířata ovce a kozy, která se nacházejí na pozemku, uvedené stromy poškodila. Vlastnictví 
těchto zvířat nepopíral. Při ústním jednání uvedl, že doloží, že je vlastníkem, dodá evidenci chovaných 
zvířat od zahájení jeho chovu. Tuto evidenci však žalobce nedoložil. Z jeho výpovědi je však zřejmé, že 
chov ovcí a koz v době, kdy mělo k okusu dřevin dojít, žalobce měl. 
Soud se dále zabýval otázkou, zda bylo dostatečně prokázáno, že k okusu předmětných dřevin došlo 
žalobcem chovanými zvířaty. 
Soud má za to, že svědecké výpovědi, které byly učiněny v průběhu správního řízení, dokládají, že se 
žalobcem chovaná zvířata pohybovala mimo jím zřízenou ohradu, a to buď v důsledku toho, že překonala 
oplocení, anebo i v důsledku toho, že byla otevřená vrata do této ohrady. Okusovat předmětné dřeviny 
volně se pohybujícími zvířaty, a to vždy pouze jedním ze zvířat, viděli dva svědci, a to starosta a 
místostarosta obce. Ostatní toto neviděli. Soud za této důkazní situace dospěl k závěru, že z uvedených 
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svědeckých výpovědí jednoznačně nevyplývá, že došlo k okusu předmětných stromů pouze zvířaty žalobce. 
Správní orgány vycházely pouze z pravděpodobnosti, že v případě volného pohybu těchto zvířat chovaných 
žalobcem mohlo k poškození uvedených stromů dojít těmito zvířaty. Není však vyloučeno, že k okusu 
stromů mohlo dojít i jinými zvířaty, která se pohybovala v tomto prostoru. Z podaného posudku není 
jednoznačně možno zjistit, zda k okusu došlo domácími zvířaty nebo zvířaty volně žijícími. Je otázkou, zda 
tato skutečnost je prokazatelná.  
Soud dospěl k závěru, že v průběhu správního řízení nebylo jednoznačně prokázáno, že k poškození 
skupiny dřevin rostoucích mimo les došlo v důsledku odpovědnosti žalobce. Subjektem odpovědným za 
škodu způsobenou zvířetem je zpravidla chovatel zvířete, tedy ten, kdo o zvíře fakticky pečuje, živí je a 
opatruje. Chovatelem zvířete je ve většině případů jeho vlastník. Žalobce v průběhu správního řízení 
nepopíral, že je vlastníkem skupiny zvířat, která byla chována v ohradě, která se nacházela proti 
poškozeným dřevinám. V průběhu správního řízení proto správní orgány jednoznačně vycházely z toho, že 
tato zvířata patří žalobci a on nese odpovědnost za škody, které tato zvířata způsobí. Soud má však za to, 
že správní orgány měly v průběhu řízení trvat na tom, aby žalobce předložil doklady, z nichž bude zřejmé, 
že je vlastníkem uvedených zvířat. Ani po předložení dokladů o vlastnictví zvířat však nelze jednoznačně 
dovozovat odpovědnost žalobce v případě škody způsobené jeho zvířaty, neboť jak z průběhu správního 
řízení vyplynulo, s těmito zvířaty nakládala i žalobcova matka, která je z ohrady vypouštěla bez toho, že by 
nad nimi měla stálý dohled. Ze svědecké výpovědi je tedy možno dovodit, že se zvířaty nakládala i jiná 
osoba než jejich vlastník, a nakládala s nimi takovým způsobem, že uvedená zvířata mohla způsobit 
škodu. Za této situace by bylo možno zvážit rovněž odpovědnost jiné osoby než vlastníka zvířat. Další 
otázkou v tomto případě je však to, zda okus stromů způsobila zvířata, která byla chována v ohradě na 
pozemku náležejícím manželce žalobce. Soud se domnívá, že ani výpovědi svědků, kteří viděli volně se 
tato zvířata pohybovat v prostoru, kde k okusu došlo, nepostačují k tomu, aby mohlo být jednoznačně 
uvedeno, že odpovědnost za poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les ležela na vlastníkovi volně 
pohybujících se zvířat, popř. na osobě, která s těmito zvířaty nakládala takovým způsobem, že případná 
škoda mohla vzniknout. Správní orgány vycházely pouze z pravděpodobnosti toho, že volně pobíhající 
zvířata, která vylézala z ohrady, kde žalobce choval ovce a kozy, mohla skupinu dřevin okusem poškodit. 
Soud dospěl k závěru, že pouhá pravděpodobnost dovozovaná z dané situace však pro prokázání zavinění 
nepostačuje. 
(…) 
 
 
 
 
 

259 
 
I.  Obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny 
II. Územní systém ekologické stability 
 
k ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
I. Územní systémy ekologické stability (ÚSES) představují jednu z forem obecné ochrany přírody 
a krajiny (další formy představují např. významné krajinné prvky, ochrana dřevin rostoucích 
mimo les, ochrana krajinného rázu atd.). 
 
II. Ochrana území ve formě národního parku je prostředkem zvláštní ochrany přírody a krajiny. 
Ochranné podmínky jsou v tomto případě oproti obecné ochraně přírody zostřené (pokud jde o 
ochranu národních parků, jsou základní ochranné podmínky stanoveny v § 16 zákona ochraně 
přírody a krajiny). Ustanovení § 43 pak upravuje prostředek, jímž lze udělit výjimku právě z 
těchto zostřených ochranných podmínek. 
 
III. ÚSES tedy není předmětem rozhodování v řízení o žádosti podle § 43 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Žalobkyně nemá pravdu, pokud se tedy posuzování z hlediska ÚSES dovolává, 
a nemá pravdu ani v tom, že se žalovaný ÚSES vůbec nezabýval, jelikož na str. 5 napadeného 
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rozhodnutí žalovaný uvedl, že ÚSES s povolením výjimky podle § 43 odst. 3 zákona ochraně 
přírody a krajiny „nijak nesouvisí“, což – jak plyne z výše uvedeného – je správný závěr. 
 
IV. Otázkou, zda za splnění alespoň jedné podmínky uvedené v § 43 odst. 3 ZOPK je správní 
orgán povinen vydat pozitivní rozhodnutí, se zabýval již Nejvyšší správní soud, a to v rozsudku ze 
dne 10. 1. 2007, č. j. 3 As 53/2005-94, kde dospěl k závěru, že „tento zákon slovem „může“ 
vyjadřuje naprostou (absolutní) volnost rozhodnutí orgánu ochrany přírody; tato volnost je však 
pouze zdánlivá, protože v případě, kdy správní orgán dospěje k závěru, že jiný veřejný zájem 
výrazně převyšuje zájem nad zájmem ochrany přírody, je povinen výjimku udělit (jinak řečeno, 
slovo „může“ se obsahově mění na slovo „musí“, jak je to ostatně známo i z výkladu a aplikace 
jiných právních předpisů, které toto slovní spojení obsahují).“ 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2013, č.j. 3A 162/2010 – 36 - 40 ) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:   
 
Žalobkyně se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí, kterým žalovaný rozhodl o odvoláních tak, že 
rozhodnutí Správy Národního parku ze dne 16. 7. 2010, zn. SZ NPS 04625/2010/3 – NPS 06775/2010, 
o nepovolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly v Národním parku Šumava mimo 
silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a ze zákazu tábořit a 
rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody – táboření a vjezd na pozemky v k.ú. 
Borová Lada, změnil tak, že ve výroku nahradil slovo „nepovoluje“ slovem „povoluje.“ 
(…) 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
Soud se nejprve zabýval otázkou, jaké podmínky je třeba splnit, aby bylo možno povolit výjimku podle § 
43 odst. 3 zákona ochraně přírody a krajiny. Jinými slovy, zda je v případě této výjimky třeba zabývat se 
ÚSES a zohlednit jej, resp. zda je nutné, aby daná činnost byla v souladu s ÚSES. Soud zde došel k návrhu, 
že tomu tak není. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny rozlišuje obecnou ochranu přírody a krajiny a zvláštní ochranu přírody a 
krajiny. Územní systémy ekologické stability (ÚSES) představují jednu z forem obecné ochrany přírody a 
krajiny (další formy představují např. významné krajinné prvky, ochrana dřevin rostoucích mimo les, 
ochrana krajinného rázu atd.). ÚSES jsou tvořeny biocentry a biokoridory (§ 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) 
Plány ÚSES slouží jako podklady pro zpracování územně plánovací dokumentace, lesních hospodářských 
plánů, vodohospodářských plánů a dalších druhů koncepčních dokumentů, do nichž mají vnášet 
požadavky ochrany přírody a krajiny. 
Oproti tomu ochrana území ve formě národního parku je prostředkem zvláštní ochrany přírody a krajiny. 
Ochranné podmínky jsou v tomto případě oproti obecné ochraně přírody zostřené (pokud jde o ochranu 
národních parků, jsou základní ochranné podmínky stanoveny v § 16 zákona ochraně přírody a krajiny). 
Ustanovení § 43 pak upravuje prostředek, jímž lze udělit výjimku právě z těchto zostřených ochranných 
podmínek. Správní orgán tedy neuděluje výjimku z obecné ochrany přírody, ale ze zmíněných zostřených 
podmínek a právě takto je určen rámec rozhodování správního orgánu. Obecnou ochranu přírody správní 
orgán neposuzuje, resp. nemůže z ní stanovit výjimku. Pravidla obecné ochrany přírody a krajiny totiž platí 
vždy a musejí být dodržována i v lokalitách, pro něž je povolena výjimka ze zpřísněných podmínek zvláštní 
ochrany. 
ÚSES tedy není předmětem rozhodování v řízení o žádosti podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Žalobkyně nemá pravdu, pokud se tedy posuzování z hlediska ÚSES dovolává, a nemá pravdu ani v tom, 
že se žalovaný ÚSES vůbec nezabýval, jelikož na str. 5 napadeného rozhodnutí žalovaný uvedl, že ÚSES s 
povolením výjimky podle § 43 odst. 3 zákona ochraně přírody a krajiny „nijak nesouvisí“, což – jak plyne z 
výše uvedeného – je správný závěr. 
Otázkou, zda za splnění alespoň jedné podmínky uvedené v § 43 odst. 3 ZOPK je správní orgán povinen 
vydat pozitivní rozhodnutí, se zabýval již Nejvyšší správní soud, a to v rozsudku ze dne 10. 1. 2007, č. j. 3 
As 53/2005-94, kde dospěl k závěru, že „tento zákon slovem „může“ vyjadřuje naprostou (absolutní) 
volnost rozhodnutí orgánu ochrany přírody; tato volnost je však pouze zdánlivá, protože v případě, kdy 
správní orgán dospěje k závěru, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje zájem nad zájmem ochrany 
přírody, je povinen výjimku udělit (jinak řečeno, slovo „může“ se obsahově mění na slovo „musí“, jak je to 
ostatně známo i z výkladu a aplikace jiných právních předpisů, které toto slovní spojení obsahují).“ Výše 
uvedený závěr se sice vztahuje k § 56 zákona ochraně přírody a krajiny (výjimky ze zákazů u památných 
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stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů), avšak vzhledem k obdobné legislativní konstrukci 
je třeba jej vztáhnout i k § 43 citovaného zákona. 
K námitce žalobkyně, že rozhodnutí je v rozporu s § 2 odst. 3 a § 3 správního řádu soud uvádí, že pokud 
se napadené rozhodnutí dá nazvat zásahem do práv jiných osob (například majitelů sousedních 
pozemků), pak do těchto práv zasáhlo za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, jelikož 
jak bylo uvedeno výše, žalovaný (jako ostatně už správní orgán prvního stupně) měl povinnost výjimku 
udělit, protože proto byly dány důvody předvídané v § 43 zákona ochraně přírody a krajiny, což dotvrzuje i 
fotodokumentace, která je součástí správního spisu, a proto povolovaná činnost není způsobilá významně 
ovlivnit zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. 
Závěrem zdejší soud dodává, že rozhodnutí, které v posuzované věci vydal správní orgán prvého stupně, 
vůbec nebylo způsobilé obstát, neboť při posuzování žádosti o udělení výjimky podle § 43 zákona o 
ochraně přírody a krajiny se vůbec nezabývalo hodnocením existence či neexistence zákonných důvodů 
pro udělení výjimky stanovených v právě zmíněném zákonném ustanovení. 
Ze shora uvedených důvodů soud shledal žalobu nedůvodnou a podle § 78 odst. 7 s. ř. s. ji zamítl. 
(…) 
 
 
 
 
 

260 
 
I.  Zákaz kácení stromů v NP Šumava 
II. Postavení správy NP Šumava při hospodaření ve státních lesích 
 
k ustanovení § 16 odst. 1 písm. a), ustanovení § 45i a ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Bylo povinností i právem žalované rozhodnout, jaké stromy budou odstraněny v případě, kdy 
dochází k bezprostřednímu ohrožení lesů kůrovcem; tuto její činnost (respektive její praktickou 
realizaci) nelze považovat za nezákonný zásah, nejedná se o žádný úkon, který by mohl být 
tomuto pojmu podřazen. 
 
II. Na všechny vlastníky lesa bez rozdílu dopadají tytéž povinnosti, které jim ukládá veřejnoprávní 
předpis - lesní zákon - za účelem ochrany a péče o les. Pokud se navíc les nachází na území 
národního parku, zatěžují vlastníky takového lesa bez rozdílu další povinnosti, tentokrát 
stanovené jiným veřejnoprávním předpisem - zákonem o ochraně přírody a krajiny - za účelem 
ochrany přírody a krajiny.  
 
III. Ve vztahu ke státním lesům na území Národního parku Šumava tak vystupuje žalovaná jako 
subjekt příslušný hospodařit s tímto lesem, tj. jako subjekt, na který se přímo vztahují práva a 
povinnosti vyplývající z lesního zákona pro vlastníka lesa (§ 4 odst. 1 lesního zákona) a logicky i 
povinnosti, které vyplývají ze zákona o ochraně přírody a krajiny a které se vztahují na každého, 
kdo by hodlal provádět takové činnosti jako žalovaná (tj. povinnost požádat o výjimky ze zákazů 
určitých činností na území národního parku, obstarat si souhlas orgánu ochrany přírody k 
realizaci zásahů proti škůdcům a povinnost nechat záměr zhodnotit stanoviskem orgánu 
ochrany přírody).  
 
IV. Žalovaná je tudíž při hospodaření se státním lesem povinna vyhovět všem veřejnoprávním 
povinnostem, které jí stanoví zákon o ochraně přírody a krajiny a lesní zákon, tak jako všichni 
ostatní vlastníci lesa. Při hospodaření se státním majetkem postupuje žalovaná podle zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. Při hospodaření se státním lesem na území národního parku je v pozici 
organizační složky, která hospodaří se státním majetkem; vystupuje tedy jako ČR – Správa 
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, nikoliv jako správní orgán. 
 



 95

V. Pokud žalovaná skutečně nerespektovala zákonná ustanovení na ochranu přírody a krajiny, 
které měla (z pozice subjektu zákonem pověřeného vykonávat práva a povinnosti vlastníka lesa) 
respektovat (obstarat příslušná povolení a stanoviska podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
předtím než započala s asanací a kácením napadených stromů), šlo o závadné jednání, kterého 
se ovšem dopustila nikoliv v postavení orgánu veřejné moci, či (z pohledu ustanovení § 83 s. ř. 
s.) správního orgánu. Pokud by podobně postupoval jakýkoliv jiný vlastník lesa (například fyzická 
osoba) a provedl by činnosti, které realizovala žalovaná, bez patřičných povolení a stanovisek 
správních orgánů, rovněž by se nemohlo jednat o nezákonný zásah ve smyslu § 82 s. ř. s., a 
taková osoba by mohla být pouze podrobena odpovědnosti za porušení veřejnoprávních 
předpisů. 
 
VI. Pokud Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava v pozici správního 
orgánu selhala v kontrole sebe sama, jako subjektu hospodařícího se státním lesem, a 
nevykonávala dozorovou pravomoc podle § 85 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, tato 
její indolence by teoreticky předmětem žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního 
orgánu být mohla. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 30. srpna 2013, č.j. 2 Aps 7/2012 – 47) 
 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně:   
 
Žalobou podle § 82 a násl. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), se žalobci u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích domáhali vydání rozhodnutí, kterým by soud žalované zakázal asanaci a kácení 
(nahodilou těžbu) stromů napadených kůrovcem v I. a II. zóně Národního parku Šumava, a to až do doby 
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů stanovených v § 16 odst. 1 písm. a) a § 50 
odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“) a současně do ukončení postupu podle § 45i citovaného zákona. 
Krajský soud usnesením č. j. 10 A 64/2011 – 43, žalobu odmítl a návrh na vydání předběžného opatření 
zamítl. Toto usnesení bylo ve výrocích o odmítnutí žaloby, nákladech řízení a vrácení soudního poplatku ke 
kasační stížnosti žalobce a) zrušeno Nejvyšším správním soudem, a to rozsudkem ze dne 19. 7. 2012, č. j. 
2 Aps 1/2012 - 40, a věc byla krajskému soudu v tomto rozsahu vrácena k dalšímu řízení; ve zbytku byla 
kasační stížnost odmítnuta. Krajský soud v rámci nového projednání věci rozsudkem ze dne 4. 9. 2012, č. 
j. 10 A 64/2011 - 99, žalobu zamítl. 
V průběhu řízení je tedy nutno zkoumat, zda žalobce tvrzenou věcnou legitimaci k podání žaloby má, což 
zahrnuje i úvahu, zda se žalovaná tvrzeného zásahu do veřejných subjektivních práv skutečně dopustila. 
Krajský soud se tedy nejprve zabýval tím, zda asanace a kácení stromů napadených kůrovcem v I. a II. 
zóně Národního parku Šumava může být vůbec zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s. Uvedl, že žalobci spatřují 
nezákonný zásah do svého práva na příznivé životní prostředí v tom, že žalovaná jednáními, prováděnými 
v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a právními předpisy Evropské unie, zasahuje do ochrany 
podmínek Národního parku Šumava, zvláště chráněných druhů a do předmětu ochrany evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti Šumava, a to konkrétně asanací a kácením stromů napadených 
kůrovcem; považují se též zkráceni na svých právech plynoucích ze směrnice ze dne 27. 6. 1985, č. 
85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen 
„směrnice EIA“) a Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního prostředí, vyhlášenou pod č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „ Aarhuská 
úmluva“). 
Dle názoru krajského soudu popsané počínání žalované nelze považovat [ve vztahu k žalobcům b) a c)] za 
zásah, neboť žalobci nemusí nic konat, ničeho se zdržet ani nic strpět. K tomu poznamenal, že smyslem 
správního soudnictví je ochrana subjektivních veřejných práv a účastník je aktivně legitimován pouze 
tehdy, pokud úkony správních orgánů vůbec může dojít k zásahu do jeho právní sféry. V daném případě 
jde o právo (i povinnost) žalované rozhodnout o tom, které stromy budou odstraněny v případě, kdy 
dochází k bezprostřednímu ohrožení lesů kůrovcem, proto nelze tuto činnost považovat za nezákonný 
zásah. Touto činností žalovaná plní svou povinnost v lesích v majetku státu, přičemž není zaměřena přímo 
vůči žádné osobě a žalobci tak nejsou kráceni na svých právech, a to ani na právu na příznivé životní 
prostředí, ani na právu na spravedlivý proces. Z tohoto důvodu tedy nejsou žalobci b) a c) v dané věci 
aktivně legitimováni; jen na základě místa jejich bydliště a zájmu o Národní park Šumava nelze dovodit, 
že činnost žalované je zaměřena proti nim. V případě žalobce a) krajský soud uvedl, že byť jde o občanské 
sdružení, které má práva podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, nemá aktivní legitimaci, pokud 
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jde o tvrzený zásah do práva na příznivé životní prostředí, neboť toto právo náleží pouze osobám fyzickým, 
jelikož se jedná o biologické organizmy, které (na rozdíl od osob právnických) podléhají eventuálním 
negativním vlivům životního prostředí. 
Krajský soud dále uvedl, že znění čl. 10a směrnice EIA doslovně odpovídá znění čl. 9 odst. 2 Aarhuské 
úmluvy, až na dovětek, že „členské státy stanoví, v jaké fázi mohla být rozhodnutí, (…) nebo nečinnosti 
napadeny.“ Z toho plyne, že přezkoumání konkrétních aktivit postačí až ve fázi, kdy dochází k zásahu do 
právní sféry fyzických a právnických osob. Do sféry práv žalobců činností žalované zasaženo nebylo, proto 
byl jejich odkaz na směrnici EIA a Aarhuskou úmluvu nedůvodný. Vzhledem k výše uvedenému krajský 
soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. 
Nově vydaný rozsudek napadl žalobce a) (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, opírající se o důvody 
vyplývající z § 103 odst. 1 písm. a), d) s. ř. s. 
Stěžovatel nesouhlasí s právním názorem krajského soudu, cituje z rozhodnutí Soudního dvora Evropské 
unie ze dne 8. 3. 2011, č. C-240/09. Z této citace mj. plyne, že v projednávané věci jde o činnost, která je 
regulována jak unijním, tak vnitrostátním právem. Aarhuská úmluva je součástí unijního práva; jedná se o 
tzv. smíšenou smlouvu, která zavazuje jak Evropskou unii, tak členské státy. Vnitrostátní úprava čl. 9 odst. 
3 Aarhuské úmluvy nesmí být taková, aby prakticky znemožňovala nebo činila nadměrně obtížnou 
možnost využití soudního přezkumu. Úkolem vnitrostátních soudů je vyložit národní právní úpravu 
takovým způsobem, aby v největší možné míře odpovídala cílům čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy. 
Stěžovatel tak především namítá rozpor napadeného rozsudku krajského soudu s čl. 9 odst. 3 Aarhuské 
úmluvy, který stanoví, že každá strana zajistí, aby osoby z řad veřejnosti splňující kritéria, pokud jsou 
nějaká stanovena ve vnitrostátním právu, měly přístup ke správním nebo soudním řízením, aby mohly 
vznášet námitky proti jednání, aktům, nebo opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné 
správy, jež jsou v rozporu s ustanoveními jejího vnitrostátního práva týkajícího se životního prostředí. 
Z hlediska unijního práva je, dle jeho názoru, podstatné, že sporné činnosti probíhaly v území, které je 
součástí soustavy NATURA 2000, regulované směrnicí Rady 92/43/EHS; konkrétně se jedná o evropsky 
významnou lokalitu Šumava a též ptačí oblast Šumava. Stěžovatel uvádí, že z unijní úpravy plyne mj. 
povinnost před provedením činností provést odpovídající hodnocení (čl. 6 posledně zmíněné směrnice). 
Také vnitrostátní úprava vyžaduje odpovídající posouzení, a to v § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny; 
zde však žádné posouzení provedeno nebylo. Kromě toho došlo současně k porušení § 43 a § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny Tím, že krajský soud žalobu zamítl, postupoval v rozporu s čl. 9 odst. 3 
Aarhuské úmluvy, když stěžovateli neumožnil přístup k soudnímu řízení, kde by proti zmíněným 
opomenutím mohl vznést námitku. To vše v situaci, kdy neexistuje žádná jiná možnost takovou námitku 
vznést. 
Dále stěžovatel namítá rozpor rozsudku krajského soudu s čl. 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy, podle kterého 
každá strana podle své vnitrostátní právní úpravy zajistí, aby osoby z řad dotčené veřejnosti mohly 
dosáhnout toho, že soud, nebo jiný nezávislý a nestranný orgán zřízený zákonem přezkoumá po stránce 
hmotné i procesní zákonnost jakýchkoliv rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podle ustanovení článku 6. Dle 
čl. 6 se povinnost posuzování vztahuje na činnosti uvedené v příloze č. I. Podle ní podléhá posuzování též 
jakákoli činnost, pro kterou je účast veřejnosti stanovena procedurou posuzování vlivu na životní prostředí 
(EIA) v souladu s vnitrostátní legislativou. Podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, posuzování podléhají také činnosti a technologie, 
které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně, nebo ve spojení s jinými, významně 
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ve smyslu čl. 9 odst. 2 ve spojení s čl. 6 a 
přílohou č. I. Aarhuské úmluvy tak byla vnitrostátní úpravou stanovena další činnost posuzování a dotčená 
veřejnost tak musí mít možnost dosáhnout soudního přezkumu. Takový přezkum byl však stěžovateli 
odepřen. 
Krajský soud uvedl, že stěžovatel nemusel na základě činnosti žalované nic konat, ničeho se zdržet ani 
něco strpět. S tímto názorem stěžovatel nesouhlasí a uvádí, že je povinen strpět zásah do práva na 
příznivé životní prostředí a dále do práv, která vyplývají z toho, že je ve smyslu čl. 2 odst. 5 Aarhuské 
úmluvy dotčenou veřejností (čl. 9 odst. 2 předpokládá, že ta má práva, jež mohou být porušována). Nadto 
uvádí, že odepření práva zástupcům dotčené veřejnosti domáhat se soudní ochrany je v rozporu i s čl. 9 
odst. 4 Aarhuské úmluvy, podle nějž postupy podle čl. 9 odst. 1, 2 a 3 mají zajistit přiměřenou a účinnou 
nápravu. 
Stěžovatel rovněž poukázal na aktuální vývoj situace. Česká inspekce životního prostředí vydala dne 24. 8. 
2012 rozhodnutí pod č. j. ČIŽP/42/OOP/SR01/1106446.013/12/CJL, kterým žalovanému uložila 
pokutu, mimo jiné, za porušování § 50 a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Závěrem stěžovatel namítá nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu, neboť soud měl opomenout 
vypořádat jeho argumentaci, v čem byl postup žalované nezákonný (porušení § 45i, § 50 a § 56, § 16 a § 
43 zákona o ochraně přírody a krajiny). Žalovaná se ve vyjádření ke kasační stížnosti zcela ztotožnila s 
rozsudkem krajského soudu. Pokud se mělo jednat o zásah, pak nešlo o zásah správního orgánu, nýbrž o 
zásah vlastníka lesa, kterým je Česká republika. Žalovaným tak měla být ČR – Správa Národního parku a 



 97

Chráněné krajinné oblasti Šumava. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava v 
předmětném řízení nevystupuje jako správní orgán a nemůže tak být, ve smyslu § 83 s. ř. s., označena za 
stranu žalovanou. Pokud měl stěžovatel na mysli správní orgány, které podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny udělují výjimky (které dle jeho názoru uděleny nebyly), pak měla být za stranu žalovanou označena 
též vláda, nebo Ministerstvo životního prostředí (udělující výjimky podle § 43 citovaného zákona) a 
příslušný krajský úřad (rozhodující podle § 45i citovaného zákona). Žalovaná též popírá, že by při 
asanačních zásazích v lese používala intenzivní technologie;  
Stěžovatel k replice přiložil Závěrečné stanovisko a opatření k nápravě ve věci postupu Správy Národního 
parku Šumava, Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí ve věci kácení 
stromů v lokalitě Na Ztraceném v Národním parku Šumava, vydané Veřejným ochráncem práv dne 1. 3. 
2012, pod sp. zn. 4064/2011/VOP/MPO. Z tohoto dokumentu se podává, že Ministerstvo životního 
prostředí pochybilo, pokud nevydalo na žádost žalované rozhodnutí ve věci žádosti o souhlas podle § 22 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Takový souhlas k zásahům proti škůdcům je nutný v případě zásahů 
podle § 32 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). Žalovaná byla dále, jakožto subjekt hospodařící v lese, 
povinna před zahájením kácení stromů požádat příslušný orgán ochrany přírody (Správu Národního parku 
Šumava) o výjimku podle § 16, respektive § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. Správa Národního 
parku Šumava, coby orgán státní správy, pochybila, pokud nevykonávala dozor v souladu s § 85 zákona o 
ochraně přírody a krajiny a nepřistoupila k uložení náležitých opatření, pokud nebylo o výjimku požádáno 
nebo nebyla ve správním řízení udělena. Žalovaná byla rovněž před zahájením kácení povinna požádat 
příslušný orgán ochrany přírody (krajský úřad) o písemné stanovisko, zda její plánované činnosti mohou 
mít samostatně, nebo ve spojení s jinými činnostmi či záměry, vliv na území Natura 2000. Veřejný 
ochránce práv shrnul, že žalovaná, jako příspěvková organizace hospodařící v národním parku, v době 
kácení stromů v lokalitě Na Ztraceném nedisponovala nutnými povoleními podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Získání povolení před prováděním samotné činnosti však bylo podle právních předpisů 
nutné. K zásahům proti škůdcům a v případě mimořádných okolností a nepředvídatelných škod musí mít 
vlastník lesa, respektive hospodařící subjekt, souhlas orgánu ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že nyní 
projednávaná kasační stížnost je v dané věci již v pořadí druhou (obě podané stěžovatelem), zabýval se 
Nejvyšší správní soud nejprve její přípustností. Podle § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. je totiž kasační stížnost 
nepřípustná proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno 
Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil 
závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu. K interpretaci uvedeného ustanovení se vyslovil 
Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 136/05, v němž uvedl, že smyslem a účelem 
citovaného ustanovení je „to, aby se Nejvyšší správní soud nemusel znovu zabývat věcí, u které již 
jedenkrát svůj právní názor na výklad hmotného práva závazný pro nižší soud vyslovil, a to v situaci, kdy se 
nižší soud tímto právním názorem řídil.“ Směřuje-li tedy kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž krajský 
soud rozhodl poté, kdy jeho rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem, je kasační stížnost 
přípustná jednak stran právní otázky, kterou se Nejvyšší správní soud nezabýval, neboť toho vzhledem k 
důvodu zrušení rozhodnutí krajského soudu nebylo třeba či to dokonce ani nebylo možné. Dále je pak 
kasační stížnost přípustná, opírá-li se o námitku, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího 
správního soudu stran právní otázky, kterou tento soud posuzoval (čítaje v to i relevantní skutkové 
okolnosti rozhodné pro posouzení právní otázky). Jiné, než shora uvedené, stížnostní důvody nemohou být 
meritorně projednány (viz též usnesení zdejšího soudu ze dne 10. 6. 2008, č. j. 2 Afs 26/2008 – 119; 
všechna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). Zdejší soud dospěl k 
závěru, že právě projednávaná kasační stížnost je ve smyslu § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. přípustná, neboť 
se týká právních otázek, kterými se ve svém předchozím rozhodnutí z povahy věci ani zabývat nemohl; 
tehdy ustal především na tom, že v řízení před krajským soudem nebyly splněny podmínky pro odmítnutí 
žaloby a že bylo třeba žalobu meritorně projednat, neboť pokud jde o hodnocení pojmových znaků 
nezákonného zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s., jde o otázku důvodnosti žaloby a nikoliv podmínek řízení. 
Kasační stížnost není důvodná. 
Stěžovatel spatřuje nesrozumitelnost napadeného rozsudku v tom, že poté, co bylo první usnesení 
krajského soudu zrušeno kasačním soudem, vydal krajský soud obsahově totožné rozhodnutí. Z rozsáhlé 
judikatury Nejvyššího správního soudu k tomuto tématu (srov. například rozsudky ze dne 21. 8. 2008, č. j. 
7 As 28/2008 - 76, ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 27/2008 - 76, ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 
75, publikovaný pod č. 133/2004 Sb. NSS, a ze d ne 4 . 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 – 130, publikovaný 
pod č. 244/2004 Sb. NSS) se podává, že rozsudek soudu je nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost 
například tehdy, pokud z něho jednoznačně nevyplývá, podle kterých ustanovení a podle jakých právních 
předpisů byla v kontextu podané správní žaloby posuzována zákonnost napadeného správního rozhodnutí; 
pokud je jeho odůvodnění vnitřně rozporné, popřípadě je-li výrok v rozporu s odůvodněním; pokud z jeho 
výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, nebo je-li 
výrok vnitřně rozporný; dále se jedná o případy, kdy nelze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou 
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účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán. Z tohoto pohledu je zřejmé, že stěžovatelem namítaná 
situace nemůže tvrzený důvod nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku představovat. Krajský soud 
v novém řízení přistoupil k meritornímu projednání žaloby, a dospěl-li opět k závěru, že počínání žalované 
není nezákonným zásahem (neboť žalobci nemusí v jeho důsledku nic konat, ničeho se zdržet ani nic 
strpět), respektive že žalobce a) (stěžovatel) není k podání žaloby (věcně) aktivně legitimován, neboť není 
nositelem subjektivních práv, jejichž ochrany se dovolává, nic mu nebránilo použít v novém rozhodnutí 
obdobnou argumentaci, jako v rozhodnutí prvním, které stálo věcně na stejných základech (k jeho 
správnosti se přitom zdejší soud při prvním kasačním přezkumu z povahy věci nevyjadřoval). 
Za důvodnou nelze považovat ani námitku nepřezkoumatelnosti rozsudku pro nedostatek důvodů. Tento 
deficit spatřuje stěžovatel v tom, že krajský soud nevypořádal jeho argumentaci, v čem byl postup 
žalované nezákonný, a ani nereagoval na námitky obsažené v první kasační stížnosti proti odmítavému 
usnesení. Z rozsáhlé judikatury Nejvyššího správního soudu k tomuto tématu (srov. například rozsudky ze 
dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 – 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, publikovaný pod 
č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, publikovaný pod č. 689/2005 Sb. 
NSS, ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007 – 64, a ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005 – 245) se 
podává, že rozhodnutí krajského soudu je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, jestliže například 
není zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při naplňování zásady volného hodnocení důkazů či utváření 
závěruo skutkovém stavu; z jakého důvodu nepovažoval za důvodnou právní argumentaci v žalobě; proč 
považoval žalobní námitky za liché, mylné nebo vyvrácené; či proč subsumoval skutkový stav pod zvolené 
právní normy. Dalším důvodem nepřezkoumatelnosti je situace, kdy soud opomene přezkoumat některou 
ze včas uplatněných žalobních námitek či obsahuje-li odůvodnění rozsudku toliko převzaté pasáže z 
publikovaného judikátu v jiné, skutkově i právně odlišné věci, aniž dále rozvádí dopad převzatých závěrů 
na konkrétní souzený případ a na samotné rozhodnutí ve věci. Z tohoto pohledu je zřejmé, že 
stěžovatelova námitka je lichá, Pojmové znaky nezákonného zásahu musí být naplněny kumulativně (viz, i 
přes novelizovanou úpravu řízení dle části třetí hlavy druhé dílu třetího s. ř. s., principiálně stále použitelný 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č. j. 2 Aps 1/2005 – 65, publikovaný pod č. 
603/2005 Sb. NSS), aby bylo možno hovořit o důvodnosti žaloby. Jakmile je, byť i jen jeden z pojmových 
znaků nezákonného zásahu vyvrácen, ztrácí smysl hodnotit znaky další. Tak logicky postupoval i krajský 
soud, a proto nelze uvažovat o tom, že by jeho rozsudek byl nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. 
Pokud stěžovatel krajskému soudu vytýká, že v nově vydaném rozsudku nereagoval na jeho námitky 
uplatněné v první kasační stížnosti, je třeba ho upozornit, že krajský soud byl povinen vypořádat 
argumentaci uvedenou v žalobě, nikoli však reagovat na kasační námitky uplatněné v kasační stížnosti; 
tato procesní povinnost krajského soudu z ničeho nevyplývá. 
Pokud jde o samotné věcné posouzení způsobu, jakým krajský soud o žalobě uvážil, v novém řízení 
krajský soud postupoval podle závazného právního názoru Nejvyššího správního soudu a pojmové znaky 
nezákonného zásahu podle § 82 s. ř. s. (včetně otázky aktivní žalobní legitimace stěžovatele) posuzoval 
jakožto otázku důvodnosti žaloby. Svůj zamítavý rozsudek založil na tom, že bylo povinností i právem 
žalované rozhodnout, jaké stromy budou odstraněny v případě, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení 
lesů kůrovcem; tuto její činnost (respektive její praktickou realizaci) nelze považovat za nezákonný zásah, 
nejedná se o žádný úkon, který by mohl být tomuto pojmu podřazen. Podle krajského soudu se žalovaná 
svou činností ve formě kácení stromů napadených kůrovcem nezaměřovala vůči žádné osobě, nýbrž ji 
činila jako zákonnou povinnost v lesích v majetku státu. Na základě toho pak uzavřel, že se nemohlo 
jednat o nezákonný zásah ve smyslu zákonné definice podle § 82 s. ř. s. Nadto, ve vztahu k žalobci a) 
(tedy stěžovateli), uvedl, že v jeho případě není splněna ani podmínka, kterou je zkrácení na jeho právech, 
kdy vycházel z toho, že stěžovatel ani tvrzená práva (na příznivé životní prostředí) mít nemohl. 
Krajský soud se dotkl i otázky postavení žalované v tomto typu žalobního řízení; konstatoval-li, že 
posuzovaným jednáním plnila povinnosti hospodaření v lesích v majetku státu, vyvodil z toho nejen 
důsledek, že takové jednání nevstupovalo do právní sféry žalobců, ale implicite též závěr, že žalovaná zde 
nevystupovala v postavení správního orgánu, nýbrž v postavení subjektu hospodařícího se státním 
majetkem. Nejvyšší správní soud má za to, že v nyní projednávané věci jde o otázku zásadní povahy, 
neboť sporná otázka aktivní legitimace je imanentně spojena s otázkou legitimace pasivní (viz například 
usnesení rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 16. 12. 2008, č. j. 8 Aps 6/2007 – 247, publikované 
pod č. 1773/2009 Sb. NSS). 
Podle § 83 s. ř. s. je žalovaným ten správní orgán, který podle žalobního tvrzení provedl zásah. Ustanovení 
§ 82 a § 83 s. ř. s. nelze vykládat bez souvislosti s § 4 odst. 1 s. ř. s., a to zejména pokud jde o výklad 
pojmu správní orgán, který byl přijat ve formě legislativní zkratky. Správními orgány jsou podle § 4 odst. 1 
písm. a) s. ř. s. orgány moci výkonné, orgány územního samosprávného celku, fyzické nebo právnické 
osoby nebo jiné orgány, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 
právnických osob v oblasti veřejné správy. Toto vymezení správního orgánu (tedy orgánu, jehož jednání či 
naopak nečinnost podléhají kognici správních soudů) musí být vykládáno z hlediska celé pravomoci ve 
správním soudnictví, tj. i pokud jde o ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu [§ 4 odst. 
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1písm. c) s. ř. s., § 82 a násl. s. ř. s.]. Jinými slovy řečeno, podle právní úpravy § 82 a § 83 s. ř. s. se 
nezákonného zásahu z hlediska pasivní žalobní legitimace (tedy odpovědnosti za něj) může dopustit toliko 
správní orgán ve smyslu legislativní zkratky podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Soudní kontrola, tedy i 
posouzení zákonnosti zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s., se může pohybovat právě a jen v hranicích veřejné 
správy (obdobně srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 2 Aps 2/2004 – 69, 
publikovaný pod č. 623/2005 Sb. NSS, a ze dne 19. 9. 2007, č. j. 9 Aps 1/2007 – 68). 
V dané věci je žalovanou Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Žalobci se žalobou 
domáhali vydání tohoto rozsudku: „Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava se 
zakazuje asanace a kácení stromů (nahodilé těžby) napadených kůrovcem v I. a II. zóně Národního parku 
Šumava, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů stanovených v § 16 
odst. 1 písm. a) a § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a současně do 
ukončení postupu podle § 45i citovaného zákona.“ 
Postavení žalované je vymezeno v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Z právní úpravy plyne, že žalovaná 
Správa národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava vystupuje v trojím postavení: 
1) podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je na území Národního parku Šumava žalovaná 
orgánem státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny; 
2) podle § 78 odst. 7 zákona o ochraně přírody a krajiny plní žalovaná úkoly odborné organizace ochrany 
přírody; 
3) podle § 22 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vystupuje žalovaná jako subjekt hospodařící 
se státními lesy na území Národního parku Šumava, tj. zastupuje vlastníka lesa, kterým je stát. Tuto 
činnost žalovaná vykonává přímo, neboť k tomu nezřídila zvláštní právnickou osobu. 
V žalované instituci je tak propojena státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny na území Národního 
parku Šumava a rovněž činnost, která zahrnuje soukromoprávní hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
státu, konkrétně se státními lesy na území tohoto parku. 
Pokud jde o hospodaření v lese, nelze opomíjet právní úpravu lesního zákona. Podle jeho § 4 odst. 1 platí, 
že pokud jde o lesy ve vlastnictví státu (dále jen "státní lesy"), vztahují se práva a povinnosti vlastníka lesa 
podle tohoto zákona na právnickou osobu, které je svěřeno nakládání s těmito lesy, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. Je-li žalovaná podle zákona o ochraně přírody a krajiny povolána k hospodaření se 
státními lesy na území národního parku, podle lesního zákona na ni dopadají všechna práva a povinnosti 
vlastníka lesa. Lesní zákon přitom při ukládání povinností vlastníkům lesa nerozlišuje mezi tím, zda je 
vlastníkem lesa stát, anebo právnická či fyzická osoba. Na všechny vlastníky lesa bez rozdílu dopadají 
tytéž povinnosti, které jim ukládá veřejnoprávní předpis - lesní zákon - za účelem ochrany a péče o les. 
Pokud se navíc les nachází na území národního parku, zatěžují vlastníky takového lesa bez rozdílu další 
povinnosti, tentokrát stanovené jiným veřejnoprávním předpisem - zákonem o ochraně přírody a krajiny - 
za účelem ochrany přírody a krajiny. Ve vztahu ke státním lesům na území Národního parku Šumava tak 
vystupuje žalovaná jako subjekt příslušný hospodařit s tímto lesem, tj. jako subjekt, na který se přímo 
vztahují práva a povinnosti vyplývající z lesního zákona pro vlastníka lesa (§ 4 odst. 1 lesního zákona) a 
logicky i povinnosti, které vyplývají ze zákona o ochraně přírody a krajiny a které se vztahují na každého, 
kdo by hodlal provádět takové činnosti jako žalovaná (tj. povinnost požádat o výjimky ze zákazů určitých 
činností na území národního parku, obstarat si souhlas orgánu ochrany přírody k realizaci zásahů proti 
škůdcům a povinnost nechat záměr zhodnotit stanoviskem orgánu ochrany přírody). Žalovaná je tudíž při 
hospodaření se státním lesem povinna vyhovět všem veřejnoprávním povinnostem, které jí stanoví zákon 
o ochraně přírody a krajiny a lesní zákon, tak jako všichni ostatní vlastníci lesa. Při hospodaření se 
státním majetkem postupuje žalovaná podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Při hospodaření se státním lesem na území 
národního parku je v pozici organizační složky, která hospodaří se státním majetkem; vystupuje tedy jako 
ČR – Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, nikoliv jako správní orgán. 
Žalovaná tudíž ve vztahu k území Národního parku Šumava vystupuje jednak jako správní orgán, 
vykonávající státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, dbající o to, aby byly plněny veřejnoprávní 
povinnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jednak vystupuje jako subjekt, který hospodaří se 
státním lesem na území národního parku s tím, že na ni dopadají všechny odpovídající veřejnoprávní 
povinnosti, které je povinna respektovat pod hrozbou veřejnoprávních sankcí. 
Na základě uvedeného výkladu dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že sporné jednání, které stěžovatel 
považuje za nezákonný zásah (tj. asanace a kácení stromů napadených kůrovcem v I. a II. zóně Národního 
parku Šumava bez příslušných povolení), kterého se podle něj měla dopustit žalovaná jako správní orgán, 
ve skutečnosti žalovaná realizovala jako organizační složka státu, hospodařící se státním majetkem, tj. 
jako zákonem pověřený subjekt vykonávající práva a povinnosti vlastníka lesa, kterým je stát. Žalovaná 
zde, podle názoru Nejvyššího správního soudu, vystupovala ve své soukromoprávní pozici (hospodařila se 
státním lesem podle lesního zákona) a nešlo tak o výkon státní správy. Její postup vycházel z ustanovení § 
32 odst. 1 a 2 lesního zákona, ukládajícího vlastníku lesa povinnost provádět opatření, jimiž bude 
předcházeno a zabráněno působení škodlivých činitelů na les, a při vzniku mimořádných okolností a 
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nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v 
období sucha apod.) činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. 
Otázka, zda v tomto postavení žalovaná zanedbala některé povinnosti vlastníka lesa, tedy veřejnoprávní 
povinnosti, které jí ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny, není z pohledu řešené problematiky 
podstatná. Ostatně samotný fakt, že v souvislosti s posuzovaným jednáním jí byla za porušení 
veřejnoprávních povinností na úseku ochrany přírody a krajiny uložena Českou inspekcí životního prostředí 
pokuta [za porušení § 88 odst. 1 písm. e) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny], jen 
podporuje shora vyslovený závěr. Podle těchto ustanovení se totiž sankcionují právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby; pokuta byla žalované uložena jako subjektu, který při hospodaření se státním 
lesem na území národního parku porušil zákonné povinnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Pokud žalovaná skutečně nerespektovala zákonná ustanovení na ochranu přírody a krajiny, které měla 
respektovat předtím, než započala s asanací a kácením napadených stromů, šlo o závadné jednání, 
kterého se ovšem dopustila nikoliv v postavení orgánu veřejné moci, či (z pohledu ustanovení § 83 s. ř. s.) 
správního orgánu. Pokud by podobně postupoval jakýkoliv jiný vlastník lesa (například fyzická osoba) a 
provedl by činnosti, které realizovala žalovaná, bez patřičných povolení a stanovisek správních orgánů, 
rovněž by se nemohlo jednat o nezákonný zásah ve smyslu § 82 s. ř. s., a taková osoba by mohla být 
pouze podrobena odpovědnosti za porušení veřejnoprávních předpisů, ať už odpovědnosti za přestupek či 
jiný správní delikt, eventuálně i odpovědnosti trestní, s možnými konsekvencemi v oblasti práva 
soukromého (například povinnost k náhradě škody). Nikdo by však takového vlastníka lesa nemohl 
žalovat podle § 82 s. ř. s., neboť zde nevystupuje jako správní orgán, který by se měl nezákonného zásahu 
dopustit. Stejně tak nelze žalovat na ochranu před nezákonným zásahem žalovanou, neboť pouze 
hospodařila se státním majetkem a vykonávala práva a povinnosti vlastníka lesa; pokud tak činila 
nezákonně a poškodila při tom životní prostředí, lze ji pouze sankcionovat za porušení zákonných 
povinností. 
Pokud Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava v pozici správního orgánu selhala v 
kontrole sebe sama, jako subjektu hospodařícího se státním lesem, a nevykonávala dozorovou pravomoc 
podle § 85 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, tato její indolence by teoreticky předmětem žaloby 
na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu být mohla. Jak totiž uvedl rozšířený senát 
zdejšího soudu v usnesení ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008 – 98, publikovaném pod č. 
2206/2011 Sb. NSS, „zásahová žaloba chrání proti jakýmkoli jiným aktům či úkonům veřejné správy 
směřujícím proti jednotlivci, které jsou způsobilé zasáhnout sféru jeho práv a povinností a které nejsou 
pouhými procesními úkony technicky zajišťujícími průběh řízení. Nemusí jít nutně o akty neformální 
povahy či jen o faktické úkony, nýbrž i o jakékoli jiné konání či opomenutí konat, nelze-li je podřadit pod 
pojem rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Zásahem proto může být i nezákonná nečinnost 
spočívající v neučinění nějakého úkonu jiného než rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.“ Takto ovšem 
petit žaloby formulován nebyl, neboť stěžovatel za nezákonný zásah výslovně označil právě asanaci a 
kácení napadených stromů. 
Lze uzavřít, že krajský soud nepochybil, pokud žalobu zamítl, přičemž odůvodnění jeho rozsudku v 
podstatných částech obstojí. Nejvyšší správní soud pouze podrobněji rozvedl úvahu krajského soudu o 
tom, že žalovaná fakticky plnila povinnosti vlastníka státního lesa, a zatímco krajský soud tento fakt 
považoval pouze za jeden z podpůrných argumentů pro zamítnutí žaloby, zdejší soud právě tento důvod 
považuje za rozhodující.  
 
 
 
 
 

261 
 
I. Kácení dřevin ohrožujících život nebo zdraví 
II. Zanedbání povinnosti pečovat o dřeviny 
 
k ustanovení ustanovení § 8 odst. 4, § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. V případě, že je prokázáno, že došlo ke kácení dřevin, které zjevně a bezprostředně ohrožovalo 
život a zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu, nemůže být, při splnění dalších zákonem 
stanovených podmínek (zejména oznámení o provedení kácení), naplněna skutková podstata 
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správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Pro posouzení 
odpovědnosti žalobce za uvedený správní delikt bylo tedy rozhodné, zda došlo ke kácení 
takových dřevin, jejichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu. 
 
II. Obecně formulovaný závěr o tom, že nebyly splněny podmínky pro postup podle § 8 odst. 4 
zákona č. 114/1992 Sb., vyjádřený jak v napadeném rozhodnutí, tak v rozhodnutí ČIŽP, nelze 
považovat za dostatečný za situace, kdy není argumentováno konkrétními zjištěními o 
konkrétních skutečnostech dané věci. 
 
III. Nebyla rozhodná otázka případného zanedbání péče ze strany žalobce o předmětné stromy. 
Z ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. skutečně nevyplývá, že by v rámci posuzování 
splnění či nesplnění zde uvedených podmínek přicházelo v úvahu posuzovat příčinu existujícího 
stavu dřevin. Tato otázka by mohla mít vliv na úvahu o výši ukládané pokuty, nikoliv však na 
otázku, zda k naplnění skutkové podstaty správního deliktu skutečně došlo. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. srpna 2013, č. j. 11 A 50/2010-26-) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
         
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného čj: 95653/ENV/09, kterým bylo zamítnuto jeho 
odvolání a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty ve výši 80.000,- Kč 
za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon č. 114/1992 Sb.“) Žalobce namítal nepřezkoumatelnost napadeného 
rozhodnutí, žalovaný převzal závěry prvostupňového správního orgánu, aniž by se vypořádal se skutkovými 
a právními námitkami žalobce. Dále že žalovaný nerespektoval své rozhodnutí ze dne 20. 7. 2009 čj:, 
55874/ENV/09, které bylo v průběhu správního řízení vydáno. Žalovaný v tomto rozhodnutí konstatoval 
havarijní stav pokácených stromů, uvedl, že nebylo prokazatelně doloženo, že stavem dřevin byl zřejmě a 
bezprostředně ohrožen život a zdraví osob pohybujících se v blízkosti stromů. Tento pokyn prvoinstanční 
správní orgán nesplnil, důkazy o zřejmém a bezprostředním ohrožení života a zdraví osob pohybujících se 
v bezprostřední blízkosti stromů prvoinstanční správní orgán nezjišťoval ani neprováděl. K námitce 
havarijního stavu vůbec nebylo přihlédnuto, navíc byl stav zjišťován až po pokácení, Pokuta 80.000,- Kč je 
zjevně nepřiměřená k okolnostem případu. Žalobce má za to, že zřejmost a bezprostřednost ohrožení byla 
dána a prokázána, na nebezpečí ohrožení života a zdraví osob, které navštěvovaly lyžařský areál, byly 
orgány žalobce opakovaně upozorňovány, proto musel zakročit. Zájem na ochraně života a zdraví 
převyšuje zájem na ochraně přírody a krajiny. Správní orgány ve svých rozhodnutích zopakovaly, že 
žalobce zanedbal péči o stromy, žádné zjišťování ani důkazy v tomto směru však nebyly prováděny. 
Prvoinstančnímu správnímu orgánu bylo známo, že onemocnění dřevin tracheomykóza je houbovité 
onemocnění, které se nedá nijak léčit.  
Pokud by žalobce jako vlastník nezakročil proti hrozící škodě, odpovídal by za škodu podle občanského 
zákoníku. Z hlediska občanskoprávního jednal žalobce v krajní nouzi, i toto hledisko by mělo být vzato v 
úvahu. Prvoinstanční orgán nevzal do úvahy stanovisko pracovnice odboru životního prostředí Městského 
úřadu Aš, která má vzdělání v arboretální oblasti a která jasně uvedla, že nemohla přesně určit zdravotní 
stav stromů, že počká na olistění. Tento orgán zjistil stav stromů s možným nebezpečím, ale nemohl 
objektivně určit, jak velké je postižení.  
Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí z hlediska námitek v žalobě uvedených, po 
posouzení věci dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.  
Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že Město Aš podalo k Městskému úřadu v Aši, odboru životního 
prostředí žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les, a to 15 stromů rostoucích na pozemku 
č. parc. 4545 v katastrálním území Aš, a to s odkazem na podnět společnosti Ašské lesy s.r.o. o nutnosti 
pokácení stromů z bezpečnostních důvodů. K účasti na řízení o této žádosti se přihlásilo občanské 
sdružení Zelený dědek.  
Na místě samém bylo konáno ústní jednání. Bylo konstatováno, že vlastník souhlasí s tím, že bude 
povoleno pokácení 4 dubů, uvedených pod čísly 15, 16, 20 a 21. Stromy jsou mechanicky poškozené, 
tvoří překážku v zatáčce lyžařské louky k vleku. Všechny stromy v aleji jsou napadeny tracheomykózou, 
některé porostlé mechem a hnilobou. Ve vegetačním období bude po olistění proveden zdravotní a 
bezpečnostní řez, bude posouzen stav dřevin, příp. podána nová žádost o pokácení. Bylo zjištěno, že jde o 
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dřeviny z 50 % suché, v koruně je velké množství suchých pahýlů po odpadlých větvích. Bezpečnostní a 
zdravotní řezy budou provedeny podle potřeby odborným způsobem.  
K protokolu se následně vyjádřilo občanské sdružení, které uvedlo, že souhlasí s povolením kácení stromů 
č. 21 a 16, nesouhlasí s pokácením stromů č. 20, doporučuje prořez koruny. V případě stromu č. 15 
doporučuje prořez prosychající koruny a následné sledování zdravotního stavu. Souhlasí s ošetřením v 
následné vegetační době. Rozhodnutím Městského úřadu v Aši, bylo rozhodnuto tak, že se povoluje kácení 
4 ks dubů rostoucích na pozemku č. 3545 v katastrálním území Aš u lyžařského areálu. Odstraněním 
dřevin nedojde k ekonomické újmě, v blízkosti je velký lesní pozemek porostlý stromy, proto nebyla ani 
nařízena náhradní výsadba. Proti tomuto rozhodnutí podalo odvolání občanské sdružení, které projevilo 
nesouhlas s pokácením dvou stromů. Dne 5. 2. 2009 Město Aš objednalo u společnosti Ašské lesy s.r.o. 
pokácení 4 dubů, rostoucích v těsné blízkosti sjezdovky, stromy jsou označeny čísly 15, 16, 20, 21. Ve 
spise je založeno prohlášení společnosti Ašské lesy s.r.o. ze dne 10. 2. 2009, ve kterém se uvádí, že 
firmou byly pokáceny 4 stromy dubu zimního, a to podle povolení orgánem životního prostředí. Vlastník 
vyjádřil souhlas s pokácením stromů z bezpečnostních důvodů.  
Následně Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodnutí Městského úřadu Aš, ze dne 9. 12. 2008 o 
povolení pokácení 4 dubů zrušil a řízení o žádosti o povolení k pokácení stromů zastavil s odůvodněním, 
že odpadl předmět řízení, protože v mezidobí již k pokácení předmětných stromů došlo. Dne 3. 4. 2009 
byl Českou inspekcí životního prostředí sepsán zápis z inspekčního šetření. Bylo konstatováno pokácení 8 
dubů, tedy 4 ks nad rámec oznámení o provedeném pokácení dřevin ze dne 11. 2. 2009. Dne 22. 4. 2009 
bylo zahájeno s Městem Aš správní řízení ve věci uložení pokuty za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 114/1992 Sb. s konstatováním dosavadního průběhu řízení se závěrem, že město provedlo 
pokácení 8 dubů, oznámilo pokácení pouze 4 dubů. Je zřejmé, že Město Aš pokácelo 4 duby bez povolení 
orgánu ochrany přírody. 
O kácení dalších 4 stromů se vlastník pozemku dozvěděl až z oznámení o zahájení správního řízení od 
ČIŽP. Nikdo z města nedal pokyn ke kácení, ani kácení neprovedl. Ze způsobu pokácení pracovníci města 
usoudili, že jde o krádež či o pokus o ní, proto navrhli podat trestní oznámení na neznámého pachatele. 
Rozhodnutím ČIŽP ze dne 12. 6. 2009 byla žalobci uložena pokuta ve výši 80.000,- Kč za pokácení 4 kus 
dubů na pozemku č. 3545 v katastrálním území Aš v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb. V odůvodnění byl konstatován dosavadní průběh řízení, bylo uzavřeno, že město jednalo v 
rozporu s § 7 odst. 1 zákona, město mělo vyčkat do rozhodnutí odvolacího orgánu v řízení o jeho žádosti o 
povolení pokácení předmětných stromů. Na základě odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí rozhodlo 
Ministerstvo životního prostředí dne 20. 7. 2009 pod čj: 55874/ENV/O9 tak, že napadené rozhodnutí ČIŽP 
ze dne 12. 6. 2009 se zrušuje a věc se vrací k novému projednání a rozhodnutí. Konstatoval, že z 
předložených dokladů má za to, že předmětné stromy byly napadeny tracheomykózním onemocněním, v 
jehož důsledku dochází k odumírání a usychání větví, při akutním průběhu rychle odumírají celé stromy, 
při chronickém průběhu odumírání trvá delší dobu. Ošetření takto napadených stromů ořezem je 
problematické, má svůj význam pouze v raných stádiích napadení. Dále bylo poukázáno na znění 
ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. s tím, že podmínkou pro uložení sankce za 
zničení dřevin rostoucích mimo les je, že toto zničení bylo provedeno bez povolení. Tato skutečnost ve 
výroku prvoinstančního rozhodnutí není uvedena, výrok je proto neurčitý a nepřezkoumatelný. V průběhu 
řízení o pokutě nebylo prokazatelně doloženo, že stavem dřevin nebyl zřejmě a bezprostředně ohrožen 
život a zdraví osob pohybujících se v části lyžařského areálu v bezprostřední blízkosti stromů. V novém 
řízení prvoinstanční orgán upraví výrok rozhodnutí a zabezpečí provedení důkazů o tom, že stavem stromů 
nemohl být zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví osob, pohybujících se v části lyžařského areálu 
v její bezprostřední blízkosti.  
Po té doplnila ČIŽP řízení o výslechy svědků pracovník společnosti Ašské lesy s.r.o.), (pracovnice 
Městského úřadu Aš) a člen občanského sdružení Zelený dědek). Ke svědeckým výpovědím se vyjádřil 
přítomný zástupce Města Aš Rozhodnutím ČIŽP ze dne 13. 10. 2009 čj: ČIŽP/43/OOP/SR01/ 
0905918.003/09/ZSA bylo rozhodnuto tak, že se žalobce dopustil správního deliktu podle § 88 odst. 1 
písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. tím, že v únoru roku 2009 pokácel bez povolení skupinu dřevin 
rostoucích mimo les, konkrétně se jedná o pokácení 4 dubů na pozemku č. 3545 v k. ú. Aš. Za tento 
delikt byla žalobci uložena pokuta ve výši 80.000,- Kč a uložena povinnost nahradit náklady řízení 
paušální částkou 1.000,- Kč. V odůvodnění správní orgán uvedl, že přirozený stav stromů, tedy, že se na 
nich nacházejí suché větve a dutiny, není stavem, který zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví ve 
smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. Uvedl, že Město Aš zanedbalo povinnost pečovat o dřeviny, 
poukázal na rozpory ve výpovědích ohledně důsledků umělého zasněžování sjezdovky. Uvedl, že město 
provedlo pokácení 4 dubů přesto, že vědělo, že řízení o povolení pokácení dosud není skončeno. Správní 
orgán uzavřel, že postup podle § 8 odst. 4 zákona je možný tehdy, jestliže hrozba, způsobená stavem 
dřeviny, je zřejmá a bezprostřední zároveň. Tento způsob pokácení se použije v případě, kdy dojde k 
okamžité změně stavu dřeviny nebo změně místa, kde dřevina roste. Není-li naplněna podmínka zřejmosti 
a bezprostřednosti ohrožení života či zdraví nebo hrozící škody značného rozsahu, je nutno postupovat 
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podle § 8 odst. 1 zákona. Postup podle § 8 odst. 4 zákona je používaný ve skutečně kritických případech. 
Opadávání silných větví dřevin není důvodem pro okamžité pokácení, Město Aš nedoložilo žádný doklad o 
tom, že v době kácení se stav dřevin tak zásadně změnil, že byly naplněny podmínky podle § 8 odst. 4 
zákona.  
O odvolání rozhodl žalovaný správní orgán rozhodnutím tak, že odvolání zamítá a odvoláním napadené 
rozhodnutí ČIŽP ze dne 13. 10. 2009 potvrzuje. Žalobce v podané žalobě namítal, že žalobou napadené 
rozhodnutí je nepřezkoumatelné, žalovaný správní orgán převzal závěry orgánu prvního stupně, aniž by se 
vypořádal se skutkovými a právními námitkami žalobce. Tuto námitku shledal soud důvodnou. Z 
odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný konstatoval rozhodnutí ČIŽP ze dne 
13. 10. 2009, konstatoval obsah odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí. a uzavřel, že nebyla naplněna 
podmínka podle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., Tím, že město nevyčkalo ukončení řízení 
o žádosti o vydání povolení k pokácení předmětných stromů, byla naplněna skutková podstata správního 
deliktu podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Z obsahu odůvodnění napadeného 
rozhodnutí vyplývá, že skutečně žalovaný převzal odůvodnění prvostupňového správního orgánu, které v 
podstatě pouze jen doplnil tím, že uvedl obsah odvolání žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí a 
konstatoval svědecké výpovědi svědků. Závěr pak v zásadě převzal rovněž z odůvodnění České inspekce 
životního prostředí. Žalovaný správní orgán se nezabýval námitkami, které žalobce uvedl v podaném 
odvolání, ve kterém poukázal jednak na rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2009, kterým bylo v této 
věci zrušeno předcházející rozhodnutí ČIŽP, nezabýval se tvrzením žalobce, že podmínky uvedené v § 8 
odst. 4 zákona č. 114/1992 byly naplněny, nezabýval se jeho tvrzením, že závěry o zanedbání péče o 
stromy jsou pro posouzení věci nerozhodné, charakterem onemocnění ani namítanou zásadou v 
pochybnostech ve prospěch. Nezabýval se ani dalšími námitkami, tedy ani námitkou o tom, že došlo k 
náhlé změně stavu tím, že na stromy napadal sníh, což ve své výpovědi měla uvést jak pracovnice 
Městského úřadu, tak zástupce občanského sdružení. Námitky, které odvolatel uvádí v odvolání proti 
prvostupňovému rozhodnutí, jsou přitom základním hlediskem, z jejichž pohledu je odvolací orgán 
povinen napadené rozhodnutí přezkoumat (§ 89 odst. 2 věta druhá správního řádu). 
Žalobce dále v podané žalobě namítal, že nebylo respektováno předchozí rozhodnutí žalovaného 
správního orgánu ze dne 20. 7. 2009, ve kterém žalovaný vytýkal prvostupňovému správnímu orgánu, že 
nebylo prokazatelně doloženo, že stavem dřevin nebyl zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví osob 
pohybujících se v části lyžařského areálu v bezprostřední blízkosti stromů. Takové důkazy prvoinstanční 
správní orgán neprováděl. Tuto námitku shledal soud částečně důvodnou. Z rozhodnutí žalovaného ze dne 
20. 7. 2009 vyplývá, že žalovaný zrušil předcházející rozhodnutí ČIŽP ze dne 12. 6. 2009 nejen pro 
výhrady k určitosti a přezkoumatelnosti výroku tohoto rozhodnutí, nýbrž také proto, že nebylo 
prokazatelně doloženo, zda byly či nebyly splněny podmínky uvedené v ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 
114/1992 Sb. Z uvedeného rozhodnutí pak bylo na prvostupňovém správním orgánu, aby v dalším řízení, 
v případě, že hodlá přistoupit k sankčnímu postihu žalobce, prokázal, že podmínky uvedené v § 8 odst. 4 
zákona č. 114/1992 Sb. splněny nebyly. Jestliže správní orgány k prokázání výše uvedených rozhodných 
skutečností přistoupily k doplnění dokazování výslechy svědků, bylo pak na nich, aby z pohledu splnění či 
nesplnění podmínek, uvedených v § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., obsah těchto výpovědí hodnotily. 
Žádná taková úvaha však ani v žalobou napadeném rozhodnutí ani v rozhodnutí ČIŽP ze dne 13. 10. 2010 
obsažena není, pokud jsou výpovědi svědků zmíněny, je v podstatě pouze konstatován její obsah, aniž by 
byla v odůvodnění zmíněných rozhodnutí obsažena úvaha o hodnocení obsahu výpovědí z pohledu 
posouzení, z jakých skutečností a konkrétních údajů správní orgán dovozuje, že podmínky pro postup 
podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. byly či nebyly naplněny. V tomto směru také měl být veden 
výslech svědků tak, aby bylo zjištěno, zda k naplnění rozhodných skutečností podle uvedeného právního 
ustanovení došlo či nikoliv. Obecně formulovaný závěr o tom, že nebyly splněny podmínky pro postup 
podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., vyjádřený jak v napadeném rozhodnutí, tak v rozhodnutí ČIŽP, 
nelze považovat za dostatečný za situace, kdy není argumentováno konkrétními zjištěními o konkrétních 
skutečnostech dané věci. Z tohoto pohledu byla námitka žalobce shledána důvodnou.  
K námitkám žalobce, že hrozilo ohrožení života a zdraví osob, odkazu na pád stromu ve Zlíně a odkazu na 
článek 6 Listiny základních práv a svobod je nutno obecně konstatovat, že jde o úvahy, které nemají 
bezprostřední souvislost s posouzením rozhodné otázky o naplnění či nenaplnění podmínek, jež jsou 
uvedeny v ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. Obdobně to platí o úvahách o charakteru 
onemocnění dřevin tracheomykózou, tato skutečnost byla nesporná. Žalobci lze přisvědčit v tom, že 
nebyla rozhodná otázka případného zanedbání péče ze strany žalobce o předmětné stromy. Z ustanovení 
§ 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. Skutečně nevyplývá, že by v rámci posuzování splnění či nesplnění 
zde uvedených podmínek přicházelo v úvahu posuzovat příčinu existujícího stavu dřevin. Tato otázka by 
mohla mít vlit na úvahu o výši ukládané pokuty, nikoliv však na otázku, zda k naplnění skutkové podstaty 
správního deliktu skutečně došlo.  
(…) 
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262 
 
I. Odtěžení a odvezení nánosu řeky z hlediska výjimky ze zákazů pro druh hrouzek Kesslerův 
II. Neexistence jiného uspokojivého řešení 
 
k ustanovení § 46, § 49, § 50, § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění v rozhodné době  
 
 
I. V dané věci, za dosavadního stavu řízení, nebylo sporné, že zájem na ochraně přírody - biotopu 
a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů - byl dán a že navrhované odtěžení a 
odvoz vzniklého nánosu řeky by mohla do tohoto zájmu zasáhnout. Na „druhou misku vah“ při 
posuzování, který ze zájmů převažuje ve smyslu ustanovení § 56 odstavce 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, byl kladen „jiný veřejný zájem“ v podobě ochrany před povodněmi. Aby bylo 
možné dospět k závěru, že tento jiný veřejný zájem je nejen dán, ale navíc výrazně převažuje, 
muselo by být doloženo, že pro ochranu před povodněmi je těžba a odvoz vůbec potřebná a v 
kladném případě, že neexistuje „jiné uspokojivé řešení“. 
 
