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AA..  SSpprráávvnníí  řříízzeenníí  aa  ppřřeessttuuppkkoovvéé  řříízzeenníí    
 

653 
 

I. Rozhodnutí o blanketním odvolání 
II. Povinnost správního orgánu učinit opatření k odstranění vad odvolání 
 
k ustanovení § 37 odst. 2 a 3, § 82 odst. 2 a § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

  
I. Odvolání žalobce neobsahovalo náležitosti podání tak, jak jsou uvedeny v ustanovení § 37 
odst. 2 správního řádu. Žalovaný odvolací správní orgán pochybil v názoru, že nebylo třeba 
vyzvat žalobce k doplnění odvolání, neboť ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu obsahuje 
pouze obecnou úpravu náležitostí, které jsou vyžadovány pro podání ve správním řízení. 
Odvolání jako zvláštní procesní podání však musí - nad rámec náležitostí podle ustanovení § 37 
odst. 2 správního řádu - obsahovat i náležitosti podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, 
jak vyplývá i ze samotného textu tohoto ustanovení. 
 
II. Podle ustanovení § 89 odst. 2 věty druhé správního řádu je správní orgán  zavázán  
k přezkumu věcné správnosti napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek, uplatněných  
v odvolání, jež jsou specifickou náležitostí tohoto podání podle ustanovení § 82 odst. 2 
správního řádu. Je proto zřejmé, že na povinnosti správního orgánu postupovat podle ustanovení 
§ 37 odst. 3 správního řádu nemohla nic změnit ani skutečnost, že žalobce v odvolání sám 
přislíbil v dodatečné a blíže nespecifikované lhůtě doplnit konkrétní důvody, což následně 
neučinil.  
 
III. Pokud odvolání nemá některou z náležitostí, stanovených v ustanovení § 82 odst. 2 
správního řádu, správní orgán je povinen postupovat podle ustanovení § 37 odst. 3 správního 
řádu, pomoci odvolateli odstranit nedostatky nebo jej vyzvat k jejich odstranění a poskytnout mu 
k tomu přiměřenou lhůtu.  
 
IV. Správní orgán nemá možnost správního uvážení, zda účastníkovi řízení vymezí lhůtu pro 
zjednání nápravy, ale jedná se o jeho obligatorní povinnost, zakotvenou přímo v ustanovení § 37 
odst. 3 správního řádu. Takové povinnosti nezbavuje správní úřad ani okolnost, že účastník 
řízení ve svém podání uvede, že jej doplní či uvede dokonce i konkrétní lhůtu, ve které zamýšlel 
podání doplnit. 
  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2014, č.j. 11 A 128/2013 - 54) 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2012,  č.j.: 8As 102/2011-105, dostupný 
na www.nssoud.cz) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2014, č.j. 11 A 128/2013-54: 
 
Žalobce se domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (dále též 
žalovaného správního orgánu), jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí ze dne 14. 1. 2013, č.j.: ČIŽP/43/OOV/SR02/1116027.007/13/ZRZ. 
Uvedeným rozhodnutím ministerstvo rozhodlo o blanketním odvolání žalobce do rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí, kterým byla žalobci uložena podle ustanovení § 125g odst. 3 a odst. 6 písm. 
c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též vodní zákon), pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení povinností při zacházení se závadnými 
látkami, kterého se žalobce dopustil tím, že při zacházení se závadnou látkou, konkrétně naftou, ve 
větším rozsahu neplnil některou z povinností podle ustanovení § 39 odst. 4 vodního zákona, když 
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nepoužíval pro zacházení s ropnou látkou jen takové zařízení či způsob zacházení se závadnou látkou, 
které jsou vhodné z hlediska ochrany jakosti vod. 
Žalobce v podané žalobě uvedl, že žalované rozhodnutí je již v pořadí druhým rozhodnutím, vydaným 
žalovaným v témže správním řízení, a má za to, že uvedená rozhodnutí jsou nespravedlivá a nezákonná. 