II. Poté, co dospěl k závěru, že veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, 
neposuzoval správní úřad podle názoru soudu v souladu se zákonem, zda neexistuje jiné možné 
řešení předloženého záměru, které by lépe zajistilo zachování populací zvláště chráněných 
živočichů a rostlin ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Odůvodnění správního uvážení v této 
části odůvodnění jak rozhodnutí správního úřadu prvého stupně, tak i rozhodnutí žalobou 
napadeného, je tedy podle názoru soudu nedostatečné. 
 
III. Podle názoru městského soudu nebyl dán důvod k nevypořádání návrhu na doplnění 
dokazování či přímo k odmítnutí návrhu na provedení důkazu mapovým zákresem 
kompromisního řešení. Po provedení tohoto důkazu pak bylo na žalovaném odvolacím správním 
úřadu, aby v souladu s ustanovením § 34 odstavci 4 a 5 správního řádu důkaz řádně zhodnotil a 
posoudil, zda není nutné provést další důkazy. 
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2013, č. j. 11A 277/2010-35) 
 (Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se žalobou, podanou u Městského soudu v Praze, domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí ze dne 21. 10. 2010, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno 
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 12. 2. 2010. Uvedenými rozhodnutími správních 
úřadů bylo pravomocně rozhodnuto o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro druh 
hrouzek Kesslerův. Činnost, pro kterou byla výjimka udělena, spočívá v odtěžení a odvezení části vzniklého 
nánosu řeky Bečvy v katastrálním území Slavíč tak, aby se odklonila proudnice od pravého břehu. Zásah 
má být proveden podle dokumentace „Spojená Bečva, Slavíč – odstranění nánosů“, které vypracovalo 
Povodí Moravy. 
(…) 
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného odvolacího 
správního úřadu, jímž bylo pravomocně rozhodnuto o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a 
krajiny pro druh hrouzek Kesslerův. Činnost, pro kterou byla výjimka udělena, spočívá v odtěžení a 
odvezení části vzniklého nánosu řeky Bečvy v katastrálním území Slavíč tak, aby se odklonila proudnice 
od pravého břehu. Zásah má být proveden podle dokumentace „Spojená Bečva, Slavíč – odstranění 
nánosů“, které vypracovalo Povodí Moravy. Podle ustanovení § 56 odstavců 1 a 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, výjimky ze zákazů u památných stromů a 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 46 odstavec 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 
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důvodů uvedených v odstavci druhém, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní 
dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů lze povolit a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 
ochrany přírodních stanovišť, b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, 
rybolovu, vodách a ostatních typech majetku, c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z 
jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického 
charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí, d) pro účely 
výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v 
původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování 
rostlin, e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém 
množství. 
Společným prvkem pro takto vypočtené případy je existence veřejného zájmu. Městský soud v Praze má 
za to, že napadeným rozhodnutím deklarovaná ochrana před povodněmi takovým veřejným zájmem je. 
V dané věci, za dosavadního stavu řízení, nebylo sporné, že zájem na ochraně přírody - biotopu a 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů - byl dán a že navrhované odtěžení a odvoz 
vzniklého nánosu řeky by mohla do tohoto zájmu zasáhnout. Na „druhou misku vah“ při posuzování, který 
ze zájmů převažuje ve smyslu ustanovení § 56 odstavce 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, byl kladen 
„jiný veřejný zájem“ v podobě ochrany před povodněmi. Aby bylo možné dospět k závěru, že tento jiný 
veřejný zájem je nejen dán, ale navíc výrazně převažuje, muselo by být doloženo, že pro ochranu před 
povodněmi je těžba a odvoz vůbec potřebná a v kladném případě, že neexistuje „jiné uspokojivé řešení“.  
K podané žalobě považuje za nutné uvést, že žalobce především zdůrazňuje nesouhlas se závěrem 
napadeného rozhodnutí a obecným způsobem polemizuje s přístupem orgánů ochrany přírody a krajiny.  
Pokud žalobce namítal, že žalovaný správní úřad nereagoval řádně na námitku žalobce, že ke 
skutečnému porovnání dvou veřejných zájmů, tj. veřejného zájmu, o němž mluví žalobce a oba správní 
úřady, a zájmu ochrany přírody, která je veřejným zájmem, vůbec nedošlo, soud se ztotožnil s názorem 
žalobce do té míry, že důkazní břemeno o existenci jiného veřejného zájmu s převahou nad zájmem 
ochrany přírody tíží žadatele o výjimku. Podle názoru soudu je však již v odůvodnění rozhodnutí správního 
úřadu prvého stupně dostatečně vyjádřeno, že žádost Povodí Moravy s.p. byla podána v zájmu ochrany 
přilehlých pozemků a břehů před podemíláním a odplavováním řekou. Přitom správní úřad dovodil, že 
prevence závažných škod na vodách a ostatních typech majetku a protipovodňová ochrana katastru obce 
jsou právě těmi jinými veřejnými zájmy, které v daném případě výrazně převažují nad zájmem ochrany 
přírody. Soud z uvedeného odůvodnění dospěl k závěru, že žalobní námitka není důvodná.  
žalobce namítl, že žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že předmětná akce nebude 
nevratným zásahem do populace hrouzka Kesslerova. Toto tvrzení však žalobce nepodepřel žádnými 
relevantními důkazy. Soud považuje za důležité připomenout, že při rozhodování o udělení výjimky správní 
orgány posuzují pouze kritérium, zda je dán jiný veřejný zájem, než zájem na ochraně přírody a zda takový 
zájem nad zájmem o ochranu přírody výrazně převažuje. Ze zákonné úpravy vyplývá, že orgán ochrany 
přírody výjimku ze zákazů stanovených zákonem může, ale nemusí povolit. Na udělení výjimky tedy právní 
nárok není. Soud ve správním soudnictví na základě podané žaloby při přezkumu úvahy správního orgánu 
zkoumá výhradně to, zda správní orgán nepřekročil meze správního uvážení stanovené zákonem. Tedy, 
zda úvaha správního orgánu je logickým vyústěním řádně zjištěného a důkladně zhodnoceného 
skutkového stavu. Soudní řád správní neumožňuje soudu nahradit správní úvahu správního orgánu 
úvahou vlastní. Na základě těchto kritérií dospěl soud k závěru, že shora uvedené úvahy správních orgánů 
požadavkům zákona na správní úvahu zcela neodpovídají. Správní orgány - zejména prvostupňový správní 
orgán - ve svém rozhodnutí uvedl, z jakých právních přepisů vycházel a zhodnotil dosavadní průběh 
správního řízení. Neuvedl však již, z jakého důvodu vyžádal doplnění dokazování a proč další, žalobcem 
navržené důkazy (viz zápis z jednání ze dne 12. 2. 2010) neprovedl. Z odůvodnění rozhodnutí je patrné, že 
správní orgán rozhodoval na základě zjištění učiněných v průběhu správního řízení, avšak není již 
jednoznačně zřejmé, jakým konkrétním, srozumitelným a přezkoumatelným způsobem se s argumenty 
účastníka řízení vypořádal. Poté, co dospěl k závěru, že veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem 
ochrany přírody, neposuzoval správní úřad podle názoru soudu v souladu se zákonem, zda neexistuje jiné 
možné řešení předloženého záměru, které by lépe zajistilo zachování populací zvláště chráněných 
živočichů a rostlin ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Odůvodnění správního uvážení v této části 
odůvodnění jak rozhodnutí správního úřadu prvého stupně, tak i rozhodnutí žalobou napadeného, je tedy 
podle názoru soudu nedostatečné. Tato vada řízení a nedostatky odůvodnění napadeného rozhodnutí 
způsobují, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Podle názoru městského soudu 
nebyl dán důvod k nevypořádání návrhu na doplnění dokazování či přímo k odmítnutí návrhu na provedení 
důkazu mapovým zákresem kompromisního řešení. Po provedení tohoto důkazu pak bylo na žalovaném 
odvolacím správním úřadu, aby v souladu s ustanovením § 34 odstavci 4 a 5 správního řádu důkaz řádně 
zhodnotil a posoudil, zda není nutné provést další důkazy. V tomto dalším řízení bude na odvolacím 
správním úřadu, aby se znovu podrobně zabýval opravným prostředkem žalobce a jeho jednotlivými 
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námitkami, uplatněnými v průběhu správního řízení a vyjádřenými v podaném odvolání. V intencích shora 
uvedeného – vázán právním názorem soudu, vysloveným ve zrušujícím rozsudku podle ustanovení § 78 
odstavec 5 s.ř.s. – odvolací správní úřad znovu rozhodne o odvolání žalobce a bude dbát na to, aby v řízení 
před vydáním nového rozhodnutí byly odstraněny všechny zjištěné procesní vady a aby nové rozhodnutí 
žalovaného mělo všechny náležitosti, požadované zákonem. 
(…) 
 

 

 
 

263 
 
I. Asanace kůrovcových stromů v národní přírodní rezervaci 
II. Zásah proti kůrovcům jako činnost vyžadující výjimku z ochranných podmínek národní 
přírodní rezervace 
III. Meze soudního přezkumu správního uvážení orgánu ochrany přírody 
  
k ustanovení § 29, § 31 a § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
v rozhodné době 
k ustanovení § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Správní úřady obou stupňů posoudily žalobcův záměr provést obranné zásahy proti kůrovcům 
a dospěly přitom k závěru, že žalobcem požadovaná činnost má charakter činnosti, uvedené v 
ustanovení § 29 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto právního ustanovení 
je na celém území národních přírodních rezervací zakázáno hospodařit na pozemcích způsobem 
vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny 
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní 
povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy. 
 
II. Žalovaný má za to, že dostatečně zdůvodnil, proč považuje asanační činnost za intenzivnější 
technologii, tedy činnost, jejíž znaky stanovuje zákon v ustanovení § 29 písm. a). Důvody, proč 
se žalovaný ztotožnil s názory správního úřadu prvého stupně – Správy chráněné krajinné oblasti 
Jeseníky - a proč odmítl názory žalobce, jsou z odůvodnění zřejmé. Správní uvážení, tj. hodnocení 
rozhodných skutečností rozhodujícím správním orgánem, nebylo v daném případě soudem 
shledáno v rozporu s obsahem spisového materiálu a odlišný náhled účastníka řízení na způsob 
hodnocení rozhodujících skutečností správním orgánem není sám o sobě důvodem pro zrušení 
rozhodnutí. 
 
III. Smyslem soudního přezkumu pravomocného rozhodnutí správního úřadu není polemika o 
souladnosti jednotlivých obecně závazných právních předpisů (v posuzované věci zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o lesích), ale posouzení zákonnosti a věcné správnosti 
žalobou napadeného rozhodnutí z hlediska uplatněných žalobních bodů. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2013, č.j. 11 A 272/2011-68) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:     
     
Žalobce se domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí České republiky 
(dále též žalovaného správního úřadu, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Správy 
chráněné krajinné oblasti CHKO Jeseníky). Tímto rozhodnutím tak byla pravomocně povolena žalobci 
výjimka z ochranných podmínek národní přírodní rezervace, uvedených v ustanovení § 29 písm. a) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.). Výjimka byla povolena za účelem povolení obranných zásahů proti škůdcům. 
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Namítl, že napadené rozhodnutí ani jemu předcházející rozhodnutí správního úřadu prvého stupně nemělo 
být vůbec vydáno, neboť řízení nebylo řádně zahájeno. Žalobce namítá, že rozhodnutí žalovaného je 
nepřezkoumatelné a nemá oporu ve spisu, neboť je z podstatné části založeno na spekulacích. 
Rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť z něho není patrné, na základě jakých podkladů bylo vydáno. Dále namítl, že 
nebyly splněny základní podmínky rozhodování o povolení výjimky, neboť zamýšlená činnost není činností 
zákonem zakázanou. Správní úřad překročil svou pravomoc, když v rozhodnutí o povolení výjimky založil 
nové povinnosti žalobci a správní úřady obou stupňů nehodnotily význam veřejného zájmu na ochraně 
lesa proti škůdcům. Žalovaný odvolací správní úřad pak podle názoru žalobce nesprávným způsobem 
posoudil vztah zákona o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona.        
Podle názoru žalobce řízení o povolení výjimky následně vyústilo v rozhodnutí, k jehož vydání Správa 
chráněné krajinné oblasti Jeseníky neměla vůbec pravomoc. Výsledkem řízení o povolení výjimky podle 
ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. může být buď povolení výjimky, nebo zamítnutí žádosti. V 
žádném případě však nelze založit nové povinnosti žadatele, jejichž splněním je povolení výjimky 
podmíněno. Nutným předpokladem pro to, aby správní úřad mohl rozhodnutím založit jakoukoli povinnost 
účastníka řízení, je existence zákonného zmocnění. Zákon o ochraně přírody a krajiny ani jiný právní 
předpis takové zmocnění neobsahují. Je třeba trvat na tom, že každé jednotlivé ustanovení výrokové části 
rozhodnutí musí mít dostatečnou zákonnou oporu.  
Žalovaný i správní úřad prvého stupně se omezili pouze na vlastní úvahy o tom, jaké zásahy proti škůdcům 
jsou podle jejich mínění nejvhodnější, a to jen na základě svých subjektivních preferencí. Zřetelným 
projevem této tendence je ničím nezdůvodněné tvrzení, že naprostá bezzásahovost je nejvhodnějším 
způsobem managementu pro většinu horských lesních ekosystémů. 
Zcela opomenuto pak zůstalo riziko vzniku kůrovcové kalamity, která si může v budoucnu vyžádat 
mnohem razantnější zásahy a dopady na celý ekosystém. K takovým dopadům dojde případně i bez 
těchto zásahů, neboť při kůrovcové kalamitě dojde v důsledku žíru kůrovců k odumření stromového patra 
rezervace a nesrovnatelně větším změnám ve struktuře ekosystému, než při jednotlivých preventivních 
zásazích v souladu s poznatky ochrany lesa, jak je ve správním řízení žalobce navrhoval. Vzhledem k šíření 
kůrovců letem pak dojde i k ohrožení okolních porostů vně rezervace. 
Nepřípadný je proto poukaz žalovaného, že v důsledku speciality ustanovení zákona o ochraně přírody a 
krajiny vůči lesnímu zákonu žalobce neměl právo realizovat povinnost, uloženou mu zákonem o lesích. 
Takový výklad, je v rozporu s principem bezrozpornosti právního řádu. Právní předpisy v oblasti životního 
prostředí a ochrany přírody vycházejí z pojetí lesa jako ekosystému, tedy environmentalistického, zatímco 
pojetí lesního zákona tenduje spíše k pojetí antropocentrickému. Z protikladu názorů o pojetí životního 
prostředí a přírody a její ochrany na straně jedné a tendencí zachovávající v podstatě rysy tradičního 
lesnictví v zákoně o lesích vyplývá i základ daného sporu žalovaného a žalobce, který vyústil v otázku, zda 
zákon o ochraně přírody pozastavuje povinnosti dané lesním zákonem. 
Obsah pojmu je tedy dán možnými dopady a nikoli použitými prostředky a metodami, což vyplývá z toho, 
že účel předpisů o ochraně přírody jen dán ohledem na přírodu, nikoli konáním samotným, například již 
zákonem zakázaná jednání jsou definovaná často pouze podle možného následku, stejně jako omezení 
výkonu všech práv v Listině základních práv a svobod. 
Klasický lesnický postup, spočívající v pokácení napadeného dříví a nejlépe jeho vyvezení z lesa, vede k 
ochuzování a poškozování stávajícího ekosystému. Konkrétně v Jeseníkách existoval problém, že v 
nejvyšších vegetačních stupních se nedařila umělá ani přirozená obnova lesa, tedy na místech, kde došlo 
k vykácení starého stromu, vysazené sazenice odumřely, neujaly se ani semenáčky přirozeně vzešlé a to 
ani při individuální ochraně před zvěří. Pokud došlo k ponechání dřevní hmoty k zetlení, pak tlející dřevo 
vzrostlých odumřelých stromů je významným biotopem řady organismů, které jsou nedílnou součástí 
přirozeného lesního ekosystému, který je předmětem ochrany v národní přírodní rezervaci. Systematické 
odstraňování odumřelých vzrostlých stromů z přirozeného lesního ekosystému vede k narušování 
přirozeného průběhu vývojových fází lesa, označovaných jako malý vývojový cyklus přirozeného lesa. 
Nedostatek dřevní hmoty začal být pociťován jako problém již v sedmdesátých letech dvacátého století a i 
v hospodářských lesích se začalo ponechávat v porostech tzv. nehroubí (větve, vršky, tzv. „nepořádek“ v 
lese), ve zvláště chráněných územích však vznikl požadavek ponechání i hroubí (kmenů). Protože 
usychající kmeny jsou lákadlem pro kůrovce, kmeny se alespoň odkorňovaly. V horských podmínkách se 
brzy zjistilo, že tyto kmeny namísto rozkladu zkamení a přirozený rozklad se prakticky nenastartuje. Proto 
je požadavek ponechat dříví v kůře, která zabezpečuje vlhko a nástup rozkladných hub, i za cenu použití 
insekticidu proti kůrovcům a závažnost ponechání dříví v kůře, důvodem k použití chemického prostředku 
na základě povolené platné výjimky, i když není selektivní. Chemický prostředek se v krátké době 
rozkládá a přestává působit toxicky na organismy, mrtvé a zavadlé kmeny kůrovec již nenapadá a ty 
mohou být využity jinými druhy organismů jako biotop. Při kácení a přibližování dříví vznikají škody na 
přirozeném zmlazení, které jsou v daných podmínkách nenahraditelné. Přirozeně vzešlé semenáčky mají 
předpoklad být odolnější a podmínkám více přizpůsobené, než stromy vysazené člověkem. Při manipulaci 
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s kmeny navíc dochází k narušení půdního povrchu v extrémních podmínkách, které je obtížně 
odstranitelné a tím se zvyšuje možnost eroze. 
Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o výjimce dává jednoznačně přednost nedestruktivním metodám, 
které jsou v něm popsány, zejména takovým, které co nejméně poškodí lesní ekosystémy, nejméně se 
brání zásahům v nejméně hodnotných lesních porostech, které spolu s lesy ochranného pásma, popřípadě 
i dalšími, plní funkce pufrační zóny (tj. ochranný koridor) tak, aby se kůrovec případně nešířil z plochy s 
omezenými zásahy do okolí. Tento postup je v souladu s ochranou lesa jako významného krajinného 
prvku, zachovává a zvyšuje ekologickou stabilitu lesa a je v souladu s posláním území jako významného 
územního systému ekologické stability. 
Proti tomu stojí požadavky žalobce na použití klasických či již přizpůsobených metod ochrany lesa s 
požadavkem na co nejmenší náklady a časovou náročnost. Cílem ochrany přírody je omezit jakékoli 
zásahy člověka k tomu, aby procesy v nejpřísněji chráněných územích probíhaly přirozeně a zároveň aby 
obnova především geneticky nejcennějších stromů a porostů byla zabezpečena v relativně přirozeném 
časovém intervalu a byly zachovány a udrženy unikátní podmínky biodiverzity daného ekosystému. 
 
Z obsahu spisového materiálu, který byl soudu předložen žalovaným správním úřadem, byly zjištěny 
následující, pro rozhodnutí ve věci samé podstatné skutečnosti: 
Dopisem ze dne 31. 8. 2010 požádala společnost Lesy České republiky, státní podnik, orgán ochrany 
přírody – Ministerstvo životního prostředí - o vydání souhlasného stanoviska ve věci obranných zásahů 
proti kůrovcům podle ustanovení § 31 zákona č. 114/1992 Sb. v lesních porostech Národní přírodní 
rezervace Rašeliniště Skřítek ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření ve prospěch Lesů 
České republiky s. p. na území Moravskoslezského kraje. 
Ministerstvo postoupilo žádost Správě chráněné krajinné oblasti Jeseníky s tím, že došlo k 
překvalifikování žádosti na žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 odst. 3 ze zákazu, uvedeného 
v ustanovení § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. jako správnímu k tomuto úřadu orgánu příslušnému. 
Rozhodnutím ze dne 31. 1. 2011 Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky povolila výjimky ze 
základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek v Moravskoslezském 
kraji, spočívající v obranných zásazích proti kůrovci. 
Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce dne 18. 2. 2011 odvolání, které následně doplnil podáním ze 
dne 28. 2. 2011, obsah odvolání je obsahově totožný s žalobní argumentací, kterou uplatnil žalobce v 
podané žalobě na přezkum soudního rozhodnutí. 
O podaném odvolání rozhodl žalovaný odvolací správní úřad žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 29. 
6. 2011, č.j. 27745/ENV/11, 716/570/10, odvolání žalobce zamítl a uvedené rozhodnutí potvrdil se 
závěrem, že v daném případě jde o činnost žalobce, která ohrožuje stav maloplošného zvláště chráněného 
území národní přírodní rezervace uvnitř první zóny chráněné krajinné oblasti s mimořádnou hodnotou z 
hlediska biodiverzity a náleží k činnostem, které jsou v rozporu se základními podmínkami ochrany 
národní přírodní rezervace, respektive se zákazy, stanovenými zákonem č. 114/1992 Sb. Takovou činnost 
lze tedy podle tohoto zákona provádět – je-li pro to důvod – pouze na základě povolené výjimky z 
takového zákazu, který je ovšem administrativní povahy jako každá právní regulace, zasahující do 
živoucích vztahů. Preventivní zásahy proti kůrovcům, prováděné doslovně podle lesního zákona, který však 
nevylučuje i odchylky, by mohly podle názoru žalovaného rovněž vést k destruktivním dopadům na dané 
lesní porosty, a proto je třeba mít na zřeteli, že zásahy do přirozených pochodů a dějů je třeba posuzovat 
nejen z hlediska momentu zásahu, ale i z hlediska dlouhodobého kumulování následků takových zásahů v 
přírodním prostředí, které svým vývojem a fungováním přesahuje měřítka lidského věku. 
Žalovaný poukázal na to, že pojetí ochrany přírody přesahuje chápání funkcí lesa ve smyslu lesního 
zákona a ačkoliv má lesní zákon určité ohledy na jiné funkce lesa a stanoví či umožňuje stanovit odlišné 
režimy hospodaření v lesích, jeho obecná pravidla jsou pouze obecnými pravidly nastavenými jakoby se 
všeobecnou platností, přičemž však nedělají rozdílu, zda jde o lesy hospodářské či jiné. Je rozdíl mezi 
pojetím předmětu a důvodu jeho ochrany těmito zákony chráněných zájmů, je věcným odůvodněním 
speciálního poměru některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. vůči povinnostem pro hospodaření v 
lesích, daných lesním zákonem. 
Městský soud přezkoumal rozhodnutí a věc posoudil takto: 
Podle ustanovení § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, je vlastník lesa 
povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, 
zejména a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých 
pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně 
příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření, b) preventivně bránit vývoji, šíření a 
přemnožení škodlivých organismů, c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle 
zvláštních předpisů. Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové 
kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen 
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činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. Orgán státní správy lesů 
může vlastníku lesa nařídit tato opatření 
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a 
termínu, 
b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů, 
c) zničení napadených semen a sazenic, 
d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva, 
e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin. 
Opatření uvedená v odstavci druhém může orgán státní správy lesů uložit též vyhláškou. Jde-li o opatření v 
zájmu jiného než vlastníka lesa, rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese náklady s tím 
spojené. 
Vlastníci lesů, uživatelé honiteb a orgány státní správy lesů jsou povinni dbát, aby lesní porosty nebyly 
nepřiměřeně poškozovány zvěří. Vlastník lesa je povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu, zejména 
vhodnou druhovou skladbou dřevin a jejich rozmístěním v porostu, výchovou v mladých porostech, 
zakládáním zpevňovacích pásů na okraji i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů 
obnovy a řazením sečí. Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy 
lesy sousedních vlastníků. Je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení 
obecného užívání lesa (ustanovení § 19 odst. citovaného zákona); to se netýká lesních školek, oplocení 
zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obory nebo farmových chovů zvěře. 
Vlastník lesa je dále povinen chránit les před znečišťujícími látkami unikajícími nebo vznikajícími při jeho 
hospodářské činnosti. V lese je povinen používat výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů 
motorových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny. Při ochraně lesních porostů je povinen dát 
přednost účinným technologiím šetřícím životní prostředí. 
Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech dříví některý ze škodlivých organismů v nadměrném 
množství, může orgán státní správy lesů uložit opatření k vyhubení těchto škodlivých organismů, nebo 
proti jejich rozšíření i právnickým a fyzickým osobám, které skladují dříví nebo užívají pozemky v okolí 
lesů. Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa proti škodlivým 
činitelům. 
Z obsahu předloženého spisového materiálu je zřejmé, že žalobce se žádostí ze dne 31. 8. 2010 domáhal 
vydání souhlasného stanoviska ve věci obranných zásahů proti kůrovcům podle ustanovení § 31 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 
Podle tohoto právního ustanovení lesy v národních přírodních rezervacích nelze zařazovat do kategorie 
lesů hospodářských; ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a 
nepředvídaných škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody. 
Správní úřady obou stupňů posoudily žalobcův záměr provést obranné zásahy proti kůrovcům a dospěly 
přitom k závěru, že žalobcem požadovaná činnost má charakter činnosti, uvedené v ustanovení § 29 
písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto právního ustanovení je na celém území 
národních přírodních rezervací zakázáno hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní 
technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, 
struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, změnu 
vodního režimu a terénní úpravy. 
Žalovaný má za to, že dostatečně zdůvodnil, proč považuje asanační činnost za intenzivnější technologii, 
tedy činnost, jejíž znaky stanovuje zákon v ustanovení § 29 písm. a). 
Důvody, proč se žalovaný ztotožnil s názory správního úřadu prvého stupně – Správy chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky - a proč odmítl názory žalobce, jsou z odůvodnění zřejmé. 
Správní uvážení, tj. hodnocení rozhodných skutečností rozhodujícím správním orgánem, nebylo v daném 
případě soudem shledáno v rozporu s obsahem spisového materiálu a odlišný náhled účastníka řízení na 
způsob hodnocení rozhodujících skutečností správním orgánem není sám o sobě důvodem pro zrušení 
rozhodnutí. V dané věci nebylo zjištěno, že by závěry správního orgánu nebyly podloženy dostatečně 
skutkovými zjištěními nebo s nimi byly v rozporu či že by se správní orgán nevypořádal se všemi 
odvolacími námitkami žalobce. 
Závěry, k nimž správní orgán dospěl při hodnocení rozhodujících skutečností, nejsou v rozporu se 
zásadami logického myšlení a uvažování. Tím jsou zároveň i vymezeny meze přezkumné činnosti soudu ve 
správním soudnictví, pokud jde o správní uvážení. Žalovaný odvolací správní úřad se podle názoru soudu 
dostatečně podrobně a úplně vypořádal s jednotlivými odvolacími námitkami, které žalobce následně 
zopakoval i v podané žalobě jako žalobní body v řízení před správním soudem. Městský soud v Praze má 
za to, že není úkolem soudu v odůvodnění rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního úřadu podrobně 
znovu převzít obsah odůvodnění žalovaného rozhodnutí, nicméně v nyní posuzované věci je přesvědčen o 
tom, že žalovaný odvolací správní úřad se velice podrobně vypořádal s námitkami žalobce a soud k 
uvedené argumentaci neshledává důvod cokoli dodávat.  
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264 
 
I. Prokázání původu exempláře 
II. Obnova řízení 
 
k ustanovení  § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
v rozhodné době 
k ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin regulováním obchodu a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o 
změně některý zákonů, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Žalobce jako držitel papoušků podléhajících ochraně dle Úmluvy o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES, vyhlášena pod č. 
572/1992 Sb.) a předpisů Evropské unie, byl povinen na výzvu ČIŽP prokázat zákonný původ 
konkrétních jím držených exemplářů. Důkazní břemeno ohledně prokazování původu těchto 
exemplářů zákon výslovně ukládá žalobci jakožto jejich držiteli. Následkem neunesení tohoto 
důkazního břemene je zabavení exemplářů chráněných druhů. Stěžovatel se proto mýlí, pokud 
se domnívá, že bylo povinností správních orgánů prokázat, že původ zadržených exemplářů 
papoušků druhu kakadu palmový nebyl legální. 
 
II. Povinnost prokázání původu se pak nezbytně vztahuje k individualizovaným jedincům 
chráněného druhu. Individualizace exemplářů je zajištěna jejich nezaměnitelným a 
nesnímatelným označením v souladu s unijními a národními předpisy. V případě ptáků právní 
předpisy stanoví povinnost označení jedinců čipy (nepozměnitelnými mikročipovými 
transpondéry), ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by 
implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře) pak je možné označení nesnímatelnými 
kroužky s jedinečným kódem složeným z písmen a číslic. V daném případě tak správní orgány 
nemohly akceptovat k prokázání původu předmětných papoušků registrační listy, u nichž nebylo 
možné ověřit, zda se vztahují k zadrženým jedincům nebo k jiným jedincům. Stěžovatel proto 
původ papoušků registračními listy neprokázal. 
 
III. Stěžovatelem uplatněné důvody pro obnovu řízení o zabavení papoušků nepostačovaly, neboť 
zjištění ohledně nemožnosti přesného určení stáří papoušků nemohlo nic změnit na závěru 
správních orgánů, že stěžovatel původ jedinců druhu kakadu palmový neprokázal. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 24. července 2013, č.j. 4 As 79/2013 - 43) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:   
 
 Česká inspekce životního prostředí vydala dne 12. 2. 2009 rozhodnutí kterým podle § 34 odst. 2 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 (zákon o obchodování s 
ohroženými druhy), zabavila žalobci 6 exemplářů kakadu palmových, u nichž žalobce neprokázal zákonný 
původ podle § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odvolání žalobce proti 
tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 10. 6. 2009, č. j. 500/554/503 21/09 V 
odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaný uvedl, že dne 17. 6. 2008 byli u žalobce nalezeni papoušci druhu 
kakadu palmový v počtu 8 exemplářů, z nichž 2 papoušci nebyli označeni nijak, 3 exempláře byly 
označeny celistvými kroužky bez symbolů a tři exempláře byly označeny dělenými kroužky se symboly 
začínajícími kódem SW. Předmětní papoušci druhu kakadu palmový jsou zařazeni do přílohy A nařízení 
Komise (ES) č. 338/97, jako druh nejpřísněji chráněný, kterému buď hrozí vyhynutí, nebo je tak vzácný, že 
jakýkoli objem obchodu by ohrozil přežití druhu. Žádný papoušek nebyl označen čipem (jedinečně 
očíslovaným mikročipovým transpondérem). Do protokolu žalobce uvedl, že papoušky nabyl bez 
registračních listů, žádný nabývací titul ani smlouvu o jejich zapůjčení nemá. Papoušci byli ČIŽP zadrženi a 
předání do Zoologické zahrady hlavního města Prahy. Dodatečně žalobce předložil ČIŽP kopie 7 
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registračních listů a 1 certifikátu znějících na jména (3 exempláře, které dle registračního listu jsou 
označeny mikročipem a nesnímatelným kroužkem se symbolem začínajícím kódem CZ), (2 exempláře 
označené nesnímatelným kroužkem se symbolem začínajícím kódem NB), (dva exempláře označené 
kroužky se symboly začínajícími kódy CS a JN) (dva exempláře označené kroužkem se symbolem 
začínajícím kódem NB) a následně ještě další registrační list (jeden exemplář označený kroužkem se 
symbolem začínajícím kódem CZ). Protože zadržení jedinci nebyli označeni nezaměnitelným způsobem 
vyžadovaným právními předpisy, zahájila ČIŽP správní řízení o zabavení papoušků a vyzvala žalobce, aby 
prokázal jejich zákonný původ dle § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Žalobce poukázal na uvedené 
registrační listy. Správní orgány posléze dospěly k závěru, že žalobce původ papoušků neprokázal, neboť 
nelze spolehlivě určit, zda se předložené registrační listy vztahují právě k zadrženým papouškům, neboť 
tito nebyli nezaměnitelným způsobem označeni nesnímatelnou značkou, jak vyžadují právní předpisy. 
Proto správní orgány rozhodly o zabavení 6 exemplářů papoušků. Jeden papoušek musel být v ZOO Praha 
utracen, neboť byl nakažen virovým onemocněním papoušků PBFD a jeden papoušek v ZOO Praha uhynul 
na pseudomonádovou infekci. Správní řízení ohledně těchto dvou zadržených exemplářů bylo proto 
zastaveno. 
Dne 19. 4. 2010 žalobce podal u žalovaného žádost o obnovu řízení ve věci rozhodnutí o zabavení 
papoušků. V žádosti uvedl, že jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí o zabavení papoušků byla zpráva o 
stavu zabavených exemplářů ze dne 10. 8. 2008, v níž se uvádí, že zadržení papoušci byli ve věku jeden až 
pět let (sedm kusů) a stáří posledního exempláře je jeden rok. Dalším podkladem byl posudek Agentury 
ochrany přírody a krajiny z 15. 1. 2009, dle kterého bylo stáří papoušků určeno na 2 až 6 let. To dle 
žalobce vedlo žalovaného k závěru, že předložené registrační listy nepatří k zadrženým papouškům, neboť 
registrační listy byly vystaveny na papoušky starší 15 let. Žalobce uvedl, že v trestním řízení, které bylo 
vedeno proti jeho osobě u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 T 203/2009, byl proveden důkaz 
znaleckým posudkem, který dle žalobce zjištění týkající se věku papoušků vyvrátil. Nemožnost 
jednoznačného určení věku papoušků potvrdil při hlavním líčení u Okresního soudu v Olomouci i 
zaměstnanec Agentury ochrany přírody a krajiny. Tyto důkazy vedou dle žalobce k nutnosti přehodnotit 
skutková zjištění žalovaného a žalobce se domnívá, že v obnoveném řízení žalovaný musí vydat nové 
rozhodnutí pro žalobce příznivější. 
Žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 7. 2010, č. j., 38896/ENV/10, žádost o obnovu řízení zamítl. Dle 
žalovaného předložený znalecký posudek uvádí, že v případě zabavených papoušků se jedná o „dospělé 
ptáky starší 4 – 5 let“. Žalovaný uvedl, že stáří papoušků není z hlediska obnovy řízení ve věci rozhodnutí o 
zabavení papoušků relevantní, neboť důvodem pro jejich zabavení byla nemožnost identifikace 
předmětných jedinců s registračními listy pro absenci nezaměnitelného označení papoušků v souladu 
s právními předpisy.  
Proti rozhodnutí žalovaného z 8. 7. 2010 podal žalobce rozklad. Nesouhlasil s tím, že rozhodnutí o 
zabavení papoušků nebylo založeno na zjištění věku. Opak dle žalobce vyplývá ze str. 4 rozhodnutí ČIŽP. 
Žalobce namítl, že v rozhodnutí z 8. 7. 2010 nejsou jako účastníci uvedeni vlastníci papoušků. Žalovaný 
neprokázal, že se u zabavených papoušků jednalo o jiné exempláře než ty, na které byly vystaveny 
registrační listy. Nedostatky v označení papoušků mohou být sankcionovány pokutou, nikoli však jejich 
zabavením. Správní orgán se neseznámil s trestním spisem, který jako důkaz navrhl žalobce. 
Ministr životního prostředí rozklad žalobce zamítl rozhodnutím a zopakoval, že důvodem pro vydání 
rozhodnutí o zabavení papoušků nebylo zjištění týkající se jejich stáří, nýbrž to, že žalobce neprokázal 
legální původ papoušků.  
Žalobce napadl rozhodnutí o zamítnutí rozkladu žalobou. Městský soud žalobu zamítl. V odůvodnění svého 
rozsudku uvedl, že rozhodnou otázkou je, zda důkazy uplatněné žalobcem v žádosti o obnovu řízení byly 
novými důkazy, které žalobce nemohl v původním správním řízení uplatnit a zda tyto důkazy mohou 
odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem původního správního řízení. To dle městského soudu 
splněno nebylo. Posudek nevyvrací původní skutková zjištění ČIŽP ohledně stáří papoušků, pouze z něho 
vyplývá, že znalec nebyl schopen stanovit stáří papoušků tak přesně, aby jeho závěr vyloučil zjištění 
učiněná Agenturou ochrany přírody a krajiny. Žalobci se nepodařilo prokázat legální původ papoušků, když 
nepředložil nabývací tituly, jimiž registrační listy nejsou. Dále dle závěru žalovaného nebylo možné 
ztotožnit zabavené ptáky s jedinci, na něž byly registrační listy vystaveny. Soud souhlasil se závěrem 
žalovaného o nemožnosti ověření totožnosti zabavených papoušků v důsledku absence jejich 
nezaměnitelného označení. Otázka stáří ptáků je tak z hlediska předmětu řízení otázkou podružnou a 
závěry obou znaleckých posudků nejsou v přímém rozporu (Podle soudu tak nebyl splněn zákonný 
předpoklad pro obnovu řízení, tj. že nové důkazy mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla 
předmětem rozhodování správního orgánu. 
Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (dále též stěžovatel) včasnou kasační stížnost, kterou 
opřel o důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) [a dle obsahu kasační stížnosti též písm. d)] zákona č. 
150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.), tedy nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní 
otázky soudem v předcházejícím řízení (a nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku). 
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Ve své kasační stížnosti uvádí, soud neprovedl navržený důkaz soudním spisem vedeným ve věci trestního 
stíhání stěžovatele Okresním soudem v Olomouci  a nevypořádal se s žalobními námitkami uplatněnými 
stěžovatelem.  Dle stěžovatele je tak otázka určení věku papoušků významná pro určení, zda správní 
orgány prokázaly nelegální původ zabavených jedinců. Jiným způsobem, než že se jedná o jedince jiného 
věku, než odpovídá registračním listům, totiž dle názoru stěžovatele správní orgány nemohly prokázat 
naplnění důvodů pro zabavení ptáků dle § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb. 
 
II. 
Posouzení kasační stížnosti 
Po shledání přípustnosti kasační stížnosti Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu 
podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 3 věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 
odst. 4 věta před středníkem s. ř. s.). Ačkoli stěžovatel označil jako kasační důvody pouze uvedené v § 
103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., z textu kasační stížnosti je zřejmé, že namítá i nepřezkoumatelnost rozsudku 
krajského soudu, tedy důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Ve věci soud rozhodl bez nařízení jednání 
za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 2 věty první s. ř. s. 
Kasační stížnost není důvodná. 
Nejvyšší správní soud nejprve uvádí, že jsou splněny podmínky soudního řízení, neboť napadené 
rozhodnutí žalovaného bezesporu podléhá soudnímu přezkumu. Z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 12. 3. 2013, č. j. 1 As 21/2010 - 65, totiž jasně vyplývá, že rozhodnutí o odvolání 
proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu správního řízení podléhá soudnímu přezkumu (§ 65 odst. 1 
s. ř. s.). 
Pokud jde o obsah pojmu nepřezkoumatelnosti, odkazuje Nejvyšší správní soud na svou ustálenou 
judikaturu (srov. například rozsudky ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 – 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 
1 Afs 135/2004 – 73, publikovaný pod č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č.j. 2 Afs 24/2005 – 
44, publikovaný pod č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007 – 64, nebo ze dne 25. 
5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005 – 245, všechna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná z 
www.nssoud.cz), ze které se podává, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, jestliže 
není zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při naplňování zásady volného hodnocení důkazů či utváření 
závěru o skutkovém stavu; z jakého důvodu nepovažoval za důvodnou právní argumentaci v žalobě; proč 
považoval žalobní námitky za liché, mylné nebo vyvrácené nebo proč subsumoval skutkový stav pod 
zvolené právní normy. Dalším důvodem nepřezkoumatelnosti rozhodnutí může být případ, kdy soud 
opomněl přezkoumat některou ze včas uplatněných žalobních námitek. Dle judikatury Ústavního soudu 
(viz např. nálezy ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, a ze 
dne 21. 10. 2004, sp. zn. II. ÚS 686/02, všechna citovaná rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná z 
nalus.usoud.cz) je jedním z principů, představujícím součást práva na řádný proces a vylučujícím libovůli 
při rozhodování, i povinnost soudů své rozsudky řádně odůvodnit (ve správním soudnictví srov. ustanovení 
§ 54 odst. 2 s. ř. s.). Z odůvodnění tak musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při 
hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. Nepřezkoumatelné rozhodnutí 
nedává dostatečné záruky pro to, že nebylo vydáno v důsledku libovůle a způsobem porušujícím ústavně 
zaručené právo na spravedlivý proces. 
Důvodná není ani námitka upozorňující na údajnou vadu řízení spočívající v neprovedení navrženého 
důkazu soudním spisem vedeným ve věci trestního stíhání stěžovatele u Okresního soudu v Olomouci. Ani 
v rámci kasační stížnosti stěžovatel nespecifikoval, jaké další listiny obsažené v soudním spise trestní věci 
měly být provedeny a co by z nich mělo být zjištěno. Za těchto okolností nelze městskému soudu vytýkat 
neprovedení důkazu dalšími (nespecifikovanými) listinami. 
Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou nesprávného posouzení právní otázky soudem v 
předcházejícím řízení, jež stěžovatel spatřuje v podle jeho názoru chybném závěru, že nemožnost 
přesného stanovení věku papoušků neodůvodňuje jiné řešení otázky, jež byla předmětem původního 
rozhodování (rozhodnutí o zabavení papoušků). 
Podle § 100 odst. 1 správního řádu se řízení před správním orgánem ukončené pravomocným 
rozhodnutím ve věci na žádost účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo 
důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v 
původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, (…) pokud tyto skutečnosti, 
důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. 
Podle § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění účinném v rozhodné době kdo drží, chová, pěstuje, 
dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou 
rostlinu, zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv 
nebo podle zvláštního právního předpisu o dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen na výzvu orgánu 
ochrany přírody prokázat jejich zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo 
sběrem, pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto 
ustanovení a podobně). Bez tohoto prokázání původu je zakázáno zvláště chráněnou rostlinu nebo 
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živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního 
právního předpisu o dovozu a vývozu ohrožených druhů držet, chovat, pěstovat, dopravovat, prodávat, 
vyměňovat a nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 
Ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., v rozhodném znění, dále stanoví, že inspekce může 
zabavit nelegálně získaný, dovážený, vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář, exemplář, který 
nebyl zaregistrován podle § 23, anebo exemplář, pro který nebyl prokázán původ ve smyslu § 24 zákona. 
Stejně postupuje inspekce v případě, že bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně 
ohrožených druhů. V § 23 odst. 8 téhož zákona je stanovena vlastníku nebo dlouhodobému držiteli 
exempláře povinnost označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným 
způsobem nesnímatelnou značkou, pokud je to vhodné a proveditelné a nezpůsobí-li to exempláři 
zdravotní potíže. Způsob označení, druh nebo podobu značky, způsob číslování značek, náležitosti 
identifikace exemplářů a způsob přidělení značky stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcím 
předpisem byla v rozhodnou dobu vyhláška č. 227/2004 Sb., která v § 6 stanovila: Nezaměnitelné 
značení exemplářů se provádí v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. 
Nestanoví-li právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů jinak, používají se pro nově 
označované exempláře ptáků v České republice nesnímatelné kroužky, na kterých je vyražen identifikační 
údaj sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem. Při značkování jedinečně 
číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry se podle první věty nepostupuje. 
Dle čl. 36 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích 
pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi, živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou 
označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy 
ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto 
metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k 
přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře 
pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování apod., nebo musí být identifikovatelní 
jakýmkoli jiným vhodným způsobem. 
Z výše uvedených právních předpisů jasně vyplývá, že žalobce jako držitel papoušků podléhajících ochraně 
dle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(CITES, vyhlášena pod č. 572/1992 Sb.) a předpisů Evropské unie, byl povinen na výzvu ČIŽP prokázat 
zákonný původ konkrétních jím držených exemplářů. Důkazní břemeno ohledně prokazování původu 
těchto exemplářů zákon výslovně ukládá žalobci jakožto jejich držiteli. Následkem neunesení tohoto 
důkazního břemene je zabavení exemplářů chráněných druhů. Takové omezení vlastnického práva a 
zásahy do něj jsou odůvodněny důležitým veřejným zájmem na ochraně vyhynutím ohrožených druhů 
živočichů prostřednictvím omezení, respektive zákazu obchodu s těmito chráněnými živočichy, v jehož 
důsledku jsou decimovány populace chráněných živočichů v jejich přirozeném prostředí (často v 
rozvojových zemích). Touto právní úpravou se Nejvyšší správní soud zabýval již ve svém rozsudku z 27. 9. 
2007, č. j. 8 As 62/2006 - 97, č. 1443/2008 Sb. NSS, „Orel skalní“, a shledal ji legitimní. V tomto 
rozsudku Nejvyšší správní soud uvedl, že „Zákon pro tento ptačí druh proto stanoví vysokou míru ochrany 
a je i ve veřejném zájmu tuto ochranu zachovávat. Z tohoto důvodu je také umožněno orgánům ochrany 
přírody kontrolovat chov a dispozice se zvláště chráněnými živočichy a za tím účelem mimo jiné vést 
evidenci jedinců v přímé péči člověka. Je třeba znovu zdůraznit, že prvotním účelem této zákonné úpravy 
je poskytování ochrany živočichům, a jsou proto také stanoveny přísné požadavky na zařazení konkrétního 
jedince do evidence.“ V posuzovaném případě se nejednalo o registraci exempláře chráněného druhu, 
nýbrž o jeho zabavení v důsledku neprokázání jeho zákonného původu, nicméně smysl obou zákonných 
institutů je stejný. 
Pokud by bylo na správním orgánu, aby prokázal, že zadržené exempláře nebyly získány v souladu s 
právními předpisy, znamenalo by to rezignaci na účinnou kontrolu chovu a dispozic s jedinci chráněných 
druhů. V praxi by totiž zpravidla bylo velmi obtížné až nemožné prokázat takový nelegální původ, pokud by 
se nepodařilo obchodníky přistihnout přímo při pašování exemplářů chráněných druhů. Povinnost 
prokázání původu se pak nezbytně vztahuje k individualizovaným jedincům chráněného druhu. 
Individualizace exemplářů je zajištěna jejich nezaměnitelným a nesnímatelným označením v souladu s 
unijními a národními předpisy. V případě ptáků právní předpisy stanoví povinnost označení jedinců čipy 
(nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry), ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany 
těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře) pak je možné označení 
nesnímatelnými kroužky s jedinečným kódem složeným z písmen a číslic. V daném případě tak správní 
orgány nemohly akceptovat k prokázání původu předmětných papoušků registrační listy, u nichž nebylo 
možné ověřit, zda se vztahují k zadrženým jedincům nebo k jiným jedincům. Stěžovatel proto původ 
papoušků registračními listy neprokázal.  
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Již z výše uvedeného vyplývá, že stěžovatelem uplatněné důvody pro obnovu řízení o zabavení papoušků 
nepostačovaly, neboť zjištění ohledně nemožnosti přesného určení stáří papoušků nemohlo nic změnit na 
závěru správních orgánů, že stěžovatel původ jedinců druhu kakadu palmový neprokázal (…) 
 
 
 
 
 

265 
 
1. Ohlášení kontroly 
2. Poučovací povinnost správního orgánu 
3. Povinnost účastníka označovat důkazy na podporu svých tvrzení 
 
k ustanovení § 31 odst. 1 písm. r) 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 (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění 
v rozhodné době  
k ustanovení § 4 odst. 2, § 14 odst. 2 a § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
platném v rozhodné době 
 
 
I. Zákon o obchodování s ohroženými druhy ani zákon o státní kontrole neobsahují povinnost 
ohlášení kontroly s předstihem, ale ve smyslu citované judikatury by takové ohlášení mohlo 
vytvářet předpoklady pro zmaření účelu kontroly, tedy objektivního zjištění skutkového stavu. 
Jinou otázkou je řádné oznámení zahájení kontroly kontrolované osobě dle § 12 odst. 2 písm. a) 
zákona o státní kontrole. 
 
II. Ustanovení § 31 odst. 1 písm. r) zákona o obchodování s ohroženými druhy představovalo 
samostatnou skutkovou podstatu přestupku („Inspekce uloží pokutu až do výše 200.000,- Kč 
fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že neumožní kontrolu vyplývající z § 30“), 
upravuje tak otázku hmotného práva, o které nebyla ČIŽP povinna stěžovatele poučovat.   
 
III. 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 (…), tj. znemožnění výkonu kontrolní činnosti (…), i když nabídl provedení kontroly v 
jiném, předem ohlášeném termínu. 
 