Žalobce podal tzv. blanketní odvolání, které již v dalším řízení nebylo doplněno. Podle názoru žalobce 
podání sice splňovalo náležitosti ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, avšak 
jednalo se pouze skutečně o blanketní odvolání, neobsahující konkretizovaná tvrzení. Žalovaný si byl při 
vydání napadeného rozhodnutí jednoznačně vědom toho, že se jedná o odvolání ve smyslu správního řádu 
nesplňující náležitosti řádného podání, což vyplývá i z odůvodnění napadeného rozhodnutí, a byl si také 
vědom toho, že Inspekce životního prostředí ve vztahu k žalobci svou poučovací povinnost ve smyslu 
ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu nesplnila, když žalobce na vadu podání neupozornila, ani 
nestanovila lhůtu k odstranění vad podání. Žalobce je přesvědčen o tom, že měl být správním úřadem 
vyzván k odstranění vad podání blanketního odvolání o doplnění z ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu 
vyplývajících náležitostí, například v čem konkrétně shledává protiprávnost či věcnou nesprávnost 
rozporovaného rozhodnutí a správního řízení. Žalobce vyjádřil přesvědčení o tom, že pokud mu nebyla za 
uvedeným účelem poskytnuta přiměřená lhůta, jedná se o vadu řízení, která má za následek nezákonnost 
žalovaného rozhodnutí. K tomu žalobce poukázal na konstantní judikaturu krajských správních soudů i 
Nejvyššího správního soudu, zejména na odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 
2012,  č.j.: 8As 102/2011-105, dostupné na www.nssoud.cz. Z uvedeného rozsudku vyplývá jednoznačná 
návaznost náležitostí podání podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu s tím, že správní orgán nemá 
možnost správního uvážení, zda účastníkovi řízení vymezí lhůtu pro zjednání nápravy, ale jedná se o jeho 
obligatorní povinnost, zakotvenou přímo v ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu. Takové povinnosti 
nezbavuje správní úřad ani okolnost, že účastník řízení ve svém podání uvede, že jej doplní či uvede 
dokonce i konkrétní lhůtu, ve které zamýšlel podání doplnit. 
Z uvedených důvodů žalobce považuje názor žalovaného, vyjádřený na straně 2 odůvodnění napadeného 
rozhodnutí o tom, že ministerstvo poskytlo odvolateli další maximálně možnou dobu pro doplnění 
odvolání a vycházelo přitom z ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu, za zcela mylný a dokládající 
nepochopení odlišného smyslu a významu tohoto ustanovení správního řádu ze strany odvolacího orgánu. 
Postup právních úvah žalovaného, že podání žalobce posoudil jako odvolání, protože odvolatel práva 
doplnit odvolání nevyužil a v následujících dnech odvolání nedoplnil, je v rozporu s ustanovením § 82 odst. 
2 věty druhé správního řádu, když blanketní odvolání žalobce ani neuvádělo, v čem je spatřován rozpor  
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, popřípadě předchozího řízení. Z tohoto důvodu žalobce 
trvá na tom, aby napadené rozhodnutí bylo soudem zrušeno.  
Krajský soud v Plzni postoupil věc z důvodu místní nepříslušnosti k vyřízení Městskému soudu v Praze, 
jako soudu věcně a místně příslušnému. 
Žalovaný odvolací správní orgán ve vyjádření k podané žalobě navrhl, aby žaloba byla zamítnuta jako 
nedůvodná. V odvolání bylo uvedeno, že napadené rozhodnutí Inspekce životního prostředí je vadné jak po 
stránce procesní, tak i hmotné, jinak nebylo blíže specifikováno, v čem odvolatel spatřuje vady rozhodnutí. 
Odvolatel pouze uvedl, že odvolání bude v následujících dnech doplněno o konkretizovaná právní tvrzení,  
a na závěr požádal o zrušení tohoto rozhodnutí a o zastavení správního řízení. 
Žalovaný správní orgán i nadále zastával názor, že odvolání žalobce mělo všechny náležitosti podání ve 
smyslu ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu – bylo z něj patrno, kdo je činí, které se věci se týká a co 
se navrhuje. Zároveň bylo v odvolání ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu uvedeno, proti 
kterému rozhodnutí směřuje. Vzhledem k tomu, že nebylo uvedeno, v jakém rozsahu ho odvolatel napadá, 
ponechal prvoinstanční i odvolací orgán žalobci dostatečně dlouhou dobu pro doplnění odvolání  
„v následujících dnech“ a poté, kdy odvolání nebylo doplněno, posoudil odvolací úřad podané odvolání ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 2 věty druhé správního řádu jako odvolání, v němž není uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá. Platí tedy, že se odvolatel domáhá zrušení celého rozhodnutí, jak 
bylo požadováno v podaném odvolání. Žalovaný dále poukázal na to, že i v předchozím řízení v téže věci 
tato situace rovněž nastala: žalovaný vyzval žalobce k doplnění podání ve smyslu ustanovení § 37 odst. 3 
správního řádu a stanovil pro doplnění termín, který žalobce stejně nerespektoval. Z tohoto důvodu i ze 
žaloby samotné je evidentní, že žalobce věděl (či minimálně mohl vědět) o tom, jaké náležitosti má mít 
podané odvolání. Existují i další odvolací řízení z předchozí doby, vedená s tímto žalobcem a tato situace 
se opakuje pokaždé, což navozuje dojem snahy zdržovat průběh správního řízení. 
Žalobce využil svého práva a podal k obsahu vyjádření žalovaného správního úřadu repliku, v níž reagoval 
především na námitku žalovaného, že žaloba byla podána po zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě dne 
17. 7. 2013. Uvedl, že žaloba byla v elektronické podobě podána tehdejší právní zástupkyní žalobce dne 
16. 7. 2013 ve 22:59 hodin na podatelnu Krajského soudu v Plzni, tato e-mailová zpráva nebyla opatřena 
uznávaným elektronickým podpisem zástupkyně žalobce, proto tato v zákonné třídenní lhůtě dne 19. 7. 
2013 potvrdila žalobu písemným podáním stejného obsahu v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 
soudního řádu správního. Žalobce poukázal na to, že jestliže je v záznamu o ověření elektronického 
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podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Plzni uvedeno, že do emailové 
schránky tohoto soudu byla zpráva žalobkyně doručena až v 17. 02. 34 hodin dne 17. 7. 2013, nejedná se 
o skutečný okamžik doručení této zprávy, jejímž obsahem byla příslušná žaloba. Nelze si totiž jinak 
vysvětlit, že zpráva někde putovala více než 18 hodin, když podání učiněné elektronickou cestou je 
prakticky ihned během několika vteřin doručeno do elektronické schránky adresáta. V této souvislosti 
žalobce poukázal na judikaturu Ústavního soudu ČR ve věci zjištění přesného okamžiku doručení podání. 
Dále žalobce poukázal na to, že žalovaný zvolil ke stejným druhům podání žalobce zcela odlišný přístup, 
když v rámci jediného správního řízení poprvé žalobce vyzval k odstranění vad podání, podruhé však tak již 
neučinil. Žalobce poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2012, č.j.: 8 As 
102/2011-105, a na rozsudek téhož soudu ze dne 6. 3. 2009, č.j.: 1As 4/2009-53, z nichž vyplývá, že 
nemá-li odvolání některou z náležitostí, uvedených v ustanovení § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního 
řádu, postupuje správní orgán podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu a rozhodne-li, aniž by bylo 
odvolání doplněno, je jeho postup vadný a v rozporu s procesními předpisy. Žalobce je i nadále přesvědčen 
o tom, že s ním nemělo být správní řízení, jehož výsledkem je napadené rozhodnutí žalovaného, vůbec 
zahájeno pro překážku litispendence a jedná se o porušení ustanovení § 48 odst. 1 správního řádu, když 
zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno 
řízení u správního orgánu jiného. 