IV. Povinnost vyplývající z § 52 správního řádu nelze vykládat v tom smyslu, že na účastníkovi 
řízení leží břemeno tvrzení a následně i důkazní břemeno ohledně zjišťovaných skutečností; je 
však povinen prokázat, co sám tvrdí, pokud má správní orgán právě z jeho tvrzení vycházet. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2013, č. j. 5 As 77/2011-58) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
   
Rozhodnutím ze dne 15. 10. 2008, č. j. 500/1380/503 21/08, žalovaný zamítl odvolání žalobce a 
potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) ze dne 15. 5. 2008, č. j. 
ČIŽP/41/OOP/SR01/0728454.004/08/PJZ, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku dle 
§ 31 odst. 1 písm. r) 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 (zákon o obchodování s ohroženými druhy), v tehdejším znění (dále jen „zákon o obchodování s 
ohroženými druhy“), a byla mu uložena pokuta ve výši 50 000 Kč a povinnost k úhradě nákladů řízení ve 
výši 1000 Kč. Uvedeného přestupku se měl žalobce dopustit tím, že dne 1. 11. 2007 neumožnil ČIŽP 



 115

kontrolu dle § 30 zákona o obchodování s ohroženými druhy, konkrétně kontrolu dokladů dle § 30 odst. 2 
písm. b) tohoto zákona k jím chovaným exemplářům chráněných druhů (dravců) umístěným v 
chovatelském zařízení v Mladé Boleslavi. 
(…) 
Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení kasační stížnosti a dospěl k závěru, že kasační stížnost není 
důvodná.  
V první řadě Nejvyšší správní soud nesouhlasí s námitkou stěžovatele, že mu měla být předmětná kontrola 
„ohlášena předem“. V tomto směru nezbývá, než odkázat na dřívější judikaturu zdejšího soudu k 
problematice kontroly dle zákona o obchodování s ohroženými druhy, kterou ve svém rozhodnutí citoval 
již městský soud. Konkrétně se jedná o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2010, č. j. 9 
As 46/2010 – 97, podle něhož „skutečná kontrola má reálný smysl a význam pouze tehdy, když se 
minimalizuje riziko případné manipulace s prověřovanými objekty a materiály“. Jak již k věci rozvedl 
městský soud, nejenže zákon o obchodování s ohroženými druhy ani zákon o státní kontrole neobsahují 
povinnost ohlášení kontroly s předstihem, ale ve smyslu citované judikatury by takové ohlášení mohlo 
vytvářet předpoklady pro zmaření účelu kontroly, tedy objektivního zjištění skutkového stavu. Jinou 
otázkou je řádné oznámení zahájení kontroly kontrolované osobě dle § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní 
kontrole; ani sám stěžovatel však nezpochybňuje, že by požadavky vyplývající z citovaného ustanovení a 
vztahující se k řádnému oznámení zahájení kontroly nebyly splněny. 
V souvislosti s argumentací stěžovatele je třeba rovněž přiměřeně aplikovat závěry vyplývající z rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2004, č. j. 6 A 99/2002 - 52, publikovaného pod č. 335/2004 
Sb. NSS, z nichž zdejší soud vycházel v již citovaném rozsudku ze dne 21. 10. 2010, č. j. 9 As 46/2010 – 
97: „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 
(…), tj. znemožnění výkonu kontrolní činnosti (…), i když nabídl provedení kontroly v jiném, předem 
ohlášeném termínu.“  
Ani v nyní posuzovaném případě nelze dle názoru Nejvyššího správního soudu shledat „žádný zásadní 
důvod, pro který by inspektoři nemohli provést kontrolu v požadovaném termínu“. V tomto směru je 
přitom možno vzít v potaz dva okruhy otázek: jednak zda inspektoři ČIŽP šetřili práva a právem chráněné 
zájmy stěžovatele, jednak zda skutečnosti, které stěžovatel uváděl, představovaly reálné a kvalifikované 
důvody pro nemožnost provedení kontroly dne 1. 11. 2007.  
Již městský soud uvedl, že pravomoc ČIŽP k provádění kontroly není neomezená. Vzal přitom v potaz v 
obecné rovině ústavní limity výkonu veřejné moci, konkrétněji pak zásady vyplývající ze zákona o státní 
kontrole a ze základních zásad činnosti správních orgánů uvedených v části první hlavě II správního řádu. 
Dle § 4 odst. 1 správního řádu totiž platí, že veřejná správa je službou veřejnosti, a každý, kdo plní úkoly 
vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle 
možností jim vycházet vstříc. Dle § 4 odst. 4 správního řádu správní orgán umožní dotčeným osobám 
uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zákon o státní kontrole v § 12 odst. 2 písm. b) stanoví, že 
kontrolní pracovníci jsou povinni šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob. V daném 
případě přitom ani stěžovatel nepopírá, že na základě jím uváděných skutečností inspektoři ČIŽP 
souhlasili s provedením kontroly s několikahodinovým odkladem a později dokonce přistoupili na to, že 
bude namísto fyzické kontroly chovaných exemplářů dne 1. 11. 2007 postačovat, pokud v tento den 
stěžovatel předloží příslušné dokumenty. Tento postup shledává Nejvyšší správní soud souladným s 
požadavky vyplývajícími z citovaných ustanovení, přičemž další „vstřícnost“ vůči stěžovateli by již mohla 
ohrozit naplnění účelu kontroly. Ve smyslu uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 
2004, č. j. 6 A 99/2002 - 52, již bylo nerozhodné, že stěžovatel navrhl uskutečnění kontroly dne 6. 11. 
2007. V tomto kontextu také neobstojí námitka, že je stěžovatel za jakýchkoli okolností povinen, „když ho 
pracovníci ČIŽP neohlášeně zastaví na ulici, okamžitě všeho nechat a umožnit jim kontrolu, jinak se 
dopouští přestupku“.  
Nejvyšší správní soud rovněž souhlasí s hodnocením skutkových okolností případu, jak vyplývají ze 
správního spisu, a jak toto hodnocení provedl městský soud. Je zřejmé, že stěžovatel disponoval 
telefonním kontaktem na inspektory ČIŽP (), těm se však později během dne 1. 11. 2007 neozval a 
rovněž sám netvrdí, že by se tak pokusil učinit např. následující den a ve smyslu požadavku ČIŽP předat 
alespoň požadované dokumenty. Bez ohledu na další skutková tvrzení, která ve svém souhrnu 
přinejmenším vykazují znaky účelovosti, zdejší soud, podobně jako městský soud, nevidí důvod, proč 
nebylo možné, i při hlídání syna či zamrazování kuřat, předat ČIŽP příslušné dokumenty. Relevanci pak 
postrádá námitka o pozdější osmihodinové kontrole exemplářů, která má dokládat časovou náročnost 
kontroly, neboť dne 1. 11. 2007 postačovalo předat předmětné dokumenty a fyzická kontrola exemplářů 
by neprobíhala.  
Nejvyšší správní soud tak stěžovatelem tvrzené skutečnosti neshledává natolik závažnými, aby 
znemožnily provedení kontroly spočívající v odevzdání požadovaných listin. Lze sice souhlasit s jeho 
názorem, že přestupkové řízení je mj. ovládáno zásadou vyšetřovací a zásadou materiální pravdy, kdy 
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zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, stíhá správní orgán; to však, vzhledem k dikci § 
52 správního řádu, účastníka řízení nezbavuje povinnosti označit důkazy na podporu svých tvrzení. V 
tomto směru lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 5 As 
64/2011 - 66, www.nssoud.cz, dle něhož „povinnost vyplývající z § 52 správního řádu nelze vykládat v 
tom smyslu, že na účastníkovi řízení leží břemeno tvrzení a následně i důkazní břemeno ohledně 
zjišťovaných skutečností; je však povinen prokázat, co sám tvrdí, pokud má správní orgán právě z jeho 
tvrzení vycházet“.  
Stěžovatel dále namítal, že nebyl o následcích neumožnění provedení kontroly řádně poučen. Je nutno 
připustit, jak konstatoval již městský soud, že tato otázka je sporná a vyplývá pouze z tvrzení a podkladů 
správních orgánů (zejm. ze zápisu o výsledcích kontroly ze dne 7. 11. 2007, č. j. 
ČIŽP/41/OOP/0728454.002/07/PJZ). Na druhou stranu však je třeba vzít v potaz, ve smyslu 
argumentace žalovaného i městského soudu, že zákon o obchodování s ohroženými druhy ani zákon o 
státní kontrole neukládají povinnost poučit kontrolovanou osobu o následcích neumožnění kontroly. Co se 
týká § 4 odst. 2 správního řádu, dle něhož „správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené 
osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním 
poměrům dotčené osoby potřebné“, je třeba v souladu s argumentací městského soudu uvést následující: 
Poučovací povinnost dle citovaného ustanovení se podle většinového výkladu omezuje zásadně na 
poučování o procesních právech a povinnostech. V tomto směru lze odkázat na judikaturu Nejvyššího 
správního soudu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2010, č. j. 1 As 51/2010 - 
214, publikovaný pod č. 2235/2011 Sb. NSS) i na odbornou literaturu (viz např. Vedral, J. Správní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 117 a násl.). Ustanovení § 31 odst. 1 písm. r) 
zákona o obchodování s ohroženými druhy však představovalo samostatnou skutkovou podstatu 
přestupku („Inspekce uloží pokutu až do výše 200 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, 
že neumožní inspekci kontrolu vyplývající z § 30“), upravuje tak otázku hmotného práva, o které nebyla 
ČIŽP povinna stěžovatele poučovat. Lze ostatně vzít v potaz, že předmětnou právní úpravu měl stěžovatel 
jakožto chovatel ohrožených druhů živočichů znát. Nejasnost o poučení stěžovatele vyplývá také ze 
skutečnosti, že stěžovatel odmítl bezodkladné provedení kontroly a z místa se vzdálil, takže údaj o jeho 
poučení mohl být zachycen pouze ve zmíněném zápisu o výsledcích kontroly.  
Stěžovatel rovněž namítal, že ve věci rozhodovala podjatá úřední osoba (Mgr. Z.), přičemž tato podjatost 
se projevila i ve výši udělené pokuty. Stěžovatel byl také toho názoru, že podjatost Mgr. Z. namítl včas.  
Nejvyšší správní soud k této věci uvádí, že dle 14 odst. 2 správního řádu může účastník řízení „namítat 
podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu 
vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne 
bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení“. Dle § 14 
odst. 1 správního řádu se úřední osobou rozumí „každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu 
pravomoci správního orgánu“. Zdejší soud je přitom toho názoru, že námitku podjatosti nevznesl 
stěžovatel ve správním řízení včas. Údaj „vyřizuje Z.“ totiž obsahuje již předvolání k podání vysvětlení ze 
dne 18. 12. 2007, oznámení o zahájení řízení ze dne 25. 1. 2008, protokol o ústním jednání ze dne 25. 2. 
2008 (Mgr. Z. podepsaný) či usnesení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 22. 4. 2008. 
Stěžovatel si tedy musel být účasti Mgr. Z. na rozhodování o věci i jím tvrzené podjatosti vědom ještě před 
vydáním rozhodnutí ČIŽP ze dne 15. 5. 2008 a námitka podjatosti, vznesená až v odvolání proti tomuto 
rozhodnutí, byla opožděná.  
Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že formulaci „k námitce se nepřihlédne“ nutno vykládat tak, že v 
případě, kdy není námitka podána bez zbytečného odkladu, neznamená to, že nebude posuzována vůbec 
(tedy že by správní orgány neměly k případné existenci důvodů zakládajících podjatost úřední osoby vůbec 
přihlížet), ale pouze to, že o ní nebude rozhodnuto samostatným usnesením. To se týká i „opožděné“ 
námitky vznesené až v odvolání, kterou odvolací správní orgán posoudí ve svém rozhodnutí ve věci samé 
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 89/2010 – 152, www.nssoud.cz, 
či Vedral, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 183 – 184). Nejvyšší 
správní soud přitom konstatuje, že žalovaný se ve svém rozhodnutí, byť stručně, s předmětnou námitkou 
podjatosti vypořádal, když mj. uvedl, že podjatost nebyla stěžovatelem prokázána a ani se v průběhu 
řízení nijak nepotvrdila, a to ani ve vztahu k výši uložené pokuty. V tomto směru tedy nelze shledat v 
postupu žalovaného žádné pochybení a rovněž s jeho závěrem, že údajný výrok, jehož se měla zmiňovaná 
úřední osoba dopustit, její podjatost sám o sobě nezakládá, se Nejvyšší správní soud ztotožňuje. Městský 
soud sice ve svém rozsudku akcentoval především to, že stěžovatel nevznesl námitku podjatosti včas, to 
ale samo o sobě nemůže způsobit nezákonnost jeho rozhodnutí.  
Stěžovatel taktéž namítal nepřiměřenou výši udělené pokuty a nesprávné posouzení této otázky soudem. 
Nejvyšší správní soud k tomuto okruhu námitek předně uvádí, že spáchání přestupku stěžovatelem 
(neumožnění kontroly) považuje za prokázané. Za daný přestupek, jak již bylo uvedeno, bylo možné uložit 
pokutu až do výše 200 000 Kč. Městský soud ve svém rozhodnutí přezkoumatelným způsobem vyložil, 
proč pokutu ve výši 50 000 Kč považoval za přiměřenou a správními orgány řádně odůvodněnou. 
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Především odkázal na § 12 odst. 1 zákona o přestupcích, který upravuje kritéria pro určení druhu sankce 
a její výměry; dle citovaného ustanovení se tak při určení druhu sankce a její výměry přihlédne „k 
závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl 
spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek 
postižen v disciplinárním řízení“. 
S ohledem na již uvedené konkrétní okolnosti případu bylo možné vycházet z toho, že přestupek byl 
spáchán úmyslně. Rovněž bylo možné, jak to učinil městský soud, přihlédnout ke skutečnosti, že 
stěžovatel v roce 2002 spáchal přestupek dle § 87 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, 
spočívající v chovu zvláště chráněného živočicha (rovněž dravce) bez povolení. Je lichá námitka 
stěžovatele, že se jednalo o jiný přestupek a dle jiného zákona než v nynějším případě. Správní orgán zde 
totiž může posoudit, „zda se pachatel přestupku nedopustil v minulosti obdobných přestupků, aniž by se 
musel omezovat na zjišťování, zda spáchal pouze identické (shodné) přestupky“ (Jemelka, L., Vetešník, P. 
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 65); obdobné závěry jako 
z odborné literatury pak vyplývají i z judikatury Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 25. 8. 2004, č. j. 2 As 35/2004 – 53, publikovaný pod č. 406/2004 Sb. NSS). 
Mezi spáchanými přestupky byla časová i věcná souvislost. Zdejší soud za těchto okolností považuje 
pokutu ve výši čtvrtiny zákonné sazby, kterou pro předmětný přestupek stanoví zákon o obchodování s 
ohroženými druhy, za řádně odůvodněnou a za nikoli nepřiměřenou.  
Pokud stěžovatel uvádí, že daná pokuta pro něj má likvidační charakter, je nutno poukázat na to, že se 
jedná o nepřípustnou námitku, neboť v řízení před městským soudem sice namítal, že se jedná o pokutu 
vzhledem k okolnostem věci nepřiměřenou, nikoliv však, že by se jednalo o pokutu pro něj likvidační; je 
tedy třeba vycházet z toho, že tuto námitku stěžovatel řádně a včas neuplatnil v řízení před městským 
soudem (§ 104 odst. 4 s. ř. s.). Navíc, i kdyby se touto námitkou Nejvyšší správní soud mohl zabývat, 
nemohl by jí přisvědčit, neboť je formulována zcela obecně, a stěžovatel toto své tvrzení ani nijak 
nedokládá. Žádnou relevanci pak nemá tvrzení stěžovatele, že kdyby se nechal v řízení o přestupku z roku 
2002 právně zastupovat, nebyl by býval uznán vinným z jeho spáchání.  
Obecně pak nelze souhlasit s názorem, že výklad zákona podaný správními orgány a městským soudem 
byl extenzivní a provedený výlučně v neprospěch stěžovatele. Nejvyšší správní soud tento výklad naopak 
považuje za adekvátní a souladný s jeho judikaturou.  
Ze všech uvedených důvodů tedy Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost jako celek 
není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl. 
(…) 
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Účastenství vlastníka exemplářů v řízení o jejich zabavení 
 
k ustanovení § 34 odst. 2 a odst. 7 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a 
o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. Směřuje-li správní řízení k zabavení věci, měl být účastníkem takového řízení i její vlastník. 
Jedná se zde totiž o účastníka ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, jemuž je jako dotčené 
osobě rozhodnutím jeho určité právo (zde vlastnické) zrušováno.  
 
II. Pokud žalobce tvrdil vlastnictví k zabaveným exemplářům, bylo proto ve vztahu k jeho 
případnému účastenství prvořadým úkolem správního orgánu vyvrátit toto tvrzení, když mu 
postavení účastníka nepřiznal. S žalobcem namítaným vlastnictvím se správní orgán prvního 
stupně vypořádal pouze vyjádřením, že pro odebrání exemplářů není podstatné, zda je žalobce 
jejich vlastníkem či není. 
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III. V posuzovaném případě proto správní orgán měl buďto prokázat, že žalobce vlastníkem a 
tudíž i účastníkem není, nebo mu postavení účastníka přiznat. Pokud by přitom dokazování, že 
žalobce být účastníkem nemá, mělo být neúměrně náročné, je třeba postupovat tak, jak je 
nastíněno v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, čj. 2 As 12/2008 – 63, 
podle kterého „dokazování v řízení podle § 14 správního řádu z roku 1967 (§ 28 odst. 1 
správního řádu z roku 2004), směřující k posouzení, zda osobě svědčí postavení účastníka 
řízení, má své limity a nemůže být natolik obsáhlé a blízce související s předmětem meritorního 
řízení, aby de facto předjímalo konečné rozhodnutí. V takovém případě je namístě osobu tvrdící 
své účastenství (preventivně) účastníkem řízení učinit a dokazování o možném dotčení jejích 
práv provést až v meritorním řízení, za současného vypořádání všech námitek, na nichž osoba 
své účastenství staví“. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. března 2013, č. j. 5Ca 74/2009) 
(Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 

 

Žalobce se domáhal zrušení rozsudku označeného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým 
bylo zamítnuto jeho odvolání proti usnesení České inspekce životního prostředí, jímž bylo rozhodnuto, že 
žalobce není účastníkem řízení ve věci zabavení dvou exemplářů amazoňana kubánského označených 
kroužky CZ 032857 a CZ 032858, jednoho exempláře papouška šedého (žako) označeného kroužkem 
NL 232211, jednoho exempláře kakadu moluckého označeného drátem na pravém běháku místo 
kroužku, dvou exemplářů ary zelenokřídlého označených kroužky 089607 a 089683 a dvou exemplářů 
ary zelenokřídlého bez označení, podle § 34 odst. 2 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 CITES“) V. N. 
(…) 
Soud posoudil předmětnou věc takto: 
(…) 
Žalobce dále spatřoval nezákonnost správního řízení v tom, že napadené rozhodnutí zcela zpochybňuje 
jeho vlastnictví a tudíž účastenství v řízení, když by za účastníka měl být bez dalšího vždy považován ten, 
jenž dotčené exempláře vlastní. Žalobce tuto námitku bez úspěchu uplatnil již v odvolání proti 
prvostupňovému rozhodnutí inspekce. Žalovaný námitku vlastnictví dvou exemplářů amazoňana 
kubánského (označených kroužky CZ 032857 a CZ 032858) - a jejich pouhého deponování u V. N. -, 
kterou odůvodňoval žalobce své účastenství v řízení, odmítl toliko s poukazem na to, že V. N. nikdy tuto 
skutečnost neprohlašoval. 
Žalobce se podanou žalobou obrací proti výsledku správního řízení vedeného v otázce jeho účastenství v 
řízení o zabavení, tj. ve věci rozhodování podle § 28 odst. 1) správního řádu. Uvedené ustanovení stanoví, 
že „za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže 
opak“. V této souvislosti je třeba připomenout názor Nejvyššího správního soudu publikovaný v 
rozhodnutí čj. 2As 8/2008 – 39 ze dne 19. května 2008: „Postup, kdy o tvrzeném účastenství nebude 
vydáno usnesení (a věc bude vyřešena toliko neformálním sdělením), je třeba omezit na zcela nesporné 
situace, a v hraničních případech postupovat cestou vydání usnesení ve smyslu § 28 odst. 1 věty druhé 
správního řádu z roku 2004, podrobeného instanční kontrole“. Proto k tomu, aby nemuselo být 
rozhodováno o účastenství podle § 28 správního řádu, nesmí být na místě o možném účastenství 
jakákoli pochybnost. V opačném případě je správní orgán povinen usnesení o účastenství vydat. Inspekce 
tedy postupovala v souladu se zákonem, rozhodla-li (poté, co jí tak bylo uloženo v rozhodnutí o odvolání v 
hlavním řízení) usnesením dne 24. února 2009 o žalobcově účastenství, neboť zde ve smyslu ustanovení 
§ 28 správního řádu jednoznačně vznikla pochybnost. Ke kritériím rozhodování o účastenství podle výše 
uvedeného ustanovení, resp. podle odpovídající předešlé právní úpravy (§ 14 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení) se dále vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 600/99, v 
němž konstatoval, že k tomu, aby měl určitý subjekt postavení účastníka řízení, postačí pouhý 
(hmotněprávní) předpoklad existence jeho práv, právem chráněných zájmů nebo povinností, o kterém 
bude teprve jednáno ("jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím 
přímo dotčeny") nebo dokonce tvrzení, "že může být rozhodnutím ve svých právech (…) přímo dotčen, a to 
až do doby, než se prokáže opak". Dle názoru Ústavního soudu úprava účastenství obsažená ve správním 
řádu vychází z procesního pojetí účastníka. Správní orgán zde má osobě tvrdící účastenství toto postavení 
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přiznat, ledaže se prokáže opak. Takové tvrzení musí být vyvráceno a podloženo silou procesního 
rozhodnutí. Za klíčové však soud považuje, že je to správní orgán, který nese břemeno důkazu o tom, že 
dotyčný účastníkem řízení není (srov. Vedral, J. Správní řád, komentář, 2. vydání Praha, Polygon 2012, 
str. 342). 
Ze správního spisu, který obsahuje jednak dokumentaci hlavního řízení o zabavení exemplářů zadržených 
inspekcí u V. N., jednak dokumentaci vedlejšího řízení o účastenství žalobce, vyplývá, že zatímco při 
kontrole provedené u V. N. dne 17. června 2008 byla mimo jiné zjištěna přítomnost dvou živých 
exemplářů amazoňana kubánského označených kroužky CZ 032857 a CZ 032858 bez příslušných 
registračních listů, registrační listy č. 757 a č. 723 k těmto exemplářům byly naproti tomu při absenci 
exemplářů samotných předloženy žalobcem při kontrole provedené dne 18. června 2008 v Táboře. Tyto 
skutečnosti potvrzuje zejména protokol o kontrolním zjištění pořízený z kontroly provedené u V. N. dne 
17. června 2008 a protokol o kontrole uskutečněné u žalobce o jeden den později oblastním 
inspektorátem inspekce v Českých Budějovicích. V protokolu pořízeném při prohlídce u V. N. byl tento ve 
vztahu ke dvěma shora uvedeným exemplářům označen jako držitel a vlastník, přičemž o jejich původu 
se uvádí, že je V. N. získal darem od J. Z. bez registračního listu. Z protokolu o kontrole provedené 
inspekcí o den později u žalobce se podává, že k oběma exemplářům byly žalobcem předloženy originály 
registračních listů a že oba na místě nenalezené exempláře byly žalobcem „deponovány“ u J. Z. Z 
registračních listů ke dvěma exemplářům amazoňana kubánského č. kroužků CZ 032857 a CZ 032858, 
jež jsou ve správním spise v notářsky ověřené kopii založeny a jež v kopii těchto kopií doložil spolu s 
prvním podáním ze dne 31. 7. 2008 vůči inspekci sám žalobce, vyplývá, že v souvislosti s poslední 
změnou vlastníka (držitele ve smyslu tehdy platné úpravy zák. č. 16/1997 Sb.) shora uvedených 
exemplářů, provedenou v obou případech dne 19. 8. 2002, byl ke dni 28. července 2008 jako držitel 
(vlastník) zapsán žalobce. Žalovaný přitom tuto skutečnost ze správního spisu znal. Soud proto bere za 
prokázané, že se oba exempláře do držení V. N. dostaly, aniž by došlo ke změnám v registračních listech 
a k jejich předání. Stranou zůstává otázka jednoho exempláře kakadu moluckého označeného drátem na 
pravém běháku místo kroužku, jehož totožnost nebylo možno pro absenci jakýchkoli identifikačních 
znaků určit. 
Soud je toho názoru, že směřuje-li správní řízení k zabavení věci, měl být účastníkem takového řízení i její 
vlastník. Jedná se zde totiž o účastníka ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, jemuž je jako dotčené 
osobě rozhodnutím jeho určité právo (zde vlastnické) zrušováno. Měly-li správní orgány obou stupňů za 
vlastníka shora uvedených exemplářů V. N., byl tento předpoklad žalobcovými námitkami vlastnictví 
(uplatňovanými jak v průběhu hlavního řízení i v řízení o účastenství) a předložením originálů 
registračních listů značně zpochybněn. Podle ustanovení § 23 odst. 9 zákona CITES je převod exempláře 
podléhajícího registraci bez platného dokladu neplatný. Za stavu, kdy poslední záznam o vlastníkovi v 
registračních listech zněl na žalobce a ten také jejich originály měl k dispozici, bylo třeba o vlastnictví V. 
N. k exemplářům přinejmenším pochybovat. Pokud žalobce tvrdil vlastnictví k zabaveným exemplářům, 
bylo proto ve vztahu k jeho případnému účastenství prvořadým úkolem správního orgánu vyvrátit toto 
tvrzení, když mu postavení účastníka nepřiznal. S žalobcem namítaným vlastnictvím se správní orgán 
prvního stupně vypořádal pouze vyjádřením, že pro odebrání exemplářů není podstatné, zda je žalobce 
jejich vlastníkem či není. Důvody pro přiznání účastenství tedy nijak nevyvrátil. Tento nedostatek 
neodstranil ani žalovaný ve svém rozhodnutí o žalobcově odvolání proti nepřiznání účastenství, když k 
námitce toliko uvedl, že V. N. nikdy neprohlašoval, že by exempláře měl v deponaci. 
S argumentací žalovaného uplatněnou ve vyjádření k žalobě, že žalobce nijak neprokázal, že by měl V. N. 
předmětné exempláře v deponaci, soud nesouhlasí s poukazem na to, že skutečnost, že zde účastenský 
vztah není, musí prokázat správní orgán. S tvrzením žalovaného, obsaženým ve vyjádření k žalobě, že 
správní orgán není povinen zkoumat vlastnický vztah k předmětným exemplářům, resp. že podstatné je 
pouze to, kým je v rozporu se zákonem právě držen, lze souhlasit pouze co do účelu zákona CITES a ve 
vztahu k právě kontrolovanému subjektu. Nelze tím však a priori odepřít účastenská práva osobám, které 
své účastenství tvrdí, aniž by tato pochybnost byla správním orgánem spolehlivě rozptýlena a tvrzení 
vyvráceno. V posuzovaném případě proto správní orgán měl buďto prokázat, že žalobce vlastníkem a 
tudíž i účastníkem není, nebo mu postavení účastníka přiznat. Pokud by přitom dokazování, že žalobce 
být účastníkem nemá, mělo být neúměrně náročné, je třeba postupovat tak, jak je nastíněno v 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, čj. 2 As 12/2008 – 63, podle kterého 
„dokazování v řízení podle § 14 správního řádu z roku 1967 (§ 28 odst. 1 správního řádu z roku 2004), 
směřující k posouzení, zda osobě svědčí postavení účastníka řízení, má své limity a nemůže být natolik 
obsáhlé a blízce související s předmětem meritorního řízení, aby de facto předjímalo konečné rozhodnutí. 
V takovém případě je namístě osobu tvrdící své účastenství (preventivně) účastníkem řízení učinit a 
dokazování o možném dotčení jejích práv provést až v meritorním řízení, za současného vypořádání 
všech námitek, na nichž osoba své účastenství staví“. 
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Na shora vyjádřeném závěru nic nemění ani skutečnost, že žalobce zaměnil v odvolání proti 
prvostupňovému rozhodnutí dva exempláře amazoňana kubánského označené kroužky CZ 032857 a CZ 
032858, k nimž v předchozím řízení tvrdil své vlastnické právo, za jiné exempláře. Žalovaný si této 
skutečnosti byl plně vědom, jak vyplývá z napadeného rozhodnutí o odvolání žalobce. Soud proto 
posledně uvedenou námitku žalobce, uznal jako důvodnou. 
(…)  
 
 
 
 
 

267 
 
Účastenství vlastníka exemplářů v řízení o jejich zabavení 
 
k ustanovení § 34 odst. 2 a odst. 7 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a 
o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. Podle názoru Nejvyššího správního soudu je tak zjevné, že rozhodnutí o zabavení exempláře 
podle § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb. je konstitutivním správním rozhodnutím, na základě 
kterého dochází ke vzniku vlastnického práva státu a současně zániku vlastnického práva 
předchozího vlastníka. Tyto právní účinky rozhodnutí o zabavení exemplářů jsou legislativně 
vyjádřeny formulací „vlastníkem…se stává stát“ obdobně jako v případě propadnutí věci a 
zabrání věci podle zákona o přestupcích. 
 
II. Účastníkem řízení o zabavení exempláře je v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. b) správního 
řádu i vlastník zabavovaného exempláře, neboť rozhodnutím o zabavení exempláře je jeho 
vlastnické právo k tomuto exempláři zrušováno. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. září 2013, č. j. 6 As 52/2013) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 

 
Žalovaný brojí kasační stížností rozsudku Městského soudu, kterým bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Zrušeným rozhodnutím 
žalovaný potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava č. j. 
ČIŽP/49/OOP/SR01/0811620.042/09/VPD ze dne 24. 2. 2009 o nepřiznání postavení účastníka řízení 
žalobci. 
Žalobce se ve správním řízení domáhal přiznání postavení účastníka řízení ve věci zabavení dvou 
exemplářů amazoňana kubánského označených kroužky CZ 032857 a CZ 032858, jednoho exempláře 
papouška šedého (žako) označeného kroužkem NL 232211, jednoho exempláře kakadu moluckého 
označeného drátem na pravém běháku místo kroužku, dvou exemplářů ary zelenokřídlého označených 
kroužky 089607 a 089683 a dvou exemplářů ary zelenokřídlého bez označení, podle § 34 odst. 2 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 č. 
100/2004 Sb.“) V. N., narozenému X, místo trvalého pobytu, K. 206/66, O. – S. 
O přiznání postavení účastníka řízení o zabavení výše uvedených exemplářů žalobce usiloval s tím, že 
tvrdil, že je vlastníkem dvou exemplářů amazoňana kubánského označených kroužky CZ 032857 a CZ 
032858, což dokládal registračními listy k těmto exemplářům. V odvolacím řízení pak žalobce poukazoval 
na vlastnictví ke dvěma exemplářům kakadu palmového č. kroužků CS931006 a JN80-125 
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Městský soud v odůvodnění svého rozhodnutí vyšel z ust. § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen „správní řád“), podle kterého za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, 
že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. Podle názoru městského soudu Česká inspekce životního 
prostředí postupovala v souladu se zákonem, když o účastenství žalobce v řízení o zabavení předmětných 
exemplářů rozhodla usneseními ze dne 24. 2. 2009, neboť zde vznikla pochybnost o účastenství žalobce v 
předmětném řízení. Městský soud s odkazem na odbornou literaturu dovodil, že je to rozhodující správní 
orgán, kdo nese břemeno důkazu o tom, že dotyčný není účastníkem řízení. 
Ze správního spisu, který obsahuje jednak dokumentaci hlavního řízení o zabavení exemplářů zadržených 
inspekcí u V. N., jednak dokumentaci vedlejšího řízení o účastenství žalobce, městský soud zjistil, že 
zatímco při kontrole provedené u V. N. dne 17. června 2008 byla mimo jiné zjištěna přítomnost dvou 
živých exemplářů amazoňana kubánského označených kroužky CZ 032857 a CZ 032858 bez příslušných 
registračních listů, registrační listy č. 757 a č. 723 k těmto exemplářům byly naproti tomu při absenci 
exemplářů samotných předloženy žalobcem při kontrole provedené dne 18. června 2008 v Táboře. Tyto 
skutečnosti potvrzuje zejména protokol o kontrolním zjištění pořízený z kontroly provedené u V. N. dne 17. 
června 2008 a protokol o kontrole uskutečněné u žalobce o jeden den později oblastním inspektorátem 
inspekce v Českých Budějovicích. V protokolu pořízeném při prohlídce u V. N. byl tento ve vztahu ke dvěma 
shora uvedeným exemplářům označen jako držitel a vlastník, přičemž o jejich původu se uvádí, že je V. N. 
získal darem od J. Z. bez registračního listu. 
Z protokolu o kontrole provedené inspekcí (oblastní inspektorát České Budějovice) o den později u 
žalobce (v T.) se podává, že k oběma exemplářům byly žalobcem předloženy originály registračních listů a 
že oba na místě nenalezené exempláře byly žalobcem „deponovány“ u J. Z.  Z registračních listů ke dvěma 
exemplářům amazoňana kubánského č. kroužků CZ 032857 a CZ 032858, jež jsou ve správním spise v 
notářsky ověřené kopii založeny a jež v kopii těchto kopií doložil spolu s prvním podáním ze dne 31. 7. 
2008 vůči inspekci sám žalobce, vyplývá, že v souvislosti s poslední změnou vlastníka (držitele ve smyslu 
tehdy platné úpravy zák. č. 16/1997 Sb.) shora uvedených exemplářů, provedenou v obou případech dne 
19. 8. 2002, byl ke dni 28. července 2008 jako držitel (vlastník) zapsán žalobce. Žalovaný přitom tuto 
skutečnost ze správního spisu znal. 
Městský soud proto vzal za prokázané, že se oba exempláře do držení V. N. dostaly, aniž by došlo ke 
změnám v registračních listech a k jejich předání. 
Městský soud dospěl k závěru, že směřuje-li správní řízení k zabavení věci, musí být účastníkem takového 
řízení i vlastník této věci, jakožto účastník podle § 27 odst. 1 správního řádu, neboť je mu vlastnické právo 
rozhodnutím zrušováno. Pokud měly správní orgány za vlastníka zabavovaných exemplářů V. N., byl tento 
předpoklad žalobcovými námitkami vlastnictví a předložením originálů registračních listů značně 
zpochybněn. Podle ust. § 23 odst. 9 zákona č. 100/2004 Sb. je převod exempláře podléhajícího registraci 
bez platného dokladu neplatný. Za stavu, kdy poslední záznam o vlastníkovi v registračních listech zněl na 
žalobce a ten také jejich originály měl k dispozici, bylo třeba o vlastnictví V. N. k exemplářům 
přinejmenším pochybovat. Tvrdil-li žalobce vlastnictví k zabaveným exemplářům, bylo ve vztahu k jeho 
případnému účastenství prvořadým úkolem správního orgánu vyvrátit toto tvrzení, když mu postavení 
účastníka nepřiznal. S žalobcem namítaným vlastnictvím se přitom správní orgán prvního stupně 
vypořádal pouze vyjádřením, že pro odebrání exemplářů není podstatné, zda je žalobce jejich vlastníkem 
či není. Důvody pro přiznání účastenství tedy nijak vyvráceny nebyly. Tento nedostatek neodstranil ani 
žalovaný ve svém rozhodnutí o žalobcově odvolání proti usnesení o nepřiznání účastenství v řízení, když k 
námitce toliko uvedl, že V. N. nikdy neprohlašoval, že by exempláře měl v deponaci. 
Nelze tak však upírat a priori postavení účastníků řízení osobám, které své účastenství tvrdí, aniž by byla 
tato pochybnost správním orgánem spolehlivě rozptýlena a tvrzení vyvrácena. V posuzovaném případě 
tedy podle názoru městského soudu měl správní orgán buďto prokázat, že žalobce není vlastníkem 
exemplářů a tedy ani účastníkem správního řízení, nebo mu postavení účastníka přiznat. Pokud by 
dokazování, že žalobce být účastníkem řízení nemá, mělo být neúměrně náročné, měl správní orgán 
postupovat v souladu s názorem Nejvyššího správního soudu vyjádřeným v rozsudku ze dne 31. 10. 2008, 
č. j. 2 As 12/2008 – 63, podle něhož dokazování účastenství osoby v řízení nemůže být natolik obsáhlé a 
blízce související s předmětem meritorního řízení, aby de facto předjímalo konečné rozhodnutí. V takovém 
případě je namístě osobu tvrdící své účastenství preventivně účastníkem řízení učinit a dokazování o 
možném dotčení jejích práv provést až v meritorním řízení za současného vypořádání námitek, na kterých 
osoba své účastenství staví. Městský soud pak nepovažoval za relevantní skutečnost, že žalobce zaměnil v 
odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí dva exempláře amazoňana kubánského označené kroužky CZ 
032857 a CZ 032858, k nimž předtím tvrdil své vlastnické právo, za jiné exempláře. Z rozhodnutí 
žalovaného přitom vyplývá, že žalovaný si této skutečnosti byl plně vědom. 
(…) 
Nejvyšší správní soud je přitom ve smyslu ust. § 109 odst. 4 s. ř. s. vázán důvody kasační stížnosti. 
Stěžovatel svými kasačními námitkami vymezil ústřední spornou právní otázku, a to zda je účastníkem 
řízení o zabavení exemplářů podle ust. § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb. (ve znění účinném v době 
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rozhodování žalovaného) také vlastník zabavovaného exempláře v případě, že je osobou odlišnou od 
držitele, kterému je exemplář zabavován. 
Nejvyšší správní soud předesílá, že zákon č. 100/2004 Sb. neobsahuje speciální úpravu okruhu účastníků 
řízení o zabavení exemplářů, ani speciální úpravu vztahu zákona č. 100/2004 Sb. ke správnímu řádu. V 
takovém případě je třeba okruh účastníků správního řízení o zabavení exemplářů posuzovat na základě 
ust. § 1 odst. 2 správního řádu podle ust. § 27 správního řádu. 
Ust. § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu přitom stanoví, že účastníky řízení v řízení z moci úřední jsou 
dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že 
právo nebo povinnost mají anebo nemají. 
Podle § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb. Inspekce může zabavit nelegálně získaný, dovážený, 
vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář, exemplář, který nebyl zaregistrován podle § 23, anebo 
exemplář, pro který nebyl prokázán původ ve smyslu § 24 zákona. 
Ust. § 34 odst. 7 první věta zákona č. 100/2004 Sb. dále stanoví, že vlastníkem exempláře zabaveného 
na základě pravomocného rozhodnutí podle tohoto zákona se stává stát, přičemž hospodaření s 
exemplářem přísluší ministerstvu. 
Podle názoru Nejvyššího správního soudu lze vysledovat analogii citované formulace ust. § 34 odst. 7 
zákona č. 100/2004 Sb. v úpravě sankce propadnutí věci podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
(dále jen „zákon o přestupcích“). Ust. § 15 odst. 3 zákona o přestupcích stanoví, že vlastníkem propadlé 
věci se stává stát. Obdobně jsou legislativně vyjádřeny také účinky ochranného opatření zabrání věci 
podle zákona o přestupcích, a to v ust. § 18 odst. 3 zákona o přestupcích, kde je stanoveno, že 
„Vlastníkem zabrané věci se stává stát“. Přitom je třeba podotknout, že také teorie občanského práva 
považuje propadnutí věci za jeden z případů nabytí vlastnického práva na základě rozhodnutí státního 
orgánu (srov. Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák, a kolektiv: Občanský zákoník I, II, 2. 
vydání, 2009, Nakladatelství C. H. Beck, s. 755). 
Podle názoru Nejvyššího správního soudu je tak zjevné, že rozhodnutí o zabavení exempláře podle § 34 
odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb. je konstitutivním správním rozhodnutím, na základě kterého dochází ke 
vzniku vlastnického práva státu a současně zániku vlastnického práva předchozího vlastníka. Tyto právní 
účinky rozhodnutí o zabavení exemplářů jsou legislativně vyjádřeny formulací „vlastníkem…se stává stát“ 
obdobně jako v případě propadnutí věci a zabrání věci podle zákona o přestupcích. Nelze tedy akceptovat 
argumentaci stěžovatele, podle které přechází vlastnické právo v případě zabavení exemplářů na stát ze 
zákona a tak podle názoru stěžovatele nemůže být vlastníkovi zrušeno v řízení o zabavení jeho vlastnické 
právo. 
Nelze tedy než dospět k závěru, že řízení o zabavení exemplářů podle § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 
Sb., směřuje ke zrušení vlastnického práva původního vlastníka. Proto se Nejvyšší správní soud ztotožňuje 
se závěrem městského soudu, že účastníkem řízení o zabavení exempláře je v souladu s ust. § 27 odst. 1 
písm. b) správního řádu i vlastník zabavovaného exempláře, neboť rozhodnutím o zabavení exempláře je 
jeho vlastnické právo k tomuto exempláři zrušováno. Takový vlastník exemplářů pak v řízení o zabavení 
může namítat, obdobně jako držitel exemplářů, zejména to, že nejsou splněny zákonné podmínky pro 
zabavení exemplářů, a správní orgán je povinen se s jeho námitkami vypořádat. Na druhou stranu je však 
třeba souhlasit se žalovaným v tom ohledu, že pro rozhodnutí ve věci je v řízení o zabavení exemplářů 
podstatné, zda jsou splněny podmínky stanovené pro zabavení zákonem, nikoliv jaké jsou vlastnické 
vztahy k zabavovaným exemplářům. Otázka vlastnictví je podstatná pouze pro případné účastenství 
vlastníka v řízení o zabavení exemplářů. 
Dále k námitkám stěžovatele Nejvyšší správní soud uvádí, že správní orgán I. stupně nepostavil najisto v 
řízení podle § 28 správního řádu otázku vlastnictví žalobce k zabavovaným exemplářům, neboť vycházel z 
toho, že otázka vlastnictví exemplářů není podstatná pro řízení o zabavení. Ani stěžovatel se ve svém 
rozhodnutí touto otázkou hlouběji nezabýval, když k otázce vlastnictví dvou exemplářů amazoňana 
kubánského pouze uvedl, že V. N. nikdy neprohlašoval, že by tyto exempláře měl v deponaci, nýbrž tvrdil, 
že je získal od pana Z. Nejvyšší správní soud pak, stejně jako městský soud, nepokládá za rozhodné, že 
žalobce v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně o účastenství v řízení o zabavení zaměnil 
předmětné exempláře, ke kterým předtím v průběhu správního řízení tvrdil vlastnické právo, za jiné, neboť 
i z rozhodnutí stěžovatele vyplývá, že stěžovatel si byl této záměny vědom. 
Pro úplnost Nejvyšší správní soud ve shodě s odůvodněním městského soudu dodává, že ust. § 23 odst. 9 
zákona č. 100/2009 Sb. (ve znění účinném v době vydání rozhodnutí stěžovatele) stanovilo, že Ten, kdo 
prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci, je povinen jej opatřit písemným 
upozorněním "CITES, druh podléhající registraci" a prodej uskutečnit jen s příslušným dokladem o 
registraci. To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu tohoto exempláře. Převod exempláře podléhajícího 
registraci bez platného dokladu o registraci je neplatný. Podle názoru Nejvyššího správního soudu je tak 
třeba dovodit, že nemohlo dojít k platnému převodu vlastnického práva k exemplářům, pokud nebyl 
uskutečněn s příslušným dokladem o registraci, jak vyžadoval zákon č. 100/2004 Sb. 
Ze shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl podle § 110 odst. 1 s. ř. s.  (…) 
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268 

 
I. Kaktusy z Bolívie dovezené jako poštovní zásilka 
II. Zavinění z hlediska odpovědnosti za přestupek  
 
k ustanovení § 3, § 4, § 31 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 2 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 (zákon o obchodování 
s ohroženými druhy), ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
  
 
I. To, že žalobkyně zajistila k výzvě celního úřadu rostlinolékařskou kontrolu, spíše svědčí pro 
závěr, že věděla, že v zásilce z Bolívie jsou rostliny, avšak to samo o sobě zejména s ohledem na 
to, že formulace této výzvy není známa, k prokázání zavinění ve vztahu k definovanému 
přestupku nestačí. K tomuto nepřímému důkazu by pro závěr o spáchání přestupku musely 
přistoupit další, které díky své síle nebo vzájemné logické souvislosti vyvracejí verzi žalobkyně. 
Její obrana, že se mohlo jednat o rostliny, jež si objednala z Německa, nebyla prolomena, neboť 
ve správním řízení nebylo ani spolehlivě prokázáno, že bylo žalobkyni Českou poštou či celním 
orgánem oznámeno, že zásilka pochází z Bolívie.  
 
II. Právní závěr o tom, že jde o exempláře nelegálně dovezené, a proto lze na podkladě 
citovaného ustanovení provést jejich zabavení ve prospěch státu, nebyl nikým zpochybněn. 
Žalobkyně se pomocí prostředků správního práva (odvolání) i žaloby ve správním soudnictví 
domáhala zrušení rozhodnutí o zabavení a o povinnosti nahradit náklady správního řízení proto, 
že tvrdila, že s věcí nemá nic společného, a popírala, že by jí bylo prokázáno zavinění ve věci 
spáchání přestupku výše popsaným jednáním.  
Proti samotné podstatě tohoto rozhodnutí nebrojila, pouze nechtěla být s následky dopravení 
takové zásilky do ČR spojována ani nést paušalizované náklady řízení o zabavení. Proto stejně 
jako v případě přestupku platí, že správní orgán neprokázal zavinění žalobkyně, takže zde není 
důvod adresovat jí rozhodnutí o zabavení rostlin a o povinnosti k náhradě nákladů řízení. Ve 
správním řízení zjištěné skutečnosti tedy stačily na zabavení dovezených exemplářů, ale nikoli 
v souvislosti s protiprávním jednáním žalobkyně, neboť to se nepodařilo prokázat. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. října 2013, č. j. 6 As 66/2013-28) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
         
Rozhodnutím ze dne 31. 7. 2008, č. j. ČIŽP/41/OOP/PR01/0805071.007/08/PVJ, Česká inspekce 
životního prostředí, uznala žalobkyni vinnou z přestupku, kterého se údajně dopustila tím, že v rozporu s 
právem Evropských společenství dovezla do ČR, resp. do Evropské Unie bez platného povolení nebo 
potvrzení 100 ks exemplářů rostlin kaktusů (Cactaceae), za který jí byla podle § 31 odst. 1 písm. a) 
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 (zákon o 
obchodování s ohroženými druhy), uložena pokuta ve výši 200.000,- Kč spolu s povinností nahradit 
náklady řízení. 
Téhož dne rozhodla ČIŽP o zabavení předmětných exemplářů žalobkyni a současně jí uložila povinnost 
nahradit náklady řízení. Žalovaný v záhlaví označenými rozhodnutími zamítl odvolání žalobkyně proti výše 
zmíněným rozhodnutím správního orgánu prvého stupně a potvrdil je.  
Městský soud zrušil obě žalobou napadená rozhodnutí žalovaného, věc mu vrátil k dalšímu řízení a přiznal 
žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení v podobě zaplaceného soudního poplatku. 
V odůvodnění vyšel z citace ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb. ve znění účinném 
do 31. 12. 2009, podle něhož Inspekce uloží pokutu až do výše 200 000 Kč fyzické osobě, která se 
dopustí přestupku tím, že dováží, vyváží nebo zpětně vyváží exemplář do České republiky nebo z České 
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republiky bez platného povolení nebo potvrzení vydaného podle práva Evropských společenství o ochraně 
ohrožených druhů nebo podle tohoto zákona anebo s nepravým, padělaným nebo neplatným povolením 
nebo potvrzením anebo povolením nebo potvrzením pozměněným bez oprávnění vydaného vystavujícím 
orgánem. 
Podle městského soudu je třeba ve smyslu právě citovaného ustanovení za dovoz považovat nejen situaci, 
kdy fyzická osoba vlastními silami dováží exemplář rostliny či živočicha, který podléhá omezení podle 
zákona, respektive podle nařízení Rady Evropských společenství č. 338/97, ale i případ, kdy si jej nechá 
zaslat ze země mimo Evropská společenství, a fyzicky jej dopravuje třetí osoba, např. držitel poštovní 
licence. V takovém případě je však nutno, aby správní orgán mimo jakoukoli pochybnost zjistil, že 
exemplář byl zaslán na pokyn či objednávku tuzemského adresáta, nebo alespoň s jeho souhlasem. V 
projednávaném případě však tento požadavek nebyl naplněn. 
Správní orgány obou stupňů učinily závěr o tom, že žalobkyně dovezla 100 exemplářů kaktusů z Bolívie 
jen na základě zjištění, že na její adresu do České republiky došla poštovní zásilka obsahující tyto kaktusy 
a žalobkyně ji neodmítla, a navíc zajistila provedení rostlinolékařské kontroly jejího obsahu. Z těchto faktů 
však nelze spolehlivě vyvodit odpovědnost žalobkyně za porušení zákona č. 100/2004 Sb. proto, že 
nebylo dokázáno, že by žalobkyni byl obsah zásilky znám, takže schází prokázání zavinění alespoň ve 
formě nedbalosti. Ze správního spisu soud shledal, že správní orgán prvého stupně nabyl vědomosti o 
obsahu zásilky nejpozději dne 3. 3. 2008, avšak nijak z něj nelze zjistit, kdo, kdy a jak o obsahu zásilky 
vyrozuměl žalobkyni. Proto není důkazem její viny ani to, že vyhověla výzvě celního úřadu a zajistila 
provedení rostlinolékařské kontroly. Nadto ona výzva není ve spise založena, takže nelze zjistit, jak byla 
formulována, a zda z ní mohla žalobkyně seznat, co je obsahem zásilky, a případně ji odmítnout. 
Konzistentní obhajobu žalobkyně, že jí není znám obsah ani odesílatel zásilky a zaslání kaktusů z Bolívie 
si neobjednala, správní orgány nevyvrátily, proto je závěr žalovaného pouhou spekulací. Nebyla-li tedy vina 
žalobkyně prokázána, neměla jí být uložena sankce ani adresováno rozhodnutí o zabavení rostlin. 
Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost z důvodu tvrzené 
nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem (§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 
150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“).  
Žalovaný nesouhlasil se závěrem městského soudu o tom, že skutkový stav byl zjištěn neúplně a 
provedené důkazy byly nedostatečné. Tvrdil, že takový přístup soudu, pramenící z neznalosti správní praxe 
a složitosti dokazování v obdobných případech, může mít dalekosáhlé, neblahé důsledky pro správní praxi 
v ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Protože exaktní důkazy jako objednávku, písemný 
souhlas či pokyn přestupce není možné získat, je potřeba vystačit s nepřímými důkazy, pokud 
jednoznačně poukazují na protiprávní jednání. Žalobkyně se přihlásila k předmětné zásilce, zajistila 
rostlinolékařskou kontrolu a následně vedla několikaletý spor o kaktusy, které dle vlastního tvrzení 
neobjednala a nepatří jí. Právě takové skutečnosti podle žalovaného byly k prokázání protiprávního 
jednání žalobkyně dostačující. Žalobkyně uvedla, že na její adresu byla zaslána zásilka z Bolívie a ona 
obdržela výzvu k zajištění dokladů, což se později ukázalo jako výzva k jejímu protiprávnímu jednání bez 
toho, aby byla informována o jeho následcích. Argumenty stěžovatele označila za vykonstruované. 
Poukázala na skutečnost, že v důsledku toho, že žalovaný neinformoval příslušný správní orgán o tom, že 
byl její žalobě přiznán odkladný účinek, bylo zahájeno vymáhání pokuty, které bylo zastaveno až poté, co 
sama tyto informace doplnila. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, 
Stěžovatel učinil jádrem sporu v řízení před Nejvyšším správním soudem pouze otázku, zda pro závěr o 
naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb. ve znění 
účinném do 31. 12. 2009 a rovněž o naplnění hypotézy ustanovení § 34 odst. 2 téhož zákona, byl 
dostatečně zjištěn skutkový stav. 
V kasační stížnosti výslovně uvedl, že k prokázání odpovědnosti žalobkyně za přestupek bylo postačující 
zjištění, že se žalobkyně přihlásila k zásilce, zajistila rostlinolékařskou kontrolu a následně vedla 
několikaletý spor o kaktusy, které dle svého tvrzení neobjednala, a nepatří jí. 
Na přestupky podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009, jakož i na jejich 
projednání, se v otázkách tímto zákonem neupravených, použijí obecné právní předpisy o přestupcích (§ 
31 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb.). 
K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba 
úmyslného zavinění (§ 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Přestupek je spáchán z nedbalosti, 
jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez 
přiměřených důvodů spoléhal, že tento zájem neporuší nebo neohrozí (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona o 
přestupcích) nebo nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to 
vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o 
přestupcích). 
K tomu, aby mohla být fyzická osoba uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 31 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 100/2004 Sb., je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona potřeba, 
aby správní orgán hodnověrně prokázal, že žalobkyně minimálně věděla, že zásilka jí adresovaná 
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obsahuje chráněné rostliny, jejichž dovoz podléhá zvláštnímu povolovacímu režimu. Pokud se neprokáže, 
že o těchto skutečnostech věděla, pak by musel správní orgán postavit najisto, že to vzhledem k 
okolnostem a svým osobním poměrům vědět měla a mohla (§ 4 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona). 
Z listin založených ve správním spisu s vyloučením těch, které jsou procesně nepoužitelné pro vadný 
způsob jejich získání, však tento závěr není možné učinit. Žalobkyně tvrdila, že si zásilku s chráněnými 
rostlinami neobjednala a odesílatele nezná. Proti obhajobě žalobkyně, jež byla po celou dobu správního 
řízení neměnná, stojí pouze holé zjištění o obsahu zásilky (nepochybně nelegálním) a to, že se o ni 
žalobkyně na výzvu České pošty doplněné o sdělení celního úřadu, přihlásila, respektive ji bez toho, aby jí 
byl vyjeven její obsah, neodmítla. Přesný text výzvy přitom není soudu znám, neboť není v žádné podobě 
součástí správního spisu. To, že žalobkyně zajistila k výzvě celního úřadu rostlinolékařskou kontrolu, spíše 
svědčí pro závěr, že věděla, že v zásilce z Bolívie jsou rostliny, avšak to samo o sobě zejména s ohledem 
na to, že formulace této výzvy není známa, k prokázání zavinění ve vztahu k definovanému přestupku 
nestačí. K tomuto nepřímému důkazu by pro závěr o spáchání přestupku musely přistoupit další, které 
díky své síle nebo vzájemné logické souvislosti vyvracejí verzi žalobkyně. Její obrana, že se mohlo jednat o 
rostliny, jež si objednala z Německa, nebyla prolomena, neboť ve správním řízení nebylo ani spolehlivě 
prokázáno, že bylo žalobkyni Českou poštou či celním orgánem oznámeno, že zásilka pochází z Bolívie. 
Fotodokumentace, jež je součástí správního spisu, pouze prokazuje, že samotná zásilka nesla označení 
odesílatele i země, odkud byla odeslána. Další dokazování ohledně očekávané zásilky z Německa vedeno 
nebylo. Žalobkyně v řízení před správním orgánem dále uváděla, že výzvy uposlechla také z obavy, že jí 
jinak bude účtováno tzv. úložné. 
Nejvyšší správní soud konstatuje, že na zavinění žalobkyně nelze usuzovat z toho, že vede dlouholetý spor 
o kaktusy, které si neobjednala, a nepatří jí, jak tvrdí stěžovatel. Předmětem tohoto řízení není vydání 
rostlin pocházejících ze zadržené zásilky, ale postih za přestupek na úseku ochrany přírody. Žalobkyně 
nikdy netvrdila, že chce, aby jí byly tyto rostliny vráceny, což koresponduje s její verzí prezentovanou v 
obhajobě. Podstatou druhého přezkoumávaného rozhodnutí je pak odnětí chráněných exemplářů 
dovezených bez příslušného povolení a jejich nabytí státem. Pokud žalobkyně po celou dobu tvrdila, že 
nemá se zásilkou nic společného, je logické, že nechce být adresátkou správního aktu konstatujícího, že 
je jejich vlastnicí, jakož ani povinnosti nahradit náklady správního řízení. 
Nejvyšší správní soud sdílí názor městského soudu, že pouze se stěžovatelem v kasační stížnosti 
předestřených okolností nelze mimo vší pochybnost dovodit vědomost žalobkyně o skutečnostech 
zakládajících odpovědnost za daný přestupek, takže její zavinění se nepodařilo prokázat. 
Podle § 34 odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném v době vydání napadeného rozhodnutí, 
může inspekce zabavit nelegálně získaný, dovážený, vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář, 
exemplář, který nebyl zaregistrován podle § 23, anebo exemplář, pro který nebyl prokázán původ ve 
smyslu § 24 zákona. Stejně postupuje inspekce v případě, že bylo porušeno právo Evropských 
společenství o ochraně ohrožených druhů. 
Předpokladem pro postup správního orgánu prvého stupně podle § 34 odst. 1, 2 zákona č. 100/2004 Sb. 
(zahájení řízení o zabavení exempláře), je tedy skutkový závěr o tom, že rostliny, o něž se v této věci jedná, 
byly dovezeny do ČR bez toho, aby bylo předloženo odpovídající povolení pro takové nakládání s nimi. 
Právní závěr o tom, že jde o exempláře nelegálně dovezené, a proto lze na podkladě citovaného 
ustanovení provést jejich zabavení ve prospěch státu, nebyl nikým zpochybněn. Žalobkyně se pomocí 
prostředků správního práva (odvolání) i žaloby ve správním soudnictví domáhala zrušení rozhodnutí o 
zabavení a o povinnosti nahradit náklady správního řízení proto, že tvrdila, že s věcí nemá nic společného, 
a popírala, že by jí bylo prokázáno zavinění ve věci spáchání přestupku výše popsaným jednáním. Proti 
samotné podstatě tohoto rozhodnutí nebrojila, pouze nechtěla být s následky dopravení takové zásilky do 
ČR spojována ani nést paušalizované náklady řízení o zabavení. Proto stejně jako v případě přestupku 
platí, že správní orgán neprokázal zavinění žalobkyně, takže zde není důvod adresovat jí rozhodnutí o 
zabavení rostlin a o povinnosti k náhradě nákladů řízení. Ve správním řízení zjištěné skutečnosti tedy 
stačily na zabavení dovezených exemplářů, ale nikoli v souvislosti s protiprávním jednáním žalobkyně, 
neboť to se nepodařilo prokázat. 
Nejvyšší správní soud si je vědom, že není snadné obstarat důkazy o nelegální činnosti v oboru působnosti 
žalovaného, ale to nemůže být důvodem pro to, aby přihlížel porušení procesních pravidel, kterého se v 
tomto případě správní orgán prvého stupně a potažmo i žalovaný ve správním řízení dopustili. Zájem na 
ochraně vzácných rostlin a živočichů spolu s účinnými opatřeními proti jejich nelegálnímu dovozu či 
vývozu (pašování) je celospolečensky žádoucím a legitimním cílem činnosti specializovaných správních 
orgánů. K jeho prosazování právní řád ČR, jakož i právo Evropské Unie dávají orgánům ČIŽP a celní správy 
určité prostředky a k jejich použití stanoví pravidla. Prokazování skutečností rozhodných pro závěr o 
porušení zákona o obchodování s ohroženými druhy (nařízení Rady ES) probíhá na půdorysu správního 
řízení za použití správního řádu.  
Nejvyšší správní soud chápe, že v obdobných případech jako je tento, je jedinou cestou pro správní orgán 
shromáždění několika nepřímých důkazů tak, aby poskládány do vzájemné souvislosti poskytly logicky 
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provázaný, bezrozporný a ucelený obraz o skutkovém ději. To se však nepodařilo, a proto žalobou 
napadená rozhodnutí nemohla obstát. 
(…) 
 
 
 
 

269 
 
Prokázání původu exempláře ve vztahu k jeho evidenci 
 
k ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97, ze dne 9. prosince 1996, o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
k ustanovení § 54 odst. 1 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
I. Žalovaný (MŽP) nezpochybňuje původ předmětných exemplářů, kterým navíc bylo vydáno ve 
smyslu ust. § 54 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. osvědčení o vzetí do evidence. Správní orgán 
tedy nemá a ani neměl důvodné podezření z nelegálního původu těchto jedinců. Pokud by 
podezření měl, v takovém případě by evidence neměla být provedena. Oba exempláře však 
osvědčení obdržely. Žalobce navíc v průběhu správního řízení k důkazu nabízel mimo jiné 
dokumentaci odchovu. Na toto nebylo ze strany správního orgánu nikterak reagováno, 
předmětný důkaz proveden nebyl. Pouze žalovaný, jak již výše bylo uvedeno, konstatoval, že je 
mu známo legální držení rodičů předmětných jestřábů a že bylo vydáno osvědčení pro tyto 
jedince.  
 
II. Na jedné straně tedy podle žalovaného (MŽP) není pochyb o tom, že odchovaná mláďata 
jestřábů lesních jsou potomky rodičů chovaných v zajetí, mající i příslušné osvědčení, na straně 
druhé však svým postupem tyto skutečnosti zpochybňuje, když nutí žalobce k předložení 
výsledků paternitního testu DNA a tvrdí, že původ exemplářů nelze pokládat za prokázaný. Tím, 
že správní orgán požaduje po žalobci předložení výsledků paternitních testů, tím zpochybňuje 
své tvrzení založené též evidencí předmětných exemplářů mláďat jestřába lesního, tedy to, že by 
se tato narodila z páru chovaného v zajetí. Z důvodu tohoto závažného rozporu se tak stává 
žalobou napadené rozhodnutí nejednoznačné a z tohoto důvodu nesrozumitelné. 
 