Z obsahu spisového materiálu, který byl soudu předložen žalovaným správním úřadem, byly zjištěny 
následující, pro rozhodnutí ve věci samé, podstatné skutečnosti: 
Rozhodnutím ze dne 14. 1. 2013 Česká inspekce životního prostředí uložila žalobci pokutu ve výši 
50.000,- Kč za porušení povinností při zacházení se závadnými látkami, kterého se společnost dopustila 
tím, že při zacházení se závadnou látkou – naftou - ve větším rozsahu, která je současně látkou 
nebezpečnou, nesplnila povinnosti podle ustanovení § 39 odst. 4 písm. b) vodního zákona, neboť 
nepoužívala pro zacházení s ropnou látkou jen takové zařízení, které je vhodné i z hlediska ochrany jakosti 
vod. Konkrétně se správní úřad prvého stupně odkázal na výsledky kontroly, provedené dne 21. 10. 2011 
na farmě žalobce v Otěšíně. Rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne 22. 1. 2013. 
Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce - v zastoupení advokátkou JUDr. Marcelou Scheeovou na 
základě plné moci - v zákonné lhůtě blanketní odvolání, podané e-mailem dne 6. 2. 2013 a předané  
k poštovní přepravě dne 10. 2. 2013. Odvolání obsahuje pod bodem I částečnou citaci výroku 
napadeného rozhodnutí Inspekce životního prostředí a pod bodem II blanketní odvolání proti rozhodnutí 
se žádostí o jeho zrušení a o zastavení řízení. V odvolání není blíže specifikováno, v čem odvolatel spatřuje 
vady rozhodnutí, pouze se zde uvádí, že odvolání bude v následujících dnech doplněno o konkretizovaná 
právní tvrzení. 
Ze spisového materiálu dále vyplývá, že správní orgán prvého stupně vyčkal zhruba týden, a když do této 
doby slíbené doplnění odvolání neobdržel, předal odvolání spolu se spisem odvolacímu orgánu. 
Ministerstvo poskytlo odvolateli další možnou dobu pro doplnění odvolání a vycházelo přitom z ustanovení 
§ 36 odst. 1 správního řádu. Vzhledem k tomu, že odvolatel tohoto svého práva nevyužil a odvolání 
nedoplnil, posoudilo ministerstvo podané odvolání podle ustanovení § 82 odst. 2 věty druhé správního 
řádu s tím, že se jedná o odvolání, kde není uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá,  
a platí tak, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolatel tuto vůli ostatně projevil již v podaném 
odvolání. 
O podaném odvolání rozhodlo Ministerstvo životního prostředí žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 
13. 5. 2013, jímž odvolání žalobce zamítlo a napadené rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze 
dne 14. 1. 2013 potvrdilo s odůvodněním, že po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospělo k závěru, 
že výrok rozhodnutí je konkrétní, jednoznačný, skutky jsou popsány nezaměnitelným způsobem a výrok 
obsahuje všechny náležitosti podle ustanovení § 68 právního řádu. V odůvodnění napadeného rozhodnutí 
je pak dostatečným a přezkoumatelným způsobem uvedena úvaha o výši ukládané pokuty ve vztahu  
k ustanovení § 125 písm. l) odst. 2 vodního zákona jak z hlediska polehčujících, tak i z hlediska 
přitěžujících okolností, a nechybí ani porovnání obou správních deliktů navzájem ve vztahu k výši pokuty a 
porovnání výše pokuty s rozmezím, uvedeným v ustanovení § 125g odst. 6 písm. c) vodního zákona. 
Inspekce podle názoru odvolacího správního úřadu plně respektovala právní názor ministerstva, vyslovený 
v předchozím rozhodnutí o odvolání, a ministerstvem vytýkané nedostatky odstranila a vydala ve věci nové 
rozhodnutí. 
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a věc posoudil takto: 
V prvé řadě se soud k námitce, vznesené žalovaným správním úřadem, zabýval otázkou včasnosti podání 
žaloby. K této problematice považuje soud za potřebné zdůraznit, že dodržení zákonem stanovené 
dvouměsíční lhůty pro podání žaloby podle ustanovení § 71 odst. 2 s. ř. s. je jednou z podmínek, za nichž 
může správní soud vůbec přistoupit k přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí (podmínek řízení). V nyní 
posuzované věci není z obsahu spisového materiálu správního úřadu ani soudu možné nade vší 
pochybnost zjistit, kdy přesně byla žaloba žalobcem podána (respektive kdy byla v elektronické podobě 
krajskému soudu doručena). Aby mohla být žaloba Městským soudem v Praze zcela odmítnuta, jak 
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požadoval žalovaný, muselo by být postaveno najisto, že tato žaloba byla podána opožděně (ustanovení  
§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.). Žalobce však uvedl, že žalobu zaslal prostřednictvím své tehdejší právní 
zástupkyně v elektronické podobě a tato byla následně ve lhůtě tří dnů potvrzena písemným podáním 
stejného obsahu. Nejistotu v okamžiku, kdy byla žaloba doručena místně nepříslušnému správnímu soudu 
(především pochybnosti vzbuzující časový úsek 18 hodin, po který zpráva „putovala“ elektronickou cestou 
od právní zástupkyně žalobce do elektronické podatelny správního soudu), nebylo možné jednoznačně 
vyřešit jinak, než k újmě žalobce. Městský soud v Praze proto raději volil přístup, který umožní vlastní 
přezkum žalobou napadeného rozhodnutí a jemu předcházejícímu řízení, než aby hrozilo, že žalobce bude 
zkrácen na zákonem garantovaných právech. Jestliže tedy soud neshledal jednoznačné důkazy  
o opožděnosti podání žaloby, postupoval v pochybnostech ve prospěch žalobce jako účastníka řízení a 
žalobou napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu uplatněných žalobních bodů s tím, že zákonem 
stanovené podmínky byly splněny. 
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného a namítal, že 
žalovaný odvolací správní úřad si byl při vydání napadeného rozhodnutí jednoznačně vědom toho, že 
žalobcem podané odvolání nesplňuje náležitosti řádného podání ve smyslu správního řádu, a byl si také 
vědom toho, že správní úřad prvého stupně nesplnil svou poučovací povinnost podle ustanovení § 37 odst. 
3 správního řádu, když žalobce na vadu podání neupozornil, ani nestanovil lhůtu k odstranění vad podání. 
Žalobce je přesvědčen o tom, že měl být správním úřadem vyzván k odstranění vad podání blanketního 
odvolání o doplnění náležitostí, které vyplývají jednoznačně z ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, a 
namítl, že pokud mu nebyla za uvedeným účelem poskytnuta přiměřená lhůta, jedná se o vadu řízení, 
která má za následek nezákonnost žalovaného rozhodnutí. 
Soud ze spisového materiálu správních úřadů zjistil, že odvolání žalobce obsahovalo náležitosti podání 
tak, jak jsou uvedeny v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu. Žalovaný odvolací správní úřad však 
pochybil v názoru, že nebylo třeba vyzvat žalobce k doplnění odvolání. Ustanovení § 37 odst. 2 správního 
řádu obsahuje pouze obecnou úpravu náležitostí, které jsou vyžadovány pro podání ve správním řízení. 
Odvolání jako zvláštní procesní podání však musí - nad rámec náležitostí podle ustanovení § 37 odst. 2 
správního řádu - obsahovat i náležitosti podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, jak vyplývá i ze 
samotného textu tohoto ustanovení. 
Podle ustálené judikatury správních soudů je správní orgán i v případě nedostatku těchto specifických 
zákonných náležitostí odvolání povinen učinit opatření k odstranění vad podání podle ustanovení § 37 
odst. 3 správního řádu (například viz rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9. 2007, č.j. 
51Ca 11/2007-19, a ze dne 14. 2. 2008, č.j. 54Ca 1/2008-30, publikované pod č. 1578/2008 ve Sbírce 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, dále rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2008, č.j. 
2As 56/2007-71, publikovaný pod č. 1580/2008 ve Sbírce rozhodnutí NSS, či rozsudek Nejvyššího 
správního soudu č.j. 1As 4/2009-53). 
Podle ustanovení § 89 odst. 2 věty druhé správního řádu je správní úřad zavázán k přezkumu věcné 
správnosti napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek, uplatněných v odvolání, jež jsou specifickou 
náležitostí tohoto podání podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Je proto zřejmé, že na povinnosti 
správního orgánu postupovat podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu nemohla nic změnit ani 
skutečnost, že žalobce v odvolání sám přislíbil v dodatečné a blíže nespecifikované lhůtě doplnit konkrétní 
důvody, což následně neučinil. 