III. Pokud správní orgán odchovaná předmětná mláďata jestřába lesního evidoval, tak případné 
vyšetření na DNA, aby bylo prokázáno paternitními testy DNA, že předmětní jedinci se narodili a 
byli odchováni v zajetí, je dle názoru soudu věcí správního orgánu a za této situace tedy 
nepřísluší k provedení tohoto úkonu nutit žalobce. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2013, č.j. 8 Ca 93/2009-27-30) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
         
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo v souladu s ust. § 90 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu, kterým nebyla 
žalobci udělena výjimka ze zákazu obchodních činností, stanoveného čl. 8 odst. 1 nařízení 
Rady/ES/č.338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi pro 2 exempláře jím držených jestřábů lesních. 
(…) 
Žaloba je důvodná. 
Ze správního spisu bylo zjištěno, že žalobce podal dne 4. 6. 2008 Krajskému úřadu Pardubického kraje 
žádost o povolení výjimky ze zákazu obchodní činnosti pro 2 exempláře jestřába lesního (Accipiter 
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gentilis)/, kroužky č. CZ 117 815 R.P. 01 a CZ 117 814 R.P. 02, odchov 2008, od rodičů chovaných na 
základě platných výjimek. 
Krajský úřad si dopisem vyžádal stanovisko od vědeckého orgánu CITES - Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR, které bylo příslušným vědeckým orgánem poskytnuto dopisem ze dne 26. 6. 2008. Ve 
stanovisku AOPK je pak uvedeno, že vědecký orgán CITES s udělením výjimky ze zákazu obchodních 
činností pro 2 jedince druhu jestřáb lesní (Accipiter gentilis) odchovaných žalobcem souhlasí za 
předpokladu, že žadatel doloží odchov za pomoci výsledků paternitního testu DNA a za předpokladu, že 
předmětní jedinci jsou nezaměnitelně označeni v souladu s čl. 66 nařízení Komise ES č. 865/2006. 
Dne 18. 7. 2008 vydal krajský úřad výzvu, ve které vyzval žalobce k doplnění žádosti o výsledek paterního 
testu DNA pro oba exempláře (jestřába lesního), které by potvrdily původ exemplářů od deklarovaných 
rodičů, jak je vědeckým orgánem CITES požadovaná podmínka k udělení souhlasného stanoviska č.j. 
05932/SDPK/2008. V rámci předmětné výzvy stanovil krajský úřad usnesením lhůtu k doplnění 
uvedených podkladů. 
Proti usnesení krajského úřadu podal žalobce odvolání, ve kterém uvedl, že ze stávajících znění zákona č. 
114/1992 Sb. nevyplývá povinnost prokázání původu a odchovu u tohoto druhu chráněného živočicha 
odběrem krve pro paternitní DNA analýzu. Má za to, že v daném případě postačí čestné prohlášení. 
Krajský úřad opětovně zažádal Agenturu ochrany přírody a krajiny – CITES o vyjádření stanoviska ohledně 
žalobcem namítaných skutečnostech. Na tuto žádost Agentura CITES odpověděla dopisem ze dne 1. 9. 
2008, ve které nadála setrvala na požadavku paternitního testu. 
Dne 3. 9. 2008 vydal krajský úřad opětovnou výzvu ke splnění požadavku vykonání paternitního testu, k 
čemuž předmětný správní orgán usnesením stanovil žalobci patnáctidenní lhůtu, na kterou reagoval 
žalobce odvoláním ze dne 16. 9. 2008. 
Dne 13. 11. 2008 vydal Krajský úřad rozhodnutí o odvolání proti usnesení, jímž byla žalobci stanovena 
patnáctidenní lhůtu k doplnění podkladů, odvolání vyhověl a napadené usnesení zrušil. 
Dne 13. 11. 2008 bylo Krajským úřadem, kterým nebyla žalobci udělena výjimka ze zákazu obchodních 
činností, stanoveného čl. 8 odst. 1 nařízení Rady/ES/č.338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi pro 2 živé exempláře Accipiter gentilis (jestřáb lesní), 
kroužky č.: CZ 117 815 R.P.01 a CZ 117 814 R.P.02, odchov 2008. Jako důvod zamítnutí uvedl 
prvoinstanční orgán skutečnost, že žadatel ve stanovené lhůtě zákonný původ živočichů neprokázal a v 
průběhu celého řízení dal jasně najevo, že doplňovat podklady o výsledku paternitního testu DNA nehodlá, 
a proto správní orgán rozhodl, že původ exemplářů nelze pokládat za prokázaný a výjimky ze zákazu 
obchodní činnosti neudělil. 
Proti výše uvedenému rozhodnutí krajského úřadu podal žalobce odvolání. Soud posoudil předmětnou věc 
takto: 
Podle § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí 
za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného 
živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního 
právního předpisu o dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen na výzvu orgánu ochrany přírody 
prokázat jejich zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo sběrem, 
pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto 
ustanovení a podobně). Bez tohoto prokázání původu je zakázáno zvláště chráněnou rostlinu nebo 
živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního 
právního předpisu o dovozu a vývozu ohrožených druhů držet, chovat, pěstovat, dopravovat, prodávat, 
vyměňovat a nabízet za účelem prodeje nebo výměny. U nezaměnitelně označených nebo 
identifikovatelných jedinců pravomocně odebraných podle § 89 nebo podle zvláštního právního předpisu 
o dovozu a vývozu ohrožených druhů se za zákonný původ považuje pravomocné rozhodnutí o odebrání. 
Podle § 54 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. ten, kdo odchoval v zajetí jedince, který má být evidován, je 
povinen ho do 30 dnů nezaměnitelně označit. Dále je povinen ve stejné lhůtě písemně oznámit počet 
odchovaných jedinců a způsob jejich označení příslušnému orgánu ochrany přírody a požádat o vzetí 
těchto jedinců do evidence. Nemá-li orgán ochrany přírody důvodné podezření z nelegálního původu 
jedince, u něhož je požadováno vzetí do evidence, tuto evidenci provede a držitel obdrží o vzetí do 
evidence osvědčení. 
V daném případě předmětem sporu je povolení výjimky ze zákazu obchodní činnosti, o kterou žalobce 
požádal svojí žádostí, kterou obdržel Krajský úřad, a to pro 2 exempláře jestřába lesního (Accipiter 
gentilis), kroužky č. 117 815 R.P.01 a CZ 117 814 R.P.02, odchov 2008, od rodičů chovaných na základě 
platných výjimek a které nebylo vyhověno, neboť žalobce neprokázal zákonný původ zvláště chráněného 
živočicha a to formou předložení výsledků paternitního testu DNA. V předmětné věci jde o exempláře, 
které jsou chráněné podle mezinárodních úmluv. Podle čl. 8 nařízení Rady /ES/338/97, který se týká 
ustanovení o regulaci obchodních činností, je v odstavci 1 tohoto článku uvedeno, že nákup, nabízení ke 
koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a 
prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů 
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zařazených do přílohy A je zakázáno. Odstavec 3 písm. d) tohoto článku pak uvádí, že v souladu s 
požadavky jiných právních předpisů Společenství o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin může být ze zákazů uvedených v odstavci 1 udělena případ od případu výjimka ve formě 
příslušného potvrzení vydaného výkonným orgánem členského státu, ve kterém se exempláře nacházejí, 
pokud se jedná o exempláře živočišných druhů narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované 
exempláře rostlinných druhů, případně pokud jde o části nebo odvozeniny takových exemplářů. Článek 54 
nařízení komise /ES/ č. 865/2006 pak hovoří o tom, že považovat exemplář živočišného druhu za 
odchovaný v zajetí je možné pouze tehdy, pokud výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým 
orgánem je ubezpečen o tom, že exemplář je potomstvem nebo je odvozen z potomstva narozeného nebo 
jinak vyprodukovaného v kontrolovaném prostředí, tedy z rodičů, kteří kopulovali nebo jejich gamety byly 
jinak přeneseny v kontrolovaném prostředí, jestliže se jedná o pohlavní rozmnožování. Na žádost 
správního orgánu I. stupně byla vědeckým orgánem CITES prvostupňovému správnímu orgánu předložena 
stanoviska k předmětné věci ze dne 26. 6. 2008 a ze dne 1. 9. 2008, v nichž vědecký orgán trval na 
požadavku stanovení paternitních testů jakožto dokladu původu předmětných exemplářů s tím, že v 
případě žalobce se jedná o první odchov tohoto druhu vůbec a ani chovatelské zařízení a chovné 
podmínky nejsou vědeckému orgánu známy. Zda byly tímto orgánem učiněny vůbec jakékoli kroky k 
tomu, aby se těmito podmínkami tento orgán v případě žalobce obeznámil, však z předložených 
stanovisek nevyplývá. Žalovaný pak v odůvodnění svého rozhodnutí pouze odkázal na předmětná 
stanoviska vědeckého orgánu, aniž by je jakkoli hodnotil, tedy posoudil, zda vychází z dostačujících 
podkladů, zda jsou úplná apod. 
Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že orgánům ochrany přírody je známo, že žalobce legálně 
drží rodiče předmětných jestřábů a pro jím deklarované narozené potomky bylo vydáno osvědčení o vzetí 
do evidence, nicméně dle názoru žalovaného není to důkazem, že jestřábi jsou potomky deklarovaných 
rodičů podle příslušných ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. a nařízení Rady /ES/ č. 338/97. Žalovaný 
argumentuje tím, že toto osvědčení je ve smyslu § 54 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. splněním 
oznamovací povinnosti držitele a není v současné době dostatečným dokladem pro možnost povolení 
výjimky ze zákazu obchodních činností. Nezpochybňuje původ předmětných exemplářů, kterým navíc bylo 
vydáno ve smyslu ust. § 54 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. osvědčení o vzetí do evidence. Správní orgán 
tedy nemá a ani neměl důvodné podezření z nelegálního původu těchto jedinců. Pokud by podezření měl, 
v takovém případě by evidence neměla být provedena. Oba exempláře však osvědčení obdržely. Žalobce 
navíc v průběhu správního řízení k důkazu nabízel mimo jiné dokumentaci odchovu. Na toto nebylo ze 
strany správního orgánu nikterak reagováno, předmětný důkaz proveden nebyl. Pouze žalovaný, jak již 
výše bylo uvedeno, konstatoval, že je mu známo legální držení rodičů předmětných jestřábů a že bylo 
vydáno osvědčení pro tyto jedince. Tím, že správní orgán požaduje po žalobci předložení výsledků 
paternitních testů, tím zpochybňuje své tvrzení založené též evidencí předmětných exemplářů mláďat 
jestřába lesního, tedy to, že by se tato narodila z páru chovaného v zajetí. Z důvodu tohoto závažného 
rozporu se tak stává žalobou napadené rozhodnutí nejednoznačné a z tohoto důvodu nesrozumitelné. 
Nad rámec pak soud konstatuje, že pokud správní orgán odchovaná předmětná mláďata jestřába lesního 
evidoval, tak případné vyšetření na DNA, aby bylo prokázáno paternitními testy DNA, že předmětní jedinci 
se narodili a byli odchováni v zajetí, je dle názoru soudu věcí správního orgánu a za této situace tedy 
nepřísluší k provedení tohoto úkonu nutit žalobce. 
S přihlédnutím ke shora uvedenému soud postupem dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. napadené 
rozhodnutí bez jednání zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s.ř.s.). Právním 
názorem, který soud vyslovil ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 
s.ř.s.). 
(…) 
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CC..      OOcchhrraannaa  lleessaa  
 

45 
 
1. Určení vlastníka lesa podle katastru nemovitostí 
2. Obchodní společnost v likvidaci a její povinnosti vlastníka lesa 
 
k ustanovení § 3 odst. 2, § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního 
prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Správní orgán I. stupně byl oprávněn sankcionovat aktuální vlastníky předmětných lesních 
pozemků, které zjistil na základě zmíněného výpisu z katastru nemovitostí. Nebyl oprávněn se 
zabývat jednáním předchozích vlastníků lesa ani způsobem nabytí vlastnictví současných 
vlastníků a tím spíše neměl posuzovat povahu smluv, na základě kterých byl proveden vklad 
vlastnického práva společnosti HERMES do katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí, 
který je veřejnou listinou, byl pro správní orgány dostatečným podkladem pro zjištění, kdo je 
vlastníkem příslušných lesních pozemků.  
 
II. Společnost HERMES soud nepovažuje za „fiktivní“, neboť podle obchodního rejstříku tato 
společnost řádně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17. 8. 1992, usnesením 
Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2005, čj. 18 Cm 183/2004 - 15 byla zrušena s likvidací a 
jmenován její likvidátor. Společnost však stále existuje, jejím jménem nyní jedná likvidátor. Pro 
úplnost soud dodává, že skutečnost, že se společnost nachází v likvidaci, neznamená, že by na 
ni nedopadaly povinnosti vlastníka lesa ve smyslu lesního zákona. 
 
 
 (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. června 2013, č. j. 1As 14/2013-47) 
 (Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
         
Česká inspekce životního prostředí, rozhodnutí čj. ČIŽP/51/OOL/SR01/0916172.004/09/LHN, kterým 
uložila spoluvlastníkům lesního pozemku parc. č. 465/1 v k. ú. Víchovská Lhota, tj. žalobci a společnosti 
HERMES EURO – NATUR s.r.o. v likvidaci (dále jen „společnost HERMES“) opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků podle § 3 odst. 2 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa Konkrétně bylo spoluvlastníkům uvedeného 1 As 14/2013 lesního pozemku 
uloženo 1) provést důslednou asanaci veškeré dřevní hmoty napadené kůrovci o celkovém objemu 20 m3 
v porostní skupině 65 B d 13, v termínu do 31. 10. 2009 (s odnětím odkladného účinku tomuto výroku) a 
2) zalesnit stanovištně vhodnými dřevinami holinu vzniklou po těžbě dřeva provedené před rokem 2002 o 
výměře 0,38 ha, na části uvedeného pozemku a provádět důslednou ochranu proti buření a okusu zvěří, a 
to do 30. 6. 2010. 
(…) 
III. 
Právní posouzení Nejvyšším správním soudem 
Z kasační stížnosti lze vyvodit, že stěžovatel brojí jednak proti nezákonnosti napadeného rozsudku 
městského soudu způsobené nesprávným posouzením právní otázky – odpovědnosti stěžovatele za 
porušení lesního zákona – soudem [důvod dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], a dále proti vadě řízení 
spočívající v tom, že nebyl řádně zjištěn skutkový stav věci, který by odpovídal skutečnosti, neboť soud při 
rozhodování vycházel ze zfalšovaných listin a správních rozhodnutí a neposoudil tak věc podle stavu 
odpovídajícího skutečnosti [důvod dle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. 
Kasační stížnost není důvodná. 
Ze správního spisu soud zjistil, že správní orgán I. stupně ve svém rozhodnutí, kterým uložil 
spoluvlastníkům předmětného lesa opatření k nápravě podle § 3 odst. 2 zákona o České inspekci 
životního prostředí, vycházel ze skutečností obsažených ve výpisu z katastru nemovitostí ze dne 11. 9. 
2009, ze kterého vyplývá, že spoluvlastníky předmětného lesního pozemku jsou stěžovatel s ¼ podílem a 
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společnost HERMES s ¾ podílem. Stěžovatel se však domnívá, že společnost HERMES jako „fiktivní“ 
společnost byla coby spoluvlastník nemovitosti zapsána do katastru nemovitostí podvodným způsobem. 
V tomto řízení byl správní orgán I. stupně oprávněn sankcionovat aktuální vlastníky předmětných lesních 
pozemků, které zjistil na základě zmíněného výpisu z katastru nemovitostí. Nebyl oprávněn se zabývat 
jednáním předchozích vlastníků lesa ani způsobem nabytí vlastnictví současných vlastníků a tím spíše 
neměl posuzovat povahu smluv, na základě kterých byl proveden vklad vlastnického práva společnosti 
HERMES do katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí, který je veřejnou listinou, byl pro správní 
orgány dostatečným podkladem pro zjištění, kdo je vlastníkem příslušných lesních pozemků. 
Soud tedy uzavírá, že bylo přesvědčivě prokázáno, že spoluvlastníky předmětných lesních pozemků v době 
vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně byl stěžovatel a společnost HERMES. Proto taky správní 
orgán I. stupně postupoval správně, pokud s těmito osobami jako s vlastníky lesa jednal. Naopak z ničeho 
nevyplývá, že by skutečnými spoluvlastníky byly osoby Č. a K., jak se domnívá stěžovatel. 
K námitce stěžovatele, že městský soud nezákonně označil jako většinového spoluvlastníka lesního 
pozemku společnost HERMES, je dále třeba uvést, že stěžovatel není oprávněn uplatňovat námitky, které 
se netýkají jeho osoby, nýbrž spoluvlastníka předmětného lesního pozemku. Nad to soud uvádí, že 
společnost HERMES nepovažuje za „fiktivní“, neboť podle obchodního rejstříku tato společnost řádně 
vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17. 8. 1992, usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 
2005, čj. 18 Cm 183/2004 - 15 byla zrušena s likvidací a jmenován její likvidátor. Společnost však stále 
existuje, jejím jménem nyní jedná likvidátor. Pro úplnost soud dodává, že skutečnost, že se společnost 
nachází v likvidaci, neznamená, že by na ni nedopadaly povinnosti vlastníka lesa ve smyslu lesního 
zákona (k tomu srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2008, čj. 9 Ca 15/2007 - 29, publ. 
pod č. 1606/2008 Sb. NSS, který uvádí, že ani prohlášení konkursu nezprostí úpadce těch povinností, 
které mu jakožto vlastníku lesa ukládá lesní zákon). 
Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou stěžovatele, že městský soud svévolně aplikoval lesní 
zákon a zákon o České inspekci životního prostředí, pokud shledal stěžovatele odpovědným za vytýkané 
poškození lesa. V této věci stěžovatel argumentuje zejména tím, že těžba, která způsobila poškození lesa, 
byla provedena na základě zfalšování jeho podpisu a některých dalších dokumentů a díky podvodnému 
jednání příslušného úředníka. 
Podle § 3 odst. 2 zákona o České inspekci životního platí, že „inspekce vyžaduje odstranění a nápravu 
zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a 
nápravě“. 
Podle § 32 odst. 1 písm. b) tohoto zákona je „vlastník lesa […] povinen provádět taková opatření, aby se 
předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření a 
přemnožení škodlivých organismů“. Podle § 32 odst. 6 je „vlastník lesa […] povinen hospodařit v lese tak, 
aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků“. Dále § 33 odst. 1 lesního zákona stanoví, že 
„vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a 
přemnožení škodlivých organismů“. 
(…) 
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I. Právní kvalifikace zanedbání povinnosti při ochraně lesa proti kůrovci 
II. Materiální stránka správního deliktu 
III. Zavinění ve formě nevědomé nedbalosti 
  
k ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 32 odst. 1 písm. s), § 32 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 3 a § 4 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k 
ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
 
 
I. Přestupkem je tedy jen takové jednání, které je za přestupek výslovně označeno. V ust. § 4 
písm. c) zákona o inspekci však není tento delikt označen za přestupek, a o přestupek se tak 
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jednat nemůže. Správní orgány tedy postupovaly správně, pokud na věc neaplikovaly zákon o 
přestupcích. 
 
II. Žalobkyně není postihována za to, že stromy v jejím lese byly napadeny kůrovcem, správní 
orgány jí vytýkají to, že poté, co k tomuto napadení došlo, nepostupovala tak, aby nevzniklo 
nebezpečí rozšíření kůrovce do okolních porostů. Tvrzení žalobkyně o tom, že sama nálet 
lýkožroutů na její stromy nezpůsobila, je tedy bez významu pro závěr o tom, zda se žalobkyně 
dopustila správního deliktu. 
 
III. Prováděcí vyhláška k lesnímu zákonu rozlišuje míru výskytu jednotlivých škůdců na základní, 
zvýšený a kalamitní stav. Základním stavem je stav přirozeného výskytu daného hmyzu, který 
nevyžaduje žádná zvláštní protiopatření. U obou druhů lýkožrouta je vymezen tak, že jde o 
takový početní stav lýkožroutů, kdy objem kůrovcového dříví z předchozího roku v průměru 
nedosáhl 1 m3 na 5 ha smrkových porostů, a nedošlo k vytvoření ohnisek výskytu lýkožrouta. 
Jak bylo shora uvedeno, pozemek žalobkyně má výměru 1,1065 ha a objem zjištěného 
kůrovcového dříví dosáhl přibližně 50 m3. Limit základního stavu byl tedy mnohonásobně 
překročen (přibližně 250krát).  
V žádném případě tedy nemůže být sporu o tom, že by míra ohrožení životního prostředí 
nedosáhla oné kritické míry, aby se mohlo jednat o správní delikt, jinými slovy lze jednoznačně 
konstatovat, že jednání žalobkyně vykazuje natolik vysokou míru společenské nebezpečnosti, že 
došlo k naplnění materiální stránky správního deliktu. 
 
IV. V daném případě se jednalo o několik desítek kůrovcem napadených stromů 
(pravděpodobně více než 44 ks zjištěných inspekcí, neboť podle tvrzení v žalobě již na konci 
zimního období došlo k pokácení některých stromů) a podle rozsahu napadení těchto stromů se 
na nich kůrovec musel vyvinout nejméně ve dvou generacích. Pokud by tedy žalobkyně plnila 
své povinnosti dané jí lesním zákonem, musela by nálet kůrovců na její stromy zjistit. V tom 
právě spočívá její zavinění, minimálně ve formě nevědomé nedbalosti (o možném ohrožení sice 
nevěděla, ale vzhledem ke své pozici vlastníka lesa o něm vědět měla a mohla). 

 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2013, č.j. 10 A 57/2011-72-81) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobkyně se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto její odvolání 
proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí (Tímto rozhodnutím inspekce uložila žalobkyni pokutu 
podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v 
ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci), neboť žalobkyně opomenutím 
neprovedla včasné vytěžení a asanaci, případně odstranění z lesa u 44 kusů kůrovci napadených a 
opuštěných smrků na lesním pozemku parc. č. 1981 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce.    Došlo 
tak k dokončení vývoje nové generace škůdců – kůrovců na napadených stromech, v době šetření již 
škůdci opuštěných, tím k ohrožení plnění funkcí lesa vlivem umožnění dalšího šíření škůdců - kůrovců, a to 
lýkožrouta smrkového i lýkožrouta lesklého, jako škodlivých biotických činitelů v lese. Pokuta byla uložena 
za ohrožení životního prostředí v lesích tím, že dle § 4 písm. c) zákona byly zaviněním žalobkyně vytvořeny 
podmínky pro působení škodlivých biotických a později i abiotických činitelů (zejména bořivého větru) 
důsledku zanedbání povinností v oblasti ochrany lesa. Tím bylo ohroženo plnění funkcí lesa a životního 
prostředí v lesích. (…) 
Ze správního spisu byly zjištěny následující pro rozhodnutí soudu podstatné skutečnosti: 
Dne 13. 5. 2009 pracovníci inspekce provedli zajištění důkazu ohledáním věci na místě, a to na pozemku 
parc. č. 1981 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. Při tomto ohledání bylo zjištěno, že na 
pozemcích žalobkyně se nalézá 44 kusů smrků, které byly ve druhém pololetí roku 2008 opuštěny 
kůrovci. Stromy jsou dosud nastojato. Škůdci zde dokončili svůj vývoj na podzim roku 2008, nejpozději 
však do zajištění důkazu, dospělci se na smrcích již nenachází. Kůrovcové dříví není z lesa odstraněno, 
není provedena asanace. Tím dochází k množení těchto škůdců v lese a jejich šíření. Následně dne 28. 5. 
2009 inspekce provedla kontrolu na majetku žalobkyně, při které bylo zjištěno, že kůrovcové stromy, 
které byly obsahem protokolu o zajištění důkazu ze dne 13. 5. 2009, byly vytěženy a odstraněny z lesa. 
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Kontroly se zúčastnil druhý spoluvlastník pozemku (manžel žalobkyně). Manžel žalobkyně uznal, že bylo 
vytěženo 44 kusů kůrovcem opuštěných smrků.  
Žalobkyně ve vyjádření k zahájenému řízení uvedla, že k rozmnožení kůrovců nejprve došlo na sousedním 
pozemku. Poté, co bylo napadení zjištěno, neměli vlastníci dostatek času na to, aby zamezili dalšímu 
ohrožování životního prostředí, protože škůdci na podzim roku 2008 dokončili ve 120 let starých stromech 
svůj vývoj. V roce 2009 byly stromy již suché a další vývoj kůrovce v jejich lýku byl nemožný. Během 
zimního období byla pozorována činnost ptactva, která zřejmě přispěla k likvidaci kůrovců ve všech jejich 
vývojových stadiích. Majitelé proto na jaře odstranili dřevní hmotu, která ještě nebyla suchá a k odstranění 
suchých 120 let starých stromů došlo až v květnu. Samotné opuštění stromů dospělci kůrovce na podzim 
nemusí představovat tak velké nebezpečí jako jeho přemnožování na ležící hmotě během roku. 
Rozhodnutím inspekce ze dne 31. 7. 2009, čj. ČIŽP/48/OOL/SR01/0910986.003/09/OJO  byla 
žalobkyni uložena podle § 4 písm. c) zákona o inspekci pokuta ve výši 10.000,- Kč za to, že opomenutím 
neprovedla včasné vytěžení a asanaci, případně odstranění z lesa u 44 kusů kůrovci napadených a 
opuštěných smrků na pozemku parc. č. 1981 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. Došlo tak k 
dokončení vývoje nové generace škůdců - kůrovců na napadených stromech, v době šetření již škůdci 
opuštěných a tím došlo k ohrožení plnění funkcí lesa vlivem umožnění dalšího šíření škůdců - kůrovců, a 
to lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, jako škodlivých biotických činitelů v lese. Pokuta je 
uložena za ohrožení životního prostředí v lesích tím, že dle § 4 písm. c) zákona o inspekci byly zaviněním 
žalobkyně vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických a později i abiotických činitelů 
(zejména bořivého větru) v důsledku zanedbání povinností v oblasti ochrany lesa. Tím je ohroženo plnění 
funkcí lesa a životní prostředí v lesích. Inspekce uvedla, že z řady příznaků lze napadení i u 120 let starých 
stromů včas zjistit. Jedná se o opadávání jehličí, drtinky na oddencích stromů, prosychání jehličí a 
opadávání kůry, včetně zvýšené aktivity ptáků. Podmínkou včasného zjištění napadených stromů je 
pravidelná a častá kontrola ohroženého lesního majetku. Správní delikt vzniká dokončením vývoje 
kůrovců v takto napadených stromech s následným opuštěním těchto stromů a nikoliv pouhým 
nalétnutím na stromy. 
Jednoznačným důkazem opuštění stromů kůrovci jsou zjištěné výletové otvory v kůře smrků. Pokud 
žalobkyně nenašla v zimě žádné kůrovce ani pod kůrou ani v hrabance, bylo by to dokladem o jejich 
náletu na další smrky v okolí ještě před snížením teplot vhodných pro jejich aktivitu v roce 2008. Opuštění 
stromů na podzim je obdobně nebezpečné jako během roku. Následuje založení nové generace kůrovců v 
jarních měsících následujícího roku, ať už dojde k přezimování kdekoliv a zejména ve vyšším stadiu 
vývoje, což je na podzim běžné. Při rozsahu kůrovcového ohniska a obsazení napadených kmenů až do 
jejích dolní části je pravděpodobné, že k napadení došlo postupně, při více náletech brouků během roku 
2008, případně i dříve a žalobkyně měla dostatek času kůrovcové stromy zasanovat. Nebyly však včas 
zjištěny, proto ani nemohly být včas asanovány, když zpracování bylo provedeno až poté, co inspekce 
napadení zjistila.    
Závěrem inspekce uvedla, že přihlédla k rozsahu namnožení kalamitních škůdců, tedy menší závažnosti 
protiprávního jednání. Způsob jednání spočívá v opomenutí a nejde tedy o úmyslné protiprávní jednání. 
Inspekce proto stanovila pokutu při dolní hranici zákonného rozpětí. 
Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí odvolání, které obsahově koresponduje s podanou žalobou. 
O odvolání bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím Ministerstva životního prostřední tak, že 
odvolání bylo zamítnuto a rozhodnutí inspekce potvrzeno. Žalovaný uvedl, že v daném případě se nejedná 
o přestupek ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o přestupcích, ale o správní delikt podle § 4 písm. c) zákona o 
inspekci. V daném případě bylo zjištěno, že žalobkyně jako spoluvlastník lesního pozemku opomenutím 
neprovedla včasné vytěžení a asanaci 44 kusů kůrovci napadených smrků, na kterých došlo k dokončení 
vývoje nové generace škůdců. V době šetření byly již napadené stromy škůdcem opuštěny a tím bylo 
umožněno jejich další množení a šíření. Základní povinnosti vlastníka lesa jsou jednoznačně stanoveny v § 
32 zákona o lesích. Podle odst. 1 písm. b) tohoto ustanovení je vlastník lesa povinen preventivně bránit 
vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Povinnost ochrany lesa před hmyzími škůdci je dále 
stanovena v § 4 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb. V odstavci odst. 2 se uvádí, že jestliže existuje 
nebezpečí vzniku kalamitního stavu, nebo tento stav již nastal, je vlastník lesa povinen provést 
bezodkladně taková opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo 
k zamezení dalšího šíření škůdce. Podle § 32 odst. 6 lesního zákona je dále vlastník lesa povinen 
hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků. Žalobkyně tyto 
povinnosti nesplnila, když sama ve svém odvolání například připustila, že jí bylo známo zvýšené riziko 
možného napadení smrků kůrovci na lesním pozemku, přesto připustila, že ve smrkových porostech v 
jejím spoluvlastnictví došlo k namnožení škůdců a následnému opuštění těchto škůdců z napadených 
smrků a vylétnutí nové generace do okolních porostů. V žádném případě nestačilo, aby se vlastníci lesního 
pozemku pouze spoléhali na to, že zájem chráněný zákonem nebude z jejich viny ohrožován, případně na 
to, že se ve 120 let starém porostu větší napadení kůrovci nikdy nevyskytlo. Žalovaný v této souvislosti 
připomenul ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnictví zavazuje. 
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Podle žalovaného rozhodující pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 4 písm. c) zákona 
o inspekci není to, zda byl dodržen lesní zákon, neboť k posuzování těchto souvislostí je příslušný orgán 
státní správy lesů, ale to, zda došlo vzniklým stavem k ohrožení funkcí lesa jako složky životního prostředí. 
Odkazy na ustanovení lesního zákona, které jsou uvedeny v odůvodnění napadeného rozhodnutí, se 
vztahují k základním povinnostem vlastníků lesa s tím, že jejich případné nedodržení může mít vliv na 
ohrožení životního prostředí v lesích a tím na posouzení správního deliktu podle zákona o inspekci. Těžba 
kůrovcem napadených stromů vede k řídnutí lesa a tím jsou vytvořeny podmínky pro působení škodlivých 
abiotických činitelů (zejména vítr). Z hlediska životního prostředí je nezbytné provést veškerá opatření tak, 
aby bylo zabráněno vyvinutí nové generace škůdců na napadených smrcích a vylétnutí této nové generace 
do okolí a tím jejich šíření a ohrožení dalších smrkových porostů. Jak vyplývá z napadeného rozhodnutí i ze 
spisu ve věci, skutková podstata § 4 písm. c) zákona o inspekci byla naplněna.  
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Námitka překročení lhůty pro vydání rozhodnutí není důvodná. Judikatura správních soudů, včetně 
Nejvyššího správního soudu je v tomto ohledu ustálená a vyplývá z ní, že lhůta pro vydání rozhodnutí 
správního orgánu je pouze lhůtou pořádkovou. Její překročení je sice vadou správního řízení, nikoli však 
takovou vadou, která by měla za následek nezákonnost rozhodnutí o věci samé a tudíž zrušení takového 
rozhodnutí soudem (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006 čj. 6 Ads 
50/2005-63 a rozsudek ze dne 5. 9. 2007 čj. 3 As 44/2007-62, oba dostupné na www.nssoud.cz). 
Účastník řízení se v případě překročení lhůty pro vydání rozhodnutí může za splnění zákonem stanovených 
podmínek domáhat ochrany žalobou proti nečinnosti podle § 79 a násl. s. ř. s., popř. též náhrady škody 
podle zákona č. 82/1998 Sb., vznikla-li mu v důsledku překročení lhůty pro vydání rozhodnutí škoda. 
Rozhodnutí nelze označit za nezákonné jen z toho důvodu, že bylo vydáno po uplynutí stanovené 
pořádkové lhůty a řízení o správním deliktu nelze zastavit jen z toho důvodu, že probíhá delší dobu 
(nestanoví-li něco takového výslovně zvláštní zákon, přičemž zákon o inspekci nic takového nestanoví). 
Soud může rozhodnutí správního orgánu zrušit na základě 
zjištěné procesní vady jedině tehdy, pokud tato vada mohla ovlivnit výsledek řízení, jinými slovy pouze 
tehdy, pokud by výsledek řízení byl při její absenci jiný, než pokud by k této vadě nedošlo. Žalobkyně 
ovšem v žalobě neozřejmila svůj náhled na to, jak jinak by odvolací řízení mohlo dopadnout, pokud by 
žalovaný o odvolání rozhodl dříve. 
,Je zřejmé, že prodlení žalovaného s vydáním rozhodnutí o odvolání mohlo mít dopad na výsledek těchto 
jiných řízení (resp. mohlo zapříčinit, že tato řízení nemohla být zahájena), nemohlo však mít žádný vliv na 
výsledek řízení o odvolání žalobkyně proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty za správní delikt. 
Žalobkyně v průběhu řízení poukazovala na fakt, že na sousedním pozemku došlo ke správnímu deliktu, 
který je v příčinné souvislosti s tím, za co byla postižena ona sama. Tímto jejím tvrzením se správní orgány 
zabývaly a vliv tohoto jednání na odpovědnost žalobkyně za správní delikt posoudily (ke správnosti těchto 
závěrů správních orgánů viz níže). Otázka, zda jiné osobě za toto jednání byla uložena pokuta a v jaké výši, 
však nemůže mít žádný vliv na řízení o správním deliktu, jehož se dopustila žalobkyně. 
Žalobkyni je nutno dát částečně zapravdu v tom, že inspekce nepostupovala zcela správně při svolávání 
kontroly na den 28. 5. 2009. Žalobkyně si oznámení o konání této kontroly fakticky na poště vyzvedla až 
po jejím konání, před datem konání kontroly jí přitom nebylo oznámení o jejím konání doručeno ani fikcí 
podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu. 
Kontrola se tedy konala, aniž byla žalobkyně o jejím konání uvědomena. Soud přesto dospěl k závěru, že 
tato zjištěná procesní vada nemůže být důvodem pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí. Skutková 
zjištění, která správní orgány učinily při této kontrole, totiž fakticky nebyla při správním řízení nijak 
použita. Rozhodující totiž byla zjištění, která inspekce učinila na místě samém již dne 13. 5. 2009 při 
ohledání a zajištění důkazu na místě samém. Při následné kontrole dne 28. 5. 2009 již bylo zjištěno, že 
kůrovcem napadené stromy se na předmětném pozemku nenachází a žádné důkazní prostředky tedy při 
této kontrole zjištěny nebyly. Usnesení o zajištění důkazu ze dne 13. 5. 2009 a protokol o zajištění důkazu 
z téhož dne byly žalobkyni doručeny a žalobkyně se tak mohla seznámit s rozhodnými skutkovými 
zjištěními, na nichž jsou obě rozhodnutí správních orgánů založena. Žalobkyně svého práva využila a k věci 
se opakovaně vyjadřovala. 
Nesouhlas žalobkyně s tím, že ve věci nebylo konáno v prvním stupni ústní jednání. Je třeba souhlasit s 
žalovaným, že žádný právní předpis takovou povinnost výslovně nestanoví. Zákon o přestupcích na 
projednávanou věc nedopadá (ke správnosti tohoto závěru viz dále) a nelze se proto dovolávat ust. § 74 
odst. 1 zákona o přestupcích. Zákon o inspekci ani správní řád přitom výslovně nestanoví, že o správním 
deliktu podle tohoto zákona se musí v prvním stupni konat ústní jednání. V tomto ohledu tedy k žalobkyní 
namítané procesní vadě vůbec nedošlo. 
Je třeba připomenout, že řízení bylo vedeno pro podezření ze spáchání správního deliktu podle § 4 písm. 
c) zákona o inspekci. Podle tohoto ustanovení inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým 
nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v 
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lesích tím, že vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických 
činitelů.  
Podle § 2 odst. 1 zákona o přestupcích přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 
zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní 
delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.  
Přestupkem je tedy jen takové jednání, které je za přestupek výslovně označeno. V ust. § 4 písm. c) 
zákona o inspekci však není tento delikt označen za přestupek a o přestupek se tak jednat nemůže. 
Správní orgány tedy postupovaly správně, pokud na věc neaplikovaly zákon o přestupcích. 
Pro správní orgány jsou pochopitelně závazné všechny právní předpisy a nemohou tedy konstatovat, že 
nějaké ustanovení „pro ně neplatí“. Z odůvodnění rozhodnutí však nic takového neplyne, správní orgány 
aplikovaly na věc dopadající ustanovení lesního zákona i jeho prováděcí vyhlášky (viz k tomu dále), pouze 
neaplikovaly příslušná sankční ustanovení lesního zákona či zákona o přestupcích, což nepochybně 
nemohlo žalobkyni jakkoli zkrátit na jejích právech. 
Správní delikt, za nějž byla žalobkyni uložena pokuta, je deliktem ohrožovacím, tj. zkoumá se jen to, zda 
došlo k ohrožení zákonem chráněného zájmu a poškození tohoto zájmu nemusí nutně nastat. Poukazy 
žalobkyně na to, že nebylo prokázáno, že se kůrovec z jejího pozemku do okolních lesů rozšířil a že v roce 
2009 a 2010 nebyl zaznamenán v okolních lesích zvýšený výskyt kůrovce, jsou proto pro posouzení 
otázky, zda došlo ke správnímu deliktu, bez právního významu. Tyto skutečnosti mohou ovšem hrát roli při 
stanovení konkrétní výše pokuty, k čemuž v daném případě došlo. 
Pro posouzení případu není podstatné ani to, že stromy na pozemku žalobkyně byly napadeny kůrovcem v 
důsledku protiprávního jednání jiné osoby. Žalobkyně není postihována za to, že stromy v jejím lese byly 
napadeny kůrovcem, správní orgány jí vytýkají to, že poté, co k tomuto napadení došlo, nepostupovala 
tak, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření kůrovce do okolních porostů.  
Žalobkyně nesouhlasí s tím, že pro důkaz o tom, že se dopustila správního deliktu, je postačující existence 
výletových otvorů na smrcích na jejím pozemku. V tomto ohledu soud souhlasí se správními orgány, že se 
skutečně o dostatečný doklad (alespoň v daném případě) jedná. 
Podle § 32 odst. 1 lesního zákona vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a 
zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých 
činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při 
zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná 
opatření, b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, c) provádět preventivní 
opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů. 
Podle odst. 2 tohoto ustanovení při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a 
sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa 
povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. 
Vlastník lesa je tedy povinen zabránit tomu, aby docházelo k množení škodlivých organismů. Podle § 3 
odst. 1 prováděcí vyhlášky jsou lýkožrout smrkový i lýkožrout lesklý kalamitními druhy lesních škůdců a 
vlastník lesa je tedy povinen bránit jejich vývoji, šíření a přemnožení. 
Existence výletových otvorů je nezvratným důkazem toho, že stromy na pozemcích žalobkyně byly 
kůrovcem napadeny, larvy kůrovce v nich prodělaly svůj vývoj, ten dokončily a dospělí brouci následně z 
těchto stromů vylétli do volného prostoru. Podle míry napadení těchto stromů je přitom zřejmé, že kůrovci 
se museli namnožit na stromech žalobkyně nejméně ve dvou generacích, vzhledem k faktu, že stromy 
byly napadeny i ve spodních částech. Vzhledem k rozsahu kůrovcového ložiska muselo do okolí vylétnout 
značné množství dospělých brouků, kteří mohli napadnout další porosty a poškodit je. Před ukončením 
vývoje nemohla žalobkyně vědět, zda noví dospělci lýkožroutů budou schopni nalétnout na další stromy, 
zda přežijí nebo nepřežijí zimu či zda budou nebo nebudou zlikvidováni hmyzožravými ptáky. To platí tím 
spíše, že v blízkosti pozemků žalobkyně jsou další lesní pozemky rovněž osázené smrkem. Soud znovu 
opakuje, že správní delikt, za nějž byla žalobkyně postižena, je deliktem ohrožovacím. Výletem značného 
množství dospělců kůrovce přitom k ohrožení okolních porostů nepochybně dochází a je víceméně 
nahodilou okolností, že k poškození okolních porostů v tomto případě nedošlo (resp. nebylo prokázáno). 
Soud pochopitelně souhlasí s žalobkyní v tom, že správním deliktem může být její jednání jedině tehdy, 
pokud dojde k určitému stupni ohrožení životního prostředí. V daném případě bylo zjištěno, že na 
pozemcích žalobkyně se nacházelo 44 ks smrků napadených kůrovcem, přičemž jejich průměrná 
hmotnatost byla 1,14 m3, objem kůrovcového dříví tedy činil přibližně 50 m3. 
Prováděcí vyhláška k lesnímu zákonu rozlišuje míru výskytu jednotlivých škůdců na základní, zvýšený a 
kalamitní stav. Základním stavem je stav přirozeného výskytu daného hmyzu, který nevyžaduje žádná 
zvláštní protiopatření. U obou druhů lýkožrouta je vymezen tak, že jde o takový početní stav lýkožroutů, 
kdy objem kůrovcového dříví z předchozího roku v průměru nedosáhl 1 m3 na 5 ha smrkových porostů a 
nedošlo k vytvoření ohnisek výskytu lýkožrouta. Jak bylo shora uvedeno, pozemek žalobkyně má výměru 
1,1065 ha a objem zjištěného kůrovcového dříví dosáhl přibližně 50 m3. Limit základního stavu byl tedy 
mnohonásobně překročen (přibližně 250krát). V žádném případě tedy nemůže být sporu o tom, že by míra 
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ohrožení životního prostředí nedosáhla oné kritické míry, aby se mohlo jednat o správní delikt, jinými slovy 
lze jednoznačně konstatovat, že jednání žalobkyně vykazuje natolik vysokou míru společenské 
nebezpečnosti, že došlo k naplnění materiální stránky správního deliktu. 
Soud přitom nezpochybňuje, že míra ohrožení životního prostředí, které žalobkyně způsobila, nebyla příliš 
velká – nebyla však natolik zanedbatelná, aby mohlo být její jednání ponecháno bez postihu. Míra 
ohrožení životního prostředí byla zohledněna při velikosti ukládané pokuty. 
Pokud jde o její opakované poukazy na to, že napadení kůrovcem nerozpoznal ani odborný lesní 
hospodář, je nutno poukázat na to, že tento fakt sama popírá, když v replice uvedla (str. 4 dole), že 
„odborný hospodář o ložisku v lese žalobce samozřejmě věděl…“ Dále je nutno vidět, že lesní zákon 
povinnostmi uvedenými v § 32 váže výhradně vlastníka lesa, nikoli odborného lesního hospodáře. Tak by 
tomu bylo i v případě, pokud by se jednalo o osobu vykonávající funkci odborného lesního hospodáře na 
základě uzavřené smlouvy (vlastník lesa by se v takovém případě mohl při zanedbání povinností ze strany 
odborného lesního hospodáře na něm domáhat náhrady škody). Argumentace žalobkyně o nelogičnosti 
odlišného posuzování odpovědnosti toho odborného lesního hospodáře, který tuto funkci vykonává na 
základě uzavřené smlouvy, a toho, který tuto funkci vykonává na základě ust. § 37 odst. 6 lesního zákona, 
je tedy nedůvodná, neboť tato odpovědnost je v obou případech totožná. 
Žalobkyně je podle § 32 lesního zákona jako vlastník (resp. spoluvlastník) lesa povinna zjišťovat a 
evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější 
průkaznost provedených opatření. Pokud by žalobkyně tuto svoji povinnost plnila (ať už sama nebo 
prostřednictvím jiné osoby), musela by existenci kůrovcového ložiska zjistit. Pokud by tedy žalobkyně 
plnila své povinnosti dané jí lesním zákonem, musela by nálet kůrovců na její stromy zjistit. V tom právě 
spočívá její zavinění, minimálně ve formě nevědomé nedbalosti (o možném ohrožení sice nevěděla, ale 
vzhledem ke své pozici vlastníka lesa o něm vědět měla a mohla). 
Podle svého tvrzení žalobkyně vykácela část napadených stromů Tato opatření pak považuje za zákonu 
odpovídající a dostatečná. Soud s ní v tomto ohledu nemůže souhlasit. 
Podle § 32 odst. 2 lesního zákona je vlastník lesa při přemnožení škůdců povinen činit bezodkladná 
opatření k odstranění a zmírnění následků tohoto přemnožení. To je logické a odpovídá tomu, co bylo již 
shora uvedeno, tj. tomu, že je nutno v každém případě zabránit tomu, aby kůrovec, který napadl smrkový 
porost, ukončil svůj vývoj a mohl se šířit na další stromy a způsobovat další poškození lesa. Obdobnou 
povinnost zakotvuje § 4 odst. 2 prováděcí vyhlášky, podle které jestliže existuje nebezpečí vzniku 
kalamitního stavu, nebo tento stav již nastal, je vlastník lesa povinen provést bezodkladně taková 
opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo k zamezení dalšího 
šíření škůdce. 
Zjistí-li tedy vlastník lesa takto rozsáhlý nálet kůrovců na jeho lesní pozemky, musí provést bezodkladně 
opatření, která zamezí tomu, aby mohl dokončit svůj vývoj, napadené stromy opustit a rozšířit se do okolí. 
Nemůže se přitom spoléhat na to, že kůrovec nepřežije zimu a nemůže se spoléhat ani na to, že 
přezimujícího kůrovce bezezbytku zlikvidují hmyzožraví ptáci.  
V dané věci je podstatné toliko to, že žalobkyně je vlastníkem (spoluvlastníkem) lesního pozemku a z toho 
titulu je vázána povinnostmi uvedenými v § 32 lesního zákona. Jak správně podotkly správní orgány, je to 
důsledkem zásady vyjádřené v čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod - Vlastnictví zavazuje. Nesmí 
být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon 
nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. S vlastnickým 
právem žalobkyně k lesnímu pozemku jsou proto spojeny určité povinnosti a žalobkyně je povinna je 
dodržovat.   
(…) 
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DD..  OOcchhrraannaa  hhoorrnniinnoovvééhhoo  pprroossttřřeeddíí  
 

40 
 
I. Zamítnutí žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru 
II. Státní surovinová politika 
 
k ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších  předpisů 
 
 
I. Ačkoli zákon nestanoví pravomoc žalovaného zamítnout žádost expressis verbis, v žádném 
případě z toho nelze dovozovat, že by takovou pravomoc neměl. Naopak (nevyplývá-li ovšem ze 
zvláštního předpisu odchylné pravidlo) v případě každého řízení o žádosti je zásadně možné v 
návaznosti na posouzení kritérií pro vyhovění žádosti vyplývajících ze zákona meritorní 
rozhodnutí pozitivní (vyhovění žádosti) i negativní (zamítnutí žádosti). 
 
II. Státní surovinová politika jako trvající problém uvádí těžbu štěrkopísků v CHKO Třeboňsko 
(str. 17) a mezi hlavní cíle surovinové politiky řadí i postupnou redukci těžby nerostných surovin 
v CHKO (str. 44), přičemž naplnění tohoto cíle svěřuje do gesce Ministerstva životního prostředí. 
Za situace, kdy navrhovaný dobývací prostor Krabonoš II nacházející se v CHKO Třeboňsko přímo 
sousedí s dobývacím prostorem Krabonoš, v němž nyní probíhá těžba, jež je v současném 
rozsahu udržitelná ještě na dalších 20 let, jeví se závěr žalovaného Ministerstva životního 
prostředí o nesouladu záměru žalobkyně a Státní surovinové politiky jako legitimní a důvodný. 
Žalovaný ovšem v žádném případě svá oprávnění při těchto úvahách nepřekročil, neboť jak 
ochrana životního prostředí, tak trvale udržitelný rozvoj jsou důležitými cíli surovinové politiky a 
záměr stěžovatelky z výše uvedených důvodů není v souladu s těmito cíli. 
 
III. Ve skutečnosti však posouzení provedené Ministerstvem průmyslu a obchodu tvoří dílčí 
součást celkového posouzení, které však provádí žalované Ministerstvo životního prostředí. 
Rozhodující v takové situaci je, kterému orgánu svěřuje zákon působnost rozhodnout o žádosti o 
předchozí souhlas. Tímto orgánem je podle § 24 odst. 2 horního zákona Ministerstvo životního 
prostředí. Proto by jeho závěry, jsou-li patřičně odůvodněny, měly přednost, i pokud by 
stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu skutečně nebylo v souladu s názorem Ministerstva 
životního prostředí. Povinnost předchozího projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
která má toliko konzultační charakter (nejedná se o závazné stanovisko ve smyslu § 149 
správního řádu), byla v daném případě splněna. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 4 As 33/2013 – 28) 
(Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www. nssoud. cz) 
 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 4 As 33/2013 – 28 
 
Předcházející řízení a obsah kasační stížnosti 
Rozhodnutím zamítl ministr životního prostředí rozklad žalobkyně a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 
11. 2. 2008, č. j. 1624/510/2007 – 7R 10/07, jímž žalovaný podle § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) zamítl  žádost žalobkyně o udělení předchozího 
souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II pro dobývání vyhrazeného nerostu- živcová 
surovina, na výhradním ložisku Krabonoš, číslo ložiska B 3264300, v k. ú. Krabonoš, ležícím ve III. 
ochranné zóně chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko. Ministr žalovaného se neztotožnil s 
námitkami, jež žalobkyně v rámci svého rozkladu uplatnila, a uvedl, že správní úvaha žalovaného o 
udělení předchozího souhlasu by měla vycházet z oblasti ochrany a hospodárného využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů. Vzhledem k tomu, že podle zjištění žalovaného 
je dopad záměru žalobkyně na tyto chráněné zájmy převážně negativní, bylo rozhodnutí, jímž předchozí 
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souhlas nebyl udělen, správné. Žalovaný nepřekročil svou pravomoc, protože je mu zákonem č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky  („kompetenční 
zákon“) svěřen i výkon geologické služby, ochrana horninového prostředí, včetně ochrany nerostných 
zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou. Podle § 24 odst. 2 horního 
zákona se předchozí souhlas vydává po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které sice se 
záměrem žalobkyně vyjádřilo souhlas a uvedlo, že je v souladu se Státní surovinovou politikou, ale jeho 
kladné stanovisko dle ministra žalovaného neznamená, že předchozí souhlas bude v takovém případě 
automaticky vydán. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle přesvědčení žalovaného posoudilo žádost 
žalobkyně pouze z hlediska zajištění úplného vydobytí ložiska, zatímco žalovaný do své úvahy zahrnul i 
další požadavky stanovené Státní surovinovou politikou a dospěl k závěru, že záměr žalobkyně se Státní 
surovinovou politikou v souladu není. Ministr životního prostředí dále uvedl, že horní zákon sice nestanoví 
výčet důvodů, pro něž lze předchozí souhlas v případě přednostní žádosti jediného žadatele dle § 24 odst. 
3 horního zákona neudělit, ale s ohledem na účel tohoto ustanovení je nutné odmítnout výklad, že na 
vydání předchozího souhlasu je právní nárok. 
Proti napadenému rozhodnutí podala žalobkyně žalobu, v níž setrvala na stanovisku, že podle horního 
zákona má na udělení předchozího souhlasu právní nárok. V případě výhrad měl podle ní žalovaný 
možnost připojit k udělenému předchozímu souhlasu podmínky. Dále žalobkyně zopakovala, že s realizací 
jejího záměru vyjádřilo souhlas i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je podle jejího názoru jediným 
kompetentním orgánem k podání závazného vyjádření, zda je či není určitý záměr v souladu se státní 
surovinovou politikou. Žalobkyně vyjádřila i názor, že žalovaný nebyl oprávněn zkoumat žádost žalobkyně 
o předchozí souhlas v tak širokém rozsahu, v jakém tak učinil. Argumentace žalovaného podle žalobkyně 
zcela vybočila ze zákonného rámce a porušila principy správního uvážení. 
Městský soud rozsudkem ze dne 13. 12. 2012, č. j. 6 Ca 249/2008 – 58 žalobu zamítl. V odůvodnění 
uvedl, že ze skutečnosti, že horní zákon neobsahuje úpravu postupu při neudělení předchozího souhlasu, 
nelze vyvozovat, že tento souhlas musí být automaticky udělen. Je totiž třeba vycházet z účelu zákona, 
jímž je dle § 1 horního zákona i ochrana životního prostředí. Pokud tedy žalovaný dospěl k závěru, že 
záměr žalobkyně byl v rozporu s tímto zájmem, byl oprávněn předchozí souhlas neudělit. Kladné 
stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu podle městského soudu nebylo pro žalovaného závazné, 
protože bylo uděleno zejména se zřetelem na možnost úplného vydobytí ložiska; při udílení předchozího 
souhlasu je však nutno v úvahu brát i jiné zájmy, jako např. vytěžení suroviny v již stanovených dobývacích 
prostorech a zájem na respektování ochrany životního prostředí. Žalovaný byl tedy podle městského 
soudu oprávněn tato hlediska zahrnout do svých úvah, tím spíše, že jsou mu ukládány určité úkoly i v 
rámci samotné Surovinové politiky České republiky; k překročení pravomocí žalovaného tak dle názoru 
městského soudu nedošlo. Městský soud rovněž konstatoval, že odůvodnění napadeného rozhodnutí, 
stejně jako rozhodnutí správního orgánu I. stupně, netrpí žádnými vadami, a není proto důvod tato 
rozhodnutí rušit. 
Rozsudek městského soudu napadla žalobkyně včasnou kasační stížností, kterou opřela o kasační důvod 
dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.), tedy o tvrzenou 
nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Tuto vadu 
stěžovatelka spatřuje zejména v – podle jejího názoru – nesprávné aplikaci § 24 horního zákona 
městským soudem. Nestanoví-li horní zákon v tomto ustanovení možnost nevydání předchozího souhlasu, 
je podle stěžovatelčina názoru nutné uzavřít, že tento souhlas musí být vydán. Jiný výklad považuje 
stěžovatelka za nepřípustný. Stěžovatelka zastává stanovisko, podle něhož tam, kde právní předpis 
neupravuje kompetence správního úřadu, není možné, aby si je tento úřad sám rozšířil. Svůj závěr o 
nesprávné aplikaci § 24 horního zákona dovozuje stěžovatelka z jazykového a systematického výkladu 
tohoto ustanovení, které je podle ní pokud se týká vydání předchozího souhlasu imperativní a nepřipouští 
možnost jeho neudělení; zákon totiž říká, že ministerstvo rozhodne o udělení souhlasu, nikoliv, že o jeho 
udělení toliko může rozhodnout. Stěžovatelka s odkazem na odbornou literaturu zopakovala, že předchozí 
souhlas má povahu povolení, na něž má žadatel vždy právní nárok po splnění zákonných podmínek.  
Stěžovatelka dále znovu upozornila, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém vyjádření k její žádosti o 
udělení předchozího souhlasu nemělo proti jejímu záměru žádných námitek a konstatovalo soulad jejího 
záměru se státní surovinovou politikou. Pokud je žalovaný jiného názoru, není dle stěžovatelky zřejmé, 
proč má mít názor jednoho ministerstva přednost před názorem jiného. I nadále se stěžovatelka domnívá, 
že odůvodnění obou rozhodnutí správních orgánů vybočilo ze všech mezí správního uvážení, když se tato 
rozhodnutí zabývala státní surovinovou politikou a hospodárností případné těžby, jež však mohou být 
podle § 24 odst. 2 horního zákona zohledněny toliko v případných podmínkách souhlasu, nikoli v rámci 
uvažování o jeho udělení. Nadto žalovaný při svém rozhodování zohlednil i další kritéria, k čemuž nebyl 
oprávněn. Žalovaný rovněž podle názoru stěžovatelky porušil zásadu rovného přístupu ke všem 
účastníkům, protože stěžovatelce není známo, že by předchozí souhlas nebyl kdy jiné organizaci udělen. 
Stanovení dobývacího prostoru je ve veřejném zájmu, soudí stěžovatelka, protože tento prostor je ze 
zákona chráněn, např. předpisy stavebního práva. Městský soud se však vůbec ve svém rozhodnutí těmito 
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aspekty věci nezabýval a jednostranně se přiklonil k názoru žalovaného. Právě v tomto postupu spatřuje 
stěžovatelka nesprávné právní posouzení otázky soudem v předcházejícím řízení.  
Žalovaný zejména odmítá, že by horní zákon zakotvoval nárokovost udělení předchozího souhlasu. Pokud 
by tomu tak bylo, ztratil by žalovaný možnost regulovat dobývání výhradních ložisek, ačkoli je předchozí 
souhlas nutnou přílohou žádosti o stanovení dobývacího prostoru; svou kompetenci k rozhodování 
odvozuje žalovaný i z § 19 odst. 1 kompetenčního zákona, podle něhož je ústředním orgánem státní 
správy pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou.  
Posouzení kasační stížnosti 
Kasační stížnost není důvodná. 
Z provedené rekapitulace je zřejmé, že zásadní otázkou, na niž má odpovědět Nejvyšší správní soud, je, 
zda žalovaný, tedy Ministerstvo životního prostředí, je oprávněn nevydat předchozí souhlas dle § 24 odst. 
2 horního zákona, respektive žádost o vydání předchozího souhlasu zamítnout, a jaká hlediska je při 
rozhodování o vydání předchozího souhlasu oprávněn zvažovat. 
Při řešení této otázky je třeba vyjít z příslušných zákonných ustanovení. Ustanovení § 19 odst. 2 
kompetenčního zákona stanoví: „Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy (…) 
pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů 
a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou (…).“ Účel horního zákona je 
vymezen v § 1 tohoto zákona následovně: „Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a 
hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a 
dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 
jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. Tento zákon zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie.“ Podle § 24 odst. 2 horního zákona „K podání návrhu na stanovení 
dobývacího prostoru musí mít organizace předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí vydaný po 
projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předchozí souhlas může Ministerstvo životního prostředí 
vázat na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky a k 
návratnosti prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání a průzkum výhradních ložisek. 
Tyto podmínky se uvedou v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.“ 
Nejprve považuje Nejvyšší správní soud za vhodné zaznamenat historický vývoj institutu předchozího 
souhlasu dle § 24 odst. 2 horního zákona. V původním znění horního zákona nebyl předchozí souhlas jako 
nutná součást podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru upraven. Novelou provedenou zákonem č. 
541/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), účinnou ke dni 20. 12. 1991, byl mj. změněn i proces stanovení dobývacího 
prostoru, a to včetně zavedení předchozího souhlasu jako nutné součásti návrhu na stanovení dobývacího 
prostoru. Předchozí souhlas podle tehdejší úpravy udílelo Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj 
České republiky, jež bylo podle kompetenčního zákona v tehdy účinném znění ústředním orgánem státní 
správy na úseku tvorby hospodářské politiky a strategie rozvoje ekonomiky, vědy a techniky. Jeho 
působnost přešla ke dni 31. 10. 1992 částečně na Ministerstvo hospodářství a od 1. 11. 1996 na 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež bylo od té doby orgánem, který vydával i předchozí souhlas dle § 24 
odst. 2 horního zákona. Teprve novelou horního zákona provedenou zákonem č. 386/2005 Sb., kterým se 
mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon č. 61/1988 
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, účinnou od 1. 1. 2006, byl institut 
předchozího souhlasu uveden do podoby, která platí dodnes, kdy je rozhodování o vydání předchozího 
souhlasu svěřeno žalovanému Ministerstvu životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a 
obchodu. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 541/1991 Sb., kterým byl institut předchozího souhlasu k podání návrhu na 
stanovení dobývacího prostoru do horního zákona včleněn, k tomu uvádí: „Právo na dobývání výhradního 
ložiska vzniká pro organizaci, podle návrhu novely, pro organizaci stanovením dobývacího prostoru. Zahájit 
dobývání výhradního ložiska v dobývacím prostoru, tj. vykonávat toto horní oprávnění, může však 
organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem. Jde o postup, který se uskutečňoval již 
podle Obecného horního zákona z roku 1854, a který platil až do roku 1957. (Podle Obecného horního 
zákona právo k dobývání vzniklo stanovením dolové míry, popřípadě povrchové míry a k zahájení dobývání 
bylo třeba dalšího povolení nebo schválení plánu dobývání báňským úřadem). Podobný postup obsahuje i 
dnes platný rakouský horní zákon. Stejný postup obsahují i ustanovení horního zákona SRN z roku 1980 i 
další horní zákony jiných zemí s tržním hospodářstvím. Návrh novely zavádí předchozí souhlas 
ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky [nyní žalovaného, pozn. NSS] jako nástroj 
surovinové politiky České republiky. Při udělování tohoto předchozího souhlasu se předpokládá, že 
ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky bude spolupracovat s ústředními orgány 
státní správy, v jejichž působnosti je využívání výhradních ložisek dotčených vyhrazených nerostů. Účelem 
předchozího souhlasu je především přezkoumání záměru podnikatele z hlediska zabezpečení národního 
hospodářství nerostnými surovinami včetně možnosti dovozu a vývozu těchto surovin. Návrh 
upřednostňuje organizace, pro které bylo provedeno vyhledávání a průzkum. Při souběhu více uchazečů 
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rozhoduje ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky z hlediska tvorby a regulace 
jednotné surovinové politiky České republiky.“ (Srov. tisk č. 418, ČNR 1990-1992, dostupný v digitálním 
repozitáři na www.psp.cz). 
Nejvyšší správní soud nesouhlasí s gramatickým výkladem, který provedla stěžovatelka ve své kasační 
stížnosti. Ačkoli zákon nestanoví pravomoc žalovaného zamítnout žádost expressis verbis, v žádném 
případě z toho nelze dovozovat, že by takovou pravomoc neměl. Naopak (nevyplývá-li ovšem ze zvláštního 
předpisu odchylné pravidlo) v případě každého řízení o žádosti je zásadně možné v návaznosti na 
posouzení kritérií pro vyhovění žádosti vyplývajících ze zákona meritorní rozhodnutí pozitivní (vyhovění 
žádosti) i negativní (zamítnutí žádosti). I v případě jiných právních předpisů tak běžně zákonodárce stanoví 
podmínky pro kladné rozhodnutí o žádosti, aniž by výslovně upravoval následek zjištění, že zákonné 
podmínky pro vyhovění nejsou splněny, tedy zamítnutí žádosti. Namátkou lze poukázat např. na úpravu 
zamítnutí žádosti o obnovu řízení dle § 100 odst. 2 správního řádu, žádosti o zrušení údaje o trvalém 
pobytu podle § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), žádosti o přiznání některé z dávek důchodového pojištění 
dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Není možné proto uzavřít, že rozhodnutí o žádosti 
znamená v případě absence výslovné úpravy negativního výroku vždy vyhovění, naopak správní orgán je 
povinen vždy žádost posoudit na základě zákonem daných hledisek a rozhodnout jedním z více v úvahu 
přicházejících výroků (v daném případě tedy předchozí souhlas vydat či žádost zamítnout pokud souladu 
se zákonnými předpoklady pro vydání předběžného souhlasu nebylo možno dosáhnout ani stanovením 
podmínek).  
V daném případě tedy je zřejmé, že žalovaný zásadně měl pravomoc žádost stěžovatelky zamítnout. Je 
třeba dále ověřit, na základě jakých důvodů byl oprávněn tak učinit. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se 
stěžovatelkou v tom, že žalovaný při rozhodování o žádosti o předběžný souhlas nedisponuje tzv. volným 
uvážením bez zákonem daných kritérií (ani takové tzv. volné uvážení by ovšem nebylo neomezené, srov. 
usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002-42, č. 
906/2006 Sb. NSS: „Absolutní či neomezené správní uvážení v moderním právním státě neexistuje. 
Každé správní uvážení má své meze, vyplývající v prvé řadě z ústavních principů zákazu libovůle, principu 
rovnosti, zákazu diskriminace, příkazu zachovávat lidskou důstojnost, principu proporcionality atd. 
Dodržení těchto mezí podléhá soudnímu přezkumu.“). Naopak žalovaný správní orgán je povinen v tomto 
případě přezkoumat žádost z hledisek vyplývajících ze zákona. Tímto hlediskem je soulad záměru 
žadatele týkajícího se stanovení nového dobývacího prostoru a budoucí těžby vyhrazených nerostů se 
surovinovou politikou České republiky. Z důvodové zprávy k zákonu č. 541/1991 Sb. přímo vyplývá, že 
institut předchozího souhlasu byl zaveden právě z toho důvodu, aby příslušný ústřední správní úřad (tehdy 
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, nyní Ministerstvo životního prostředí po 
projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu) mohl záměr stanovení dobývacího prostoru posoudit z 
hlediska surovinové politiky České republiky. 
Surovinová politika je koncepční dokument schvalovaný vládou (srov. usnesení vlády z 13. 12. 1999, č. 
1311), který není právně závazný vůči jednotlivcům, respektive jeho právní závaznost vyplývá toliko z 
přímého odkazu právního předpisu na tento dokument, tedy i z § 24 odst. 2 horního zákona. Povaha a 
závaznost surovinové politiky je obdobná jako u politiky územního rozvoje (usnesení Nejvyššího správního 
soudu ze dne 18. 11. 2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59, č. 2009/2010 Sb. NSS, usnesení Ústavního soudu z 2. 
11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/2010). Surovinová politika zároveň vychází z principů vyjádřených v § 1 horního 
zákona. Účelem energetické politiky jako dokumentu je popis surovinové politiky státu jakožto souhrnu 
„všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin (se zřetelem k 
veřejným zájmům a k ochraně přírodních, kulturních a krajinných hodnot) a získávání surovin v zahraničí s 
cílem zabezpečit jimi chod své ekonomiky.“ Mezi hlavními cíli surovinové politiky se uvádí mj. zajištění 
trvale udržitelného rozvoje a provázání surovinové politiky s územním plánováním. K tomu surovinová 
politika uvádí, že „Při povolovacím řízení musí těžař prokázat, že ekonomický potenciál prozkoumaného 
ložiska nerostů, ke kterému žádá o udělení práva dobývat, je dostatečný a garantuje potřebné prostředky 
zejména pro eliminaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, pro následnou revitalizaci krajiny, a při 
zahrnutí všech externalit i zisk těžební společnosti. (…) Ve státech EU je klíčem k objektivnímu 
rozhodování o využití nerostného surovinového potenciálu v území obdoba v ČR zpracovávaných územních 
plánů velkých územních celků. Plánovité využívání nerostného surovinového potenciálu v území lze 
zkvalitnit vzájemnou spoluprací zainteresovaných složek státního aparátu. Podstatou surovinové politiky v 
regionech nebude přímé omezování surovinového trhu stanovením fyzických limitů dobývání, ale využití 
územního plánu pro plánování těžeb v území stanovením prostorových limitů i časových horizontů pro 
dobývání nerostné suroviny. Prakticky to znamená, že pro budoucí časově vymezené období se např. z 
deseti známých ložisek otevřou a využijí pouze dvě. K povolení těžby na dalším ložisku nebo v další části 
ložiska tak dochází až v době ukončování dobývání a sanačních a rekultivačních prací na území původní 
těžby. Tím se výrazně snižuje celková okamžitá zátěž území a tlak na zahájení otvírky mnoha různých 
ložisek v některých územích s koncentrovanou těžbou. Dalším cílem je řešení problematiky využívání 
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nerostných surovin ve velkoplošných zvláště chráněných územích přírody, zde dokument výslovně uvádí: 
„Řešení tohoto úkolu spočívá zejména v analýze střetů, přehodnocení prognóz a rebilanci zásob (odpisy 
zásob, změny dobývacích prostorů), vytýčení nepřekročitelných linií těžby a zachování významných částí 
soliterních dominant. Těžbu je žádoucí směrovat do lokalit s menší krajinnou expozicí, mimo soliterní 
krajinné dominanty a území chráněná zvláštním zákonným režimem, zejména území s výskytem 
významných vodních a léčebných zdrojů, a přepracovat plány sanací a rekultivací se zaměřením na 
funkční začlenění umělého reliéfu do krajiny. Zajistit průběžnou sanaci opouštěných částí ložisek např. 
jako podmínku pokračování těžby a u starých zátěží provázat povolovanou činnost těžaře se sanacemi a 
rekultivacemi těchto území“. 
Stěžovatelka se domnívá, že žalovaný zcela vybočil z mezí správního uvážení, když se v rámci odůvodnění 
rozhodnutí o neudělení předchozího souhlasu zabýval nejen státní surovinovou politikou a hospodárností, 
jež mohou být ve smyslu § 24 odst. 2 horního zákona zohledněny v podmínkách souhlasu, ale i dalšími 
hledisky, které sice stěžovatelka blíže nekonkretizuje, z kontextu lze však dovodit, že měla na mysli 
ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Nejvyšší správní soud se se stěžovatelkou opět 
nemůže ztotožnit. Žalovaný svá oprávnění nepřekročil, vyšel totiž zejména z úkolů, jež mu jsou státní 
surovinovou politikou svěřeny. Státní surovinová politika nad rámec výše citovaných obecných cílů jako 
trvající problém uvádí těžbu štěrkopísků v CHKO Třeboňsko (str. 17) a mezi hlavní cíle surovinové politiky 
řadí i postupnou redukci těžby nerostných surovin v CHKO (str. 44), přičemž naplnění tohoto cíle svěřuje 
do gesce Ministerstva životního prostředí. Za situace, kdy navrhovaný dobývací prostor Krabonoš II 
nacházející se v CHKO Třeboňsko přímo sousedí s dobývacím prostorem Krabonoš, v němž nyní probíhá 
těžba, jež je v současném rozsahu udržitelná ještě na dalších 20 let, jeví se závěr žalovaného Ministerstva 
životního prostředí o nesouladu záměru žalobkyně a Státní surovinové politiky jako legitimní a důvodný. 
Žalovaný ovšem v žádném případě svá oprávnění při těchto úvahách nepřekročil, neboť jak ochrana 
životního prostředí, tak trvale udržitelný rozvoj jsou důležitými cíli surovinové politiky a záměr stěžovatelky 
z výše uvedených důvodů není v souladu s těmito cíli. Nejedná se ani o vybočení z mezí správního uvážení, 
jak se stěžovatelka domnívá, nýbrž o posouzení zákonného kritéria souladu záměru se surovinovou 
politikou České republiky. S tímto posouzením žalovaného a jeho odůvodněním se Nejvyšší správní soud v 
předmětné věci ztotožňuje. 
Podle stěžovatelčina názoru nevzbuzuje důvěru, pokud se dvě ministerstva neshodnou na posouzení téže 
otázky a také není jasné, proč má přednost názor jednoho ministerstva před názorem druhého. K tomu 
Nejvyšší správní soud uvádí, že z vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. 1. 2008, č. j. 
47442/2007/05400, vyplývá, že uvedené ministerstvo posuzovalo záměr stěžovatelky toliko z úzce 
technického hlediska (možnost vydobytí ložiska, výsledek geologických průzkumů, využitelnost suroviny). 
Žalované Ministerstvo životního prostředí, jak bylo vyloženo shora, však bylo povinno tento záměr 
přezkoumávat z širšího hlediska, které zahrnuje mj. i ochranu životního prostředí. Proto bylo možné, že 
obě ministerstva dospěla sice ke zdánlivě protichůdnému závěru, ve skutečnosti však posouzení 
provedené Ministerstvem průmyslu a obchodu tvoří dílčí součást celkového posouzení, které však provádí 
žalované Ministerstvo životního prostředí. Rozhodující v takové situaci je, kterému orgánu svěřuje zákon 
působnost rozhodnout o žádosti o předchozí souhlas, tímto orgánem je podle § 24 odst. 2 horního zákona 
Ministerstvo životního prostředí. Proto by jeho závěry, jsou-li patřičně odůvodněny, měly přednost, i pokud 
by stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu skutečně nebylo v souladu s názorem Ministerstva 
životního prostředí. Povinnost předchozího projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, která má 
toliko konzultační charakter (nejedná se o závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu), byla v 
daném případě splněna.  
Stanovení dobývacího prostoru je podle stěžovatelky také ve veřejném zájmu, neboť v návaznosti na jeho 
stanovení dobývací prostor požívá zvláštní ochrany předpisů stavebního práva a, na druhou stranu, 
samotné jeho stanovení ještě neznamená, že dojde k realizaci těžby. Dobývací prostor Krabonoš II, o jehož 
stanovení má stěžovatelka zájem, je významným ložiskem živcové suroviny, a proto je třeba dbát, aby na 
něm nevznikla například obytná zóna. Podle názoru stěžovatelky městský soud pochybil, když se k těmto 
důležitým hlediskům nevyjádřil. K tomu žalovaný ve svém vyjádření upozornil, že k ochraně ložiska, kterou 
má stěžovatelka na mysli, slouží jiné instituty horního zákona, např. stanovení chráněného ložiskového 
území dle § 17 horního zákona. Nejvyšší správní soud v této otázce dává za pravdu žalovanému. Ze 
žaloby, kterou sama stěžovatelka podala k městskému soudu proti napadenému rozhodnutí žalovaného, 
plyne, že na dotčeném území již chráněné ložiskové území stanoveno bylo rozhodnutím žalovaného ze 
dne 24. 9. 2007, č. j. 896/510/2007-R7 8/07. Tím je ochrana ložiska v dotčené lokalitě dostatečně 
zajištěna.  
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41 
 
I. Veřejný zájem převyšující veřejný zájem na dalším průzkumu a následném využití ložiska 
II. Konkretizace  veřejného zájmu 
 
k ustanovení § 4a odst. 6, § 22a  zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
I. Stanoví-li ustanovení § 4a odst. 6 demonstrativně za kritéria rozhodnutí o žádosti mj. 
posouzení otázky, zda další veřejný zájem nepřevyšuje nad zájmem na průzkumu a dalším 
využití výhradního ložiska, je správní orgán povinen toto posouzení vztáhnout nejen k průzkumu, 
ale i k případné realizaci záměru kumulativně, a to i za situace, kdy rozsah a dopady záměru 
není přesně znám. 
 
II. Na povinnosti provést v odůvodnění rozhodnutí úvahu nad dalším veřejným zájmem (např. na 
ochraně životního prostředí v dotčené lokalitě) a jeho váhou v daném případě nemění nic ani 
skutečnost, že žalobce ani další účastníci řízení v průběhu řízení další veřejný zájem, který by 
mohl převýšit zájem nad průzkumem, dostatečně nekonkretizovali. 
 
III. Napadené rozhodnutí postrádá úvahu nad potenciálními dopady výstavby podzemního 
zásobníku plynu v nejobecnější rovině (dopady na životní prostředí ve srovnání s dopady, které s 
sebou nese těžba nerostů) a zdůvodnění proč by další veřejný zájem na zabránění těchto 
potenciálních dopadů neměl převýšit zájem na průzkumu a využití ložiska. Takové úvahy 
neobsahuje dle názoru soudu ani napadené rozhodnutí, ani rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně, což způsobuje jejich nepřezkoumatelnost. 
 
IV. Prostý nesouhlas obce s průzkumem a případnou realizací záměru však konkrétní 
argumentaci o ohrožení konkrétního veřejného zájmu nepostačuje.  
 
V. S ohledem na princip legality, jímž je správní orgán ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. správního řádu, a článkem 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod vázán, je 
třeba uvést, že stanoví-li zákon byť i demonstrativním výčtem důvody, pro něž je správní orgán 
povinen žádost zamítnout, je těmito důvody správní orgán vázán.  
 
VI. Úprava stanovení průzkumného území je konstruována tak, že nejsou-li naplněny 
demonstrativně stanovené zákonné důvody pro zamítnutí žádosti, je třeba průzkumné území 
stanovit, neboť rozhodování o podané žádosti má v tomto případě povahu povolení. Ustanovení 
§ 4a odst. 5 a 6 geologického zákona tedy implicitně povinuje správní orgán žádosti vyhovět 
vždy, pakliže nebudou zjištěny důvody, pro něž je třeba žádost zamítnout, nikoli tedy opačným 
postupem, jak se domnívá žalobce.     
         
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013, č. j. 11A 69/2010 – 52) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013, č. j. 11A 69/2010 – 52 
      
Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí, kterým byl zamítnut rozklad žalobce podaný 
proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 2. 6. 2009, čj. 223/510/2009, v němž stanovil 
průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry podle ustanovení § 4 a násl. zákona č. 62/1988 
Sb. o geologických pracích (dále jen „geologický zákon“) a vyhověl tak žádosti společnosti GSCeP, a. s. o 
stanovení průzkumného území Okrouhlá Radouň 1 za účelem zjištění vhodnosti lokality pro výstavbu 
podzemního zásobníku plynu.  
(…) 
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí ) a věc posoudil takto:  
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Z relevantních ustanovení platného práva je třeba nejprve konstatovat, že zřizování, provoz, zajištění a 
likvidace zařízení pro uskladňování plynů v přírodních horninových strukturách, tj. v posuzovaném případě 
stavba podzemního zásobníku zemního plynu, je podle ustanovení § 34 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně 
a využití nerostného bohatství (dále jen „horní zákon“) jedním ze zvláštních zásahů do zemské kůry. Podle 
druhého odstavce tohoto ustanovení se na tyto zásahy včetně vyhledávání a průzkumu přiměřeně použije 
ustanovení § 11 horního zákona, který se jinak vztahuje na vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených 
nerostů a výhradních ložisek nevyhrazených nerostů a stanoví, že tuto činnost lze provádět jen na 
průzkumném území stanoveném podle zvláštního předpisu. Tímto předpisem je geologický zákon a jeho 
ustanovení §§ 22a a 4a. Z dikce ustanovení § 22a geologického zákona pak vyplývá, že dochází-li k 
vyhledávání a průzkumu vhodné lokality pro zvláštní zásah do zemské kůry (stavba podzemního 
zásobníku zemního plynu), je třeba postupovat „obdobně“ jako by se jednalo o vyhledávání a průzkumu 
výhradního ložiska, tj. v režimu podle § 4a geologického zákona. Má-li proto určitý subjekt záměr v 
budoucnosti postavit a provozovat podzemní zásobník zemního plynu, musí pro jeho vyhledání a průzkum 
nechat v řízení podle geologického zákona nechat stanovit průzkumné území. Na vyhledávání a průzkum 
území vhodného pro takový zásah do zemské kůry se proto použije z úpravy geologického zákona pouze 
její část v rozsahu ustanovení §§ 4a a 4b, na něž odkazuje právě výše citovaný § 22a. 
Žalobce vytkl žalovanému nesprávný výklad pojmu „další veřejný zájem“, obsaženého v ustanovení § 4a 
odst. 6 geologického zákona, a soud je povinen nejprve ve světle ustálené judikatury zopakovat, že pojem 
veřejného zájmu není ze své povahy neurčitého právního pojmu obecně definován. K naplňování pojmu 
„veřejný zájem“ se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/2004 (SbUS, sv. 37, n. č. 130; 
327/2005 Sb.), který uvádí: „Veřejný zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován v průběhu správního 
řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. 
Z odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou 
jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky 
např. o vyvlastňování) a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit“. Dále má soud za to, že posouzení 
dalšího veřejného zájmu je v případě pouze tohoto zákonného důvodu třeba vztahovat k zájmu na 
průzkumu a současně k možnému využití ložiska. Z logického výkladu ustanovení § 4a odst. 6 
geologického zákona vyplývá, že tímto dalším veřejným zájmem má být ochrana nějakého dalšího blíže 
specifikovaného statku v přímé souvislosti s územím, o jehož průzkum se jedná. V té souvislosti je třeba 
připomenout žalovaným nepřesně citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7As 59/2009, v 
němž se podává, že „pokud tedy správní orgán zvažoval při posuzování žádosti o stanovení průzkumného 
území i následné těžební využití ložiska, měl podle ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích 
konkretizovat, jaký veřejný zájem převýšil zájem na dalším průzkumu a následném využití ložiska. 
Vzhledem k tomu, že stěžovatel již v podané žádosti deklaroval zájem na obnovení těžby polymetalických 
rud v dané oblasti, byla by úvaha v tomto směru více než žádoucí. Veřejným zájmem, jenž by mohl být v 
takovém případě zvažován, by jistě byl v tomto směru např. zájem na ochraně přírody a krajiny, 
ohrožených druhů živočichů či zájem na ukončení dalších rozsáhlých zásahů do krajiny, apod.“ Nejvyšší 
správní soud dále v témže rozhodnutí judikoval k aplikaci ustanovení § 4a odst. 6 geologického zákona, 
že tato norma umožňuje správnímu orgánu určitý prostor pro správní úvahu. Volná správní úvaha však je 
zde omezena demonstrativně stanovenými kritérii pro zamítnutí žádosti. 
Žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval a mezi stranami zůstalo nesporným, že veřejný zájem 
státu na průzkumu území nebyl nijak deklarován, tzn. nelze zde seznat zájem státu ani na jeho provedení, 
ani na jeho neprovedení. Soud přitom vychází z toho, že zájem státu je třeba dovozovat z právních 
předpisů a právě zejména z těchto koncepčních dokumentů, které zájem státu deklarují pro určitý časový 
úsek. Stran dalšího veřejného zájmu se správní orgán prvního stupně i žalovaný zabývali zájmem na 
ochraně zdrojů pitné vody, který v průběhu řízení hájily obce Okrouhlá Radouň a Kostelní Radouň. S 
otázkou ochrany zdrojů pitné vody se správní orgán prvního stupně vypořádal ve výroku prvostupňového 
rozhodnutí stanovením podmínek pro provádění geologických prací spočívajících mj. v povinnosti opatřit 
pro realizaci vrtných prací posudek České geologické služby. Žalobce vytkl žalovanému, že nesprávně 
vyložil zákon, když nerespektoval „další veřejný zájem“ vyjádřený ostatními účastníky řízení. Soud se 
ztotožňuje s názorem žalobce v tom směru, že vedle státu i obec či skupina osob vyjadřující svůj postoj 
peticí jsou způsobilé (a v případě obcí i povinny) chránit veřejný zájem, tj. i zájem jimi vyjádřený může být 
zájmem veřejným. K tomu, aby se tak stalo, nepostačí však sama skutečnost, že obyvatelé dotčené 
lokality obecně projeví nesouhlas s vyhověním žádosti a poukážou na obvyklé negativní jevy spojené 
typicky s těžbou nerostů (záměrem žadatele přitom není těžba nerostů), tj. spojené výlučně s případnou 
realizací záměru, ale teprve pokud označí konkrétní zájem a důvody proč má být takový zájem 
stanovením průzkumného území a využití výhradního ložiska. 
Pokud žalobce ve svém stanovisku ze dne 7. 4. 2009 podaném před vydáním prvostupňového rozhodnutí 
uvedl obecně zátěže, které s sebou nese kterákoli těžební činnost (zvýšený hluk, prašnost, opotřebení 
vozovek aj.), tzn. průzkumná činnost a případná realizace záměru by ohrozila veřejný zájem na ochraně 
zdraví, životního prostředí, ochranu vlastnických práv a právo na rozvoj obce, je třeba vidět, že se tyto 
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námitky vztahují jen ke zcela abstraktní představě realizace záměru, jehož reálná proveditelnost má být 
teprve předmětem průzkumu, o němž se řízení vede. Dle názoru soudu jsou tato rizika typicky spojena 
buďto jen s těžbou nerostů jako takovou, o niž se v tomto případě nejedná, nebo o proces samotné 
výstavby zásobníku, nikoli však o průzkum prováděný na základě stanovení průzkumného území. V dalším 
průběhu řízení žalobce v podaném rozkladu nijak dále nekonkretizoval další veřejný zájem, jehož ochranu 
je třeba vážit v poměru k zájmu na průzkumu a dalším využití území. Odkázal pouze, obdobně jako v 
žalobě, na tvrzení ostatních účastníků řízení, kteří měli takový veřejný zájem definovat. Obce Okrouhlá 
Radouň a Kostelní Radouň uvedly v obou fázích řízení konkrétně jako veřejný zájem, jenž by měl převýšit 
zájem na průzkumu a využití území, pouze zájem na ochraně zdrojů pitné vody. Další účastníci správního 
řízení přitom namítali v obecné rovině jen nevypořádání nesouhlasných stanovisek obcí (občanské 
sdružení Calla – sdružení pro ochranu prostředí).  
Vedle povinnosti naplnit neurčitý právní pojem dalšího veřejného zájmu kategoriemi, jež byly alespoň 
obecně artikulovány účastníky v průběhu správního řízení (k naplnění pojmu veřejný zájem srov. Vedral, J. 
Správní řád, komentář, 2. vyd. Polygon, Praha 2012, str. 102), provádí správní orgán při aplikaci tohoto 
ustanovení omezené správní uvážení. Stanoví-li ustanovení § 4a odst. 6 demonstrativně za kritéria 
rozhodnutí o žádosti mj. posouzení otázky, zda další veřejný zájem nepřevyšuje nad zájmem na průzkumu 
a dalším využití výhradního ložiska, je správní orgán povinen toto posouzení vztáhnout nejen k průzkumu, 
ale i k případné realizaci záměru kumulativně, a to i za situace, kdy rozsah a dopady záměru není přesně 
znám. Jak zdejší soud judikoval již v rozsudku sp. zn. 11A 18/2011, „…již ve stadiu rozhodování o žádosti 
o stanovení průzkumného území při posuzování veřejného zájmu je správní orgán, který o žádosti 
rozhoduje, povinen posoudit nejen míru zájmu na dalším průzkumu, ale i míru zájmu na následném 
využití výhradního ložiska“. Na povinnosti provést v odůvodnění rozhodnutí úvahu nad dalším veřejným 
zájmem (např. na ochraně životního prostředí v dotčené lokalitě) a jeho váhou v daném případě nemění 
nic ani skutečnost, že žalobce ani další účastníci řízení v průběhu řízení další veřejný zájem, který by mohl 
převýšit zájem nad průzkumem dostatečně nekonkretizovali. Tato povinnost vychází z nároků, které jsou 
kladeny na užití správního uvážení (k tomu viz shora citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu, dále 
např. rozsudek téhož soudu sp. zn. 3As 24/2004). Napadené rozhodnutí postrádá úvahu nad 
potenciálními dopady výstavby podzemního zásobníku plynu v nejobecnější rovině (dopady na životní 
prostředí ve srovnání s dopady, které s sebou nese těžba nerostů) a zdůvodnění proč by další veřejný 
zájem na zabránění těchto potenciálních dopadů neměl převýšit zájem na průzkumu a využití ložiska. 
Takové úvahy neobsahuje dle názoru soudu ani napadené rozhodnutí, ani rozhodnutí správního orgánu 
prvního stupně, což způsobuje jejich nepřezkoumatelnost. 
V dalším stížním bodě se žalobce obrací proti bagatelizaci právního významu veřejného zájmu, resp. jeho 
vyjádřením prostřednictvím orgánů obce. V tomto bodě je třeba přisvědčit žalovanému, který 
nezpochybňuje právo (a povinnost) obce vyplývající z ustanovení § 2 odst. 2 obecního zřízení hájit a 
artikulovat veřejný zájem. Prostý nesouhlas obce s průzkumem a případnou realizací záměru však 
konkrétní argumentaci o ohrožení konkrétního veřejného zájmu nepostačuje. V průběhu řízení v prvním 
stupni se obce Okrouhlá Radouň a Kostelní Radouň vyjádřily pouze odmítavě k možnému stanovení 
průzkumného území s tím, že obec Okrouhlá Radouň vyjádřila obavu o zdroje pitné vody, jež by mohly být 
ohroženy průzkumnými vrty. V řízení o rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí pak obec Okrouhlá 
Radouň pouze konkretizovala ochranu pitné vody jako důvod, pro který by mělo být rozhodnutí správního 
orgánu prvního stupně zrušeno. Obdobně pak obec Kostelní Radouň v obecné rovině vytkla 
prvostupňovému rozhodnutí, že se obešlo bez analýzy vylučující narušení hydrologických poměrů, 
prašnosti, hluku apod. Žalovaný, potažmo správní orgán prvního stupně, veřejný zájem vyjadřovaný 
obcemi vzal v úvahu do té míry, do níž se jednalo o konkrétní námitky (jako v případě namítaného 
možného ohrožení zdroje pitné vody, s nímž se žalovaný vypořádal). Námitka je proto nedůvodná. 
Žalobce dále spatřuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí v tom, že správní orgán prvního stupně toliko 
mechanicky zkontroloval náležitosti žádosti, aniž by zkoumal konkrétní věcné důvody vedoucí k 
rozhodnutí o stanovení průzkumného území. Nepřezkoumatelnost stíhá dle žalobce i rozhodnutí 
žalovaného, neboť ten se s těmito v rozkladu uvedenými argumenty nevypořádal. Žalovaný v napadeném 
rozhodnutí konstatoval, že v posuzovaném případě není dán žádný ze zákonných důvodů podle ustanovení 
§ 4a geologického zákona, jež povinují správní orgán k zamítnutí žádosti. S ohledem na princip legality, 
jímž je správní orgán ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, a článkem 2 odst. 
2 Listiny základních práv a svobod vázán, je třeba uvést, že stanoví-li zákon byť i demonstrativním výčtem 
důvody, pro něž je povinen žádost zamítnout, je oprávněn - jak uvedl žalovaný ve svém vyjádření k žalobě 
– je těmito důvody správní orgán vázán. Totéž platí i ve vztahu k žalobcovu argumentu, že přezkoumání 
žádosti, aniž by byly zváženy právní následky stanovení průzkumného území, tj. například promítnutí 
výsledku průzkumu do další územně plánovací dokumentace, je chybné. K tomu soud dodává, že žalobcův 
odkaz na princip věcné koncentrace, uplatňovaný ve stavebním právu, není v daném případě relevantní. 
Princip se vztahuje k uplatňování námitek účastníků územního a stavebního řízení, resp. k možnosti 
vznést námitky ve stavebním řízení uplatnitelné již v územním řízení, obdobně se tento princip objevuje v 
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úpravě schvalování územně plánovací dokumentace. Tento postup však vždy výslovně stanoví zákon (zde 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), přičemž v posuzovaném případě 
aplikovaná norma koncentraci námitek nestanoví a nelze nadto ani dovodit povinnost správního orgánu 
zohledňovat případné námitky jdoucí nad rámec důvodů, které geologický zákon v ustanovení § 4a 
stanoví pro zamítnutí žádosti. Námitku proto soud považuje za nedůvodnou. 
K žalobcově námitce, že měl žalovaný zkoumat konkrétně vymezené důvody, proč vymezení jako takové 
stanovit, soud uvádí, že úprava stanovení průzkumného území je konstruována tak, že nejsou-li naplněny 
demonstrativně stanovené zákonné důvody pro zamítnutí žádosti, je třeba průzkumné území stanovit, 
neboť rozhodování o podané žádosti má v tomto případě povahu povolení. Ustanovení § 4a odst. 5) a 6) 
geologického zákona tedy implicitně povinuje správní orgán žádosti vyhovět vždy, pakliže nebudou 
zjištěny důvody, pro něž je třeba žádost zamítnout, nikoli tedy opačným postupem, jak se domnívá 
žalobce. 
Rovněž je třeba odmítnout závěr žalobce, že výsledek průzkumu se promítne do územně plánovací 
dokumentace na základě ustanovení § 13 odst. 1 geologického zákona. Zde je třeba přisvědčit právnímu 
názoru žalovaného, dle něhož se toto ustanovení v případě stanovení průzkumného území pro zvláštní 
zásah do zemské kůry vůbec nepoužije, neboť - jak shora uvedeno – pro průzkum za tímto účelem se kvůli 
taxativnímu výčtu aplikovaných ustanovení v § 22a geologického zákona z úpravy tohoto předpisu použijí 
právě a jen tato ustanovení. 
Soud nesdílí názor žalobce, že by byl žalovaný povinen posoudit rozhodnutí z hlediska ustanovení §§ 11 a 
17 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, neboť ustanovení tohoto zákona – jmenovaná nevyjímaje 
- mají vesměs deklaratorní charakter. V aplikační praxi jsou použitelná jen společně s jinými zvláštními 
zákony v podstatě jako interpretační pomůcka (srov. Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí, 2. 
vydání C. H. Beck, Praha 2007, str. 33). Povahu zvláštní úpravy pro případ stanovování průzkumného 
území zde mají právě příslušná ustanovení geologického zákona, jejichž prostřednictvím může být 
zohledňován zájem na ochraně životního prostředí. Takovým ustanovením je právě § 4a odst. 6 
geologického zákona, jež vyjadřuje nutnost souladu se státní surovinovou politikou a zohledňuje konkrétní 
ochranu životního prostředí, naplňuje-li se tím další veřejný zájem, jenž převýší nad zájmem nad 
průzkumem a využitím výhradního ložiska. 
K námitce žalobce, podle níž mělo být provedeno posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (dále jen „zákon EIA“) je soud toho názoru, že v 
daném případě se nevedlo řízení o záměru, jenž by podléhal povinnosti posouzení vlivu na životní 
prostředí, neboť záměr uvedený pod bodem 3.8 přílohy 1 k zákonu EIA, jehož se dovolává žalobce, se 
vztahuje k realizaci zásobníku zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m3 a 
jinému záměru v příloze 1 uvedenému rovněž neodpovídá. Ustanovení § 1 odst. 2 zákona EIA stanoví, že 
„posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž 
provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí“. „Záměrem“ se pak podle ustanovení § 3 zákona 
EIA rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA. Ve spojení s těmito pravidly 
lze při výkladu tohoto ustanovení přílohy k zákonu EIA dojít pouze k závěru, že je to pouze a jedině 
realizace, tj. výstavba podzemního zásobníku zemního plynu určité velikosti, které podléhají posouzení 
vlivu na životní prostředí. Účelem úpravy je totiž posoudit vliv konkrétního záměru, který lze kvantifikovat. 
Je-li v tomto případě účelem stanovení průzkumného území průzkum vhodnosti lokality pro výstavbu 
podzemního zásobníku zemního plynu (k němuž výslovně bylo území prvostupňovým rozhodnutím 
stanoveno), nelze hovořit o konkrétním záměru a zároveň není možné posoudit ani otázku, zda bude mít 
takový záměr nadlimitní kapacitu. 
Stran žalobcem namítaného opomenutí důkazu předložením výsledku místního referenda v otázce 
umístění podzemního zásobníku zemního plynu je třeba konstatovat, že se jedná o nástroj přímé 
demokracie umožňující na komunální úrovni vyjádření se k otázce týkající se samostatné působnosti obce 
(srov. ustanovení § 6 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu). V posuzovaném případě mělo 
referendum tzv. konzultativní povahu, neboť obec sama v řízení v rámci své samostatné působnosti 
nerozhoduje. Výsledek referenda v tomto případě zavazuje orgány obce, resp. její orgány, v tom smyslu, že 
mají povinnost zastupovat coby účastník řízení zájem vyjádřený výsledkem konaného místního referenda. 
Ačkoli dokumenty o výsledku místního referenda nejsou součástí správního spisu, soud zjistil jeho 
výsledek vlastní činností z veřejně přístupného zdroje ministerstva vnitra. V místním referendu konaném 
dne 10. 10. 2009 v obci Okrouhlá Radouň se k otázce č. 2 formulované: „souhlasíte s tím, aby odpovědné 
obecní orgány při výkonu samostatné působnosti obce využily všech zákonných prostředků k zabránění 
stavby podzemního zásobníku plynů? Souhlasíte s tím, aby odpovědné obecní orgány při výkonu 
samostatné působnosti obce využily všech zákonných prostředků k zabránění stavby podzemního 
zásobníku plynů?“, vyjádřil podíl 90,9 % respondentů kladně. Obec Okrouhlá Radouň tak ve smyslu tohoto 
výsledku dále postupovala, když podpořila jako osoba zúčastněná na řízení před zdejším soudem žalobce 
a vyjádřila nesouhlas se stanovením průzkumného území. Námitky proti rozhodnutí o stanovení 
průzkumného území uplatnila již před konáním referenda v rámci podaného rozkladu. Podle ustanovení § 



 145

68 odst. 3 správního řádu se v odůvodnění rozhodnutí uvedou informace o tom, jak se správní orgán 
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Skutečnost, že 
se žalovaný v napadeném rozhodnutí nevyjádřil k výsledku místního referenda, nezpůsobuje 
nepřezkoumatelnost rozhodnutí, neboť se nejedná o námitku, s níž by bylo možné se jakkoli vypořádat, 
ale pouze mandát obci Okrouhlá Radouň k případnému uplatňování námitek v průběhu správního řízení a 
řízení před soudem. Zda byl výsledek místního referenda navržen jako důkaz, nebylo prokázáno, neboť 
přípis ze dne 27. 10. 2009, na který poukazuje žalobce, není obsažen ve správním spisu. 
(…) 
 



 146

EE..  NNaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  
 
 

159 
 
I.  Porušení povinnosti převést peněžní prostředky na tvorbu finanční rezervy na zvláštní účet 
II. Pokračování ve správním deliktu 
III. Trvající správní delikt 
IV. Zánik odpovědnosti za správní delikt uplynutím času 
 
k ustanovení § 50 odst. 1 a odst. 3, ustanovení § 66 odst. 5 a ustanovení § 67 odst. 1 a odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. 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. Zákon tedy stanoví dvě lhůty – subjektivní a objektivní – v jejichž průběhu musí 
správní orgány rozhodnout o uložení sankce za správní delikt; po (marném) uplynutí byť i jedné z 
lhůt odpovědnost za správní delikt zaniká. 
 
II. Otázka prekluze totiž závisí na posouzení, zda jednání žalobce, jak bylo popsáno shora 
(opožděné plnění opakující se povinnosti v několika obdobích), má být charakterizováno jako 
tzv. pokračování či trvající správní delikt. 
 
III. Tzv. materiální stránky správních deliktů, a to i v případě absence výslovného ustanovení v 
zákoně. Nejvyšší správní soud ji podrobně vyložil v rozhodnutí z 31. 10. 2008, č. j. 7 Afs 
27/2008 – 46. Uvedl, že „je třeba vždy zkoumat materiální stránku deliktů, a to ve všech 
řízeních, ve kterých je rozhodováno o odpovědnosti za veřejnoprávní delikt a o sankci za něj“ a 
uzavřel, že „[vykazuje-li tedy jednání sice formální znaky správního deliktu, které ale nedosahuje 
určitý minimální stupeň nebezpečnosti, daný zejména povahou chráněného zájmu, nelze je 
označit jako správní delikt. Správním deliktem je tedy pouze jednání, které porušuje nebo 
ohrožuje zájem společnosti].“ 
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2013, č.j. 3A 161/2010 – 31) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:   
  
Žalobou podanou u Městského soudu se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí, kterým Ministerstvo 
životního prostředí zamítlo jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, č. j. 
ČIŽP/47/OOH/SR01/0817259.005/09/BHM. Tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně uložil žalobci 
pokutu za porušení povinností na úseku odpadového hospodářství dle ust. § 66 odst. 5 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“) ve výši 60.000,- Kč. 
Žalobce byl potrestán za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle stanovení § 66 odst. 5 ve 
spojení s § 50 odst. 3 zákona o odpadech, které spočívalo v tom, že žalobce nepřeváděl na zvláštní vázaný 
účet zřízený podle § 50 odst. 1 zákona o odpadech peněžní prostředky vytvářené finanční rezervy na 
rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu (dále jen „finanční rezerva“) 
pravidelně vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce, a to v měsících prosinec 2006 až 
říjen 2007 a prosinec 2007 až červen 2008. 
(…) 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
Žalobce byl potrestán za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ustanovení § 66 odst. 5 
zákona o odpadech, které spočívalo v tom, že nepřeváděl na zvláštní vázaný účet zřízený podle § 50 odst. 
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1 zákona o odpadech peněžní prostředky vytvářené finanční rezervy pravidelně vždy k poslednímu dni 
následujícího kalendářního měsíce, a to v měsících prosinec 2006 až říjen 2007 a prosinec 2007 až 
červen 2008. Napadeným rozhodnutím byla uložena účastníkovi řízení pokuta ve výši 60.000,- Kč. 
Dne 17. 9. 2008 provedla ČIŽP kontrolu na „Skládce odpadů Březová – skládce skupiny S-OO“, jejímž 
provozovatelem je žalobce. Při kontrole jí byl mj. předložen výpis ze zvláštního vázaného účtu za měsíc 
prosinec 2007; na výpisu je evidováno celkem pět došlých plateb ve prospěch tohoto účtu označených 
„finanční rezerva“ 7/2007 – 11/2007. V návaznosti na provedenou kontrolu žalobce předložil postupně 
doklady související s tvorbou finanční rezervy, Z výpisů ze zvláštního vázáného účtu (za období leden 2007 
až srpen 2008) bylo zjištěno, že: 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 12/2006 (ve výši 59.072,25 Kč) byly 
převedeny na vázaný účet až dne 19. 2. 2007, 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 01/2007 (ve výši 60.571,75 Kč) byly 
převedeny na vázaný účet až dne 22. 3. 2007, 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 02 až 06/2007 (ve výši 53.745,75 Kč + 
72.013,50 Kč + 72.013,50 Kč + 72.480,25 Kč + 62.540,25 Kč + 63.501,50 Kč) byly převedeny na vázaný 
účet jednorázově až dne 3. 9. 2007, 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 07 až 10/2007 (ve výši 65.620,50 Kč + 
85.590,25 Kč + 60.602 Kč + 94.855,25 Kč) byly převedeny na vázaný účet jednorázově až dne 27. 12. 
2007, 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 12/2007 (ve výši 59.146 Kč) byly převedeny 
na vázaný účet jednorázově až dne 4. 3. 2008, 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 01/2008 (ve výši 48. 555,25 Kč) byly 
převedeny na vázaný účet jednorázově až dne 16. 5. 2008, 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 02 až 03/2008 (ve výši 51.250,75 Kč + 
55.427 Kč) byly převedeny na vázaný účet jednorázově až dne 2. 6. 2008, 
− peněžní prostředky za odpady uložené na skládku v období 04 až 06/2008 (ve výši 90.308,25 Kč + 
90.406,25 Kč + 71.692,75 Kč) byly převedeny na vázaný účet jednorázově až dne 29. 08. 2008. 
 
Při posouzení námitky žalobce směřující k prekluzi odpovědnosti za správní delikt vycházel Městský soud 
v Praze z § 67 odst. 1 zákona o odpadech. Podle něj 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. Zákon tedy stanoví dvě lhůty – subjektivní a objektivní – 
v jejichž průběhu musí správní orgány rozhodnout o uložení sankce za správní delikt; po (marném) 
uplynutí byť i jedné z lhůt odpovědnost za správní delikt zaniká. 
Městský soud v Praze se nejprve zabýval posouzením zachování subjektivní lhůty k zániku odpovědnosti. 
Počátek jejího běhu je v cit. ustanovení zákona o odpadech vymezen slovy „kdy se o porušení povinnosti 
příslušný správní úřad dozvěděl“. Otázkou, jak tento okamžik stanovit a jaké penzum informací je třeba, 
aby se úřad o porušení „dozvěděl“, se již judikatura správních soudů podrobně zabývala v minulosti. 
Městský soud v Praze proto ve stručnosti pouze odkazuje na rozsudky Vrchního soudu v Praze, jejichž 
závěry jsou plně respektovány a přejímány Nejvyšším správním soudem doposud, z 10. 2. 1995, č. j. 7 A 
147/94 – 17 (publ. pod č. 684 v časopise Soudní judikatura ve věcech správních č. 4/2000), z 18. 12. 
1997, č. j. 7 A 167/94 – 34 (publ. pod č. 553 v časopise Soudní judikatura ve věcech správních č. 16 – 
18/1999) či z 30. 4. 1999, č. j. 6 A 14/96 – 34 (publ. pod č. 627 v časopise Soudní judikatura ve věcech 
správních č. 3/2000). Městský soud v Praze neshledal důvod odchýlit se od uvedených závěrů. 
V posuzované věci se žalovaný o porušení povinnosti převést peněžní prostředky na zvláštní vázaný účet 
dozvěděl jednak dne 17. 9. 2008, pokud jde o peněžní prostředky za měsíce červenec až listopad 2007, a 
jednak dne 1. 10. 2008 pokud jde o všechna ostatní období porušení povinnosti. Správní řízení o uložení 
sankce bylo zahájeno vydáním příkazu ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 0817259, Je tedy nepochybné, že roční 
subjektivní lhůta byla v posuzovaném případě zachována. Žalobní námitka tak potud není důvodná. 
Při posuzování zachování objektivní tříleté lhůty pro zánik odpovědnosti za správní delikt byla situace 
poněkud složitější. Žalovaný a správní orgán prvního stupně, ačkoliv to nikde v odůvodnění nezmínily, 
vycházely (zřejmě) ze skutečnosti, že porušení povinnosti za jednotlivá období tvoří jeden skutek a 
prekluzivní lhůta počíná běžet až okamžikem dokonání posledního dílčího útoku; to lze dovodit nejspíše z 
vyjádření žalovaného k žalobě. Městský soud v Praze však s tímto názorem nesouhlasí. 
Otázka prekluze totiž závisí na posouzení, zda jednání žalobce, jak bylo popsáno shora (opožděné plnění 
opakující se povinnosti v několika obdobích), má být charakterizováno jako tzv. pokračování či trvající 
správní delikt. Při jejím řešení se zdejší soud obrátil též k teorii a soudní praxi v oblasti trestního práva 
hmotného. Bylo již mnohokrát judikováno (např. rozhodnutí ze dne 31. 5. 2007, čj. 8 As 17/2007 - 135, 
všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz), že 
principy a teorii trestního práva je namístě přiměřeně akceptovat i pro potřeby správního trestání. Správní 
trestání je trestním řízení svého druhu a platí tak, že rozhodnutí o jiných správních deliktech je 
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rozhodnutím trestního charakteru. Podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení 
federálního Ministerstva zahraničních publikované pod č. 209/1992 Sb.) a navazující judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva (srov. např. věci Ötztürk proti Německu, Lauko proti Slovensku) se pro 
něj uplatní stejné zásady jako pro každé jiné trestní řízení. 
Zdejší soud vyšel při posouzení charakteru jednání žalobce z definice pokračování v trestném činu v § 116 
zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, podle něhož jde „o takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky 
vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou 
spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v 
předmětu útoku.“ 
(…) 
V projednávaném případě nabylo rozhodnutí o uložení pokuty za všechny skutky spáchané žalobcem 
právní moci dne 8. 11. 2010. Poněvadž v § 67 odst. 1 zák. o odpadech je lhůta pro zánik odpovědnosti za 
správní delikt stanovena jako tříletá, veškeré skutky žalobce spáchané před dnem 8. 11. 2007 je nutno 
považovat za prekludované. Jejich postih je navždy vyloučen, neboť odpovědnost žalobce za jejich 
spáchání zanikla. 
Žalovaný tedy pochybil, když žalobce postihl též za nepřevedení peněžních prostředků na vázaný účet za 
období prosinec 2006 až červen 2007. Námitka žalobce je tedy v tomto rozsahu důvodná a soud proto 
napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost podle § 78 odst. 1 s.ř.s. a vrátil věc žalovanému k dalšímu 
řízení podle § 78 odst. 4 s.ř.s. spolu s právě vysloveným závazným právním názorem (§ 78 odst. 5 s.ř.s.). 
Žalobce dále brojí proti posouzení závažnosti jeho jednání. Své námitky v žalobě směřoval zejména k 
stanovení výše sankce, avšak v obecnější rovině též k posouzení, zda vůbec došlo ke spáchání správního 
deliktu v případě, že peněžní prostředky vždy na vázaný účet převedl, jednalo se jen o zpoždění s platbou. 
Městský soud v této souvislosti upozorňuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, která se zabývá 
otázkou tzv. materiální stránky správních deliktů, a to i v případě absence výslovného ustanovení v 
zákoně. Nejvyšší správní soud ji podrobně vyložil v rozhodnutí z 31. 10. 2008, č. j. 7 Afs 27/2008 – 46. 
Uvedl, že „je třeba vždy zkoumat materiální stránku deliktů, a to ve všech řízeních, ve kterých je 
rozhodováno o odpovědnosti za veřejnoprávní delikt a o sankci za něj“ a uzavřel, že „vykazuje-li tedy 
jednání sice formální znaky správního deliktu, které ale nedosahuje určitý minimální stupeň 
nebezpečnosti, daný zejména povahou chráněného zájmu, nelze je označit jako správní delikt. Správním 
deliktem je tedy pouze jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti.“ 
Pokud jde o samotné posouzení výše uložené sankce, soud je neprováděl, neboť je zřejmé, že pokuta byla 
uložena též za skutky, pro něž již odpovědnost žalobce zanikla. Pokud jde o námitku žalobce o porušení § 
38 odst. 2 zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, soud ji považuje za nedůvodnou. Žalovaný žalobci 
uložil pokutu výlučně za správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech, v řízení se tedy řídil pouze 
tímto zákonem. Skutečnost, že při kontrole, při níž správní orgán získal vědomost o spáchání 
postihovaného deliktu, bylo kontrolováno též dodržování povinností stanovených zák. o integrované 
prevenci, nemá na tento závěr žádný vliv. 
(…)  
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I. Množství odpadu a jeho posouzení 
II. Kvalifikovaný odhad množství odpadu 
 
k ustanovení § 16 odst. 1 písm. f), § 66 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Množství odpadu, který nebyl žalobcem jakožto původcem odpadu zabezpečen před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, stejně jako další okolnosti (např. 
znehodnocení odpadu ropnými látkami, k němuž došlo v důsledku toho, že odpad zůstal 
nezabezpečen), by však správně měly být posouzeny v rámci úvahy o výši ukládané pokuty, 
neboť nepochybně jde o jedno z hledisek posouzení závažnosti ohrožení životního prostředí. 
 
II. Obsahují-li výroky 1.A) a 1.B) prvostupňového rozhodnutí údaj, že množství odpadu přesáhlo 
3000 m3 a je-li podmínkou postihu žalobce za správná delikt dle výroku 1.B) to, že žalobce 
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v roce 2006 nakládal s více jak 50 tunami ostatního odpadu, pak musí být z odůvodnění 
rozhodnutí patrné, z jakých skutečností a úvah správní orgán vycházel a jakými důkazy 
založenými do správního spisu jsou dané údaje prokázány. 
 
III. Pokud inspekce provedla odhad množství odpadu, pak jím měla argumentovat v odůvodnění 
prvostupňového rozhodnutí, což však neučinila. Ani do správního spisu není založen žádný 
„kvalifikovaný odhad“, s nímž by byl žalobce řádně seznámen, a z něhož by pak správní orgán 
mohl vycházet jako z podkladu rozhodnutí. 
IV. Protože údaj o množství odpadu přesahujícím 3000 m3, ani závěr, že množství odpadu 
přesahovalo zákonem danou 50 tunovou hranici, není řádně odůvodněn ani v rozhodnutí 1. 
stupně, ale ani v odvolacím rozhodnutí, je rozhodnutí správního orgánu v tomto bodě 
nepřezkoumatelné.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2013, č.j. 5 Ca 258/2009-39-45) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
 
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
  
Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/41/OOH/SR01/0701213.021/09/PHV o uložení pokuty ve výši 250 
000,- Kč a ve výši 50 000,- Kč za správní delikt dle § 66 odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a to za porušení povinností vyplývajících z § 16 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona, jehož se dle 
rozhodnutí žalobce dopustil tím, že na stavební parcele parc. č. 383/1 v k.ú. Kostelec a v jejím okolí v 
období od června 2006 do ledna 2007 byl odpad kat. č. : 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (množství přes 3000 m3) vzniklý demolicí budovy 
bývalého cukrovaru, jehož byl žalobce původcem, nezabezpečen a v důsledku toho byl znehodnocován 
činností druhých osob především ropnými látkami a dalšími odpady, které nepocházely z demolice; byl 
různými osobami rozebírán a odnášen za účelem jeho prodeje a znečišťoval okolí stavby pokutu ve výši 50 
000,- Kč za správní delikt podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, a to za porušení ohlašovací 
povinnosti dle § 39 odst. 2 uvedeného zákona, jehož se žalobce dopustil tím, že do 15. 2. 2007 nezaslal 
roční hlášení o produkci o nakládání s odpady za rok 2006 příslušnému správnímu orgánu, a to přesto, že 
množství odpadu kat. č. : 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 (množství přes 3000 m3) vzniklé žalobci demolicí budovy bývalého cukrovaru v 
Kostelci na Labem, jako původci odpadů, splňovalo zákonem o odpadech daná kritéria pro jeho zaslání. 
(…) 
(…) 
Jako důvodnou soud posoudil žalobní námitku, že údaj o tom, že množství odpadu přesáhlo 3000 m3, 
obsažený ve výroku 1. A) i 1.B) prvostupňového rozhodnutí, není řádně odůvodněn ani v odůvodnění 
prvostupňového rozhodnutí, ale ani v odůvodnění rozhodnutí odvolacího. S tím souvisí i další, rovněž 
důvodná žalobní námitka, že není řádně doloženo, zda byla překročena zákonná hranice 50 tun ostatního 
odpadu, jejíž překročení je podmínkou spáchání správního deliktu podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o 
odpadech (výrok 1.B prvostupňového rozhodnutí). 
Zjištění konkrétního množství odpadu není rozhodné pro závěr, zda žalobce porušil § 16 odst. 1 písm. f) 
zákona o odpadech a spáchal správní delikt dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech (výrok 1A). 
Množství odpadu, který nebyl žalobcem jakožto původcem odpadu zabezpečen před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem, stejně jako další okolnosti (např. znehodnocení odpadu ropnými 
látkami, k němuž došlo v důsledku toho, že odpad zůstal nezabezpečen), by však správně měly být 
posouzeny v rámci úvahy o výši ukládané pokuty, neboť nepochybně jde o jedno z hledisek posouzení 
závažnosti ohrožení životního prostředí (§ 67 odst. 2 zákona). Jiná situace je v případě správního deliktu 
dle výroku 1.B prvostupňového rozhodnutí, tj. správního deliktu dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o 
odpadech, kdy musí být nepochybně zjištěno a obsahem spisu doloženo, že žalobce nakládal s více jak 50 
kg nebezpečného odpadu nebo s více jak 50 tunami ostatního odpadu, neboť pouze v takovém případě 
na něj dopadala povinnost stanovená v § 39 odst. 2 zákona o odpadech, tj. do 15. 2. 2007 zaslat hlášení 
o druzích a množství odpadů a způsobech nakládání s nimi za rok 2006. 
Výroky prvostupňového rozhodnutí 1A) a 1B) obsahují údaj o tom, že množství odpadu přesáhlo 3000 m3, 
aniž by však z odůvodnění rozhodnutí vyplývalo, z jakých skutečností správní orgán v tomto bodě vycházel. 
Odůvodněno není ani splnění předpokladu pro vznik ohlašovací povinnosti žalobce. V tomto směru správní 
orgán 1. stupně toliko konstatoval, že provedenými kontrolami bylo zjištěno, že činností žalobce (demolicí) 
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vzniklo více jak 3000 m3 odpadu … žalobce tedy v roce 2006 (kdy byla provedena demolice) nakládal s 
odpadem kategorie ostatní přesahujícím 50 tun. Absence odůvodnění uvedených skutečností je vadou 
předmětného prvostupňového rozhodnutí a soud je na rozdíl od žalovaného toho názoru, že způsobuje 
jeho nepřezkoumatelnost. Obsahují-li výroky 1.A) a 1.B) prvostupňového rozhodnutí údaj, že množství 
odpadu přesáhlo 3000 m3 a je-li podmínkou postihu žalobce za správní delikt dle výroku 1.B) to, že 
žalobce v roce 2006 nakládal s více jak 50 tunami ostatního odpadu, pak musí být z odůvodnění 
rozhodnutí patrné, z jakých skutečností a úvah správní orgán vycházel a jakými důkazy založenými do 
správního spisu jsou dané údaje prokázány. Žalovaný v napadeném rozhodnutí absenci zdůvodnění 
prvostupňového rozhodnutí nenapravil. V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí s odkazem na 
položku 56 správního spisu uvedl, že množství odpadu bylo inspekcí stanoveno na základě 
kvalifikovaného odhadu; s odkazem na položku 13 správního spisu pak konstatoval, že listinným 
důkazem o existenci cca 1 400 m3 odpadu je dle dopisu ze dne 11. 12. 2006 naplněná smlouva o dílo č. 
025/2006. Položka č. 56 spisu je předkládací zpráva ze dne 19. 1. 2009 k odvolání žalobce proti 
rozhodnutí ze dne 2. 10. 2007, v níž inspekce (k námitce odvolání, že z rozhodnutí není zřejmé, z čeho 
vychází údaj o tom, že množství odpadu přesáhlo 3000 m3) uvedla, že tento údaj vychází z poznatků 
inspekce při provedených kontrolách v lokalitě, konstatovala, že zpětně se o tomto údaji lze přesvědčit již 
jen z fotodokumentace a dále uvedla, že údaj 3000 m3 je součtem toho, co se nacházelo na p.č. 383/1 a 
toho (1400 m3), co měl na tento pozemek přemístit pan J z pozemků č. 383/3 a 383/4 podle smlouvy s 
odvolatelem (soud zde pouze pro úplnost poukazuje na to, že podle prvostupňového rozhodnutí byl na 
pozemek č. 383/1 ukládán i jiný odpad, než pouze z demolice cukrovaru, a to např. odpad společnosti 
Středočeské vodárny - zemina s příměsí betonu, cihel, železa, plastů – jak se uvádí na straně 5 a 9 
prvostupňového rozhodnutí, z argumentace uvedené v předkládací zprávě není zřejmé, zda inspekce tuto 
skutečnost zohlednila). Položka č. 13 spisu je dopis žalobce ze dne 11. 12. 2006 adresovaný ČIŽP, v němž 
žalobce uvádí, že provedl demolici bývalého cukrovaru a dále došlo k přesunu hmot na pozemku za 
účelem vytvoření místa k recyklaci sutě. K dopisu je přiložena smlouva o dílo č. 025/2006, která byla 
uzavřena mezi žalobcem jako objednatelem a D. J. jako zhotovitelem, jejímž předmětem bylo vyčištění 
pozemku 383/3 a 383/4 a převoz suti a stávající hromady zeminy cca 1400 m3 na p.č. 383/1. 
Ze zmíněného dopisu žalobce ze dne 11. 12. 2006 nelze bez dalšího spolehlivě dovodit, že skutečně došlo 
k naplnění celého obsahu smlouvy o dílo č. 025/2006 (k přesunu celých 1400 m3 suti), jak žalovaný 
dovozuje. Předkládací zprávu ze dne 19. 1. 2009 nelze posoudit jako „kvalifikovaný odhad“ České 
inspekce životního prostředí. Pokud inspekce provedla odhad množství odpadu, pak jím měla 
argumentovat v odůvodnění prvostupňového rozhodnutí, což však neučinila. Ani do správního spisu není 
založen žádný „kvalifikovaný odhad“, s nímž by byl žalobce řádně seznámen, a z něhož by pak správní 
orgán mohl vycházet jako z podkladu rozhodnutí. Uvádí-li žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí, 
že kvalifikovaný odhad inspekce „v případě soudního sporu bude možné doložit na základě pořízených 
fotografií znaleckým posudkem“, pak takový postup přípustný není, neboť soud podle § 75 odst. 1 s.ř.s. 
při přezkoumání rozhodnutí vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování 
správního orgánu; dodatečně zadaný znalecký posudek tedy nemůže zhojit nedostatek podkladů a 
odůvodnění správního rozhodnutí. Přijmout nelze ani závěr žalovaného uvedený v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí, že množství odpadu z demolice mnohonásobně překračovalo zákonem danou 50 
tunovou hranici, který v prvostupňovém ani odvolacím rozhodnutí není blíže zdůvodněn. 
Protože údaj o množství odpadu přesahujícím 3000 m3, ani závěr, že množství odpadu přesahovalo 
zákonem danou 50 tunovou hranici, není řádně odůvodněn ani v rozhodnutí 1. stupně, ale ani v odvolacím 
rozhodnutí, je rozhodnutí správního orgánu v tomto bodě nepřezkoumatelné. Vyjádření žalovaného není 
součástí odůvodnění správního rozhodnutí, argumentace žalovaného obsažená ve vyjádření k žalobě proto 
nemůže nedostatek odůvodnění správních rozhodnutí zhojit. 
Soud proto rozsudkem bez jednání napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení 
podle § 78 odst. 1, 4 s.ř.s. ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. 
(…) 
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Povinnost zaplatit poplatek za ukládání odpadu na skládku 
 
k ustanovení § 21 odst. 1 písm. c), § 45, § 46 odst. 1, 2 a 3, § 47 odst. 1 a § 48 odst. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
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I. Povinnost provozovatele skládky odvést vybrané poplatky jejich příjemci se logicky týká jen 
poplatků již vybraných, tedy těch peněžních prostředků, které už provozovatel skládky vybral a 
má je ve svém držení.  
 
II. Plátcem poplatku za uložení odpadu na skládku je nikoliv provozovatel skládky, ale původce 
odpadu (§ 45 odst. 1 zákona). Provozovatel skládky tento poplatek od původce odpadu toliko 
vybírá, a to při uložení odpadu na skládku a následně takto vybraný poplatek odvádí ve 
stanovené lhůtě příjemci poplatku (§ 46 odst. 2 zákona). Není-li poplatek původcem odpadu 
řádně uhrazen, nepřechází jeho platební povinnost na provozovatele skládky; ten je ale 
v takovém případě povinen informovat příjemce poplatku o dlužných poplatcích. 
 
III. Je třeba od sebe odlišovat porušení povinnosti provozovatele skládky odpadů poplatek za 
uložení odpadů vybrat a porušení povinnosti již vybraný poplatek za uložení odpadů odvést 
příjemci. Zatímco následkem porušení první jmenované povinnosti (nevybírání poplatku) postup 
podle § 47 odst. 1 zákona o odpadech být nemůže (podle názoru soudu jde o případné porušení 
jiné právní povinnosti, ne však porušení povinnosti odvést vybraný poplatek), je v případě 
porušení druhé povinnosti (neodvedení vybraného poplatku) primárním nástrojem veřejnoprávní 
reakce na toto porušení právě ustanovení § 47 odst. 1 zákona o odpadech. 
 