Městský soud v Praze s odkazem na ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu uvádí, že odvolání musí vedle 
základních náležitostí podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu obsahovat i specifikaci rozhodnutí, 
proti kterému směřuje, rozsah, v němž jej napadá, a konkrétní skutečnosti, z nichž se dovozuje 
nesprávnost právního či skutkového posouzení věci nebo vady řízení. Pokud odvolání nemá některou  
z náležitostí, stanovených v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, správní orgán je povinen postupovat 
podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu, pomoci odvolateli odstranit nedostatky nebo jej vyzvat  
k jejich odstranění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. 
Správní řád z roku 2004 oproti předchozí právní úpravě správního řízení zvýšil odpovědnost účastníka 
řízení za rozsah odvolacího přezkumu. Podle ustanovení § 89 odst. 2 věty druhé tohoto zákona totiž 
odvolací orgán posuzuje správnost napadeného rozhodnutí zásadně v rozsahu námitek uplatněných  
v odvolání. 
Odvolání žalobce neobsahovalo odvolací důvody s tím, že je žalobce doplní dodatečným podáním. Ani 
takové vyjádření však podle názoru městského soudu nemohlo nic změnit na povinnosti správního orgánu 
postupovat podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu. Žalobce ve svém blanketním odvolání pouze 
vyjádřil, že hodlá doplnit odvolání o odvolací důvody. Proto měl správní úřad učinit opatření k odstranění 
nedostatků odvolání a nikoliv sám vyhledávat možné vady. S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 6. 3. 2009, č.j. 1As 4/2009-53 (veškerá rozhodnutí tohoto soudu jsou dostupná na 
www.nssoud.cz), soud také dovodil, že správní orgán měl uvedenou povinnost bez ohledu na skutečnost, 
že žalobce odvolací důvody následně nedoplnil. Postup žalovaného odvolacího úřadu, který rozhodl  
o odvolání bez znalosti konkrétních námitek, považuje soud za nepřípustný a rozporný s procesními 
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pravidly správního řádu. Soud neshledal důvody pro to, aby se od uvedené judikatury v nyní projednávané 
věci jakkoli odchýlil. 
Z výše uvedených důvodů se Městský soud v Praze blíže nezabýval dalšími žalobními námitkami, 
týkajícími se věci samé, neboť by takovým postupem nepřípustně nahrazoval činnosti odvolacího 
správního úřadu, a postupoval dále podle ustanovení podle ustanovení § 78 odstavec 1 s. ř. s., žalobou 
napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (ustanovení § 78 odstavec 4 s. ř. s.). 
Správní úřad je právním názorem, vysloveným Městským soudem v Praze v dalším řízení vázán 
(ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s.). 
V tomto řízení bude na správním úřadu, aby se znovu zabýval náležitostmi podaného odvolání žalobce 
proti rozhodnutí o uložení pokuty a postupoval v intencích shora uvedeného odůvodnění rozhodnutí soudu. 
Přitom je na žalovaném, aby dbal na to, že jeho rozhodnutí bude náležitě odůvodněno. 
(…) 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2012,  č.j.: 8As 102/2011-105: 
Nejvyšší správní soud především neshledal důvodnou námitku, že v době rozhodování stěžovatele 
neexistoval ustálený právní názor na problematiku doplnění odvolání. Městskému soudu nelze vytýkat, že 
odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který byl vydán až po rozhodnutí stěžovatele. Úkolem 
správního soudu je přezkoumat v rozsahu žalobních námitek správnost napadeného rozhodnutí po věcné 
a procesní stránce. V posuzované věci městský soud zaujal právní názor na doplnění odvolání a na 
podporu tohoto závěru poukázal na skutečnost, že se stejně vyjádřil již i Nejvyšší správní soud. Není 
přitom podstatné, kdy bylo rozhodnutí zdejšího soudu vydáno. 
Dále Nejvyšší správní soud ze spisů zjistil, že odvolání žalobce obsahovalo náležitosti podání dle § 37 odst. 