IV. Pokud poplatek za uložení odpadu nebyl vůbec vybrán v důsledku protiprávního jednání 
žalobce, mohlo by takové jednání být posouzeno z hlediska, zda nedošlo k naplnění skutkové 
podstaty správního deliktu pro porušení povinnosti podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) 
zákona o odpadech, nicméně v takovém případě zákon neumožňuje přenášet na žalobce 
platební povinnost, která stíhá výlučně původce odpadu, tj. povinnost platit poplatek za uložení 
odpadu na skládku. 
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2013, č. j. 6Ca 32/2009-51) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu:      
Žalobce se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, č. j. 542/1332/26/08/754, kterým bylo 
zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 26. 9. 2008, a toto 
rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně byla žalobci jako provozovateli 
skládky odpadů uložena povinnost zaplatit základní složku poplatku za ukládání odpadů na řízenou 
skládku odpadů S-OO3 v k. ú. Svébořice příjemci poplatků, městu Ralsko, za období od 31. 12. 2006 do 
31. 5. 2008 v celkové výši 7 896 627,- Kč a penále ze zadržené částky ve výši 732 041,- Kč. 
(…) 
Ze správního spisu vyplynuly pro věc následující relevantní skutečnosti: 
Správní orgán prvního stupně dne 10. 7. 2008 provedl u žalobce z podnětu příjemce poplatku za ukládání 
odpadů – města Ralsko – kontrolu nakládání s odpady. V protokolu o provedení kontroly správní orgán 
prvního stupně konstatoval, že žalobce neplní řádně svou povinnost a neodvádí příjemci poplatek za 
ukládání odpadu na provozované skládce. Konkrétně k 31. 12. 2006 dlužil bývalý provozovatel skládky 
městu Ralsko na poplatcích celkem 2 554 515,- Kč. V roce 2007 došlo ke změně provozovatele skládky, 
od 1. 8. 2007 se stal provozovatelem žalobce, přičemž na základě smlouvy o prodeji podniku přešla na 
žalobce veškerá práva a povinnosti bývalého provozovatele. Dále správní orgán prvního stupně zjistil, že 
provozovatel skládky (ať již žalobce, či jeho předchůdce) uhradil podle splátkového kalendáře na dlužném 
poplatku za ukládání odpadů v lednu 2007 625 810,- Kč, v únoru 2007 127 136,-Kč, v březnu 2007 127 
136,-Kč a v září 2007 329 124,- Kč. Dále byl uhrazen v září 2007 též v tomto měsíci splatný poplatek za 
ukládání odpadů ve výši 329 148,- Kč. Vzhledem k tomu, že v některých měsících nebyl žádný poplatek za 
ukládání odpadů žalobcem ani vyúčtován, ani odveden, správní orgán prvního stupně si od žalobce 
vyžádal průběžnou evidenci ukládání odpadů za období od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 a za období od 1. 1. 
2008 do 30. 6. 2008, a již v protokolu o kontrolních zjištěních uvedl, že podle této evidence (tedy podle 
množství skutečně uloženého odpadu, nikoliv podle evidence účetní, která podává přehled o skutečně 
vybraném poplatku od jednotlivých původců odpadů), bude dlužná částka poplatku za ukládání odpadu 
vypočtena a žalobci uložena k úhradě příjemci poplatku. 
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Žalobce již ve vyjádření k tomuto kontrolnímu protokolu uplatnil stěžejní argument, který se stal i 
základem žalobní argumentace, a to, že pro určení povinnosti žalobce odvést poplatek za ukládání 
odpadů příjemci poplatku není rozhodné množství odpadu uloženého na skládce, ale výše skutečně 
vybraného poplatku od jednotlivých původců. Následně v průběhu řízení o uložení povinnosti zaplatit 
poplatek předložil žalobce účetní evidenci vybraných poplatků za období, kdy byl provozovatelem skládky, 
tedy za období od 1. 8. 2007 do provedení kontroly a přehled skutečných odvodů účetně vybraných 
poplatků příjemci poplatku za toto období. K výběru poplatku od původců odpadů ve vyjádření uvedl, že 
splatnost faktur poplatku za ukládání odpadů je stanovována na 14 dní od jejich vystavení, výjimku tvoří 
obchodní styk mezi žalobcem a společnostmi Technické služby Mimoň, s. r. o. a Compag Sever s. r. o.,  
Správní orgán prvního stupně nato vydal dne 26. 9. 2008, rozhodnutí, jímž žalobci podle § 47 odst. 1 
zákona o odpadech uložil zaplatit základní složku poplatku za ukládání odpadů na řízenou skládku 
odpadů a penále ze zadržené částky. V odůvodnění správní orgán prvního stupně mimo jiné uvedl, že 
vzhledem ke skutečnosti, že dospěl na základě výpočtů opírajících se o evidenci odpadů přijatých na 
skládku k výrazně odlišné výši poplatků za ukládání odpadů, než jaká byla odvedena a než jakou v 
průběhu kontroly připouštěl žalobce, porovnal veškeré podklady žalobce z účetní evidence s průběžnou 
evidencí odpadů přijatých na skládku. Na základě tohoto porovnání správní orgán prvního stupně zjistil, že 
se účetní evidence (resp. poplatky z ní vypočtené) a průběžná evidence odpadů (resp. poplatky z ní 
vypočtené) výrazně rozcházejí od doby, kdy se stal žalobce provozovatelem skládky. Tento rozdíl byl 
způsoben tím, že v účetní evidenci nejsou zahrnuty poplatky za odpady, které na skládku uložila 
společnost Technické služby Mimoň, s. r. o. a společnost COMPAG SEVER s. r. o. – ve výpisech z účetní 
evidence se úhrady faktur od těchto společností vůbec nevyskytují, a to přesto, že se jedná o 
nejvýznamnější dodavatele odpadů na skládku.  
Z hlediska právního hodnocení zjištěného skutkového stavu správní orgán prvního stupně uvedl, že podle 
§ 16 odst. 1 zákona o odpadech je původce povinen platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. Podle 
§ 16 odst. 4 téhož zákona tato povinnost přechází na oprávněnou osobu, která převezme do svého 
vlastnictví odpady od původce. Poplatek od původce vybírá podle § 46 odst. 2 zákona o odpadech 
provozovatel skládky. Vzhledem k tomu, že žalobce od 1. 9. 2007 do 31. 5. 2008 neprojevil snahu vybrat 
poplatek od jmenovaných společností, správní orgán prvního stupně přistoupil k výpočtu dlužných 
poplatků z průběžné evidence odpadů uložených na skládku, nikoliv z předložené účetní evidence.  
Odvolání žalobce žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně 
potvrdil. K žalobcově argumentaci uvedl, že z ustanovení § 45a násl. zákona o odpadech vyplývá, že 
provozovatel skládky vybírá poplatek při uložení odpadu na skládku. Je tedy povinen poplatek vybrat. 
Zákon nestanoví formu ani způsob, jakým provozovatel skládky poplatek vybere. Je proto na 
provozovateli, aby si způsob výběru poplatku stanovil sám, ale tak, aby zajistil jeho předání v zákonem 
stanovené lhůtě obci (§ 46 odst. 2 zákona o odpadech). Nemůže s poplatkem disponovat jinak, než 
stanoví zákon. To však předpokládá, že provozovatel skládky bude chtít poplatek skutečně vybrat a 
nestanoví několikaměsíční lhůty splatnosti, jak se stalo v případě žalobce. Žalobce tedy byl povinen 
poplatek vybrat při uložení odpadu na jím provozované skládce. Poplatek není jeho vlastnictvím, proto 
nemůže ani on, ani oprávněná osoba (svozová společnost) použít poplatek k zápočtu vlastních 
pohledávek.  Soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Vedly ho k tomu následující důvody: 
Podle § 45 odst. 1 zákona o odpadech za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek.  
Podle § 46 odst. 1 zákona o odpadech poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. 
Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí 
riziková složka.  
Podle § 46 odst. 2 zákona o odpadech poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení 
odpadů na skládku. Provozovatel skládky potvrdí původci vybrání poplatku. Provozovatel skládky odvádí 
vybrané poplatky příjemci poplatku vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce a současně 
ho informuje o dlužných poplatcích. Pokud původce nezaplatil poplatek ve stanovené výši, uloží mu 
povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím na návrh 
příjemce poplatku. 
Podle § 46 odst. 3 zákona o odpadech poplatek je v rozsahu stanoveném tímto zákonem příjmem obce, 
na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, a Státního fondu životního prostředí České republiky. 
Podle § 47 odst. 1 zákona o odpadech ve znění účinném do 31. 12. 2010 pokud provozovatel skládky 
neodvedl obci nebo Státnímu fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, uloží mu 
povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím, na 
návrh příjemce poplatku. Za neodvedený poplatek se platí penále ve výši 0,5 promile ze zadržené částky 
denně. Penále je příjmem obce. 
Podle § 48 odst. 1 věta prvá zákona o odpadech základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž 
katastrálním území skládka leží.  
Podle § 21 odst. 1 písm. c) je provozovatel skládky odpadů povinen vybírat poplatky za uložení odpadů na 
skládku, odvádět je příjemci poplatku a informovat příjemce poplatku o dlužných poplatcích.  
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Podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech 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.  
Jak již konstatoval Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 21. 11. 2012, č. j. 9Ca 209/2009 – 
40, s ohledem na výše citovaná ustanovení zákona o odpadech je nutno přisvědčit plně námitce, že 
povinnost provozovatele skládky odvést vybrané poplatky jejich příjemci se logicky týká jen poplatků již 
vybraných, tedy těch peněžních prostředků, které už provozovatel skládky vybral a má je ve svém držení. 
Tato žalobní argumentace je plně v souladu se zněním relevantních ustanovení zákona o odpadech, podle 
kterých je plátcem poplatku za uložení odpadu na skládku nikoliv provozovatel skládky, ale původce 
odpadu (§ 45 odst. 1 zákona). Provozovatel skládky tento poplatek od původce odpadu toliko vybírá, a to 
při uložení odpadu na skládku a následně takto vybraný poplatek odvádí ve stanovené lhůtě příjemci 
poplatku (§ 46 odst. 2 zákona). Není-li poplatek původcem odpadu řádně uhrazen, nepřechází jeho 
platební povinnost na provozovatele skládky; ten je ale v takovém případě povinen informovat příjemce 
poplatku o dlužných poplatcích. Povinnost zaplatit dlužný poplatek následně ukládá na návrh příjemce 
poplatku původci odpadu rozhodnutím krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky (§ 46 odst. 
2 zákona). Také ze znění § 47 odst. 1 zákona o odpadech, na základě kterého byla v souzené věci uložena 
žalobci povinnost zaplatit neodvedený poplatek a související penále městu Ralsko, jednoznačně vyplývá, 
že tato povinnost se může týkat jen poplatků, které již byly provozovatelem skládky vybrány (...pokud 
provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu fondu životního prostředí vybraný poplatek ve 
stanovené lhůtě, uloží mu povinnost zaplatit poplatek...). Lze tedy souhlasit se žalobní námitkou, že 
žalobci nelze uložit povinnost odvést poplatek, který nevybral a nemá jej ve svém držení.  
Žalovaný sice ve vyjádření k žalobě i ve svém přednesu při ústním jednání před soudem zdůrazňoval, že 
poplatky, které žalobce městu Ralsko za rozhodné období neodvedl a jichž se napadené rozhodnutí (ve 
spojení s rozhodnutím správního orgánu I. stupně) týká, byly žalobcem fakticky vybrány, tato jeho 
argumentace je ale v příkrém rozporu s odůvodněním napadeného rozhodnutí, ve kterém žalovaný tuto 
skutečnost opakovaně výslovně popřel. Na tomto místě nelze než poukázat na příslušnou pasáž 
odůvodnění napadeného rozhodnutí, v níž žalovaný uvedl: „Nelze se odvolávat na to, že se odvádějí pouze 
vybrané poplatky, když provozovatel sám poplatek nevybral, ač mohl, a nesplnil zákonnou povinnost 
poplatek vybrat. Žalobce porušil zákon, když nevybral poplatky za uložení odpadů na skládku Svébořice, a 
nemůže se proto odvolávat na znění zákona o odvádění pouze vybraných poplatků, když sám nesplnil a 
nezabezpečil prvotní zákonnou povinnost poplatek vybírat, z níž pak vyplývá zákonná povinnost následná, 
tj. povinnost poplatky odvádět.“ 
Žalovaný i správní orgán prvního stupně zaměňuje a nepřípustným způsobem směšuje následky dvou 
samostatných potenciálně protiprávních jednání žalobce – je třeba od sebe odlišovat porušení povinnosti 
provozovatele skládky odpadů poplatek za uložení odpadů vybrat a porušení povinnosti již vybraný 
poplatek za uložení odpadů odvést příjemci. Zatímco následkem porušení první jmenované povinnosti 
(nevybírání poplatku) postup podle § 47 odst. 1 zákona o odpadech být nemůže (podle názoru soudu jde o 
případné porušení jiné právní povinnosti, ne však porušení povinnosti odvést vybraný poplatek), je 
v případě porušení druhé povinnosti (neodvedení vybraného poplatku) primárním nástrojem veřejnoprávní 
reakce na toto porušení právě ustanovení § 47 odst. 1 zákona o odpadech. Pokud poplatek za uložení 
odpadu nebyl vůbec vybrán v důsledku protiprávního jednání žalobce, mohlo by takové jednání být 
posouzeno z hlediska, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu pro porušení 
povinnosti podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, nicméně v takovém případě zákon 
neumožňuje přenášet na žalobce platební povinnost, která stíhá výlučně původce odpadu, tj. povinnost 
platit poplatek za uložení odpadu na skládku.  
V tomto ohledu soud považuje za potřebné zmínit, že zákon o odpadech výslovně stanoví nejen to, kdy je 
provozovatel skládky povinen poplatek za uložení odpadu na skládku vybrat (podle § 46 odst. 2 věty prvé 
zákona o odpadech poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku), ale 
ve třetí větě téhož ustanovení zcela jednoznačným způsobem stanoví také lhůtu, ve které je provozovatel 
skládky povinen odvést vybrané poplatky příjemci poplatku a zároveň jej informovat o dlužných 
poplatcích. Provozovatel skládky je tak povinen učinit vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního 
měsíce, tj. kalendářního měsíce následujícího po tom měsíci, ve kterém byl odpad na skládku uložen a 
poplatek za jeho uložení vybrán. Lhůta, kterou zákon stanoví provozovateli skládky k odvodu vybraných 
poplatků jejich příjemci, je tedy stanovena zcela určitým a jednoznačným způsobem; argumentace 
žalobce, že nejde o konkrétní lhůtu s určitým datem, se nezakládá na pravdě.  
Soud se plně ztotožňuje s názorem žalovaného, že je věcí žalobce, jakým způsobem zajistí splnění těchto 
povinností, které mu jakožto provozovateli skládky ukládá zákon o odpadech. Žalobci nemůže nikdo 
určovat, jaké má stanovit termíny splatnosti faktur, jimiž svozovým firmám fakturuje poplatek za odpad 
uložený na skládku. Je na něm, aby tyto termíny stanovil takovým způsobem, aby mu byl vyfakturovaný 
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poplatek zaplacen a on jej stihl odvést příjemci poplatku v zákonem stanovené lhůtě, zakotvené v § 46 
odst. 2 větě třetí zákona o odpadech.  
Je-li pak provozovatelem skládky poplatek za uložení odpadu na skládku fakturován s takovými lhůtami 
splatnosti, které znemožňují jeho vybrání a odvedení příjemci poplatku v zákonem stanovené lhůtě, lze 
takové jednání podle názoru soudu kvalifikovat jako porušování povinnosti vybírat od původce odpadu 
poplatek při uložení odpadu na skládku. Je na příslušném správním orgánu, aby poznatky týkající se 
placení a výběru poplatků za uložení odpadu posoudil i z hlediska možného spáchání správního deliktu 
provozovatelem skládky, tj. žalobcem.  
Soud pouze pro úplnost dodává, že to, jakým způsobem poplatek za uložení odpadu na skládku fakturují 
jiné společnosti, je zcela irelevantní. Pro posouzení souladu postupu žalobce při vybírání poplatku se 
zákonem je rozhodné toliko znění zákona a nikoliv to, jakým způsobem plní své povinnosti jiné subjekty. 
(…) 
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Odůvodnění výše pokuty 
 
k ustanovení § 12 odst. 3, ustanovení § 16 odst. 1 písm. c), ustanovení § 66 odst. 3 písm. b), 
ustanovení § 67 odst. 2 a ustanovení § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Z citované normy je zřejmé, že zákon rozlišuje z hlediska úvahy o výši pokuty jednak situaci, 
kdy dojde k ohrožení životního prostředí, a jednak situaci, kdy dojde k poškození životního 
prostředí. V prvním případě je hlediskem pro stanovení výše pokuty závažnost ohrožení životního 
prostředí, ve druhém případě pak míra poškození životního prostředí. 
 
 
II. V daném případě správní orgány obou stupňů vycházely ze závěru, že došlo k ohrožení 
životního prostředí a správně se tedy vypořádávaly s hlediskem závažnosti takového ohrožení. 
Při úvaze o výši pokuty hodnotily veškeré okolnosti, které byly v souvislosti s deliktním jednáním 
žalobce zjištěny a které se vztahovaly k možnému ohrožení životního prostředí.  
 
III. Z odůvodnění rozhodnutí je zřejmé, že správní orgány vzaly v potaz dobu trvání deliktního 
jednání (roky 2006 a 2007), množství odpadu (cca 4800 tun), kategorii odpadu (ostatní odpad), 
další nakládání s odpadem, kdy ve prospěch žalobce bylo hodnoceno, že odpady předané 
společnosti O2 Czech republic spol. s r.o. nebyly dále použity a že byly uloženy na zpevněné 
ploše a že odpady předané paní Najmanové tato následně předala další osobě, která již byla 
oprávněna k nakládání s odpady. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2013, č.j. 6Ca 117/2009 – 28 ) 
 (Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:   
 
Žalobce podal u Městského soudu žalobu, kterou se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 
26. 2. 2009 č.j.: 53/550/09-Tro, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí, a kterým bylo toto rozhodnutí o uložení pokuty potvrzeno. 
Žalobce namítl, že správní orgán nesprávně vyhodnotil při úvaze o správní sankci účel právní úpravy 
provedené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), čímž byl žalobce zkrácen na svých právech. Dle žalobce 
výše uložené pokuty je nepřiměřeně přísná v souvislosti s mírou ohrožení či potencionálního poškození 
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životního prostředí. V případě předání odpadu společnosti O2 Czech republic spol. s r.o. správní orgán 
konstatoval, že odpad nebyl využit k terénním úpravám, nedošlo tedy k závažnému ohrožení nebo 
dokonce poškození životního prostředí. Ani v případě předání odpadu Jaroslavu Rubáčkovi nebylo 
poškození životního prostředí prokázáno. Ve vztahu ke Gabriele Najmanové nakládání s odpadem 
představovalo malé ohrožení životního prostředí. V tomto případě následně došlo k předání odpadu 
oprávněné osobě, která provedla jeho řádné odstranění. Veškeré odpady byly v kategorii ostatní a 
představují tak podstatně nižší riziko než odpady kategorie nebezpečný odpad. Nelze přehlédnout, že 
žalobce správnímu orgánu předložil seznam všech osob, kterým ve zkoumaném časovém období odpad 
předával, čímž fakticky významně přispěl k odhalení správního deliktu a uložení správní sankce. Smyslem 
stanovené horní hranice pokuty byla možnost adekvátně ve správním řízení postihnout i nejvýznamnější 
porušení zákona na úseku nakládání s odpady. Nicméně takto stanovená horní hranice pokuty ve výši 
10,000.000,- Kč nemůže odůvodňovat postup správního orgánu, kdy i pro nikterak zásadně závažné 
porušení zákona o odpadech z hlediska možnosti ohrožení životního prostředí je uložena pokuta v řádech 
statisíců korun. Z těchto důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému 
vrátil k dalšímu řízení. 
(…) 
Městský soud dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně. V daném případě žalobce uznává, že se 
dopustil správního deliktu, ale nesouhlasí s výší uložené sankce. 
Podle § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické 
osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která předá odpad osobě, která k převzetí 
předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna. Podle § 67 odst. 2 zákona o odpadech při 
stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře jeho 
poškození. 
Otázkou hodnocení hledisek pro výši pokuty stanovených ve shora citovaném ustanovení se zabýval 
městský soud v Praze v rozsudku ze dne 27. 12. 2012 č.j. 8 Ca 331/2008, ve kterém mimo jiné uvedl, že 
z citované normy je zřejmé, že zákon rozlišuje z hlediska úvahy o výši pokuty jednak situaci, kdy dojde k 
ohrožení životního prostředí, a jednak situaci, kdy dojde k poškození životního prostředí. V prvním případě 
je hlediskem pro stanovení výše pokuty závažnost ohrožení životního prostředí, ve druhém případě pak 
míra poškození životního prostředí. 
V daném případě správní orgány obou stupňů vycházely ze závěru, že došlo k ohrožení životního prostředí 
a správně se tedy vypořádávaly s hlediskem závažnosti takového ohrožení. Při úvaze o výši pokuty 
hodnotily veškeré okolnosti, které byly v souvislosti s deliktním jednáním žalobce zjištěny a které se 
vztahovaly k možnému ohrožení životního prostředí. Z odůvodnění rozhodnutí je zřejmé, že správní orgány 
vzaly v potaz dobu trvání deliktního jednání (roky 2006 a 2007), množství odpadu (cca 4800 tun), 
kategorii odpadu (ostatní odpad), další nakládání s odpadem, kdy ve prospěch žalobce bylo hodnoceno, 
že odpady předané společnosti O2 Czech republic spol. s r.o. nebyly dále použity a že byly uloženy na 
zpevněné ploše a že odpady předané paní Najmanové tato následně předala další osobě, která již byla 
oprávněna k nakládání s odpady. 
Za této situace má soud za to, že jak žalovaný, tak prvostupňový správní orgán se řádně vypořádali s 
povinností odůvodnit konkrétní výši uložené pokuty ve smyslu kritérií podle ust. § 67 odst. 2 zákona o 
odpadech, když konkrétně a přezkoumatelně vyložili, jakými kritérii se řídili a jaké zjištěné skutečnosti 
pod tato kritéria podřadili. Úvahy obsažené v rozhodnutích mají oporu v obsahu správního spisu a žádným 
způsobem nevybočily z mezí správního uvážení stanovených zákonem. 
Na základě shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně, a proto 
ji podle   § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. 
(…) 
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I. Nakládání s odpadem bez souhlasu k provozu zařízení 
II. Nakládání s odpadem s vlastnostmi vstupní suroviny 
 
k ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 66 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
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I. Žalobce v rozhodné době nedisponoval souhlasem k provozování zařízení k nakládání s 
odpady, proto žalovaný také posoudil, zda předmětný odpad nesplňoval podmínky pro nakládání 
s odpady dle § 14 odst. 2, tedy zda se nejedná o odpad splňující podmínky vstupní suroviny. 
Neboť pokud by odpad splňoval požadavky stanovené pro vstupní suroviny, bylo by možné s ním 
nakládat bez souhlasu v jakémkoliv zařízení, tedy jak v zařízení neurčeném k nakládání 
s odpady, tak i v zařízení určeném k nakládání s odpady. 
 
II. Pokud by odpad splňoval podmínky vstupní suroviny, žalobce by mohl s odpadem nakládat 
bez souhlasu k provozování zařízení v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech. V opačném 
případě by mohl dle § 12 odst. 2 zákona o odpadech nakládat s odpady pouze v zařízeních, 
která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena, a to na základě souhlasu k 
provozování zařízení (§ 14 odst. 1 zákona). 
 
III. Vzhledem k možnosti nakládat s odpadem o vlastnostech vstupní suroviny a výše 
uvedenému vztahu odst. 1 a odst. 2 § 14 zákona nelze dovodit vnitřní rozpor odůvodnění 
žalobou napadeného správního rozhodnutí, které posuzovalo postavení žalobce optikou jak § 14 
odst. 1, tak i § 14 odst. 2 zákona. Neboť v případě, že žalobce nedisponoval souhlasem k 
provozování zařízení, byl žalovaný povinen posoudit povahu odpadu v intencích § 14 odst. 2 
zákona. Přičemž posuzování odpadu ve smyslu naplnění podmínek pro vstupní surovinu nelze 
považovat za důkaz o tom, že žalobce nepotřeboval ke své činnosti souhlas krajského úřadu s 
nakládáním s odpady ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, jak tvrdí žaloba. Neboť, 
jak výše uvedeno, souhlas k provozování by žalobce nepotřeboval pouze v případě odpadu – 
vstupní suroviny, tyto vlastnosti odpadu v předmětném rozsahu žalobce neprokázal, proto jeho 
činnost nebylo možné vztáhnout pod ust. 14 odst. 2 zákona, tedy činnost bez souhlasu k 
provozování. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2012, č. j. 7Ca 270/2008) 
(Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 

 
Žalobce se domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného, kterým ve spojení s rozhodnutím České 
inspekce životního prostředí, byla žalobci uložena pokuta podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, s hmotněprávním využitím § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech ve znění účinném do 
21. 6. 2006 (dále jen zákon o odpadech nebo jen zákon) ve výši 300.000,- Kč za porušení § 14 odst. 1 
zákona o odpadech. Správního deliktu se měl žalobce dopustit provozováním sádrovcového dolu Kobeřice 
(dále jen lom Kobeřice nebo lom) jako zařízení k využívání odpadů bez potřebného souhlasu Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje od 30. 6. 2005 do 6. 4. 2006. V tomto období odvolatel uložil v lomu 
celkem 54.016,19 t ostatního odpadu kat. č. 170504. 
(…) 
Ze správního spisu vyplývají následující skutečnosti:  
Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Ostravě byla dle § 10 odst. 1 zákona č. 440/1992 Sb. žalobci 
povolena hornická činnost na povrchovém dolu Kobeřice. 
Rozhodnutím Okresního úřadu Opava byl dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech dán žalobci souhlas 
k podnikání v oblasti nakládání s odpady v místě podnikání – výsypka sádrovcového lomu Kobeřice a to 
pro odpady 314 09 – stavební suť a ostatní stavební odpad, 31410 materiál z demolic vozovky, 31411 
výkopová zemina, 31413 – hlušina a kamenivo, 314 27 – úlomky z betonu neznečištěné škodlivinami. 
Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu Ostrava byl projekt rekultivace a sanace vytěžených prostor 
dolu Kobeřice spočívající ve vytvoření přitěžovacího tělesa, přičemž k jeho realizaci kromě v místě 
dostupného materiálu je nezbytný také externě získaný inertní materiál (bez bližší specifikace). 
V březnu 2006 žalobce získal závěr zjišťovacího řízení záměru „Kobeřice – rekultivace dolu - aktualizace 
EIA" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů ha životní prostředí a o změně některých dalších 
zákonů, který řešil využití různých druhů odpadů pro rekultivační a sanační účely v sádrovcovém lomu. Na 
základě své žádosti ze dne 22. 7. 2005 získal odvolatel souhlas krajského úřadu k využívání odpadů podle 
ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech č.j. MSK 94108/2006 ze dne 2. 6. 2006, který nabyl právní moci 
dne 29. 6. 2006. 
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Rozhodnutím České inspekce životního prostředí inspekce uložila žalobci podle § 66 odst. 3 písm. c) 
zákona o odpadech, ve znění účinném do 21. 6. 2006 (před účinností novely č, 314/2006 Sb.) za 
porušení § 14 odst. 1 téhož zákona. Správního deliktu se měl žalobce dopustit provozováním lomu 
Kobeřice jako zařízení k využívání odpadů bez potřebného souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje od 30. 6. 2005 do 6. 4. 2006. V tomto období odvolatel uložil v lomu celkem 54.016,19 t ostatního 
odpadu kat. č. 170504. 
Rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 6. 2008, bylo rozhodnutí inspekce podle § 90 odst. 1 písm. c) s.ř. 
změněno tak, že výroková část rozhodnutí, poslední odstavec popisující správní delikt, zní: „Za porušení 
povinnosti stanovené v ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech (ve znění účinném do 21. 6.  , tj. do 
nabytí účinnosti novely zákona č. 314/2006 Sb.), kterého se účastník řízení dopustil tím, že využíval 
pozemky Sádrovcového lomu Kobeřice na parcelách č. 103, 104, 343/1, 343/2, 344/1 a 345 v kat. 
území Kobeřice ve Slezsku v období od 30. 6. 2005 do 6. 4. 2006 jako zařízení k využívání odpadů bez 
potřebného souhlasu příslušného správního úřadu, tzn. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
Účastník řízení využil v tomto období v zařízení celkem 54.016,19 t odpadu kat. č. 170504 kategorie 
ostatní, přičemž vymezené pozemky tohoto zařízení nebyly pro tento odpad využitelné ani podle § 14 
odst. 2 zákona o odpadech". Ve zbytku bylo rozhodnutí inspekce potvrzeno. 
Městský soud posoudil věc následovně. 
V § 12 zákona o odpadech jsou vymezeny obecné povinnosti vztahující se k jakémukoli nakládání s 
odpady, které jsou povinny dodržovat všechny subjekty práva, tj. právnické i fyzické osoby bez ohledu na 
jejich postavení. Podle § 12 odst. 2 zákona o odpadech pak zejména platí, že pokud dále není stanoveno 
jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady 
podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani 
ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené 
zvláštními právními předpisy.“ 
Naproti tomu ust. § 14 zákona o odpadech zakotvuje povinnosti, které zavazují již jen subjekty určitým 
způsobem kvalifikované. Dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen 
souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen souhlas k provozování zařízení). 
Dle odst. 2 v zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat 
pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady 
nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy 
na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. 
Podle § 4 písmeno e) zákona o odpadech je zařízení technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 
Jakkoli zákonná definice zařízení není zcela pregnantní, neboť z textu zákona nelze jednoznačně určit, 
které technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby je zařízením určeným k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů a které nikoli. Nelze tvrdit, že zařízením určeným k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů je pouze technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, ke kterému byl 
udělen souhlas k provozování zařízení (viz. § 14 odst. 1) a tudíž že zařízením neurčeným k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů je technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, ke 
kterému nebyl udělen souhlas k provozování zařízení (§ 14 odst. 2). Z rozsudku Nejvyššího správního 
soudu v Praze č.j. 5 As 52/2011-84 plyne, že kritériem pro rozlišení zařízení určeného k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů odpadu je faktický stav zařízení, tedy zda jeho technický stav je 
uzpůsoben k určité dispozici s odpadem. Shodně s uvedeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu má 
Městský soud v Praze za to, že o zařízením určeném k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 
se bude jednat např. tehdy, je-li následně pro dané zařízení udělen souhlas k provozování zařízení k 
nakládání s odpady. 
Vzhledem k definici zařízení v ust. § 4 písm. e) zákona o odpadech a faktickému využívání lomu Kobeřice 
k ukládání odpadů, jak plyne z protokolů o evidenci odpadů žalobcem s přihlédnutím k rozhodnutí o 
povolení podnikání v oblasti nakládání s odpady v předmětného lomu, i následně vydanému souhlasu k 
provozování zařízení č.j. MSK 94108/2006 ze dne 2. 6. 2006 je zjevné, že lom Kobeřice byl i v rozhodné 
době (30. 6. 2005 - 6. 4. 2006) zařízením určeným k nakládání s odpady ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, neboť žalobce v daném místě vyvíjel činnost spočívající v ukládání odpadů. Odpady přivážené 
do zařízení nevstupovaly do žádného technologického procesu jako surovina, byly zde ukládány za účelem 
rekultivace dolu. Ostatně žalobce dne 22. 7. 2005 požádal o vydání souhlasu s nakládání s odpady a 
tento souhlas mu byl udělen ke dni 29. 6. 2006, lze tak důvodně předpokládat s ohledem na povahu 
lomu, že technické parametry lomu jakožto zařízení ve smyslu zákona o odpadech byly ode dne počátku 
doby deliktního jednání nadále shodné jako v okamžiku udělení souhlasu s provozováním zařízení. Z 
faktického hlediska tak bylo dané místo (lom) způsobilé k nakládání s odpady, tedy zařízením k nakládání 
s odpady (§ 14 odst. 1 zákona). Přičemž dle § 2 odst. písm. n) vyhlášky č. 294/2005 Sb. jsou zařízením - 
skládky, povrchové doly, lomy, pískovny a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k 
zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám. 
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Žalobce v rozhodné době nedisponoval souhlasem k provozování zařízení k nakládání s odpady, proto 
žalovaný také posoudil, zda předmětný odpad nesplňoval podmínky pro nakládání s odpady dle § 14 odst. 
2, tedy zda se nejedná o odpad splňující podmínky vstupní suroviny. Neboť pokud by odpad splňoval 
požadavky stanovené pro vstupní suroviny, bylo by možné s ním nakládat bez souhlasu v jakémkoliv 
zařízení, tedy jak v zařízení neurčeném k nakládání s odpady, tak i v zařízení určeném k nakládání s 
odpady. Tento závěr plyne z obecné zásady výkladu a minori ad maius. Pokud zákon o odpadech 
umožňuje nakládat s odpady splňující kritéria vstupní suroviny bez souhlasu k provozování zařízení 
v zařízeních neurčených k nakládání s odpady, potom takové pravidlo platí i pro zařízení určená k 
nakládání s odpady, u kterých lze presumovat vyšší ochranu zdraví lidí a životního prostředí při nakládání 
s odpady. 
Žalovaný posoudil aplikovatelnost ust. § 14 odst. 2 zákona o odpadech se zřetelem ke stanovisku 
ministra životního prostředí ze dne 5. 7. 2006, publikované ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 
3/2007, dle kterého se odpad – navážená zemina, vyhovující limitům stanovených vyhláškou o 
podrobnostech nakládaní s odpady, považuje za odpad splňující požadavky na vstupní suroviny. Kdy v 
ministrem posuzovaném případě byl do lomu navážen odpad – výkopová zemina a kamení, přičemž 
laboratorní analýza prokázala, že zemina vyhovuje limitům stanovených vyhláškou, tudíž byly splněny 
podmínky dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Na základě výkladu stanoviska ministra životního 
prostředí žalovaný posoudil, zda odpad kat. č. 170504 zemina a kamení, se kterým žalobce v rozhodné 
době nakládal, splňuje požadavky na vstupní surovinu. Pokud by odpad splňoval podmínky vstupní 
suroviny, žalobce by mohl s odpadem nakládat bez souhlasu k provozování zařízení v souladu s § 14 odst. 
2 zákona o odpadech. V opačném případě by mohl dle § 12 odst. 2 zákona o odpadech nakládat s 
odpady pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena a to na základě 
souhlasu k provozování zařízení (§ 14 odst. 1 zákona). 
Z rozhodnutí České inspekce životního prostředí, v části analýzy přijímaných odpadů plyne, že správní 
orgán I. st. posoudil, zda žalobcem předložené analýzy odpadu prokazují, že odpad vyhovuje limitům 
stanovených vyhláškou č. 383/2001 Sb. a vyhl.č. 294/2005 Sb. Jelikož protokoly o zkoušce (firma ŽSD) 
nebyly zpracovány dle tabulky 6.1. přílohy č. 6 a tab. 9.1. přílohy č. 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – nebyl 
proveden rozbor všech požadovaných parametrů, nýbrž pouze ropných látek, nebylo dle správního orgánu 
prokázáno, že odpad vyhovuje pro využití v zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Ke shodnému 
závěru o nakládání s dopady dospěl správní orgán ohledně protokolů ze dne 16. 12. 2005 (firma ENVI 
TRADE), které sice byly zpracovány dle tabulky 6.1. přílohy č. 6 a tab. 9.1. přílohy č. 9 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., avšak ukazatelé DOC (13mg/l) a Al (2,5mg/l) nevyhověly limitní hodnotě a překročily 
nejistotu v měření. Ostatní analýzy prokázaly, že odpad splňuje podmínky pro vstupní surovinu a proto v 
dalším rozsahu bylo nakládání odpadu v lomu správními orgánem akceptováno. 
K tomu žalovaný v rozhodnutí, uvedl, že analýzy byly přezkoumány ve vztahu k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
ve znění aktuálním v době ukládání odpadů z hlediska výluhové třídy I uvedené v tabulce č. 6.1. přílohy č. 
6 a obsah organických odpadů v sušině dle tabulky č. 9.1. přílohy 9. Dále byly konfrontovány vlastnosti 
odpadů z hlediska vyhlášky č. 294/2005 Sb. podle náležitostí v § 12, 14 vyhlášky v příloze č. 10 a 11. V 
případě, že odpad neobsahoval škodlivé výluhy a vykazoval vlastnosti inertního odpadu, bylo akceptováno 
jeho uplatnění v režimu § 14 odst. 2 zákona o odpadech. 
Na základě závěru o nesplnění požadavků pro vstupní surovinu správní orgán v souladu se stanoviskem 
ministra životního prostředí ze dne 5. 7. 2006 a se zněním ust. § 14 odst. 2 zákona dovodil, že s určeným 
odpadem nebylo možné nakládat dle § 14 odst. 2 zákona, resp. bez souhlasu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje k provozování zařízení dle zákona o odpadech, a proto k nakládání s odpadem 
bylo třeba disponovat souhlasem k provozování zařízení. Vzhledem k možnosti nakládat s odpadem o 
vlastnostech vstupní suroviny a výše uvedeného vztahu odst. 1 a odst. 2 § 14 zákona nelze dovodit vnitřní 
rozpor odůvodnění žalobou napadeného správního rozhodnutí, které posuzovalo postavení žalobce 
optikou jak § 14 odst. 1 tak i § 14 odst. 2 zákona. Neboť v případě, že žalobce nedisponoval souhlasem k 
provozování zařízení, byl žalovaný povinen posoudit povahu odpadu v intencích § 14 odst. 2 zákona. 
Přičemž posuzování odpadu ve smyslu naplnění podmínek pro vstupní surovinu nelze považovat za důkaz 
o tom, že žalobce nepotřeboval ke své činnosti souhlas krajského úřadu s nakládáním s odpady ve smyslu 
ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, jak tvrdí žaloba. Splnění podmínek vstupní suroviny pro předmětný 
odpad je dáno výlučně provedením analýz dle vyhlášek provádějících zákon o odpadech a to vyhlášky č. 
383/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb. Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu ze dne 20.5.1991, č.j. 
2680/1991-510/ing.Me/Hu, mělo pro žalobce účinky pouze v rozsahu jeho hornické činnosti, nikoli pro 
nakládání s odpady v režimu zákona o odpadech, tedy zákona účinného v době činnosti žalobce, jež byla 
správním orgánem vyhodnocena jako protiprávní. Neboť dle § 1 zákona o odpadech zákon krom jiného 
stanoví pravidla pro nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského 
zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 
zlepšování účinnosti tohoto využívání a dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. Na 
činnost žalobce spočívající v nakládání s odpady v lomu Kobeřice tak plně dopadá zákon o odpadech a 
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povinnosti zde stanovené, konkrétně nakládání s odpady se souhlasem k provozování zařízení k tomu 
určenému. Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu ze dne 20.5.1991, č.j. 2680/1991-510/ing.Me/Hu, je 
tak bez účinku na práva a povinnosti stanovené žalobci zákonem o odpadech a nelze z takového 
rozhodnutí bez dalšího dovodit, že předmětný odpad byl vstupní surovinou, jak namítá žalobce. 
(…) 
 

 
 
 
 

164 
 
Nakládání s odpadní zeminou v zařízení 
 
k ustanovení § 2 odst. 1 písm. i), § 12 odst. 2 a § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Vytěžená zemina je zásadně považována za odpad a podléhá režimu zákona o odpadech. 
Výjimkou je situace podřaditelná pod ust. § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, podle něhož 
zákon se 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 předpisem. 
 
II. Kdo s takovou zeminou nakládá a chce využít ust. § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech a 
trvá na tom, že taková zemina není odpadem, pak je na něm, aby tyto skutečnosti mimo 
rozumnou pochybnost dokázal. Tedy jinak řečeno, ten, kdo nakládá, ten musí mít k dispozici 
relevantní, přesná, dostačující zjištění o tom, že se jedná o zeminu, která vyhovuje limitům 
znečištění a může být použita např. k rozhrnutí na zemědělských pozemcích apod. Nelze tedy 
správním orgánům klást k tíži, že se nepokusily tyto informace získat. 
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2013, č. j. 8Ca 226/2009-47) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu: 
         
Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo v souladu s ust. § 90 
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí, kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 300.000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „ zákon o odpadech“), 
kterého se žalobce dopustil tím, že v měsíci březnu 2007 uložil odpadní zeminu v množství 2067 m3, 
pocházející z letiště v Náměšti nad Oslavou, na pozemky v k.ú. Kramolín, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob a obce Kramolín. 
(…) 
Městský soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.  
Ze správního spisu bylo zjištěno, že na základě podnětu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, zahájil 
správní orgán I. stupně kontrolu žalobce z hlediska dodržování povinností na úseku odpadového 
hospodářství. Dne 7. 11. 2008 provedl správní orgán I. stupně kontrolu žalobce týkající se navážení zemin 
v k.ú. Kramolín, okres Třebíč a dodržování zákona o odpadech, o jejímž průběhu byl sepsán dílčí protokol, 
na který navázal protokol o kontrolním zjištění ze dne 12. 12. 2008.  
Dne 6. 4. 2009, zahájil správní orgán I. stupně se žalobcem správní řízení o uložení sankce - pokuty podle 
ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, jehož výsledkem bylo vydání rozhodnuti ze dne 13. 5. 2009, 
kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 300.000,- Kč za porušení povinností na úseku odpadového 
hospodářství spočívající v tom, že žalobce nakládal s odpady v zařízení, které k tomu není podle zákona o 
odpadech určeno, když v měsíci březnu 2007 uložil odpadní zeminu v množství 2067 m3 na pozemky v 
k.ú. Kramolín, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a obce Kramolín.  
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Městský soud v Praze posoudil předmětnou věc takto: 
Podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle 
tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. 
Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní 
prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.  
Podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce 
fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s odpady v zařízeních, ve 
kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno.  
V daném případě bylo správními orgány zjištěno, že žalobce prováděl na základě smlouvy se společností 
SKANSKA DS a.s. uložení zemin, pocházejících z letiště v Náměšti nad Oslavou a jejich rozhrnutí na 
pozemcích v k.ú. Kramolín, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a obce Kramolín. Návoz zemin na 
předmětné pozemky zajišťovali soukromí dopravci sjednaní společností SKANSKA DS a.s. v měsíci březnu 
2007. Původní záměr návozu zemin a jejich rozhrnutí byl směřován na jiné pozemky. Ten se však 
nerealizoval. Protokol o odběru vzorků nebyl správnímu orgánu I stupně žalobcem doložen. Správní orgán 
I. stupně měl k dispozici pouze výsledky analýz vzorků zeminy pro společnost ASTON, spol. s r.o. Tábor, 
které taktéž nemohl vzít v úvahu, neboť z předložených protokolů o zkoušce nebylo možno zjistit ani název 
projektu, ani datum odběru vzorků a také z těchto materiálů nebylo zřejmé, k jaké akci se tyto protokoly 
vztahovaly. Žalobce byl vyzván správním orgánem I. stupně, aby doložil rozbory zemin navezených do k.ú. 
Kramolín s tím, že ke splnění limitů stanovených v příloze č. 9 zákona o odpadech dojde pouze tehdy, 
budou-li limitní hodnoty splňovat analyzované archivní vzorky zemin. Žalobce na výzvu nijak nereagoval a 
požadované dokumenty správnímu orgánu nezaslal.  
Soud má za to, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí byly správními orgány zjištěny, jsou dostatečně 
zadokumentovány a z odůvodnění rozhodnutí obou správních orgánů jsou seznatelné.  
Žalobce také namítal, že žalovaný nepostupoval správně, když neupozornil žalobce na skutečnost, že ke 
svému odvolání nepřiložil analýzy, které avizoval, a neumožnil mu v dodatečné lhůtě doplnit své neúplné 
podání a tím zkrátil žalobce na jeho právech. 
Ze správního spisu vyplývá, že žalobce podal dne 2. 6. 2009 u správního orgánu I. stupně odvolání proti 
prvoinstančnímu rozhodnutí, přičemž v tomto odvolání avizoval analýzy výkopových zemin, z nichž 
dovozoval skutečnosti relevantní pro jednání odvolacího orgánu. Ze správního spisu je pak rovněž zřejmé, 
že téhož dne, tedy 2. 6. 2009, byl žalobce prostřednictvím elektronické pošty správním orgánem I. stupně 
zpraven o tom, že správnímu orgánu nebyly doručeny 2 výtisky odvolání, ale pouze jeden a navíc bez 
zmiňované analýzy zemin. Ve svém sdělení správní orgán I. stupně požádal žalobce, aby do dvou dnů 
doručil druhý výtisk odvolání a analýzu zemin. Z uvedeného je tedy zřejmé, že správní orgán I. stupně 
žalobce ihned vyrozuměl o tom, že odvolání nebylo podáno úplně a že to podstatné chybí. Ze správního 
spisu pak rovněž vyplývá, že předmětné upozornění na závady odvolání bylo žalobci doručeno a bylo jím 
přečteno téhož dne, tedy 2. 6. 2009. Ze správního spisu není zřejmé, že by žalobce na předmětné 
upozornění jakkoli reagoval a své pochybení napravil.  
Další námitka žalobce pak spočívá v tvrzení, že žalobce předložil určité protokoly o zkouškách, které byly 
vypracovány společností ALS Czech Republic s.r.o. pro zákazníka společnost ASTON, spol. s r.o. Tábor, 
nicméně žalovaný k těmto podkladům nepřihlédl a správní orgán I. stupně ani nevynaložil náležité úsilí k 
tomu, aby získal informace od společnosti ASTON, spol. s r.o. Tábor.  
Soud se opět neztotožnil s argumentací žalobce, neboť z koncepce odpovědnosti za nakládání s odpady je 
zřejmé, že vytěžená zemina je zásadně považována za odpad a podléhá režimu zákona o odpadech. 
Výjimkou je situace podřaditelná pod ust. § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, podle něhož zákon se 
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 
předpisem. Dle názoru soudu v takovém případě, ten, kdo s takovou zeminou nakládá a chce využít ust. § 
2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech a trvá na tom, že taková zemina není odpadem, pak je na něm, aby 
tyto skutečnosti mimo rozumnou pochybnost dokázal. Tedy jinak řečeno, ten, kdo nakládá, ten musí mít k 
dispozici relevantní, přesná, dostačující zjištění o tom, že se jedná o zeminu, která vyhovuje limitům 
znečištění a může být použita např. k rozhrnutí na zemědělských pozemcích apod. Nelze tedy správním 
orgánům klást k tíži, že se nepokusily tyto informace získat, když jednak se správní orgán I. st. o získání 
těchto informací snažil, nicméně primárně je měl opatřit žalobce, neboť to bylo v jeho zájmu.  
Námitka, že se žalovaný nevypořádal se skutečností, že navezení a rozhrnutí zeminy na předmětných 
pozemcích bylo provedeno se souhlasem vlastníků a uživatelů, je z hlediska odpovědnosti podle zákona o 
odpadech bezpodstatná. Souhlas vlastníků resp. uživatelů a jejich vědomost, zda se jedná o zeminu 
kvalitní nebo nikoli, je nevýznamná, zákon takovou skutečnost při konstruování odpovědnosti toho, kdo 
nakládal s odpady, nebere v úvahu. Pokud pak jde o výši uložené sankce, především je třeba konstatovat, 
že správní orgán I. st. dostatečně vysvětlil ve svém rozhodnutí, jaké skutečnosti vzal v potaz při úvaze o 
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výši sankce a jak ke konkrétní výši dospěl. Uvedl, že přihlédl k množství odpadních zemin, které činilo 
2067 m3, což je asi 2680 tun a hodnotí je jako vysoké. Dále bylo přihlédnuto k tomu, že se jednalo o 
odpad kategorie ostatní, v potaz bylo bráno i to, že žalobce nakládal s odpadní zeminou v zařízení, které 
není k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určeno. 
(…) 
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I. Přiměřenost donucovací pokuty uložené při správní exekuci 
II. Likvidační výše donucovací pokuty 
 
k ustanovení § 2 odst. 3 a § 129 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
I. Zásahy veřejné moci do práv a svobod osob soukromého práva musí být přiměřené s ohledem 
na zvolený cíl, prostředky k jeho dosažení a právem chráněné hodnoty. Tento obecný ústavní 
princip nachází svůj odraz i v základních zásadách činnosti správních orgánů, podle nichž mohou 
správní orgány zasahovat do oprávněných zájmů dotčených osob pouze v nezbytné míře (§ 2 
odst. 3 s. ř.). Tyto zásady se použijí i na rozhodování o způsobu provedení správní exekuce. 
Jakkoliv by bylo možné úvahu založit jen na těchto zásadách, příslušné zákonné ustanovení 
výslovně zmiňuje, že „výši pokuty exekuční správní orgán určí s ohledem na povahu nesplněné 
povinnosti“ (§ 129 odst. 2 s. ř., věta druhá).  
 
II. Při hodnocení, jakou relevanci může mít námitka likvidačního charakteru donucovací pokuty 
vůči právnické osobě, je nutno vyjít z toho, že splnění samotné povinnosti, která je předmětem 
exekuce, může mít z ekonomického hlediska v některých případech pro povinný subjekt 
zdrcující dopad. V nynějším případě jde např. o povinnost odstranění odpadu, který stěžovatelka 
protiprávně na svých pozemcích uložila, a náklady na jehož odstranění se dle znaleckého 
posudku pohybují ve výši cca 88 000 000 Kč. Pokud se povinná právnická osoba obává toho, že 
donucovací pokuta vůči ní bude mít likvidační charakter, Nejvyšší správní soud zastává názor, že 
obdobný dopad na ni může mít i splnění povinnosti, která je předmětem exekuce (tedy samotné 
odstranění odpadu). Ohrožení existence takové právnické osoby je ovšem nutno spatřovat 
především v existenci povinnosti, která je předmětem exekuce, nikoli v exekuci pomocí 
donucovacích pokut, která se k takové povinnosti pouze přidružuje. 
 
III. Ve vztahu k námitce likvidačního charakteru pokuty lze rovněž uvést, že stěžovatelka je 
právnickou osobou založenou za účelem podnikání (§ 56 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Jako taková vstupovala do svého právního 
života s vědomím rizik a povinností, které s sebou podnikání nese. Stěžovatelka tyto povinnosti 
nerespektovala a dala tím vzniknout protiprávní situaci, k jejímuž odstranění je povinna na 
základě pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy a správních soudů. Pokud by správní 
orgány rezignovaly na vymáhání pravomocně uložené povinnosti, která je pouhým následkem 
vlastní dlouhodobé protiprávní činnosti stěžovatelky, dovolily by jí vyhnout se odpovědnosti, 
která ji stíhá. Zároveň by tím ohrozily efektivní uplatňování práva a daly na vědomí, že v 
případech dostatečně rozsáhlé protiprávní činnosti je možné uniknout odpovídajícím 
následkům. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. května 2013, č. j. 9 As 33/2012) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
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Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, byla žalobkyni mimo jiné uložena povinnost odtěžit 
zbývající odpad nelegálně uložený na rozhodnutím určených pozemcích v katastrálním území Líně a ve 
lhůtě do 5 dnů splnění těchto opatření písemně doložit na České inspekci životního prostředí. K vymožení 
této povinnosti byl rozhodnutím České inspekce životního prostředí, vydán exekuční příkaz a nařízena 
exekuce ukládáním donucovacích pokut. 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí byla stěžovatelce k vymožení její povinnosti uložena 
opakovaná donucovací pokuta ve výši 1 000 000 Kč. Odvolání proti uložení opakované donucovací pokuty 
žalovaný svým rozhodnutím dne 21. 8. 2008, č. j. 520/545/08, zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. 
Citované rozhodnutí žalovaného stěžovatelka napadla žalobou podanou u Městského soudu v Praze. Ten ji 
rozsudkem ze dne 28. 5. 2010, č. j. 10 Ca 260/2008 - 72, zamítl pro nedůvodnost. Proti tomuto 
rozhodnutí městského soudu nyní stěžovatelka brojí kasační stížností. 
(…) 

 
Kasační stížnost není důvodná. 
Stěžovatelka uplatnila kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Námitkou 
nepřezkoumatelnosti písm. d) citovaného ustanovení] by se Nejvyšší správní soud z povahy věci musel 
zabývat přednostně, neboť nepřezkoumatelnost rozhodnutí vylučuje jeho věcný přezkum. I když 
stěžovatelka nic konkrétního nenamítla a setrvala pouze na zcela obecném tvrzení o 
nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku, nepřezkoumatelnost rozhodnutí je vadou tak závažnou, že se 
jí Nejvyšší správní soud musí zabývat i tehdy, pokud by to stěžovatelka nenamítala, tedy z úřední 
povinnosti (ex officio). Je-li totiž rozhodnutí nepřezkoumatelné, lze jen stěží uvažovat o jeho přezkumu 
kasačním soudem, což ostatně vyplývá již z lingvistické stránky věci, kdy nepřezkoumatelné rozhodnutí 
prostě nelze věcně přezkoumat. Nelze se zabývat hmotněprávní argumentací, pokud přezkoumávané 
rozhodnutí soudu neobstojí ani po formální stránce. 
V této souvislosti je proto nutné alespoň v krátkosti poznamenat, že nepřezkoumatelnost rozhodnutí může 
nastat z důvodu jeho nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí. To prakticky znamená např. 
situaci, kdy by se městský soud nevypořádal vůbec či alespoň dostatečně s uplatněnými žalobními body, 
neprovedl by navržené důkazy a ani by řádně nevyložil, proč tak neučinil (tzv. opomenutý důkaz), z 
rozhodnutí by nebyly seznatelné jeho nosné důvody (ratio decidendi) anebo by tyto důvody neměly oporu 
ve výsledcích provedeného řízení. Nic takového však Nejvyšší správní soud v projednávané věci nezjistil. 
Závěry, ke kterým městský soud dospěl, vychází z rekapitulovaného skutkového stavu a mají oporu ve 
spisovém materiálu. Z odůvodnění napadeného rozsudku je jednoznačně seznatelné, které otázky 
městský soud považoval za rozhodné, a vzájemná souvislost jednotlivých úvah, jež soud v napadeném 
rozsudku vyslovil, je zřetelná. 
Před samotným přezkumem napadeného rozhodnutí se Nejvyšší správní soud zabýval tím, jaké kasační 
námitky může při posuzování dané věci zohlednit, protože stěžovatelka uplatnila řadu námitek, které brojí 
proti různým druhům správního řízení. Během přezkumu rozhodnutí o uložení donucovací pokuty v rámci 
správní exekuce soud posuzuje splnění podmínek pro uložení takové pokuty, které jsou stanoveny v § 129 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř.“), takto: 
exekuci nelze nebo není účelné provádět náhradním výkonem nebo přímým vynucením; výše 
donucovacích pokut nepřekročí výši nákladů na náhradní výkon, nelze-li náhradní výkon provést, 
nepřekročí 100 000 Kč; donucovací pokutu uloží exekuční správní orgán povinnému rozhodnutím; lhůta 
určená v tomto rozhodnutí k zaplacení donucovací pokuty musí činit nejméně 15 dnů ode dne nabytí 
právní moci. 
Přezkum rozhodnutí o uložení donucovací pokuty v rámci správní exekuce je tak omezen na to, zda 
rozhodnutí o uložení donucovací pokuty má náležitý podklad, tj. zda exekuce byla nařízena, zda orgánu, 
který ukládá donucovací pokutu, taková pravomoc náleží, zda jsou splněny shora uvedené podmínky § 
129 s. ř. a zda při ukládání uvedené pokuty byla dodržena pravidla řízení. 
Takto vymezený rozsah přezkumu je určující i pro řízení o kasační stížnosti, neboť platí, že kasační stížnost 
je mimořádný opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním 
soudnictví (§ 102 s. ř. s.). Pokud se městský soud mohl zabývat jen určitým okruhem otázek a tím se také 
po právu zabýval, Nejvyšší správní soud nemůže posoudit námitky jdoucí mimo takto vymezený předmět 
přezkumu. Pro posouzení kasační stížnosti to znamená, že námitky věcně zpochybňující samotný 
exekuční titul nemohou být řádným důvodem kasační stížnosti proti rozhodnutí o žalobě napadající 
rozhodnutí o uložení opakované donucovací pokuty v rámci správní exekuce. 
Nejvyšší správní soud se tak nemohl zabývat kasačními námitkami týkajícími se zjištění skutkového stavu 
v řízení před správními orgány, konkrétně zda se v daném případě skutečně jedná o odpad, kdo je jeho 
vlastníkem a zda s tímto odpadem stěžovatelka skutečně nakládá. To platí i pro posouzení toho, které 
konkrétní pozemky měly být předmětem správní kontroly, či zda stěžovatelka měla možnost prostudovat 
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správní spis. Stěžovatelku lze nicméně odkázat na jí známé rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 
11. 9. 2008, č. j. 6 As 46/2007 - 127 a č. j. 6 As 64/2007 - 141, kde byly tyto otázky rozsáhle řešeny. 
Námitky, které se nemíjí s předmětem přezkumu, brojí proti částečnému splnění vymáhané povinnosti, 
nedostatečnému odůvodnění a likvidační výši uložené donucovací pokuty. Ani zde však nemohl Nejvyšší 
správní soud stěžovatelce přisvědčit. 
K námitce částečného splnění uložené povinnosti Nejvyšší správní soud uvádí, že pokuta byla uložena k 
vymožení uložené povinnosti jako celku. Pokud stěžovatelku stíhá povinnost odtěžit odpad ze tří pozemků 
a písemně o tom zpravit Českou inspekci životního prostředí, nemůže být úspěšná námitka, která se opírá 
o údajné částečné splnění povinnosti, které stěžovatelka žádným způsobem nedoložila. 
K námitkám směřujícím proti nařízené správní exekuci lze uvést, že žalovaný ve svém rozhodnutí 
přesvědčivým způsobem vysvětlil, proč zvolil právě exekuci ukládáním donucovacích pokut. Odůvodnění 
výše ukládané exekuční pokuty věnoval samostatnou část rozhodnutí, podle které byla výše zvolena s 
ohledem na předpokládané náklady na splnění uložené povinnosti náhradním výkonem (podle 
znaleckého posudku cca 88 000 000 Kč) a výši dvou předchozích donucovacích pokut (obě po 500 000 
Kč). Městský soud toto odůvodnění správně posoudil jako přezkoumatelné a dostatečné. 
K námitce likvidační výše uložené pokuty se Nejvyšší správní soud musel zabývat povahou donucovacích 
pokut. Exekuce ukládáním donucovacích pokut má ve vztahu k ostatním způsobům provedení exekuce 
(srovnej § 112 s. ř.) doplňkovou povahu. To vyplývá ze samotného textu § 129 odst. 1 s. ř., který použití 
donucovacích pokut omezuje na případy, kdy nelze nebo není účelné provádět exekuci náhradním 
výkonem nebo přímým vynucením. Donucovací pokuta sama o sobě ke splnění uložené povinnosti 
nevede, na splnění uložené povinnosti působí nepřímo – finanční motivací povinného. Městský soud z 
takto pojímané funkce donucovací pokuty dovodil, že jejím účelem je donucení povinného, nikoliv jeho 
trestání. Proto dle městského soudu na věc není možné mechanicky aplikovat zásady správního trestání a 
hodnotit, zda pokuta má likvidační charakter. Nadto konstatoval, že v projednávané věci není výše pokuty 
ve vztahu k celkovým nákladům na splnění povinnosti nepřiměřená. 
S hodnocením přiměřenosti uložené pokuty se Nejvyšší správní soud ztotožnil. Zásahy veřejné moci do 
práv a svobod osob soukromého práva musí být přiměřené s ohledem na zvolený cíl, prostředky k jeho 
dosažení a právem chráněné hodnoty. Tento obecný ústavní princip nachází svůj odraz i v základních 
zásadách činnosti správních orgánů, podle nichž mohou správní orgány zasahovat do oprávněných zájmů 
dotčených osob pouze v nezbytné míře (§ 2 odst. 3 s. ř.). Tyto zásady se použijí i na rozhodování o způsobu 
provedení správní exekuce. Jakkoliv by bylo možné úvahu založit jen na těchto zásadách, příslušné 
zákonné ustanovení výslovně zmiňuje, že „výši pokuty exekuční správní orgán určí s ohledem na povahu 
nesplněné povinnosti“ (§ 129 odst. 2 s. ř., věta druhá). 
Na druhou stranu je třeba zohlednit i tu skutečnost, že donucovací pokuta směřuje především k vynucení 
již existující povinnosti, která v rozporu s právem nebyla doposud splněna. To se promítá i do omezení 
maximální výše uložených donucovacích pokut, jež je možné ukládat pouze do výše nákladů na náhradní 
výkon (§ 129 odst. 1 s. ř.). 
Při hodnocení, jakou relevanci může mít námitka likvidačního charakteru donucovací pokuty vůči 
právnické osobě, je nutno vyjít z toho, že splnění samotné povinnosti, která je předmětem exekuce, může 
mít z ekonomického hlediska v některých případech pro povinný subjekt zdrcující dopad. V nynějším 
případě jde např. o povinnost odstranění odpadu, který stěžovatelka protiprávně na svých pozemcích 
uložila, a náklady na jehož odstranění se dle znaleckého posudku pohybují ve výši cca 88 000 000 Kč. 
Pokud se povinná právnická osoba obává toho, že donucovací pokuta vůči ní bude mít likvidační 
charakter, Nejvyšší správní soud zastává názor, že obdobný dopad na ni může mít i splnění povinnosti, 
která je předmětem exekuce (tedy samotné odstranění odpadu). Ohrožení existence takové právnické 
osoby je ovšem nutno spatřovat především v existenci povinnosti, která je předmětem exekuce, nikoli v 
exekuci pomocí donucovacích pokut, která se k takové povinnosti pouze přidružuje. 
V nynější věci se stěžovatelce její povinnost odklidit odpad z určených pozemků nepodařilo zpochybnit ani 
v řízení před Ministerstvem životního prostředí, ani v řízení před Městským soudem v Praze či Nejvyšším 
správním soudem (srovnej výše citovaný rozsudek zdejšího soudu č. j. 6 As 64/2007 - 141), její povinnost 
tedy dále trvá. Protože stěžovatelka i přes pravomocná rozhodnutí zmíněných orgánů nezačala svou 
povinnost plnit, byly jí žalovaným postupně ukládány donucovací pokuty (první pokuta ve výši 500 000 Kč 
rozhodnutím ze dne 7. 8. 2007, č. j. ČIŽP/43/OOH/073507.25/07/ZKN, druhá pokuta ve výši 500 000 
Kč rozhodnutím ze dne 4. 4. 2008, č. j. ČIŽP/43/OOH/0703507.11/07/ZKN, třetí pokuta ve výši  
1 000 000 Kč rozhodnutím ze dne 25. 7. 2008, zn. ČIŽP/43/OOH/0703507.038/08/ZKN). 
Výše sporné donucovací pokuty představuje zlomek předpokládaných nákladů na náhradní výkon 
povinnosti odstranit odpad a stěžovatelka se plněním vlastních povinností mohla jejímu uložení vyhnout. 
Stíhá-li stěžovatelku povinnost odstranit odpad s odhadovanými náklady v řádu desítek milionů a dala-li 
důvod pro uložení (opakované) donucovací pokuty, není donucovací pokuta ve výši 1,1 % předpokládané 
částky na odstranění odpadu nepřiměřená. Řečené platí i pro uložené donucovací pokuty v jejich souhrnu, 
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neboť jimi byla v rozmezí téměř jednoho roku uložena částka ve výši pouhých 2,2 % předpokládané částky 
na odstranění následků protiprávního jednání stěžovatelky. 
Nejvyšší správní soud tedy dospěl ve shodě s městským soudem k závěru, že donucovací pokuta je 
přiměřená a může obstát, čemuž v dané věci nebránilo ani tvrzení stěžovatelky o likvidačním dopadu 
takové pokuty. 
Ve vztahu k námitce likvidačního charakteru pokuty lze rovněž uvést, že stěžovatelka je právnickou 
osobou založenou za účelem podnikání (§ 56 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů). Jako taková vstupovala do svého právního života s vědomím rizik a povinností, 
které s sebou podnikání nese. Stěžovatelka tyto povinnosti nerespektovala a dala tím vzniknout 
protiprávní situaci, k jejímuž odstranění je povinna na základě pravomocných rozhodnutí orgánů státní 
správy a správních soudů. Pokud by správní orgány rezignovaly na vymáhání pravomocně uložené 
povinnosti, která je pouhým následkem vlastní dlouhodobé protiprávní činnosti stěžovatelky, dovolily by jí 
vyhnout se odpovědnosti, která ji stíhá. Zároveň by tím ohrozily efektivní uplatňování práva a daly na 
vědomí, že v případech dostatečně rozsáhlé protiprávní činnosti je možné uniknout odpovídajícím 
následkům. 
(…) 
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I. Provoz kompostárny v rozporu s provozním řádem 
II. Odůvodnění výše uložené pokuty 
 
k ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Stanovení maximálního přípustného poměru konkrétního odpadu je i dle vyjádření správních 
orgánů vedeno úmyslem upřesnit technologický postup kompostování a omezit koncentraci 
škodlivých látek. Nedodržení předepsaného postupu a skladby kompostu by totiž mohlo vést ke 
vzniku toxického produktu, který by byl způsobilý závažným způsobem poškodit půdu. V 
takovém případě je třeba spornou podmínku vykládat v tom smyslu, že je rozhodné překročení 
15 % čistírenských kalů ve vztahu k aktuálně přijatému celkovému množství odpadů, nikoli k 
množství odpadů přijatých za celý rok. 
 
II. Podle bodu 4.1.1 obou provozních řádů provozovatel zařízení a obsluha zařízení zajišťují mj. 
kontrolu dokumentace a vizuální kontrolu přijímaného odpadu. Podle bodu 4.1.2 mohou 
obsluhu zařízení tvořit pouze stálí zaměstnanci starší 18 let. Žalovaný i městský soud ve svých 
rozhodnutích vyložili, že přejímka odpadů proškoleným řidičem, který však není zaměstnancem 
stěžovatelky, tuto podmínku nesplňuje. Nejvyšší správní soud se s tímto hodnocením ztotožnil. 
III. Dle § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „s. ř.“), má správní orgán v odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvést i úvahy, kterými se řídil 
při hodnocení podkladů pro rozhodnutí a při výkladu právních předpisů. Z této povinnosti však 
opět nelze dovodit povinnost uvést konkrétní ustanovení aplikovaného zákona [srov. formulaci  
§ 68 odst. 2 s. ř. („uvede … právní ustanovení“) a formulaci § 68 odst. 3 s. ř. („uvedou … 
úvahy“)]. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. srpna 2013, č. j. 9 As 84/2012) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
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Česká inspekce životního prostředí, udělila žalobkyni svým rozhodnutím ze dne 11. 5. 2009 pokutu ve výši 
600 000 Kč. Pokuta byla uložena dle § 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění účinném v době rozhodnutí, za 
porušení § 19 odst. 1 písm. c) téhož zákona. Stěžovatelka se měla dle ČIŽP dopustit správního deliktu 
tím, že do kompostárny Jíkev přijímala pouze jeden druh odpadu (kaly z čištění komunálního odpadu, č. 
19 08 05 Katalogu odpadů) v rozporu s podmínkou stanovenou pod č. 4 v povolení vydaném rozhodnutím 
Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 3. 1. 2005, Dle této podmínky bylo možné do kompostárny 
přijímat pouze 15 % uvedeného odpadu z celkového množství přijatých odpadů. Dále stěžovatelka v roce 
2007 a části roku 2008 nezajistila přítomnost vlastních zaměstnanců při přejímce odpadů do zařízení v 
kompostárně Jíkev a v roce 2008 v kompostárně Velké Číčovice. 
Žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky proti výše popsanému rozhodnutí ČIŽP a toto rozhodnutí potvrdil. 
Žalovaný sice dospěl k závěru, že ČIŽP se v řízení dopustila dílčího procesního pochybení, protože o 
námitkách proti protokolu o kontrolních zjištěních nevedla samostatné řízení, ale vypořádala je až v 
oznámení o zahájení správního řízení. To však nemělo na postavení stěžovatelky žádný vliv, neboť nebyla 
zkrácena na svých právech. Skutková zjištění ČIŽP a z nich plynoucí právní závěry žalovaný plně 
akceptoval. Žalovaný zároveň, zamítl odvolání stěžovatelky proti usnesení ze dne 7. 4. 2009, jímž ČIŽP 
stanovila stěžovatelce lhůtu pro vyjádření k podkladům pro rozhodnutí. ČIŽP sice nesprávně posoudila 
toto odvolání jako vyjádření k zahájenému řízení o správní pokutě, žalovaný ale toto pochybení odstranil 
tím, že věc v odvolacím řízení také posoudil. 
Citovaná rozhodnutí žalovaného stěžovatelka napadla žalobou podanou u Městského soudu v Praze. Ten ji 
rozsudkem ze dne 4. 4. 2012, č. j. 7 Ca 273/2009 - 51, částečně odmítl pro nepřípustnost a ve zbytku 
zamítl pro nedůvodnost. Nepřípustnost žaloby městský soud shledal v části, jíž stěžovatelka napadla výše 
citované rozhodnutí ze dne 23. 7. 2009, neboť šlo o rozhodnutí procesní povahy, jímž se nekončí správní 
řízení a nebylo jím zasaženo do práv stěžovatelky. K závěru o nedůvodnosti části žaloby směřující 
rozhodnutí ze dne 23. 7. 2009, městský soud dospěl z důvodu, že žalovaný dostatečně vypořádal námitky 
stěžovatelky a procesní pochybení před správními orgány na postavení stěžovatelky neměla vliv. Věc byla 
posouzena správně a udělená pokuta není ve vztahu k závažnosti pochybení stěžovatelky nepřiměřená. 
Proti tomuto rozsudku městského soudu nyní stěžovatelka brojí kasační stížností. 
(…) 
Kasační stížnost není důvodná. 
(…) 
Třetí kasační námitkou stěžovatelka brojí proti posouzení významu stanoveného podílu kalů z čištění 
komunálního dopadu. K provozu kompostárny Jíkev byl udělen souhlas rozhodnutím Krajského úřadu 
Středočeského kraje ze dne 3. 1. 2005, č. j. 10510od85121/04/OŽP-Sk. Toto rozhodnutí stanoví dvě 
podmínky vztahující se k množství zpracovávaného odpadu. V bodu 3. omezuje celkové množství odpadu 
přijatého do kompostárny na 950 tun za rok (toto množství bylo následně zvýšeno, pro posouzení věci to 
ovšem nemá význam). Podle bodu 4. nesmí množství kalů přijatých z čištění vod překročit 15 % celkově 
přijatých odpadů. 
Stěžovatelka je toho názoru, že těchto 15 % se vztahuje k celkovému množství odpadu, které 
kompostárna může za rok přijmout (tj. původně 950 tun). Jinými slovy, pokud stěžovatelka ve své 
kompostárně naplní toliko 15 % celkového povoleného množství pro daný rok, je přípustné, aby přijímala 
jen jeden druh odpadů. 
Nejvyšší správní soud při posouzení věci vyšel z textu příslušného provozního řádu, posoudil účel 
stanovené podmínky a dospěl k závěru, že této kasační námitce není možné přisvědčit. Proti úvahám 
stěžovatelky svědčí již samotný text podmínky, který hovoří o množství celkově přijatých odpadů. Vztahuje 
se tedy k celku již přijatých odpadů, ne k množství celkově přijatelných odpadů. Protože jazykový výklad 
představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě a je pouhým východiskem pro 
objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97, publ. pod 
č. 30/1998 Sb.), zvážil Nejvyšší správní soud i smysl takto stanovené podmínky. 
Stanovení maximálního přípustného poměru konkrétního odpadu je i dle vyjádření správních orgánů 
vedeno úmyslem upřesnit technologický postup kompostování a omezit koncentraci škodlivých látek. 
Nedodržení předepsaného postupu a skladby kompostu by totiž mohlo vést ke vzniku toxického produktu, 
který by byl způsobilý závažným způsobem poškodit půdu. V takovém případě je třeba spornou podmínku 
vykládat v tom smyslu, že je rozhodné překročení 15 % čistírenských kalů ve vztahu k aktuálně přijatému 
celkovému množství odpadů, nikoli k množství odpadů přijatých za celý rok. 
Opačný závěr by vedl k tomu, že stěžovatelka nemusí přijmout žádný jiný odpad, než jsou čistírenské kaly. 
V kompostárně by se jí pak hromadil odpad ze 100 % tvořený čistírenským kalem nezpůsobilým ke 
kompostování. Závěr o překročení stanoveného limitu na konci kalendářního roku by se pak vztahoval k 
již vyzrálému kompostu, který by nebyl způsobilý k dalšímu zemědělskému využití. Tvrzení stěžovatelky, že 
stanovená skladba kompostu je pouze doporučená, Nejvyšší správní soud rovněž nemohl přijmout. Je 
samozřejmé, že při výrobě kompostu nelze docílit naprosto přesných poměrů. Na druhou stranu však 
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souhlas s provozováním kompostárny Jíkev výslovně stanoví, že množství kalů přijatých z čištění vod 
nesmí překročit 15 % celkově přijatých odpadů. Jakkoliv je možné uvažovat o přípustnosti drobných 
odchylek vzniklých biologickými procesy v průběhu zrání kompostu, podmínka 15 % čistírenských kalů 
jednoznačně není pouhým doporučením a nebyla dodržena, pokud stěžovatelka dovážela pouze 
čistírenský kal a hnůj. Argumentaci městského soudu a žalovaného ve vztahu ke smyslu sporné podmínky 
tak Nejvyšší správní soud shledal přesvědčivou a logickou. Z toho důvodu námitce stěžovatelky 
nepřisvědčil. 
Povinností stěžovatelky je provozování kompostárny nejen v souladu se zákonem a provozním řádem, ale 
také v souladu s jejím účelem. Jak již z názvu zařízení vyplývá, kompostárna je zařízení určené k výrobě 
kompostu, hromadění čistírenského kalu bez následného zpracování do kompostu účelem kompostárny 
není, stejně tak jako kompostárna nemá sloužit jen jako překladiště pro odvoz odpadu do dalších 
provozoven stěžovatelky. 
Čtvrtá kasační námitka brojí proti posouzení rozsahu povinnosti zajistit přejímku dodávaných odpadů 
vlastními zaměstnanci. Dle stěžovatelky dostačuje, aby přejímku odpadů prováděl proškolený dovozce, 
který odpad zkontroluje dvakrát: při vlastní přejímce před nakládkou a po dodání do kompostárny před 
skládkou dodaného odpadu. Nejvyšší správní soud při posouzení důvodnosti této námitky vycházel z 
provozního řádu kompostárny v Jíkvi (součást výše citovaného rozhodnutí o udělení souhlasu s 
provozováním kompostárny Jíkev) a provozního řádu kompostárny Číčovice (součást rozhodnutí Krajského 
úřadu Středočeského kraje). Podle bodu 4.1.1 obou provozních řádů provozovatel zařízení a obsluha 
zařízení zajišťují mj. kontrolu dokumentace a vizuální kontrolu přijímaného odpadu. Podle bodu 4.1.2 
mohou obsluhu zařízení tvořit pouze stálí zaměstnanci starší 18 let. Žalovaný i městský soud ve svých 
rozhodnutích vyložili, že přejímka odpadů proškoleným řidičem, který však není zaměstnancem 
stěžovatelky, tuto podmínku nesplňuje. Nejvyšší správní soud se s tímto hodnocením ztotožnil. 
Posuzovaná podmínka má zaručit důkladnou a odbornou kontrolu přijímaného odpadu a tím zabezpečit i 
zákonnost a bezpečnost nakládání s látkami, které mohou být životnímu prostředí škodlivé. Není proto 
přípustné stanovenou povinnost nerespektovat. 
Pátá kasační námitka brojí proti odůvodnění výše uložené pokuty, neboť žalovaný neuvedl konkrétní 
zákonná ustanovení a neuvedl měřítka, podle kterých hodnotil výši pokuty. Nejvyšší správní soud ani této 
námitce nepřisvědčil. Jak již uvedl městský soud, z rozhodnutí žalovaného je jasné, že za rozhodující 
považoval závažnost porušení právní povinnosti ze strany stěžovatelky. Dále se žalovaný ztotožnil se 
závěry rozhodnutí prvního stupně. Dle § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř.“), má správní orgán v odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvést i úvahy, 
kterými se řídil při hodnocení podkladů pro rozhodnutí a při výkladu právních předpisů. Z této povinnosti 
však opět nelze dovodit povinnost uvést konkrétní ustanovení aplikovaného zákona [srov. formulaci § 68 
odst. 2 s. ř. („uvede … právní ustanovení“) a formulaci § 68 odst. 3 s. ř. („uvedou … úvahy“)]. Při absenci 
této povinnosti musí správní orgán druhého stupně naplnit výše uvedené požadavky na přesvědčivé 
odůvodnění. Tomu žalovaný dostál. 
(…) 
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I. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu 
II. Odejmutí osvědčení 
 
k ustanovení § 6 odst. 4, § 7 odst. 1, 2 a 3, § 9 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 6 odst. 1 a 2, § 8 vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Kontrolní mechanismus, stran toho, zda bylo řádně osvědčeno (prokázáno) původcem či 
oprávněnou osobou, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, a že tak nepodléhá režimu pro 
nakládání s odpadem nebezpečným, je svěřen orgánům, jimž je kopie osvědčení o vyloučení 
nebezpečných vlastností povinně neprodleně předkládána. 
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II. Předmětem správního řízení o odejmutí osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 
odpadů tak není prokázání (a zjišťování), zda konkrétní odpad má či nemá nebezpečné 
vlastnosti, jak se žalobce mylně dovolává, ale předmětem tohoto řízení je, zda původcem (či 
oprávněnou osobou) předložené osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů 
prokazuje vyloučení těchto vlastností u hodnoceného odpadu. 
 
III. Nedostatky Osvědčení, resp. jeho závěru, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, nejsou ani 
ve znaleckém posudku, z něhož Inspekce vychází, postaveny na toliko nedostatku formálního 
zdůvodnění, ale předně na tom, že v Osvědčení absentuje základní informace o složení 
hodnoceného odpadu, znečišťujících složek, které jej mohou činit nebezpečným, že v něm 
nejsou postiženy podíly jednotlivých druhů čištěných odpadních vod, že závěry nelze učinit na 
základě výsledku jednoho směsného jednodenního vzorku odpadu, který není možno považovat 
za reprezentativní (když i podle navrhovaného plánu odběru vzorků je si pověřená osoba vědoma 
variability složení odpadu), a to za situace, kdy dokumentace o odběru vzorku vzbuzuje 
pochybnost o jeho identifikaci a nakládání s ním, při absenci dalších podkladů, na které se závěr 
v konkrétním případě odvolává. 
 
IV. Osvědčení má obsahovat všechny přílohy, na základě nichž bylo vydáno, a povinnost prokázat 
Osvědčením, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, stíhá původce, který o hodnocení požádal. 
 
V. Osvědčení nemůže vycházet obecně z předpokladu, že pověřená osoba postupující dle § 6 
odst. 2 vyhlášky (jak opakovaně žalobce tvrdí o ing. Kovářovi) veškeré podstatné aktuální 
znalosti o složení o odpadu a procesech v zařízení žalobce má, a tudíž může zodpovědně 
prohlásit, „že odpad uvedenou konkrétní nebezpečnou vlastnost nemá“, ale musí být tento závěr 
– úvaha opřen o aktuální konkrétní zjištění, např. právě o výstupy z provozních odběrů vzorků 
odpadů 4x ročně v době platnosti předchozího osvědčení, a tyto protokoly o odběru vzorků a 
výsledky rozborů k této úvaze- zdůvodnění písemného úsudku- v Osvědčení jako podklad 
připojeny a správnost úsudku jimi tak doložena.   
 
 
 (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. května 2013, č.j.10A 125/2011-53) 
 (Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:   
 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí (dále jen „Inspekce) ze dne 24. 9. 2010, bylo podle § 9 
odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), 
žalobci odebráno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu kat. č. 19 08 14 Kaly z jiných 
způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod č. 19 08 13, vydané dne 1. 1. 2009 osobou 
pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a to z důvodu, že nebyly dodrženy postupy a 
metody stanovené vyhl. č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  
Podle výroku tohoto rozhodnutí se konkrétně jedná o nedodržení metod při hodnocení nebezpečné 
vlastnosti: 
H1 - Výbušnost, jelikož vyloučení této nebezpečné vlastnosti je zdůvodněno pověřenou osobou 
nedostatečně, bez konkrétního důkazu, což je v rozporu s § 6 odst. 2 vyhlášky a nebyl dodržen ani 
stanovený postup a metoda stanovená v příloze č. 3 bodu 1 vyhlášky; 
H4 - Dráždivost, H5 Škodlivost, H6 Toxicita, H7 Karcinogenita, H8 Žíravost, H10 Teratogenita a H11 
Mutagenita, jelikož při vyloučení nebezpečných vlastností předmětného odpadu nebyly dodrženy metody 
uvedené v příl. č. 3 bodu 3 vyhlášky; nedodržení této metody spočívá v absenci podkladů o obsahu 
chemických látek v odpadu; 
H12 - Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem a kyselinami, 
jelikož provedená výluhová zkouška není metodou pro vyloučení této nebezpečné vlastnosti H12 dle bodu 
č. 5 přílohy č. 3 vyhlášky. 
Při vydávání osvědčení nebyl u nebezpečných vlastností H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 
životního prostředí při nebo po jejich odstranění a H14 Ekotoxicita dodržen stanovený postup, neboť v 
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rozporu s ust. § 6 odst. 8 vyhlášky, při hodnocení těchto nebezpečných vlastností nebyla zohledněna 
možnost kvalitativní změny předmětného odpadu. 
Vzhledem k tomu, že vznikly pochybnosti, zda při zpracování Osvědčení byly dodrženy metody a postupy 
dle vyhlášky, bylo Inspekcí zadáno z důvodu objektivního posouzení zpracování znaleckého posudku, který 
měl stanovit zda: 
1. Pověřená osoba dodržela stanovené postupy a metody podle vyhlášky pro hodnocení jednotlivých 
nebezpečných vlastností (H1-H3,H12-H14) hodnoceného odpadu popsané v Osvědčení a dokumentační 
zprávě, 
2. Mohla na základě v Osvědčení a dokumentační zprávě popsaného způsobu hodnocení pověřená osoba 
bez pochyb vyloučit jednotlivé nebezpečné vlastnosti (H 1 až H3,H12- H14), 
3. Byla pověřenou osobou dostatečným způsobem stanovena četnost ověření stanovených nebezpečných 
vlastností, 
4. Mohla spolupracující osoba na základě poskytnutých podkladů pro posouzení vyhodnotit veškeré 
zbývající nebezpečné vlastnosti (H4 až H11), 
5. Dodržela spolupracující pověřená osoba stanovené postupy a metody podle vyhlášky pro hodnocení 
jednotlivých nebezpečných vlastností (H4 až H11) hodnoceného odpadu popsané v Osvědčení a 
dokumentační zprávě? 
K jednotlivým otázkám 1.- 5. následně Inspekce uvedla závěry konstatované ve znaleckém posudku č. 70-
09-45 ze dne 11. 9. 2009 ve vztahu k jednotlivým vlastnostem a k hodnocení pověřenou osobou v 
Osvědčení a na základě toho učinila závěr, zda postup pověřené osoby či spolupracující osoby byl v 
souladu s vyhláškou (str. 2-6). Dále poukázala na to, že protokol o kontrolním zjištění ze dne 4. 1. 2010 
byl žalobci doručen, byla mu zaslána i kopie znaleckého posudku a podány námitky proti protokolu a 
následný postup v zahájeném řízení o odejmutí Osvědčení a vypořádala námitky proti protokolu o 
kontrolním zjištění procesní (A, str. 7) a věcné (B, str. 8). (relevantní závěry soud uvede ve vztahu 
k žalobním bodům níže). Soud poznamenává, že předběžné závěry Inspekce vycházející ze znaleckého 
posudku byly žalobci sděleny již v Protokolu o kontrolním zjištění a přejaty i do Oznámení o zahájení 
správního řízení. 
V odvolání proti tomuto rozhodnutí Inspekce žalobce namítal, že: 
1. Jediným podkladem, o který Inspekce opřela své rozhodnutí, je znalecký posudek i přes námitky 
žalobce vůči zpracovatelce jejíž podjatost namítal opakovaně a přesto závěry přejala; námitka podjatosti 
byla usnesením ze dne 26. 8. 2010 odmítnuta, proti tomuto usnesení bylo podáno odvolání, o kterém 
nebylo v době podání odvolání proti rozhodnutí Inspekce dosud rozhodnuto. 
2. Inspekce nesplnila svou povinnost stanovenou v § 65 odst. 2 správního řádu, neboť přerušila řízení 
usnesením z 12. 7. 2010 a doposud nevyrozuměla žalobce o tom, že se v řízení pokračuje, žalobce z toho 
dovozoval, že se Inspekce rozhodla vyčkat do doby rozhodnutí o odvolání v otázce podjatosti, vydání 
finálního rozhodnutí bylo proto překvapivé a nelogické. 
3. Znalkyně při zpracování posudku pochybila Důvodem takového hodnocení, kromě rigidního přístupu, je 
i to, že znalkyně odpad nikdy neviděla (na ČOV nikdy nebyla) a není odborníkem ve vodním hospodářství, 
vyvstává pochybnost o jejím odborném zaměření pro zpracování znaleckého posudku. 
4. Protože Inspekce všechny námitky žalobce proti nesprávným závěrům znalkyně bez vysvětlení 
nekriticky a neodborně odmítala a plně se držela závěrů posudku, požádal žalobce jiného soudního znalce 
o vypracování znaleckého posudku, který má posoudit jak odebrané Osvědčení, tak i závěry posudku 
Žalovaný odvolání zamítl.  
Po rekapitulaci odvolacích námitek dospěl žalovaný k závěru, že o otázce podjatosti bylo odvolacím 
orgánem rozhodnuto rozhodnutím ze dne 20. 12. 2010 a odkázal na jeho odůvodnění.  
Námitku ad 2. shledal z části důvodnou potud, že k přerušení řízení došlo z důvodu probíhajícího řízení o 
předběžné otázce, tento postup byl nesprávný, neboť smyslem přerušení správního řízení podle § 64 odst. 
1 písm. c) správního řádu je nepokračovat v řízení z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce nebo 
podání podnětu k takovému řízení u jiného příslušného správního orgánu. Otázka podjatosti znalkyně byla 
řešena v rámci řízení o odejmutí Osvědčení zahájeném 13. 4. 2010, žádné zvláštní řízení o předběžné 
otázce tak nebylo zahájeno, a proto nebyl dán důvod k přerušení. S námitkou žalobce tedy lze souhlasit, 
měl být o pokračování v řízení náležitě vyrozuměn, Inspekce tak neučinila a nedostála své povinnosti, 
nicméně vzhledem k povaze a výsledku řízení, neměl tento postup na další řízení či soulad napadeného 
rozhodnutí s právními předpisy vliv (§ 89 odst. 2 věta třetí správního řádu). 
K odvolacímu důvodu ad 3. žalovaný uvádí, že vyhláška v ust. § 6 odst. 2 umožňuje provést hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů i podle zdůvodněného písemného úsudku pověřené osoby 
vypracovaného na základě podkladů předložených žadatelem. Odvolatel (žalobce) zastává názor, že právě 
tímto způsobem provedla u některých částí hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřená osoba v 
jím zpracovaném osvědčení, který nepřítomnost nebezpečné vlastnosti H1 Výbušnost v osvědčení 
odůvodnil tím, že odpadní kal ČOV SN nemůže vzhledem ke způsobu jeho vzniku a složení mít tuto 
nebezpečnou vlastnost. Stejnou formulaci má i hodnocení vlastnosti H3-A (Vysoká hořlavost). Pokud by 
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toto hodnocení mělo být v souladu s ust. § 6 odst. 2 vyhlášky, musela by tato úvaha být řádně 
zdůvodněna, podložena patřičnými podklady atd. Osvědčení ovšem v žádné části neobsahuje údaje o 
složení odpadu, na které se k hodnocení výbušnosti odvolává. Pověřená osoba zřejmě vycházela z dalších 
informací, které nejsou v dokumentační zprávě Osvědčení obsaženy. 
Podobně pověřená osoba při hodnocení absence nebezpečné vlastnosti H12 (Schopnost uvolňovat vysoce 
toxické a toxické plyny ve styku s vodou nebo kyselinami) odvolává na důkaz této skutečnosti v podobě 
rešerše. V dokumentační zprávě Osvědčení však žádné rešeršní informace, které mají představovat o 
tomto důkaz, nejsou. Z těchto důvodů je nutné konstatovat, že vyloučení nebezpečné vlastnosti H12 bylo 
zdůvodněno nedostatečně a bez konkrétních důkazů. 
Odborný úsudek pověřené osoby musí být zdůvodněn náležitým způsobem, pouhé konstatování 
skutečností bez konkrétních důkazů je z hlediska hodnocení nebezpečných vlastností odpadů způsobem 
podle § 6 odst. 2 nedostačujícím. Na základě uvedeného žalovaný konstatoval, že znalkyně při zpracování 
posudku nepochybila, když neuznala soulad v podobě odborných úvah pověřené osoby s ust. § 6 odst. 2 
vyhlášky a v tomto směru se žalovaný s jejími názory ztotožnil. 
Podjatost či odborná nezpůsobilost znalkyně nebyla shledána a tím způsobené nedostatky jejího posudku 
odvolací orgán vyloučil již ve zmíněném pravomocném rozhodnutí ze dne 20. 12. 2010. 
K odvolatelem dne 7. 2. 2010 předloženému listinnému důkazu: znaleckému posudku „Posouzení 
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu č. Os/13/08/Kov pro Spolanu Neratovice - Revizní 
posudek“ zpracovanému znalcem v lednu 2011, žalovaný uvedl, že tento revizní posudek sice kriticky 
posuzuje zpracování znaleckého posudku znalkyně ale adekvátně nevyvrací nedodržení postupu a metod 
stanovených vyhláškou v předmětném Osvědčení zpracovaném Ing. Lubomírem Kovářem. Příkladem 
může být posouzení hodnocení vlastností uvedených ve třetím bodě odůvodnění (H1, H3-A, H12), které 
absenci konkrétních důkazů nijak odborně neospravedlňuje. V souladu se zásadou volného hodnocení 
důkazů proto žalovaný dospěl k závěru, že revizní posudek důvody pro odebrání Osvědčení nevyvrací. 
V bodě IV. shrnuje jím vznášené námitky 
1) Předně namítal podjatost znalkyně a nedostatek odborné způsobilosti k vydání znaleckého posudku 
Znalkyně se přitom v provozu žalobce na místě vzniku kalu nebyla nikdy ani podívat ani si nevyžádala 
žádné údaje o způsobu systému a technologii čištění odpadních vod. Žalobce považuje za pochybení, 
které způsobuje vadnost znaleckého posudku i fakt, že pro hodnocení vlastností zdravotnických si 
znalkyně vyžádala odborné stanovisko z Národní referenční laboratoře hygieny půdy a odpadů, SZÚ, která 
není znaleckým ústavem. 
2) Žalobce si je vědom, že ust. § 10 odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících umožňuje znalci přibrat si k 
posouzení zvláštních dílčích otázek konzultanta, tento postup však musí být řádně zdůvodněn a v případě 
posudku znalkyně takové zdůvodnění absentuje, navíc hodnocení vlastností H4-H11 je dle názoru žalobce 
zcela v rozporu s citovaným ustanovením. 3)  
V bodě V. žalobce tvrdí, že 
1) Dle hmotněprávní úpravy podstatou sporu o odebrání Osvědčení je nejen hodnocení toho, zda 
osvědčení bylo vydáno v souladu s příslušnými právními předpisy, konkrétně zda hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů bylo provedeno způsobem souladným zejména s požadavky uvedené vyhlášky, ale i 
posouzení, zda Osvědčením osvědčované skutečnosti jsou pravdivé. Žádný orgán se takovouto otázkou 
nezabýval. 
2) Podstatnou otázkou je nejen výklad ust. § 6 odst. 2 citované vyhlášky, ale i to, zda případné formální 
nedostatky osvědčení, zejména v jeho odůvodnění, jsou na závadu skutečnostem zjištěným pověřenou 
osobou. Stěžejním je, zda skutečnost, že pověřená osoba příliš stručně odůvodnila své závěry, mění něco 
na jím provedených zjištěních. Podstatou Osvědčení je totiž potvrzení, že odpad má či nemá nebezpečné 
vlastnosti. Osvědčení tak mělo být hodnoceno i po této stránce a nejen po stránce formální, která se 
omezila výlučně na polemiku o oprávnění pověřené osoby provést hodnocení „i podle zdůvodněného 
úsudku vypracovaného na základě podkladů předložených žadatelem“. 
Pod bodem VI. žalobce namítá, že 
1) Ust. § 6 odst. 2 vyhlášky umožňuje provést hodnocení nebezpečných vlastností odpadů i podle 
zdůvodněného písemného úsudku pověřené osoby vypracovaného na základě podkladů předložených 
žadatelem. 
2) Pokud tedy pověřená osoba Ing. Kovář takto postupoval při hodnocení vlastnosti H1,H12 a H3-A, pak 
má za to, že nepochybil.  
3) Žalobce s tímto výkladem nesouhlasí. Nezpochybňuje fakt, že úsudek má být náležitě písemně 
zdůvodněn, ale nikde není uvedeno, že ono zdůvodnění, byť písemné, musí být součástí Osvědčení. 
Skutečnost, že v odůvodnění Osvědčení nějaký důkaz chybí, ale pověřená osoba s takovou informací 
pracuje, což je případ Ing. Kováře, neznamená a priori vadnost posouzení, jedná se pouze o vadu 
zdůvodnění úsudku, nikoliv o vadu jeho správnosti Z Osvědčení je patrné, že Ing. Kovář pro vytvoření svého 
úsudku měl dostatek praxe, zkušeností a podkladů, které cituje ve svém osvědčení, tyto podklady ovšem 
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nepřipojil k osvědčení. Nejedná se o vadu úsudku, ale o pouhé pochybení formálního charakteru, které je 
možné snadno napravit vyžádáním si takových podkladů od žalobce nebo pověřené osoby. 
4) Pokud se tedy Ing. Kovář odvolává na rešerše či jiné dokumenty, které ovšem nepřipojil k vydanému 
Osvědčení, tak to zcela jistě není vada Osvědčení spočívající v absenci písemného zdůvodněného úsudku, 
pro takové formální pochybení není důvod odebírat osvědčení. 
5) Absence konkrétních znalostí provozu a hodnocených odpadů nutně zapříčinila chyby při znaleckém 
hodnocení  
Žalovaný ve vyjádření k žalobě vlastním žalobním bodům v části V. a VI. žaloby oponuje: 
Žalovaný trvá na tom, že pakliže vydané osvědčení zcela postrádá odůvodnění v něm učiněných závěrů, 
nelze dané závěry považovat za relevantní, respektive učiněné v souladu se zákonem. Osvědčení tímto 
prakticky postrádá možnost přezkoumání jím učiněných závěrů. 
 
Městský soud O námitkách žalobce uvážil takto: 
Podle ust. § 6 odst. 1 zákona o odpadech (ve znění platném k datu vydání Osvědčení i rozhodování 
správního orgánu) původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad 
do kategorie nebezpečný, je-li a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím 
právním předpise, nebo b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které 
činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo c) smíšen nebo znečištěn 
některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 
předpise. Podle odst. 2) tohoto ustanovení „Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, 
povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje 
podmínky uvedené v odstavci 1.“ 
Podle ust. § 6 odst. 4 zákona o odpadech „Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá žádnou z 
nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však 
povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví 
pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“. 
Z uvedeného vyplývá, že zákon o odpadech stojí na principu předběžné opatrnosti v tom smyslu, že jako s 
nebezpečným odpadem je nutno nakládat nejen s odpadem zařazeným do Seznamu nebezpečných 
odpadů, ale i s takovým, který je smíšen nebo znečištěn /dle odst. 1, písm. b), c)/, a to vždy, má–li odpad 
jednu nebo více nebezpečných vlastností vymezených v příloze č. 2 k tomuto zákonu (odst. 2). Režim 
stanovený pro nakládání s odpadem jako nebezpečným pak není závazný pro původce jen tehdy, jestliže 
osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáže, že odpad (smíšený nebo znečištěný) 
nemá žádnou z nebezpečných vlastností, přitom však je zavázán ověřovat průběžně, zda odpad tyto 
vlastnosti nemá; četnost a způsob ověřování vlastností odpadu (že stále nemá žádnou z nebezpečných 
vlastností) je stanoven v osvědčení (jehož platnost nesmí být delší než 4 roky, § 9 odst. 2 zákona o 
odpadech). 
Osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu tak původce (oprávněná osoba) prokazuje, že na 
nakládání s konkrétním odpadem dopadá mírnější režim. Je proto původce oprávněn podle ust. § 7 odst. 
1 zákona o odpadech, domnívá-li se, že odpad, který splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) 
nebo c), nemá žádnou z nebezpečných vlastností, požádat o hodnocení nebezpečných vlastností tohoto 
odpadu. Toto hodnocení provádí (§ 7 odst. 2 a 3) u vlastností dle příl. č. 2 pod označením kódem H1, H2, 
H3-A, H3-B, H12, H14 a H15 osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí, ostatní nebezpečné 
vlastnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu hodnotí osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví. 
Dle § 9 odst. 1 zákona o odpadech nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba na základě 
žádosti původce nebo oprávněné osoby a zjistí-li pověřená osoba, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost 
nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, v opačném případě písemně 
sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností. Kopii tohoto 
osvědčení nebo sdělení zašle původce nebo oprávněná osoba neprodleně České inspekci životního 
prostředí a krajskému úřadu příslušnému podle místa nakládání s odpadem. 
Zákon o odpadech pak v ust. § 9 odst. 2 stanoví obecně náležitosti osvědčení tak, že v něm pověřená 
osoba vymezí vždy: druh a původ odpadu, na který se osvědčení vztahuje, vyhodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než 4 roky“. 
Konkrétní obsah žádosti původce o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, obsah osvědčení a 
kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (dle zmocnění § 9 odst. 6 zákona o 
odpadech) stanovilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou č. 376/2001 
Sb. Ust. § 9 odst. 2 zákona o odpadech rovněž stanoví, že „ Osvědčení pozbývá platnosti okamžitě, když u 
původce nebo oprávněné osoby dojde ke změně technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní složení 
odpadu nebo jeho vlastnosti“. 
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Kontrolní mechanismus, stran toho, zda bylo řádně osvědčeno (prokázáno) původcem či oprávněnou 
osobou, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti a že tak nepodléhá režimu pro nakládání s odpadem 
nebezpečným, je svěřen orgánům, jimž je kopie osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností povinně 
neprodleně předkládána, a tyto mohou buď (§ 9 odst. 3 zákona o odpadech) pozastavit platnost 
osvědčení, „vzniknou-li pochybnosti o dodržení správných metod nebo postupu stanovených pro 
hodnocení... …nebo způsobu a četnosti kontrol... ...nebo o výsledku hodnocení nebezpečných vlastností“ 
nebo (§ 9 odst. 4 zákona o odpadech) odejmout osvědčení, „jestliže nebyly dodrženy metody nebo postup 
stanovený pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu nebo nebezpečné vlastnosti nebyly hodnoceny 
správně“. 
Předmětem správního řízení o odejmutí osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů tak není 
prokázání (a zjišťování), zda konkrétní odpad má či nemá nebezpečné vlastnosti, jak se žalobce mylně 
dovolává, ale předmětem tohoto řízení je, zda původcem (či oprávněnou osobou) předložené osvědčení o 
vyloučení nebezpečných vlastností odpadů prokazuje vyloučení těchto vlastností u hodnoceného odpadu. 
Osvědčení má průkazní sílu - ve smyslu argumentace žalobce „Osvědčením osvědčované skutečnosti jsou 
pravdivé“ - v případě, že pověřená osoba při jeho zpracování, resp. při hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu dodrží metody a postupy pro toto hodnocení zákonem (resp. vyhláškou dle zákonného zmocnění) 
stanovené a pakliže ano, zda na základě nich učinila správný závěr, když a contrario platí, že při 
nedodržení metod a postupů nelze mít závěr za správný (nemá totiž dostatečnou oporu). Je tak rozhodné, 
zda Osvědčení má nejen formálně náležitosti požadované vyhláškou (§ 8 vyhl. č. 376/2001 Sb.), ale i zda 
jeho obsah svědčí tomu, že byl při hodnocení dodržen postup stanovený pro získání relevantního závěru, 
aplikována závazně stanovená kritéria, metody a postupy pro hodnocení jednotlivých nebezpečných 
vlastností. 
Soud neshledal důvodnou námitku žalobce, že Osvědčení vydané pověřenou osobou 1. 1. 2009, o jehož 
odejmutí bylo Inspekcí rozhodnuto, a tento postup žalovaným aprobován, bylo odejmuto toliko z 
formálních důvodů, tj. nedostatku či neúplnosti či přílišné stručnosti „zdůvodnění písemného úsudku“ 
pověřenou osobou ve smyslu ust. § 6 odst. 2 vyhlášky /bod V/2, 4), bod VI/1) – 6)/. 
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů č.OS/13/08/ vydané 1. 1. 2009 ohledně 
posuzování odpadu katalogové č. 19 08 14 bylo zpracováno pověřenou osobou Ing. Lubomírem Kovářem 
Ph.D. pro výčet nebezpečných vlastností, pro které je pověřen H1, H2, H3 a dále H12, H13 a H14, pro 
nebezpečné vlastnosti H4 až H11 byla pověřena spolupracující osoba MUDr. Marie Hrazdilová. 
Z Osvědčení plyne, že odpad vzniká v čistírně odpadních vod (dále jen „ČOV“), místem vzniku jsou 
síťopásové lisy CENED 2000. Dle bodu 4.3. technologie ČOV je založena na mechanicko–biologickém 
čištění na dvou linkách, jednak pro čištění vod s anorganickým znečištěním, jednak s organickým 
znečištěním, přiváděné oddělenou kanalizací. Mimo těchto dvou hlavních proudů (vstupů) jsou na 
organickou linku ČOV přiváděny odděleně proudy městských splašků z Neratovic a závodních splašků ze 
Spolany, z hlediska množství pak méně významné, odpadní vody z VAU Tišice a dále z mobilních cisteren 
vypouštěno menší množství odpadních vod od externích firem. Technologie čištění je stabilní (vzhledem k 
neměnnosti kvality odpadu). Vzorek byl odebrán v místě vzniku, nebezpečné vlastnosti byly hodnoceny ve 
smyslu § 6 vyhlášky. Závěr hodnocení zní tak, že odpad je stabilní a není odpadem kategorie nebezpečný, 
dále stanoví podmínky ověřování vlastností odpadu a odkazuje na Dokumentační zprávu č. 13/08 a dále 
Přílohy pod bodem 1 až 8, kterými jsou kromě pověření zpracovatelů tohoto osvědčení: Protokoly o 
zkouškách (příl. č. 3 - 6), protokol o odběru vzorku (příl č. 7) a v příloze č. 8 Hodnocení pověřené 
spolupracující osoby MUDr. Marie Hrazdilové. 
Připojená Dokumentační zpráva uvádí jako podklady předané žadatelem: provozní řád, protokoly o 
zkoušce, na které odkazuje osvědčení, protokol o odběru vzorků a vlastní podklady. 
- Popis technologie čištění odpadních vod a způsob vzniku odpadu (bod 3.1.) uvádí hlavní výrobní závody, 
výrobní proces výrobku v nich, suroviny k výrobě a na jakou linku ČOV odtékají odpadní vody a jejich 
množství, dále charakteristiku pracoviště ČOV a pod bodem 3.2.8. charakteristiku zpracovávaných látek 
ČOV, a to: vstupní vody na linku A (pH- 5,vodivost- 2 500µS.cm-1, NL-150mg.l-1, atd.) a na linku B 
(obdobně) a vstupní vody cizích firem („přípustné znečištění je sjednáno s dodavateli ve smlouvách o 
čištění odpadních vod a kapalných odpadů), dále suroviny a polotovary s jejich chemickým složením, 
klasifikací podle zákona č. 356/2003 Sb. a fyzikálními vlastnostmi (vápno mleté, karbidové vápno, 
Sofoklok 55, a dále složení vyčištěné odpadní vody (str. 19). Ohledně odpadních látek - tuhých – kaly je 
uveden popis vzniku a technologie čištění. Kal z čistírny odpadních vod vzniká v konečné fázi technologie 
čištění odpadních vod na síťopásových lisech, ve schématu ČOV označené, odvodněný kal z lisů je v 
konečné fázi shodný z horního i dolního síta, pak padá do přistavených kontejnerů a je odvážen na vlastní 
skládky. Vzorkovaný odpad byl odebrán v místě vzniku (bod 3.2.10 a 3.2.11.3. a 4.). 
- Vstupy, které by mohly ovlivnit vlastnosti odpadu (bod 3.2.12.) jsou: složení vstupních látek, technologie 
ČOV a případně nepředpokládané vlivy. Vstupy jsou charakterizovány vstupními zpracovávanými látkami 
(vstupní vody na ČOV), vstupní vody cizích firem, kde je přípustné znečištění sjednáno (vzhledem k 
hlavnímu proudu zanedbatelné, VAÚ Tišice provádí předčištění), suroviny a polotovary se stabilním 
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složením - nemění se; technologie navržena tak, aby zvládla vyčištění všech složek dohromady...), 
sledování chemického složení odvodněného kalu je prováděno laboratorně. 
- Informace o odpadu (3.3.) odkazuje na zařazení dle katalogu odpadů, Rešeršní a archivní údaj o 
vlastnostech odpadu jsou popsány v kapitole technologie a způsob vzniku odpadu bod 3.1., 
- Informace o provedených zkouškách (3.4.) odkazuje na předchozí osvědčení a seznam protokolů o 
zkouškách (v 2.1.) s tím, že zkoušky prokázaly, že kvalitativní údaje charakterizující relevantní vlastnosti 
Kalu ČOV SN odpovídají skutečným vlastnostem odpadu, jako podklad byly kromě vlastních a obecných 
znalostí a zkušeností využity materiály uvedené v bodě 2 a přihlédnuto k § 6 odst. 2 vyhlášky. K 
hodnocení vlastnosti H13, H14 se odkazuje na výsledky rozborů (str. 32 -33) v příloze č. 3(parametry 
vodného výluhu, obsahu PCB v sušině) atd. 
- V Hodnotící části (bod 4.2.) se obecně uvádí, že hodnocení jednotlivých vlastností bylo provedeno jednak 
na základě zkoušek hodnoceného odpadu, a to rešeršních tak aktuálních, dále po konzultacích se 
specialisty z VŠCHT, AV ČR a v některých případech na základě vlastního úsudku a zkušeností a zároveň 
přihlédnuto k § 6 odst. 2 vyhlášky s tím, že odpad se hodnotí jako odpad nebezpečný, jestliže je 
překročeno alespoň jedno z následujících kritérií (bod 4.2.1.) pro uvedené nebezpečné vlastnosti. (soud 
dále uvádí jen vlastnosti dotčené výrokem rozhodnutí Inspekce o odejmutí Osvědčení) 
H1. Výbušnost: /str. 36/ uvádí: Tuto vlastnost mají odpady, které mohou explodovat působením vnějších 
tepelných podnětů nebo jsou citlivé k nárazu nebo tření nebo je u nich možno vyvolat reakce 
detonativního charakteru nebo v nich po zážehu probíhá rychle výbuchové hoření. Jako nebezpečný odpad 
se hodnotí odpad za podmínek uvedených dále pod písmeny a) až e). Závěr hodnocení zní, že odpad 
nemůže mít vzhledem ke způsobu jeho vzniku a složení nebezpečnou vlastnost výbušnost. 
H4, H5, H6, H7, H8, H10 a H11 uvádí se v této části, kdy se odpad hodnotí jako nebezpečný ohledně té 
které vlastnosti, vlastní hodnocení odkazuje na přílohu č. 8 - Hodnocení pověřené osoby MUDr. Hrazdilové. 
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou a kyselinami, uvádí se, že tuto 
vlastnost mají odpady, které uvolňují ve styku s vodou nebo kyselinami nebo se vzduchem více než 
1.l.h._1 kg._1 vysoce toxického nebo toxického plynu a absence této nebezpečné vlastnosti byla u odpadu 
z ČOV SN prokázána rešeršními i aktuálními výsledky výluhových zkoušek. 
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění: Tuto 
vlastnost mají odpady, které mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat nebo vést při nebo po svém 
odstranění ke vzniku škodlivých látek, které negativně působí na životní prostředí. V hodnocení se 
odkazuje na Přílohu č. 3 dokumentační zprávy, kde jsou uvedeny hodnoty koncentrací ve výluhu pro 
hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 s tím, že žádný ze sledovaných parametrů nepřekračuje limitní 
hodnoty uvedené v tabulce č. 6.1 přílohy č. 1 vyhlášky a odkazuje se na výsledky analýzy obsahu PCB 
uvedené v Příloze 4 této dokumentační zprávy, které nepřekračují limitní hodnotu uvedenou v tabulce č. 
6.2 téže přílohy vyhlášky, dále se uvádí, že bylo použito ust. § 6 vyhlášky hodnocený odpad neuvolňuje do 
jakékoliv složky životního prostředí škodlivé látky v množství překračujícím limity stanovené zvláštními 
předpisy a nemá tedy nebezpečnou vlastnost. 
H14 Ekotoxicita - odkazuje na vyhodnocení této vlastnosti podle vodního výluhu dle bodu 7 přílohy č. 3 
vyhlášky s tím, že absence této nebezpečné vlastnosti u uvedeného odpadu byla prokázána ekotoxickými 
zkouškami provedenými laboratoří viz. Příloha č. 4 dokumentační zprávy, hodnocený odpad nemá 
nebezpečnou vlastnost. 
Příloha číslo 8: Hodnocení vlastností odpadu pro vlastnosti H4 až H8, H10 a H11. Odkazuje se na 
hlediska, která se u jednotlivých vlastností hodnotí jako referenční v tom smyslu, zda odpad takovou 
vlastnost má či nemá s tím, že výsledky všech předložených protokolů, které analyzovaly hodnocený 
odpad, byly posouzeny na základě toxikologické klasifikace látek, nebezpečná vlastnost infekčnost byla 
vyloučena na základě technologie vzniku odpadů. Pro posouzení nebezpečných vlastností lze konstatovat, 
že v hodnoceném odpadu se nevyskytovaly látky, které byly klasifikovány jako látky toxické, zdraví 
škodlivé dráždivé, žíravé, teratogenní, mutagenní nebo karcinogenní v množství, které by odpad činilo 
odpadem nebezpečným ve smyslu přílohy č. 2 vyhlášky. Ke každé z uvedených vlastností se pak odkazuje 
na definici škodlivosti této vlastnosti podle příslušné přílohy vyhlášky s odkazem, že na základě 
provedených laboratorních analýz odpad neobsahuje nadlimitní množství látky klasifikované jako 
dráždivé, zdraví škodlivé, toxické či vysoce toxické, karcinogenní, žíravé a pokud jde o H9 – infekčnosti, 
tato se vylučuje na základě odborného posouzení technologie vzniku odpadu a možného obsahu 
infekčního agens v hodnoceném odpadu, kdy není předpoklad přenosu závažného infekčního 
onemocnění. Obdobně je pak uvedeno u vlastností H10 a H11 - závěr zní, že tuto vlastnost uvedený odpad 
nemá dle výsledků laboratorních analýz. 
Žalobce se dovolává ust. § 6 odst. 2 vyhlášky a tvrdí, že při zpracování uvedeného osvědčení pověřené 
osoby využily, tam kde je to možné metodu zdůvodněného písemného úsudku na základě podkladů 
dodaných žalobcem (též bod IV. /3) a že skutečnost, že v odůvodnění Osvědčení nějaký důkaz chybí, ale 
pověřená osoba s takovou informací pracuje, neznamená vadnost posouzení, ale pouze vadu zdůvodnění 
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úsudku, jde tak podle žalobce pouze o pochybení formálního charakteru, které bylo možno napravit 
vyžádáním takových podkladů od žalobce nebo pověřené osoby (konkrétně bod VI/3) žaloby). 
Soud uvedeným námitkám nepřisvědčil. 
Podle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky platí pro postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, že toto 
hodnocení se provádí porovnáním kritérií stanovených pro tyto vlastnosti v přílohách č. 1 a 2 se 
skutečnými vlastnostmi hodnoceného odpadu. Toto ustanovení platí pro postup bez výjimky obecně, tedy i 
v případě, kdy je možné provést hodnocení podle ust. § 6 odst. 2 vyhlášky „již podle zdůvodněného 
písemného úsudku pověřené osoby vypracovaného na základě podkladů předložených žadatelem“, a není 
nutno provést hodnocení dle odst. 3 -5. Znalost skutečných vlastností hodnoceného odpadu předpokládá 
znalost jeho složení, v daném případě na základě podkladů předložených žadatelem, který je mj. povinen 
do žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (§ 7, písm. d) – g) vyhlášky) uvést nejen zařazení 
odpadu dle Katalogu odpadů, ale i popis vzniku (původu) odpadu /určení provozu, zařízení, technologie či 
postupu, při němž odpad vznikl, výčet surovin, které byly použity); dále charakteristiku odpadů a 
specifikaci složení odpadu z hlediska chemických látek a informace o možné kontaminaci infekčním 
agens, které se odpadu vyskytují nebo jejich výskyt lze vzhledem k jeho původu za určitých podmínek 
předpokládat, včetně jejich vlastností a klasifikace a dále množství produkovaného odpadu za časovou 
jednotku. Pokud nejsou tyto podklady podle odst. 1 z hlediska hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
uvedených v příloze č. 1 vyhlášky dostačující, může pověřená osoba na žadateli požadovat předložení 
dalších podkladů, jako například protokolu o odběru vzorků odpadů podle přílohy číslo 5 a plán jeho 
odběru podle přílohy č. 4. Podle § 6 odst. 7 vyhlášky protokoly o zkouškách předložené žadatelem může 
pověřená osoba uznat jen v případě, že zkoušky byly provedeny v laboratořích a odborných pracovištích, 
která splňují podmínky uvedené v odst. 6 a odběr vzorků byl proveden a zadokumentován v souladu s ust. 
§ 5. Hodnocení odpadu musí přihlížet i k možnosti, že po době odběru vzorku odpadu může dojít ke 
kvantitativní nebo kvalitativní změně hodnoceného odpadu. Tato skutečnost musí být zohledněna v 
dokumentaci dokládající výsledek hodnocení (§ 6 odst. 8) a z hlediska stability nebezpečné vlastnosti lze 
vyloučit pouze u odpadů vznikajících v rámci řízených postupů, které zaručují jejich neměnnou kvalitu (§ 6 
odst. 9). 
Podle ust. § 8 odst. 6 vyhlášky jsou pak přílohou Osvědčení vždy kopie dokumentů, na jejichž základě 
pověřená osoba osvědčení vydala, protokol o odběru vzorků, protokoly provedených zkoušek atd. 
Z rozhodnutí Inspekce, potažmo žalovaného, stran důvodů odejmutí předně uvedeného Osvědčení, 
vyplývá, že závěr o nedodržení metod a postupů byl vysloven, s odvoláním na závěry znaleckého posudku, 
ve vztahu ke konkrétním hodnoceným nebezpečným vlastnostem, jak je uvedeno v odůvodnění 
rozhodnutí Inspekce, na něž lze odkázat. Nedostatky Osvědčení, resp. jeho závěru, že odpad nemá 
nebezpečné vlastnosti, nejsou ani ve znaleckém posudku, z něhož Inspekce vychází, postaveny na toliko 
nedostatku formálního zdůvodnění, ale předně na tom, že v Osvědčení absentuje základní informace o 
složení hodnoceného odpadu, znečišťujících složek, které jej mohou činit nebezpečným, že v něm nejsou 
postiženy podíly jednotlivých druhů čištěných odpadních vod, že závěry nelze učinit na základě výsledku 
jednoho směsného jednodenního vzorku odpadu, který není možno považovat za reprezentativní (když i 
podle navrhovaného plánu odběru vzorků je si pověřená osoba vědoma variability složení odpadu), a to za 
situace, kdy dokumentace o odběru vzorku vzbuzuje pochybnost o jeho identifikaci a nakládání s ním, při 
absenci dalších podkladů, na které se závěr v konkrétním případě odvolává, např. rešerše, výstupy z 
dlouhodobého sledování odpadů, provozní zkoušky, apod. Např. závěr o neexistenci nebezpečné vlastnosti 
H12 odkazuje obecně na „rešerše a aktuální výsledky výluhových zkoušek“, v dokumentační zprávě 
nejsou žádné rešeršní informace, výluhová zkouška nemůže být důkazem o vyloučení této nebezpečné 
vlastnosti dle přílohy č. 3 bodu 5. vyhlášky („Pro hodnocení vlastnosti odpadu H12 schopnost uvolňovat 
toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, se vzduchem nebo s kyselinami se použije metoda 
navržená pro stanovení množství uvolňovaných hořlavých plynů ve styku s vodou podle zvláštního právního 
předpisu 8) doplněná o variantu použití 1 mol/l kyseliny chlorovodíkové“). Vyloučení vlastnosti H13 se 
opíralo o výsledek jedné zkoušky (viz. podrobně str. 3 rozhodnutí Inspekce) a H14 se právě opíralo o 
výsledek jedné zkoušky jednoho směsného jednodenního vzorku. 
Spolupracující osoba MUDr. Hrazdilová dle příl. č. 8 Osvědčení vyloučila nebezpečné vlastnosti podle 
rozhodnutí Inspekce (str. 5) bez konkrétního důkazu, podklady, které uvedla, co do jejich seznamu byly 
rozdílné od poskytnutých pověřenou osobou, neuvádí informace o výsledcích tzv. provozních rozborů, na 
které se odvolává, její postup proto nebyl shledán v souladu s bodem 3. přílohy č. 3 vyhlášky, podle něhož: 
„Při hodnocení nebezpečných vlastností H4 až H8, H10 a H11 se postupuje následujícím způsobem: 
Chemické látky, které hodnocený odpad obsahuje, se klasifikují podle zvláštního právního předpisu 2). Po 
klasifikaci chemických látek obsažených v odpadech se provádí stanovení obsahu (např. v hmotnostních 
procentech) chemických látek v hodnoceném odpadu. Zjištěný obsah nebezpečných látek se porovná s 
kritérii uvedenými v příloze č. 2“. Soud má za to, že jestliže absentovala v Osvědčení informace o složení 
odpadu a z uvedených protokolů o zkouškách byl relevantní pouze chemický rozbor (Příloha 6. Osvědčení), 
nesoucí informaci pouze o vybraných kovech, aniž by byl výběr zdůvodněn a kaly vznikají z průmyslových 
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vod organických a anorganických a dalších (externích), jejichž složení není přesně identifikováno, je závěr 
o vyloučení nebezpečných vlastností postaven na nedostatečných podkladech a závěr správních orgánů 
vedoucí k odejmutí Osvědčení je v souladu se zákonem. 
Soud z uvedených důvodů neshledal opodstatněnou argumentaci žalobce, že, pakliže nebyly k Osvědčení 
připojeny dokumenty, na které se odvolávalo, jde jen o formální pochybení, že odpad nemá nebezpečné 
vlastnosti, stíhá původce, který o hodnocení požádal. O formální pochybení by mohlo jít v případě, kdy by 
Osvědčení ve zdůvodněném písemném úsudku činilo konkrétní odkazy na konkrétní označené listiny a 
jejich výstupy, z nichž závěr o vyloučení nebezpečné vlastnosti odpadu pověřená osoba učinila, a toliko je 
opomněla připojit k Osvědčení. Tak tomu v dané věci nebylo. Soud neshledal důvodem pro zrušení 
rozhodnutí skutečnost, že se Inspekce, potažmo žalovaný opírá o znalecký posudek znalkyně ač jsou tyto 
správní orgány povolány ve věci rozhodovat samy dle práva, potažmo námitku, že znalkyně se 
v uvedeném znaleckém posudku vyjadřuje nad rámec i k otázkám právním, co jí nepřísluší (bod V./3). Z 
postupu zvoleného Inspekcí plyne, že sama seznala pochybnosti o závěrech vyslovených v Osvědčení stran 
vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, zejména o naplnění požadavků správné aplikace kritérií, 
metod a postupů pro hodnocení. Naplnění požadavků stanovených právní úpravou, pokud jde o kritéria, 
metody a postupy je postaveno v základu na odborných znalostech, konečně právě proto je zákonem 
svěřeno oprávnění vydávat osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů toliko osobám, které 
požadované odborné předpoklady stran hodnocení vlastností chemických či zdravotnických a pro aplikaci 
stanovených pravidel dle této úpravy mají (§ 7 zákona o odpadech). Platnost osvědčení představuje 
průkaz k zacházení s odpadem s jako nikoli nebezpečným, a konečně jak se sám žalobce dovolává a i 
právě proto, musí osvědčení nejen formálně právně dostát požadavkům zákona, ale musí být vystaveno 
na výstupech a metodách, jejichž relevanci při hodnocení je možné hodnotit jen při odborných znalostech. 
Nelze proto mít za pochybení, že Inspekce k objektivnímu posouzení, zda jsou zde jen pochybnosti o 
dodržení správných metod nebo postupu, nebo zda tyto postupy a metody nebyly dodrženy a či vlastnosti 
vyhodnoceny správně, zadala zpracování znaleckého posudku. Znalecký posudek č. 70 09 45 se vyslovil z 
hlediska odborného k tomu, zda při hodnocení nebezpečných vlastností (z pohledu chemického složení či 
zdravotní závadnosti) byly dodrženy uvedené postupy a metody stanovené v právních předpisech. 
Skutečnost, že postup či metodu zvolenou při hodnocení v osvědčení přiřadil požadavku stanovenému 
konkrétně v právním předpise, nelze vzhledem k provázanosti právní úpravy s odbornou stránkou věci 
považovat za překročení hranic odborného zkoumání. Znalecký posudek v úvodu mj. „konstatuje zjištěný 
stav s tím, že po formální stránce bylo osvědčení zpracováno v souladu s vyhláškou a v podobě jež je 
doporučována pověřeným osobám, po odborné stránce však např. uvádí, že rozsah informací 
dokumentační zprávě, zejména v bodě 3.2 byl zpracován ve vztahu k informacím významným pro 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ryze však formálně, to plyne zejména z porovnání informací 
soustředěných v bodě 3.2.8., kde je kvalita vstupní vody popsána v ukazatelích, které ve vztahu k 
hodnocení nebezpečných vlastností předmětného odpadu je možné považovat za irelevantní. Kvalita vody 
vypouštěné do povrchových vod, z níž kaly vznikly, je sledována s využitím ukazatelů, které jsou pro 
hodnocení některých nebezpečných vlastností významné, a je možné dovodit, že většina ukazatelů 
sledovaných u vypouštěných odpadních vod je přítomna i v kalech a musí být přítomna i ve vodách 
přitékajících do čistírny. Pověřené osoby neposkytují v Osvědčení důkaz o neměnnosti složení 
produkovaného hodnoceného odpadu v čase. Uvedená skutečnost je zřejmá zejména ve vztahu k souběhu 
kontinuální a diskontinuální technologie ČOV a z nich vznikajících kalů, které jsou následně smíchávány a 
vystupují z ČOV jako hodnocený odpad. Z popisu technologií vzniku hodnoceného odpadu vyplývá, že 
odpad odnímaný  z tzv. nádrže primární sedimentace je tvořen složkou anorganických kalů diskontinuálně 
vznikajících na lince A a kontinuálně vznikajících kalů z biologické větve čištění (linka B) ...Frekvence 
převodu kalů z linky A do primární sedimentační nádrže linky B se děje podle popisu v množství nikoliv 
zanedbatelném... …za čas a ve frekvenci, která není popsána. Popis vzniku odpadu obsažený v Osvědčení 
neobsahuje informace o materiálových tocích látek (škodlivin) odpovědných za případnou nebezpečnost 
odpadu a ani tyto látky neidentifikuje (bod 3.2.6.1. dokumentační zprávy... …čištěny odpadní vody z výroby 
HCl, H2 SO4… ...( účinné pesticidní přípravky neidentifikovány)... Pověřené osoby neidentifikovaly nositele 
nebezpečných vlastností vstupující do technologie ČOV..., nezabývaly se jich hmotností (materiálovým 
tokem), nezabývaly se stabilitou v rámci technologie čištění..., nevyužily těchto informací jako opory pro 
volbu ukazatelů při zadávání zkoušek hodnoceného odpadu. Uvedené skutečnosti ve své podstatě 
diskvalifikují jakékoliv závěry obsažené v Osvědčení...“. 
Podle soudu jak tato pasáž znaleckého posudku, tak obdobně následující konkrétní zhodnocení způsobu  
vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, jak je obsahuje Osvědčení, se předně opírá o odborné  
posouzení informací a popis procesu vzniku odpadu v Osvědčení a odborné hodnocení výstupů z podkladů 
(protokolů o zkouškách, protokolu o odběru vzorku atp.), a konfrontuje tato zjištění toliko s požadavky 
příslušných ustanovení vyhlášky. Například ohledně nebezpečné vlastnosti H 12 Schopnost uvolňovat 
vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami znalkyně konstatuje, že v 
dokumentační zprávě nejsou uvedeny rešeršní informace, které mají být příslušným důkazem; výluhová 
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zkouška nemůže být důkazem pro vyloučení této nebezpečné vlastnosti; pověřená osoba při hodnocení 
nepostupovala v souladu s bodem číslo 5 přílohy č. 3 vyhlášky (str. 13-14 posudku). 
H 13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění, znalkyně 
uvádí, že pověřená osoba odůvodnila neexistenci této nebezpečné vlastnosti pouze na základě jedné 
zkoušky zaměřené na zjištění ukazatelů rozhodných pro vyloučení této nebezpečné vlastnosti a uvedených 
v tabulce číslo 6.1 a 6.2 v příloze č. 6 k vyhlášce, chybně uvádí odkazy na výsledky zkoušek ukazatele 
PCB, které jsou v protokolu o zkoušce Příloha č. 3/chybně uvedena Příloha č. 4/ k dokumentační zprávě. 
Znalkyně konstatuje dále, že vzhledem k popsané proměnlivosti složení odpadních vod, vstupujících do 
procesu čištění (v bodě 3.2.8 dokumentační zprávy Osvědčení, jsou tyto vody charakterizovány ukazateli 
pH, vodivost, NL, CHSK, BSK5 ...atd. a uvedené ukazatele nejsou pro hodnocení vznikajících kalů 
podstatné a i v důsledku nedostatečně popsaných (nestanovených) podílů jednotlivých druhů čištění 
odpadních vod (homogenitě vstupů), nedostatečně popsané technologii čištění odpadních vod (zejména 
chemismus) a naprosté absenci informací o složení hodnoceného odpadu a zejména znečišťujících složek, 
které ho mohou činit nebezpečným, nelze na základě jednoho výsledku zkoušky jednoznačně vyloučit 
nebezpečnou vlastnost H13. Při popsané variabilitě vstupů do technologie čištění a nestanovení měřítka 
vzorkování (množství odpadu, které vzorkem charakterizováno) není jednodenní směsný vzorek odpadu 
možné považovat za reprezentativní pro hodnocení předmětného odpadu... Hodnocení je proto 
nedostatečné, o závěrech lze mít pochybnosti i vzhledem k tomu, že v dokumentační zprávě nejsou 
kvantifikovány hodnoty ukazatelů stanovených pro vody vypouštěné z ČOV do vod povrchových. 
H14 Ekotoxicita - vyloučení této nebezpečné vlastnosti pověřená osoba provedla na základě jedné 
zkoušky zaměřené na zjištění ukazatelů rozhodných pro vyloučení této vlastnosti a uvedených v definici v 
příloze č. 1 k vyhlášce. Znalkyně konstatuje, obdobně jako v předchozím bodě, že vzhledem k variabilitě a 
neznalosti složení odpadních vod vstupujících do procesu čištění, nedostatečně popsaných podílů 
jednotlivých čištěných odpadních vod... ...a naprosté absenci informací o složení hodnoceného odpadu a 
znečišťujících složek v něm a i v stejně jako popsané nestabilitě složení odpadních vod a 
nedokumentovaném podílu kalů z jednotlivých větví ČOV v závislosti na čase, nelze jednoznačně vyloučit 
nebezpečnou vlastnost... Výsledek jedné zkoušky jednoho směsného jednodenního vzorku odpadu bez 
dalších souvislostí  je pro takový závěr nedostatečný. Vypovídací schopnost důkazu zpochybněna i tím, že 
zkouška byla provedena na vzorku odpadu, který nepovažuje znalkyně za reprezentativní pro hodnocení 
předmětného odpadu viz bod 3.3.b) 3 tohoto posudku. 
Soud vzhledem k uvedenému neshledal námitku žalobce proti postupu znalkyně důvodnou, neboť je 
zjevné, že k vyslovení závěrů vedlo především zkoumání otázek odborných. 
Ohledně námitky podjatosti znalkyně soud odkazuje rovněž na vydaná rozhodnutí žalovaného, potažmo 
Inspekce vydaná ve věci námitky podjatosti, která v rámci žaloby tak zůstala bez konkrétní argumentace, 
závěry v nich vyslovené zpochybňující. Nad rámec soud proto toliko doplňuje, že vztah k věci či 
účastníkům řízení nelze odvozovat ani od odmítnuté spolupráce žalobce se společností Univerza-SoP, 
s.r.o.,  jejímž je znalkyně jednatelem,  jak v přílohách k žalobě je dokládáno návrhem této společnosti na 
spolupráci s žalobcem v rámci projektu vědy a výzkumu s identifikačním kódem SP-2f3-118-08, jehož 
předmětem byl „Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za vhodný zdroj nestandardních 
surovin…“, kdy Návrh na spolupráci spočíval zejména v umožnění odběru vzorků (v roce 2009) pevných a 
kapalných materiálových vstupů a výstupů z dotčených zařízení odbornými pracovníky z řešitelského týmu 
s tím, že výsledky zkoušek budou poskytnuty i spolupracujícímu subjektu, tj. žalobci. 
Žalobce pak nezpochybňuje, že dle zákona o znalcích a tlumočnících je možno přizvat k posouzení 
zvláštních dílčích otázek konzultanta, za vadu však považuje, že tento postup není ve znaleckém posudku 
odůvodněn a je toto stanovisko toliko v přípise a adresované společnosti Universa-SoP. 
Soud předně musí konstatovat, že i kdyby uvedený postup vykazoval tyto dílčí namítané vady, rozhodnutí 
o odejmutí Osvědčení by mělo dostatečnou oporu již v předně uvedených zjištěních ohledně 
nedostatečného hodnocení vlastností ing. Kovářem. Nadto z odborného stanoviska Státního zdravotního 
ústavu, Národní referenční laboratoře, zpracovaného MUDr. Zimovou, vyplývá, že zastávaný závěr o 
nedostatcích hodnocení vyloučení nebezpečných vlastností H4-H11 se opírá o zjištěnou 
absenci…“jakékoliv bližší specifikace možných látek, které může posuzovaný odpad obsahovat, není zcela 
jasný provoz linky A a B, zda jsou kontinuální, chybí také informace, zda jde o výrobu stálou nebo se mění 
v určitých časových intervalech, chybí informace o složení odpadu a zda odpad lze označit, že vzniká v 
rámci řízených postupů, které zaručují neměnnou kvalitu, v šíři vstupujících odpadních vod ze Spolany i z 
města Neratovic, z VÚV Tišic a od externích firem, které nejsou definovány. V dokumentační zprávě jako 
charakteristika zpracovávaných látek uváděny pouze parametry jako pH, vodivost, NL ...a pod., které pro 
hodnocení konečného odpadu nejsou podstatné; není jasné jaké podklady z hlediska složení odpadu měla 
pověřená osoba k dispozici, jediný podklad pro hodnocení jsou testy ekotoxický, výluh a stanovení 7 prvků 
v sušině, mikrobiologický rozbor, vše bez uvedení čísel protokolu, stanovení PCB je uvedeno pouze číslo 
zakázky. Chybí provozní rozbory, uváděné jako podklad; chybí popis odpadních vod z Tišic (jak níže 
vyplývá, jde o kafilerii, pozn. soudu), které vzhledem k jejich vzniku mohou spadat pod Nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se 
vedlejších živočišných produktů. Chybí popis odpadních vod z externích firem...“. Závěr proto zní, že 
pověřená osoba při hodnocení nebezpečných vlastností H4-H11 nepostupovala ve smyslu Přílohy č. 3 
vyhlášky. Soud k této argumentaci žaloby proto odkazuje na odůvodnění rozhodnutí Inspekce str. 7 - 8, 
kde tato správně uvedla, že vydávání stanovisek pro výkon státní správy odpadů je jednou z činností 
daných statutem Státního zdravotního ústavu, který se přímo zabývá zdravotními riziky spojenými s 
nakládáním s odpady a poukázal na to, že MUDr. Zimová, stejně jako Ing. Veverková, je sama pověřenou 
osobou (tzn. má odbornou způsobilost ve smyslu § 7 zákona o odpadech, pozn. soudu), a tedy má 
dostatečnou kvalifikaci k tomu, aby mohla posoudit, zda Osvědčení obsahuje všechny údaje nezbytné pro 
vyloučení nebezpečných vlastností a bylo vydáno v souladu s předpisy. Soud se s uvedeným závěrem 
Inspekce ztotožňuje a neshledává proto námitku žalobce důvodnou. Stanovisko vypracované MUDr. 
Zimovou tak bylo vypracováno osobou disponující zákonem o odpadech požadovanou odborností stran 
hodnocení nebezpečných vlastností „zdravotnických“. Vadou, která by mohla vést ke zrušení rozhodnutí 
pak nelze shledat, že uvedené stanovisko bylo učiněno „pod hlavičkou „ Státního zdravotního ústavu“, ani 
to, že bylo adresováno ing. Veverkové na adresu sídla společnosti Universa-SoP; tyto skutečnosti jeho 
odborný závěr nemohly ovlivnit. 
K námitce, že Osvědčení bylo hodnoceno přísně formalisticky, aniž by byl stejný přístup zvolen vůči 
znaleckému posudku, kdy žalobce se dovolává posudku revizního, který sám v odvolacím řízení předložil, 
soud předně uvádí, že na základě takto obecně koncipované námitky, bez konkrétní adresné výhrady proti 
závěrům žalovaného, nelze k přezkoumání napadeného rozhodnutí, jak soudu přísluší, přistoupit. Uvedený 
závěr žalovaného výstupům z revizního znaleckého posudku podle soudu odpovídá. Tento „revizní“ 
posudek jednak vychází z dalších, v Osvědčení neuvedených a nekonkretizovaných podkladů, nadto i 
časově vzniklých až po vypracování osvědčení (např. na str. 2 – 3 revizního posudku uváděné Kontrolní 
zprávy k plnění podmínek Osvědčení z 31. 7. a 28. 10. 2009, a pod bodem 10.: Ústní sdělení objednatele). 
Závěry znaleckého posudku ing. Veverkové o nedostatcích Osvědčení z důvodu absence podkladů pak 
revizní znalecký posudek napadá např. s argumentací proti vytýkanému nedoložení „neměnnosti složení 
produkovaného hodnoceného odpadu v čase“ (v reakci na ust. § 6 odst. 8 vyhlášky). Revizní znalecký 
posudek (str. 6-7) přiznává, že kaly z čištění odpadních vod mění svoji kvalitu (v závislosti na vstupech), 
dovolává se však vyrovnávací schopnosti čistícího systému v daném případě a tvrdí, že složení odpadu je 
známo (ale rovněž je výslovně neuvádí) a že požadavek na znalost složení vody a přítomnost 
„rozhodujících znečišťujících látek“ ani vyhláška nepožaduje a výhrady stran variability vod a změny 
proudů v čase jsou ve znaleckém posudku ing. Veverkové jen konstatováním. Na str. 7 však revizní 
posudek uznává, že tato výhrada by byla oprávněná („jen“) v případě, že po odebrání vzorku by došlo k 
významné, dlouhodobé a navíc hmotnostně negativní změně některého z proudů, tedy nárůstu znečištění 
přicházejícího do systému z některého ze známých zdrojů nebo kdyby došlo ke vstupu nového 
významného proudu jiných odpadních vod. K tomu ovšem nedošlo a dle ing. Barchánka podle podkladu č. 
Soud musí proto toliko k závěru žalovaného dodat, že revizní znalecký posudek nejen že nevyvrací 
nedostatky Osvědčení vytýkané Inspekcí s odvoláním na znalecky posudek Ing. Veverkové, ale oponuje 
jim v podstatě toliko protitvrzením s odvoláním na „známé složení“ a „rozbory vzorků odpadů každoročně 
(4x) prováděné“, jimiž lze stabilitu vlastností odpadu doložit, opět aniž by je učinil součástí příloh tohoto 
posudku. Inspekce, potažmo znalecký posudek ing. Veverkové však po žalobci nic jiného nepožadovaly, 
než aby se Osvědčení konkrétně ve svém úsudku o vyloučení nebezpečných vlastností dle § 6 odst. 2 
vyhlášky, popř. při jiném postupu či metodě, o takové konkrétní údaje např. stran neměnnosti vstupů (i při 
jejich variabilitě), o rozbory dokládající stabilitu vlastností hodnoceného odpadu (výstupu) a o konkrétní 
doložení dodržení limitů koncentrace „znečišťujících škodlivin“ a účinnosti řízeného postupu, zaručujícího 
neměnnou kvalitu, opíralo a tyto jako podklad v přílohách k Osvědčení byly připojeny. Jinými slovy řečeno 
Osvědčení nemůže vycházet obecně z předpokladu, že pověřená osoba postupující dle § 6 odst. 2 
vyhlášky (jak opakovaně žalobce tvrdí o ing. Kovářovi) veškeré podstatné aktuální znalosti o složení o 
odpadu a procesech v zařízení žalobce má, a tudíž může zodpovědně prohlásit, „že odpad uvedenou 
konkrétní nebezpečnou vlastnost nemá“, ale musí být tento závěr – úvaha opřen o aktuální konkrétní 
zjištění, např. právě o výstupy z provozních odběrů vzorků odpadů 4x ročně v době platnosti předchozího 
osvědčení, a tyto protokoly o odběru vzorků a výsledky rozborů k této úvaze - zdůvodnění písemného 
úsudku - v Osvědčení jako podklad připojeny a správnost úsudku jimi tak doložena. 
Na základě uvedených závěrů soud podle ust. § 78 odst. 7 žalobu zamítl jako nedůvodnou.  
(…)  
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FF..  IInntteeggrroovvaannáá  pprreevveennccee  aa  oommeezzoovváánníí  
zznneeččiiššttěěnníí  