2 správního řádu. Stěžovatel se však mýlil v názoru, že nebylo třeba vyzvat žalobce k doplnění odvolání. 
Ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu totiž obsahuje pouze obecnou úpravu náležitostí, které jsou 
vyžadovány pro podání ve správním řízení. Odvolání jako zvláštní procesní podání však musí nad rámec 
náležitostí podle § 37 odst. 2 správního řádu obsahovat náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu, jak 
vyplývá i ze samotného textu tohoto ustanovení. Podle ustálené judikatury správních soudů je správní 
orgán i v případě nedostatku těchto specifických zákonných náležitostí odvolání povinen učinit opatření  
k odstranění vad podání dle § 37 odst. 3 správního řádu (srov. např. rozsudky Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 27. 9. 2007, čj. 51 Ca 11/2007 - 19, a ze dne 14. 2. 2008, čj. 54 Ca 1/2008 - 30,  
č. 1578/2008 Sb. NSS, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2008, čj. 2 As 56/2007 - 71, 
č. 1580/2008 Sb. NSS, či rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 4/2009 - 53). 
Pokud stěžovatel namítl, že v rámci náležitostí odvolání je podstatné pouze to, zda obsah odvolání 
neznemožnil odvolacímu orgánu přezkoumat napadené rozhodnutí v intencích § 89 odst. 2 věty první 
správního řádu, Nejvyšší správní soud neshledal v návaznosti na závěry vyslovené v předchozím bodu 
tohoto rozsudku námitku důvodnou. Uvedené ustanovení směřuje k rozsahu přezkumné činnosti 
odvolacích orgánů, nikoliv k nezbytným náležitostem odvolání. Navíc druhá věta tohoto ustanovení 
zavazuje správní orgán k přezkumu věcné správnosti napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek 
uplatněných v odvolání, jež jsou specifickou náležitostí tohoto podání podle § 82 odst. 2 správního řádu. 
Na povinnosti správního orgánu postupovat podle § 37 odst. 3 správního řádu nemohla nic změnit ani 
skutečnost, že žalobce v odvolání sám přislíbil ve lhůtě patnácti dnů doplnit konkrétní důvody, což 
neučinil. Jak správně poznamenal i městský soud, Nejvyšší správní soud vyslovil uvedené závěry již  
v rozsudku čj. 1 As 4/2009 - 53. V nyní posuzované věci tento soud neshledal důvody, pro které by se měl 
od svého názoru odchýlit. Stěžovatel navíc neoznačil žádné konkrétní důvody pro změnu názoru soudu. 
Nejvyšší správní soud proto na odůvodnění označeného judikátu pro stručnost odkazuje a připomíná, že 
otázkou jeho relevance v této věci se zabýval v bodě 15 tohoto rozsudku. 
(…) 

  
654 

 
Povinné nařízení ústního jednání s účastníkem při projednání jeho přestupku 
k ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Správní orgán I. stupně tedy řádně nepostupoval dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, kdy po zahájení správního řízení ve věci přestupku nenařídil jednání z důvodu 
výslechu obviněného z přestupku, při kterém po zákonném poučení by obviněného z přestupku 
k jeho jednání vyslechl.        
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(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2013, č.j. 2 A 20/2013 –41) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí jednak Ministerstva životního prostředí,  kterým bylo zamítnuto 
jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí,  ze dne 12. 10. 2011, č.j. 
ČIŽP/441/OOP/PRO1/1109464.009/11/DSG, kterým byl shledán vinným ze spáchání přestupku dle  
§ 87 odst. 1 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb. nedovoleným zásahem do přírodního vývoje zvláště 
chráněných druhů rostlin, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno, neboť jak napadnuté rozhodnutí žalovaného, 
tak rozhodnutí správního orgánu I. stupně - České inspekce životního prostředí ze dne 12. 10. 2011, 
považoval za nezákonné. Popíral, že by inicioval, zadával a vedl průběh stavebních prací, kdy mu bylo 
uloženo opatření za přestupek, který nespáchal.  