 
9 

 
II..  PPrroojjeekkttoovvaannáá  vvýýrroobbnníí  kkaappaacciittaa  zzaařříízzeenníí  
IIII..  OOddůůvvooddnněěnníí  vvýýššee  uulloožžeennéé  ppookkuuttyy  
 
k ustanovení § 16 odst. 2, § 37 odst. 2, § 43 a § 45 odst. 1 a 2 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 v rozhodné době 
k ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Žalovaný správní úřad postupoval správně, pokud dospěl k závěru, že rozhodujícím 
parametrem pro určení, zda je či není k provozování zařízení nutné integrované povolení, je 
projektovaná výrobní kapacita, tedy možná dosažitelná výkonnost, která je v tomto případě větší 
než 10 tun denně, což ani žalobce nezpochybňuje.  
 
II. Námitka, že po celou dobu provozu nebyla v zařízení překročena prahová hodnota uváděná v 
příloze č. 1 bodu 6.5 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 v rozhodné době, a proto žalobce nebyl povinen žádat o vydání integrovaného povolení, 
není důvodná. 
 
III. Správní orgán I. stupně i žalovaný řádně kritéria pro uložení pokuty zhodnotili. Správní orgán 
prvního stupně obsáhle hodnotil závažnost správního deliktu, způsob jeho spáchání, vzniklé či 
hrozící následky jednání i dobu trvání protiprávního stavu. Správní orgán přihlédl ke skutečnosti, 
že hrozí závažné poškození složek životního prostředí (podzemních vod, ovzduší a půdy) a 
zohlednil i to, že dosud uložené pokuty v souhrnné výši 7.300.000,- Kč za trvající provoz zařízení 
bez integrovaného povolení se minuly účinkem a nepřiměly provozovatele ke zjednání nápravy. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2013, č. j. 5Ca 192/2009) 
(Z vlastních zdrojů) 

  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 

 
Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí, kterým žalovaný potvrdil rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí ze dne 23. 6. 2009, a kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 7.000.000,- Kč za 
správní delikt dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., kterého se žalobce dopustil tím, že v 
období od 24. 7. 2008 do 19. 2. 2009 provozoval zařízení bez integrovaného povolení, čímž porušil 
ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. 
(…) 
Ze spisového materiálu předloženého soudu žalovaným správním orgánem zjistil Městský soud v Praze 
následující, pro rozhodnutí ve věci samé podstatné skutečnosti: 
Dne 13. 11. 2006 požádala společnost ZEVO, s.r.o. Ministerstvo životního prostředí o sdělení stanoviska, 
zda zařízení bioplynová stanice spadá do kategorie odst. 6.5 zákona 76/2002 Sb. v platném znění, tedy 
„zařízení na odstraňování a využití konfiskátu živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě 
zpracování větší než 10 tun denně“ a zda lze postupovat vzhledem k očekávaným změnám v legislativě a 
nárůstu počtu těchto typů zařízení dle zákona č. 76/2002 Sb., § 2 písm. a) poslední věta. V žádosti uvedl 
žalobce, že do zařízení, které má projektovanou kapacitu vstupních surovin 90.000 tun za rok 
(maximálně 360 tun za den) jsou přijímány hlavně vedlejší živočišné produkty třetí kategorie. 
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Dne 12. 12. 2006 Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku sdělilo, že lze předmětnou 
bioplynovou stanici zařadit do kategorie 6.5 zákona a její provozovatel má povinnost získat integrované 
povolení a provozovat zařízení v souladu se zákonem o integrované prevenci. Dále byl žalobce upozorněn 
na ustanovení § 43 a § 45 odst. 1 a 2, ve kterých jsou vymezeny povinnosti provozovatelů zařízení získat 
integrované povolení ve vazbě k termínu získání stavebního povolení. 
Žalobci byly následně uloženy tři pokuty za provoz zařízení bez integrovaného povolení, a to ve výši 
300.000,- Kč (právní moc rozhodnutí 17. 10. 2007), 2.000.000,- Kč (právní moc rozhodnutí 15. 7. 2008) 
a 5.000.000,- Kč (právní moc rozhodnutí 9. 12. 2008). 
Ve dnech 10., 12. a 19. 2. 2009 provedla inspekce kontrolu zařízení Bioplynové stanice Velký Karlov, 
které provozuje žalobce. Kontrolou bylo zjištěno a potvrzeno, že provozovatel zařízení nadále udržoval 
protiprávní stav tím, že provozoval zařízení v období od 24. 7. 2008 do 19. 2. 2009 bez platného 
integrovaného povolení. Dále bylo zjištěno, že v období od 9. 12. 2008 do 19. 2. 2009 byla v provozu i 
hala hygienizace, ve které vstupují VŽP do zařízení. VŽP byly zpracovány v rozporu s rozhodnutím 
CIŽP/47/IPP/SR01/0814660.007/08/BTA ze dne 19. 11. 2008, kterým inspekce uložila omezit provoz 
zařízení spočívající v zákazu zpracování konfiskátů (odpadu) živočišného původu a zastavení provozu haly 
hygienizace. Dle předložené evidence množství zpracovávaných VŽP v zařízení v období  od 24. 7. 2008 
do 19. 2. 2009 v některých dnech převyšovalo množství 10 tun za den. Inspekce konstatovala, že nadále 
přetrvává nezákonný stav zjištěný kontrolou ze dne 8. 7. 2008, hala hygienizace je konstrukčně zcela 
nedořešena, nucený odtah znečištěné vzdušniny je naprosto nedostatečný a dochází k nekontrolovanému 
úniku odpadních plynů do venkovního ovzduší. Hala hygienizace nenaplňuje požadavky nejlepších 
dostupných technik, které jsou nastaveny v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných postupech. 
Eliminace pachových látek spočívající ve spalování odpadních plynů v kogeneračních jednotkách je 
nefunkční, neboť sací potrubí je od vzduchotechniky odpojeno. Dále dne 12. 2. 2009 se u věže F3 v 
areálu společnosti na nezpevněném terénu o ploše cca 4x10 metrů nacházel uniklý digestát. Dle sdělení 
zástupce společnosti se jednalo o poruchu technologie, kdy v ranních hodinách dne 12. 2. 2008 došlo k 
prasknutí přepadového potrubí, čímž došlo k úniku cca 1 m3 digestátu. Tento byl během kontroly 
zlikvidován a zasypán sorpčním materiálem. Zjištěné skutečnosti byly zaznamenány do protokolu 
sepsaného dne 19. 2. 2009, se kterým byl odvolatel seznámen. Provozovatel se k protokolu ve 
stanovené lhůtě nevyjádřil, ani později proti protokolu nevznesl žádné námitky. 
ČIŽP dopisem zahájila s žalobcem správní řízení ve věci uložení pokuty. Oznámení o zahájení řízení bylo 
žalobci doručeno dne 8. 4. 2009 a současně s ním i usnesení, kterým byla stanovena lhůta 10-ti dnů jako 
termín, dokdy může účastník řízení vykonat své právo vyjádřit se k pokladům zahájeného správního 
řízení. Rozhodnutí o pokutě bylo vydáno dne 23. 6. 2009. Proti rozhodnutí o uložení pokuty žalobce podal 
včasné odvolání. 
Žalovaný podané odvolání zamítl rozhodnutím ze dne 25. 8. 2009, čj: 5906/560/2009. Uvedl, že na 
bioplynové stanici v k.ú. Hrádek u Znojma zpracovává žalobce biologický odpad. Žalobce požádal krajský 
úřad jako příslušný orgán podle ust. § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, o 
vydání integrovaného povolení podle ust. § 13 pro zařízení kategorie 6.5, vzhledem ke stanovené 
projektované kapacitě uváděné v žádosti, která činila 60 tun konfiskátu živočišného původu za den. 
Krajský úřad konstatoval, že bioplynová stanice za současného technického stavu není schopna, bez 
negativních vlivů na životní prostředí, zpracovávat projektované množství živočišných produktů. Z 
předložených protokolů sepsaných inspekcí v průběhu roků 2007 a 2008 vyplývá, že ze strany odvolatele 
docházelo k masivnímu znečišťování životního prostředí. Bylo zjištěno a prokázáno, že odvolatel 
nezabezpečil manipulační plochy, nezajistil dostatečné odsávaní haly, odpadního vzduchu z haly 
hygienizace a dle úředního záznamu z provedeného šetření byla důvodná pochybnost i o dodržování 
veterinárních požadavků při manipulaci se zbytky živočišných produktů. Inspekcí bylo kontrolou 
provedenou ve dnech 10., 12. a 19. 2. 2009 zjištěno, že v období od 24. 7. 2008 do 19. 2. 2008 bylo 
zařízení nadále provozováno jak bez platného integrovaného povolení, tak bez souhlasu k provozu 
zařízení dle zákona o odpadech, tak i bez složkového povolení podle zákona o ochraně ovzduší (povolen 
je pouze provoz dvou kogeneračních jednotek DEUTZ) a že v období od 9. 12. 2008 do 19. 2. 2009 bylo 
zařízení provozováno v rozporu s pravomocným rozhodnutím ČIŽP. Odvolateli bylo v předchozích řízeních 
(uložené pokuty ve výši 300.000,-Kč, 2.000.000,- Kč a 5.000.000,-Kč), již opakovaně sděleno, že další 
provoz zařízení, i při dodržování maximálního množství přijímaných VŽP do 10 tun denně, je možný pouze 
na základě řádného projednání podle zákona o integrované prevenci. I přes toto sdělení bylo následnými 
kontrolami inspekce prokázáno opětovné zpracovávání VŽP. Odvolateli bylo podáno vysvětlení, že ve 
smyslu přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (v souladu se stanoviskem MŽP ze dne 12. 12. 2006 
adresovanému ZEVO spol. s r.o.), spadá do kategorie 6.5. takové zařízení, jehož projektovaná kapacita je 
větší než 10 tun denně, bez ohledu na skutečné množství zpracovávaného VŽP za den. Z tohoto důvodu je 
jednoznačně dána povinnost odvolatele provozovat zařízení s integrovaným povolením. Inspekce z tohoto 
důvodu nemohla odvolatelovo tvrzení, že nezpracovával více jak 10 tun VŽP za den, považovat za 
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polehčující okolnost, neboť odvolatel provozoval a nadále provozuje zařízení bez platného integrovaného 
povolení a navíc inspekce prokázala, že v zařízení bylo v některých dnech zpracováváno více jak 10 tun 
VŽP za den. 
Při stanovování podmínek provozu zařízení je uplatňován princip integrované prevence, který zabraňuje 
znečišťování již před jeho vznikem, vhodnou volbou výrobních postupů, které jsou hodnoceny na základě 
nejlepších dostupných technik. Tento hlavní princip byl dle odvolacího orgánu zcela potlačen. Rozhodnutí 
o umístění a povolení stavby bylo vydáno již za účinnosti zákona o integrované prevenci. V rámci 
integrované prevence tedy již měla být přijata taková opatření, která by vedla ke snížení vlivu zařízení na 
životní prostředí, a to již v rámci vlastní realizace záměru provozovat zřízení s kapacitou více jak 10 tun 
VŽP za den. Co se týče námitky, že bioplynová stanice byla při posuzování záměru „BPS Velký Karlov“ dle 
zákona č. 100/2001 Sb. posuzována jako zařízení na využití organicky rozložitelných odpadů (jako 
kompostárna), přičemž živočišné odpady byly dle zjišťovacího řízení zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 
Sb. jako odpad živočišných tkání, nemůže obstát, neboť zákon o odpadech se nevztahuje na konfiskáty 
živočišného původu. Pojem živočišný konfiskát byl zákonem č. 48/2006 Sb. (novela veterinárního zákona 
č. 166/1999 Sb.) nahrazen pojmem vedlejší živočišné produkty. Na tuto skutečnost byl odvolatel 
upozorněn v závěru zjišťovacího řízení vydaného krajským úřadem dne 30. 6. 2005, kde na straně č. 4 je 
ve vypořádání připomínky odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje uvedeno: 
“Seznam odpadů přijímaných do zařízení nesmí obsahovat materiály s charakterem konfiskátu 
živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, nakládání s těmito materiály se řídí 
odlišnými předpisy“. 
Předmětné zařízení je dlouhodobě provozováno bez platného integrovaného povolení, a jelikož se jedná o 
trvající delikt, je povinností inspekce, v případě zjištění, že protiprávní stav přetrvává, pokutu uložit 
opakovaně (a při stanovení její výše zohlednit např. i účinnost předchozí sankce). Provozovatel totiž ani 
po nabytí právní moci předchozího rozhodnutí o pokutě nezabránil dalšímu trvání protiprávního stavu, v 
řízení ve věci vydání integrovaného povolení toto povolení dosud nezískal, a zařízení bez integrovaného 
povolení dále nezákonně provozoval. V souladu s ust. § 38 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., bylo při určení 
výše pokuty přihlédnuto ke vzniklým škodlivým následkům i k ohrožení životního prostředí (mj. únik 
digestátu dne 12. 2. 2009 na nezpevněný terén) a době trvání protiprávního stavu, který trvá od roku 
2007 do současné doby. Na základě posouzení všech okolností byla proto pokuta vyměřena inspekcí v 
maximální výši zákonem stanovené sazby dle ust. § 37 odst. 4 písm. b) – částka 7.000.000,- Kč. 
Ministerstvem byla výše pokuty posouzena jako odpovídající závažnosti protiprávního jednání odvolatele. 
Proti tomuto rozhodnutí směřuje žaloba. 
Městský soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. 
Základní žalobní námitkou žalobce je, že žalovaný nesprávně aplikoval právní normu, neboť po celou 
dobu provozu nebyla v zařízení překročena prahová hodnota uváděná v příloze č. 1 bodu 6.5, a proto 
žalobce nebyl povinen žádat o vydání integrovaného povolení. 
Podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci je provozovatel zařízení povinen 
provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona. 
Podle odst. 2 provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat. 
Podle 6.5 přílohy 1. zákona o integrované prevenci musí být zařízení na odstraňování nebo využití 
konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně 
provozováno pouze s integrovaným povolením. Dle poznámky uvedené pod textem jsou uváděné prahové 
hodnoty obecně udávány ve vztahu k projektovaným výrobním kapacitám anebo jinému parametru 
zařízení. 
Podle § 37 odst. 2 zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení dopustí 
správního deliktu tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného 
rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu s podmínkami integrovaného 
povolení. 
Ze správního spisu je patrné, že žalobce již 13. 11. 2006 požádal Ministerstvo životního prostředí o 
sdělení stanoviska k plánované žádosti o integrované povolení, když uvedl projektovanou kapacitu 
vstupních surovin 90 000 t/rok (max. 360 t/den). Ministerstvo ve svém stanovisku ze dne 12. 12. 2006 
jednoznačně žalobci sdělilo, že bioplynová stanice Velký Karlov je zařazena do kategorie 6.5 zákona a že 
její provozovatel má povinnost získat integrované povolení a provozovat zařízení v souladu se zákonem o 
integrované prevenci. Na základě tohoto stanoviska požádal žalobce o vydání integrovaného povolení pro 
bioplynovou stanici, ve které uvedl, že kapacita zpracování je větší než 10 t denně při projektované 
kapacitě 90 000 t za rok. Tato žádost byla zamítnuta rozhodnutím ze dne 17. 12. 2007 a toto 
rozhodnutím bylo potvrzeno rozhodnutím žalovaného ze dne 3. 3. 2008. 
Při posouzení důvodnosti námitky, že žalobce nebyl povinen žádat o vydání integrovaného povolení, 
neboť nebyla v zařízení překročena prahová hodnota uváděná v příloze č. 1 bodu 6.5, vycházel soud z 
ustanovení § 16 a bodu 6.5 přílohy 1 zákona o integrované prevenci, ze kterých jednoznačně vyplývá, že 
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pokud provozovatel provozuje zařízení o kapacitě zpracování větší než 10 t denně, může jej provozovat 
pouze s integrovaným povolením. Aby nedocházelo k výkladovým problémům, specifikuje podmínky ještě 
poznámka vztahující se k bodu 6.5 tedy, že uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k 
projektovaným výrobním kapacitám anebo jinému parametru zařízení. Námitka tedy důvodná není a 
žalovaný správní úřad postupoval správně, pokud dospěl k závěru, že rozhodujícím parametrem pro 
určení, zda je či není k provozování zařízení nutné integrované povolení, je projektovaná výrobní kapacita, 
tedy možná dosažitelná výkonnost, která je v tomto případě větší než 10 tun denně, což ani žalobce 
nezpochybňuje. 
Pokud tedy žalobce provozoval bioplynovou stanici bez platného integrovaného povolení, spáchal tím 
správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci a pokuta za porušení ustanovení § 16 
odst. 2 zákona o integrované prevenci mu byla uložena zcela v souladu se zákonem. Jak je zřejmé, 
žalobce si byl nejméně od prosince 2006 vědom skutečnosti, že pro provoz zařízení je nutné vydání 
integrovaného povolení, o jehož vydání také následně požádal, avšak jeho žádosti nebylo z věcných 
důvodů vyhověno. Žalobce však bez ohledu na tuto skutečnost zařízení provozoval i bez tohoto povolení, 
Žalobní námitka není důvodná. 
Správní úřad I. stupně hodnotil zejména tu skutečnost, že protiprávní stav byl zjištěn již 13. 6. 2007 a v 
předchozích řízeních o pokutách, ukládaných podle zákon o integrované prevenci, bylo prokázáno, že 
protiprávní stav trval nepřetržitě až do 23. 7. 2008, za což byl žalobce třikrát pravomocně sankcionován. I 
přes tyto pravomocně uložené sankce (ve velmi citelné výši) bylo zjištěno a prokázáno, že i nadále v 
období od 24. 7. 2008 do 19. 2. 2009 nebyla plněna základní povinnost provozovatele provozovat 
zařízení pouze na základě povolení, tedy protiprávní stav nadále trval. Správní orgán přihlédl ke 
skutečnosti, že hrozí závažné poškození složek životního prostředí (podzemních vod, ovzduší a půdy) a 
zohlednil i to, že dosud uložené pokuty v souhrnné výši 7.300.000,- Kč za trvající provoz zařízení bez 
integrovaného povolení se minuly účinkem a nepřiměly provozovatele ke zjednání nápravy. Důvodná není 
ani žalobní námitka, dle které je výše uložené sankce nepřiměřeně vysoká. Rozhodnutí o výši uložené 
sankce je založeno na správním uvážení správního orgánu; soud tuto úvahu přezkoumává pouze z 
hlediska, zda je rozhodnutí odpovídajícím způsobem odůvodněno a zda nedošlo ke zneužití mezí 
správního uvážení. Jak již soud uvedl výše, rozhodnutí o výši uložené pokuty je velmi obsáhle 
odůvodněno, dle názoru soudu zcela odpovídá okolnostem posuzovaného případu a úvaha o výši sankce 
je odpovídajícím způsobem odůvodněna.  
Žalobce dále namítal, že v době, kdy probíhalo hodnocení vlivu zařízení na životní prostředí ve smyslu 
zák. č. 100/2001 Sb., nebyl ještě ani metodický pokyn životního prostředí jak bioplynové stanice hodnotit 
ve smyslu tohoto zákona, neboť zde samostatně uvedeny nebyly. Z těchto důvodů byla bioplynová stanice 
Velký Karlov hodnocena jako zařízení na využití organicky rozložitelných odpadů (kompostárna). Na toto 
zařízení se vztahuje zákon 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a živočišné odpady byly zařazeny pod kat. č. 
02 01 02 - odpad živočišných tkání. Vzhledem k tomu, že v této době nebyla v ČR ani ve střední Evropě 
žádná bioplynová stanice, která by zpracovávala VŽP, nebylo do doby zahájení zkušebního provozu 
známo, zda bude bioplynová stanice provozována na základě rozhodnutí Krajského úřadu anebo Krajské 
veterinární správy. 
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj vydala rozhodnutí, kterým žalobci schválila provozování 
bioplynové stanice Velký Karlov, tedy k veterinární asanační činnosti týkající se vedlejších živočišných 
produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Podle zákona č. 100/2001 Sb., záměr využívat zařízení 
jako veterinární asanační ústav podléhá povinnému posouzení vlivů na životní prostředí, a to bez ohledu 
na jeho projektovanou kapacitu (příloha 1, kategorie I. bod 1.8 zákona). Dle zákona o odpadech, ve znění 
do 30. 6. 2010, je v § 2 odst. 1 písm. f) uvedeno, že zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady s 
výjimkou konfiskátů živočišného původu (tento pojem byl později nahrazen označením „vedlejší živočišné 
produkty“). Vedlejší živočišné odpady tedy nemohou být zařazovány jako odpad živočišných tkání dle 
zákona o odpadech. Na skutečnost, že seznam odpadů přijímaných do zařízení nesmí obsahovat 
materiály s charakterem konfiskátů živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, neboť 
nakládání s těmito materiály se řídí odlišnými předpisy, byl žalobce upozorněn i v rozhodnutí veterinární 
správy. Žalobní námitka není důvodná. 
Žalobce dále namítal, že žalovaný porušil ustanovení vyjadřující zásadu předvídatelnosti veřejné správy 
vyjádřenou v § 2 odst. 4 správního řádu, když nerozhodl v souladu s dostupnou správní judikaturou a že je 
správní orgán povinen odůvodnit, pokud rozhodne odlišně od stávající správní praxe. Podle uvedeného 
ustanovení dbá správní orgán, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo 
okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. V této souvislosti soud poukazuje na to, že napadeným 
rozhodnutím bylo rozhodnuto o uložení pokuty dle ust. § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci a 
žalobce neuvádí žádné konkrétní rozhodnutí, kterým by za stejné situace vznikly nedůvodné rozdíly.  
Městský soud žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. v plném rozsahu zamítl. (…)  
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GG..  PPoossuuzzoovváánníí  vvlliivvůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  
 

15 

 
Vyloučení stanoviska EIA ze samostatného soudního přezkumu 
 
k ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 
k ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
I. Soud odkazuje na znění čl. 10a směrnice EIA, které téměř doslovně odpovídá znění čl. 9 odst. 
2 a 4 Aarhuské úmluvy a obsahuje též tento zpřesňující dovětek: „Členské státy stanoví, v jaké 
fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnosti napadeny.“ Tento dovětek, který nepřipouští 
jiného výkladu ani srovnáním dalších jazykových verzí práva Společenství, potvrzuje výklad, který 
zastává Nejvyšší správní soud. Proto je nedůvodná námitka stěžovatele, že by přezkoumání 
příslušného stanoviska až spolu s následnými rozhodnutími o žádosti o povolení záměru bylo v 
rozporu se zmíněnou směrnicí. 
 
II. Nejvyšší správní soud připomíná, že dotčená směrnice EIA, na kterou odkazuje stěžovatel, již 
pozbyla platnosti, neboť byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 
2011/92/EU ze dne 13. 12. 2011, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí. Na podstatě dříve vyslovených právních názorů to však nic nemění, 
jelikož článek 11 této směrnice je totožný s článkem 10a směrnice EIA (včetně nejdůležitější 
pasáže, že členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnost 
napadeny), a proto s ním není  česká vnitrostátní úprava v rozporu. 
 
III. Nejvyšší správní soud musí odmítnout názor stěžovatele uvedený v kasační stížnosti, aby na 
předmětné stanovisko bylo nahlíženo optikou jeho materiálního a nikoli formálního významu, 
protože ve své podstatě zasahuje do práv a povinností mnoha subjektů. Nejvyšší správní soud 
nikterak nezpochybňuje, že proces EIA je pro konečné rozhodnutí důležitý a může být základem 
pro stanovení práv a povinností dotčených subjektů. Přesto je ale třeba zdůraznit, že tato práva 
a povinnosti jsou konstituována až následně vydaným rozhodnutím a nikoli samotným 
stanoviskem. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2013, č. j.2  As 37/2013 – 85) 
(Z vlastních zdrojů, rozsudek veřejně dostupný na www. nssoud. cz) 
 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2013, č. j. As 37/2013 – 85 
 
Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora 
uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti „Stanovisku k 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ (dále též „stanovisko“), vydanému Ministerstvem 
životního prostředí. Důvodem odmítnutí žaloby byla její nepřípustnost dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). 
Stanovisko bylo vydáno dle ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“), ve znění pozdějších předpisů, k záměru oznamovatele ČEZ, a. s. „Nový jaderný zdroj v lokalitě 
Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín“ (dále jen „záměr“). Cílem záměru bylo posoudit novostavbu 
nového jaderného zařízení včetně souvisejících stavebních objektů a technologických zařízení podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA“). Stěžovatel byl jedním ze subjektů 
zapojených do procesu EIA, přičemž v předmětném stanovisku je uveden jako jeden ze subjektů 
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(občanská sdružení), jejichž vyjádření jsou zde zčásti nebo zcela zahrnuta. Proces EIA dotčeného záměru 
započal předložením oznámení dne 1. 8. 2008 a skončil vydáním stanoviska dne 18. 1. 2013. 
Proti tomuto stanovisku podal stěžovatel žalobu k Městskému soudu v Praze. Přípustnost žaloby 
dovozoval stěžovatel z toho, že i přes právní úpravu stanoviska podle ustanovení § 10 a násl. zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí představuje vydané stanovisko samostatně přezkoumatelné 
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť jím bylo založeno právo oznamovatele záměru 
k vedení a pokračování navazujícího řízení o umístění záměru. Realizací tohoto záměru by došlo k zásahu 
do přírody, krajiny a ochrany zdraví a života osob. Věcnou podstatou uplatněných žalobních bodů byla 
argumentace, podle níž byl proces EIA v předmětném záměru postižen vážnými hmotnými i procesními 
vadami, stanovisko bylo vydáno v rozporu se zákonem a na základě neúplných podkladů řízení, a proto by 
mělo být zrušeno a vráceno k dalšímu řízení. Správní orgán by měl též vyhodnotit, zda pozitiva realizace a 
provozu nového jaderného zdroje převažují nad negativy s tímto zařízením souvisejícími. Zároveň 
stěžovatel navrhl vypracování odborného znaleckého posudku k posouzení, zda se vyjádření a souhlasy 
správních orgánů (včetně dotčených orgánů státní správy), která tvoří podklady stanoviska, opírají o 
prokazatelné výsledky měření a stanovení a jsou tak objektivním a komplexním předpokladem pro 
posouzení vlivů dopadu záměru na životní prostředí. 
Městský soud v Praze usnesením žalobu odmítl z důvodu její nepřípustnosti, neboť shledal, že směřuje 
proti aktu, který není rozhodnutím, jež by zasahovalo do právní sféry žalobce. Tento svůj záměr soud opřel 
o ustanovení § 70 písm. a), § 68 písm. e) ve spojení s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Argumentačně odkázal 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2006, č. j. 2 As 59/2005 – 136 (veškerá judikatura 
NSS viz www.nssoud.cz). Proto soud shledal, že napadené stanovisko není rozhodnutím a je tedy 
vyloučeno ze soudního přezkumu. 
Podstatný obsah kasační stížnosti 
Stěžovatel napadá uvedený rozsudek kasační stížností. Nezákonnost napadeného usnesení stěžovatel 
spatřuje v tom, že městský soud nikterak nereflektoval argumenty obsažené v žalobě, ve kterých se 
stěžovatel podrobně vyjádřil k právní povaze stanoviska a zaujal právní názor, že ačkoli stanovisko není 
rozhodnutím ve formálním smyslu, v materiálním smyslu jím je, neboť zakládá, mění a závazně určuje 
práva a povinnosti účastníků řízení procesu EIA. Takto zasahuje též do jeho právní sféry. 
Argumentaci, brojící proti vyloučení stanoviska ze soudního přezkumu, opírá především o čl. 9 odst. 2 
Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí, vyhlášenou ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod č. 124/2004 Sb. m. 
s. (dále jen „Aarhuská úmluva“), a o čl. 10a směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostřed č. 85/337/EHS, ve znění směrnice č. 97/11/ES a směrnice č. 
2003/35/ES (dále jen „směrnice EIA“). Dle názoru stěžovatele tyto správní akty stanoví, že smluvní státy 
mají povinnost zajistit, aby „osoby z řad dotčené veřejnosti“ mohly dosáhnout toho, že soud nebo jiný 
nezávislý nestranný orgán zřízený zákonem přezkoumá po stránce hmotné i procesní zákonnost 
jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnost. 
Zároveň stěžovatel uvedl, že pokud by Nejvyšší správní soud setrval na svém judikovaném názoru, že 
Aarhuská úmluva nemá povahu smlouvy „self-executing“ a ani směrnice EIA není přímo aplikovatelná, 
měl by se zabývat soudním přezkumem stanoviska z hlediska soudního přezkumu podkladových aktů či 
stanovisek. Předmětné stanovisko je totiž sice podkladovým úkonem, leč má objektivně vymezený 
předmět, jímž je posouzení vlivů záměru na životní prostředí, a současně zasahuje do práv a povinností 
jednotlivců, neboť autoritativně stanovené povinnosti účastníkům řízení jsou pro ně závazné i v 
navazujících řízeních. Nepřezkoumatelnost napadeného usnesení stěžovatel spatřuje v tom, že se 
městský soud nikterak nevypořádal s jeho argumentací, zejména s materiální povahou stanoviska. 
Součástí kasační stížnosti je též návrh na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie (dále 
jen „SD EU“) dle čl. 267 Smlouvy o fungování EU. Dle stěžovatele vyvstala při řešení dotčené právní věci 
otázka výkladu čl. 10a směrnice EIA, protože ta (stejně jako Aarhuská úmluva) požaduje, aby dotčená 
veřejnost, jejíž definici stěžovatel splňuje, měla právo účasti a efektivního uplatnění procesních práv v 
řízení o povolování jaderných zařízení, a aby stanoviska dotčené veřejnosti byla zohledněna v rozhodnutí. 
Proto stěžovatel navrhl, aby SD EU byla položena otázka v tom smyslu, zda z čl. 10a směrnice EIA vyplývá 
oprávnění stěžovatele domáhat se soudního přezkumu stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí 
přímo a bezprostředně, nikoli jen v rámci navazujícího soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů 
na toto stanovisko navazující.  
(…) 
Vlastní argumentace soudu 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení Městského soudu a dospěl k závěru, že kasační 
stížnost není důvodná.  
stěžovatel výslovně uplatnil tři kasační důvody, když namítá nezákonnost usnesení městského soudu, 
jeho nepřezkoumatelnost a nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu [§ 103 odst. 1 písm. a), d) a e) s. 
ř. s.]. Z ustálené judikatury zdejšího soudu nicméně plyne, že za situace, kdy je žaloba odmítnuta, je 
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možné se v řízení o kasační stížnosti zpravidla zabývat toliko důvodem zakotveným v ustanovení § 103 
odst. 1 písm. e) s. ř. s., který má v těchto případech povahu důvodu speciálního a tedy přednostního a 
zahrnuje v sobě i podstatu kasačních důvodů jiných. 
Ze shora prezentované narace je zřejmé, že rozhodnou právní otázkou je posouzení možnosti soudního 
přezkumu stanovisek vydávaných v režimu EIA. Městský soud totiž žalobu odmítl pro nepřípustnost. Podle 
ustanovení § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí platí, že 
 (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání 
podle § 9 odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí (dále jen "stanovisko") ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. 
Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 
 (2) Příslušný úřad zašle stanovisko do 7 pracovních dnů od jeho vydání oznamovateli, dotčeným správním 
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní stanovisko na internetu a 
zajistí jeho zveřejnění podle § 16.      
(3) Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních 
právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo 
postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na 
žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že 
nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem 
souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato 
lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. 
 (4) Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů (dále jen 
"rozhodnutí"), zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. Při svém 
rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření 
nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních 
právních předpisů. V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Při svém 
rozhodování bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní 
požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě 
uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat 
odůvodnění. 
Nejvyšší správní soud předně připomíná, že výkladem citovaného ustanovení § 10 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí se v minulosti již zabýval a s většinou argumentů, které jsou stěžovatelem 
předestřeny, měl možnost se vypořádat již dříve l ve své předchozí judikatuře (srov. např. rozsudky 
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007 – 63 publ. pod č. 1461/2008, anebo 
ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006 - 55). Jelikož v nyní projednávané věci není dán žádný rozumný 
důvod se od této předchozí judikatury jakkoliv názorově odchýlit, bude z ní vycházet i nadále. 
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle ustanovení § 10 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí není samostatně přezkoumatelné ve správním soudnictví. V souladu 
s čl. 9 Aarhuské úmluvy čl. 10a směrnice EIA je možné toto stanovisko přezkoumávat až v rámci 
konečného rozhodnutí, jehož je stanovisko podkladem. 
Vyloučení stanoviska vzešlého z procesu EIA ze soudního přezkumu tkví v těchto skutečnostech. 
Za prvé, účelem Aarhuské úmluvy není samoúčelné rozšiřování přezkumné kompetence správních soudů, 
resp. rozšiřování aktivní legitimace, ale zajištění vymahatelnosti a respektování hmotného a procesního 
práva přijatého smluvními stranami na ochranu životního prostředí. Vnitrostátní právní úprava, která sice 
neumožňuje jednotlivé dílčí úkony v rámci povolování záměrů přezkoumat samostatnou správní žalobou, 
ale umožňuje jejich přezkoumání v rámci přezkumu rozhodnutí o povolení záměru, je tedy za splnění 
podmínek uvedených v čl. 9 odst. 4  Úmluvy, v souladu s požadavky Úmluvy. 
Za druhé, soud odkazuje na znění čl. 10a směrnice EIA, které téměř doslovně odpovídá znění čl. 9 odst. 2 
a 4 Aarhuské úmluvy a obsahuje též tento zpřesňující dovětek: „Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou 
být rozhodnutí, akty nebo nečinnosti napadeny.“ Tento dovětek, který nepřipouští jiného výkladu ani 
srovnáním dalších jazykových verzí práva Společenství, potvrzuje výklad, který zastává Nejvyšší správní 
soud. Proto je nedůvodná námitka stěžovatele, že by přezkoumání příslušného stanoviska až spolu s 
následnými rozhodnutími o žádosti o povolení záměru bylo v rozporu se zmíněnou směrnicí. Navíc Nejvyšší 
správní soud připomíná, že dotčená směrnice EIA, na kterou odkazuje stěžovatel, již pozbyla platnosti, 
neboť byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU ze dne 13. 12. 2011, o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Na podstatě dříve 
vyslovených právních názorů to však nic nemění, jelikož článek 11 této směrnice je totožný s článkem 10a 
směrnice EIA (včetně nejdůležitější pasáže, že členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, 
akty nebo nečinnost napadeny), a proto s ním není česká vnitrostátní úprava v rozporu. 
Navíc je patrné, že pokud by se žadatel rozhodl, že ustoupí od záměru, který byl posouzen z hlediska vlivů 
na životní prostředí, a žádost o povolení záměru by nepodal, postrádal by soudní přezkum stanoviska k 
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posouzení vlivů na návrh stěžovatele jakýkoli smysl. V takovém případě by totiž nemohlo dojít k žádnému 
zásahu do práv a zájmů stěžovatele, ani do jeho zájmu na ochraně životního prostředí. 
Podobně Ústavní soud při přezkumu souladu rozhodnutí odmítajícího soudní přezkum stanovisek 
vydávaných právě podle ustanovení § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvedl následující: 
„Je tak zřejmé, že předmětné stanovisko může být soudem meritorně přezkoumáno, avšak teprve tehdy, 
když dojde k reálnému zásahu do právní sféry stěžovatele správním rozhodnutím, jehož podkladem bude 
právě toto stanovisko.“ (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 637/06, in: 
http://nalus.usoud.cz). Svým názorem tedy podpořil právní názor o ústavnosti soudní výluky přezkumu 
předmětných stanovisek. Podobně musí Nejvyšší správní soud odmítnout názor stěžovatele uvedený v 
kasační stížnosti, aby na předmětné stanovisko bylo nahlíženo optikou jeho materiálního a nikoli 
formálního významu, protože ve své podstatě zasahuje do práv a povinností mnoha subjektů. Nejvyšší 
správní soud nikterak nezpochybňuje, že proces EIA je pro konečné rozhodnutí důležitý a může být 
základem pro stanovení práv a povinností dotčených subjektů. Přesto je ale třeba zdůraznit, že tato práva 
a povinnosti jsou konstituována až následně vydaným rozhodnutím a nikoli samotným stanoviskem. Zde 
ostatně může soud odkázat již na samotné lingvistické označení dotčených aktů, kdy ze samotného 
pojmu stanovisko vyplývá, že je pouze jedním z podkladů pro konečné rozhodnutí. 
Stěžovateli soud nemůže přisvědčit ani v tom, že by rozšířený senát zdejšího soudu v rozsudku sp. zn. 2 As 
75/2009 připustil soudní přezkum takových správních aktů, které nejsou rozhodnutími (dle stěžovatele 
podkladových aktů či stanovisek). Ratio decidendi tohoto rozsudku totiž spočívá právě naopak v právním 
názoru, podle něhož „závazná stanoviska vydaná dle § 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 nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu s čl. 36 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. 
s.“ Citované rozhodnutí tedy naopak vyvrací právní názor stěžovatele obsažený v kasační stížnosti a 
přisvědčuje shora uvedenému postoji Nejvyššího správního soudu. 
Nelze ostatně přehlédnout, že v jiném usnesení se rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vyslovil 
přímo k povaze rozhodnutí vydávaných podle ustanovení § 10 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a konstatoval, že „v okamžiku, kdy rozhodující orgán ze stanoviska pouze vychází, není jím však 
vázán, je v takovém případě rozhodující orgán, který vydává konečné rozhodnutí, oprávněn i s ohledem na 
úsek veřejné správy ve stanovisku zachycený realizovat určitou míru vlastní úvahy. O situaci podobného 
typu se bude kupříkladu jednat v případě posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle § 4 – § 10 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů. Ustanovení § 10 odst. 4 zákona uvádí, že správní úřad, který vydává rozhodnutí (typicky se tak 
děje v oblasti územního a stavebního řízení) bere obsah stanoviska k posuzování vlivů na životní prostředí 
(tzv. stanoviska EIA) v úvahu. Stejně tak má správní úřad povinnost si stanovisko opatřit; není jím však 
vázán co do obsahu. Může se od obsahu stanoviska odchýlit; v takovém případě je však povinen uvést pro 
tento svůj postup důvody. Za podobné situace proto není nezbytné podrobit podobný typ nezávazného 
stanoviska samostatnému přezkumu ve správním soudnictví“ (usnesení č. j. 8 As 47/2005 - 86). 
V případě posouzení návrhu na položení předběžné otázky SD EU Nejvyšší správní soud rovněž odkazuje 
na shora označenou judikaturu, protože i tato otázka jí byla řešena. V souladu s konstantní judikaturou 
Soudního dvora Evropských společenství (srov. rozsudek ze dne 6. 10. 1982 ve věci 238/81 Srl CILFIT a 
Lanificio di Tabardo SpA proti Ministerstvu zdravotnictví, Recueil s. 3415) platí, že překládací povinnost 
soudu odpadá v případě tzv. acte clair, tj. když je výklad evropského práva bez dalšího naprosto zjevný a 
jasný. V projednávaném případě je tomu tak proto, že předmětná směrnice vychází téměř doslovně z 
Aarhuské úmluvy a navíc uvádí, že „členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo 
nečinnosti napadeny“. Toto ustanovení má za následek, že předmětná směrnice, resp. její ustanovení 
týkající se práva na soudní ochranu, nesplňuje jeden z bodů testu přímého účinku směrnic, jak byl 
Soudním dvorem Evropských společenství stanoven již v rozsudku ze dne 4. 12. 1974 ve věci 41/74, 
Yvonne Van Duyn proti Ministerstvu vnitra, Recueil s. 1337, tj. k provedení této směrnice je třeba přijetí 
dalšího právního předpisu členskými státy Evropských společenství, který určí příslušnou fázi přezkumu. 
Členským státům je přitom ponechána poměrně široká možnost uvážení. Podání předběžné otázky 
Nejvyšším správním soudem by proto v tomto případě nebylo na místě. V souladu se zněním směrnice je 
Nejvyšší správní soud toho názoru, že není nutné připustit samostatný soudní přezkum rozhodnutí, aktů a 
nečinností (např. i předmětného stanoviska žalovaného), ale postačuje jejich přezkoumání v pozdější fázi 
(tj. v rámci přezkumu konečného rozhodnutí). 
Konečně uplatněnou námitku nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí městského soudu musí 
Nejvyšší správní soud též odmítnout. Jak totiž vyplývá se shora uvedeného, městský soud nepochybil, 
pokud žalobu odmítl pro její nepřípustnost. Jakkoliv je pravdou, že městský soud neprovedl rozbor 
ustanovení Aarhuské úmluvy, je třeba vycházet z toho, že Aarhuská úmluva je procesně provedena 
ustanoveními soudního řádu správního, jenž v rámci mantinelů daných touto úmluvou stanoví, která 
rozhodnutí soudně přezkoumatelná jsou a která nikoliv. Soudní řád správní přitom není v rozporu s 
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Úmluvou, když neumožňuje jednotlivé dílčí úkony v rámci povolování záměrů přezkoumat samostatnou 
správní žalobou, nýbrž umožňuje jejich přezkoumání až v rámci přezkumu konečného rozhodnutí. Jelikož 
tedy městský soud nevybočil z hranic stanovených soudním řádem správním, nemohl se dostat do kolize 
ani s Aarhuskou úmluvou. 
(…) 
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PŘÍLOHA č. 1 
 
 

SSeezznnaamm  sslloožžkkoovvýýcchh  zzáákkoonnůů  vv  oobbllaassttii  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí    
 
 
Na úseku ochrany vod 
 
 

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

 
Na úseku ochrany ovzduší 
 

- zákon č. 86/2002 Sb., o  ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
Na úseku ochrany přírody a krajiny 
 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými 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 půdního fondu 
 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, 
 

Na úseku geologie, ochrany nerostného bohatství  a  ekologického dohledu nad 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 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, 
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Na 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 s chemickými látkami 
 

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

 
 
Na úseku prevence 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 s geneticky modifikovanými organismy a produkty 
 

- zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy  
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, 

 
 
Na úseku integrované prevence a omezování znečištění 
 

- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,  
o integrovaném  registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 25/ 2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 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 újmy 
 

- zákon č. 167/2008 Sb., o přecházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