Předtím než se soud zabýval námitkami žalobce, zabýval se z úřední povinnosti tím, zda správní orgán  
I. stupně Česká inspekce životního prostředí, před vydáním rozhodnutí dne 12. 10. 2011, postupoval  
v souladu se zákonem o přestupcích (zákonem č. 200/1990 Sb.), zejména pak s ust. § 74 odst. 1 tohoto 
zákona.  
Jak bylo zjištěno ze správního spisu poté, co bylo se žalobcem správním orgánem zahájeno správní řízení 
ve věci přestupku dne 19. 7. 2011, bylo nařízeno pouze jedno ústní jednání na den 16. 8. 2011, a to  
z důvodu výslechu svědka Ing. Ph.D. M., ke kterému se sice žalobce, který výslechu byl přítomen, vyjádřil, 
nicméně jednání, ve kterém by byl žalobce vyslechnut jakožto účastník řízení, nařízeno nebylo. Tím, že 
správní orgán I. stupně rozhodl ve věci, aniž by k přestupku byl slyšen žalobce, porušil ust. § 74 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., neboť jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 As 4/2007,  
z obsahu ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupku koná správní orgán I. stupně jednání vždy 
a každé jednání o přestupku v I. stupni je třeba nařizovat. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 7 As 
28/2009, zákon o přestupcích koncipuje řízení o přestupku v I. stupni jako řízení s ústním jednáním za 
přítomnosti obviněného z přestupku. Ústním projednáním přestupku před správním orgánem I. stupně za 
účasti řádně předvolaného účastníka je tedy sledována a také garantována právní jistota řádného zjištění 
skutkového stavu věci, prokázání viny či neviny, jakožto i práva na spravedlivý proces. Jestliže tedy ústní 
jednání, při kterém by byl žalobce slyšen jako účastník řízení, nebylo vůbec nařízeno, takový postup 
odporuje ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., a též rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 As 
4/2007. 
Jelikož svým postupem správní orgán I. stupně zásadním způsobem porušil ust. § 74 odst. 1 zákona  
č. 200/1990 Sb. tím, že nenařídil ústní jednání, při kterém by byl slyšen jakožto účastník správního řízení 
žalobce, bylo tím ze strany správního orgánu flagrantně porušeno jeho právo na spravedlivý proces, kdy 
teprve po ústním projednání přestupku za přítomnosti obviněného, kdy obviněný z přestupku má možnost 
vyjádřit se ke všem okolnostem, které jsou mu kladeny za vinu. Nelze tedy v řízení o přestupku vycházet 
pouze ze zápisu o inspekčním šetření ze dne 19. 4. 2011 a z kontrolního zjištění ze dne 20. 6. 2011, 
neboť tyto úkony byly učiněny předtím, než řízení o přestupku dle § 87 odst. 1 písm. b/ zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, proti žalobci bylo dne 19. 7. 2011 zahájeno. Teprve po 
zahájení správního řízení ve věci přestupku je relevantní výpověď obviněného, která musí být učiněna 
během ústního řízení, které je nařízeno z důvodu jeho výslechu po zahájení správního řízení.  Také 
výpověď žalobce, učiněná při nařízeném ústním jednání, ke kterému by byl žalobce pozván a ve kterém by 
byl jednak řádně poučen o svých právech, jednak tázán na rozhodné skutečnosti týkající se jeho jednání, 
nemůže být též nahrazeno výzvou správního orgánu I. stupně, a to usnesením ze dne 7. 9. 2011, kterým 
byla žalobci stanovena lhůta k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí, a zároveň navrhnout 
důkazy, či jiné návrhy pro řízení. Správní orgán I. stupně tedy řádně nepostupoval dle ust. § 74 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., když po zahájení správního řízení ve věci přestupku nenařídil jednání z důvodu 
výslechu obviněného z přestupku, při kterém po zákonném poučení by obviněného z přestupku k jeho 
jednání vyslechl. Jelikož svým jednáním správní orgán I. stupně flagrantním způsobem porušil ust. § 74 
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., kdy toto porušení ustanovení v řízení před správním orgánem mohlo mít 
za následek nezákonné rozhodnutí ve věci, což vyplývá jak z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 7 As 
28/2009, tak z rozhodnutí 4 As 4/2007. Tímto jednáním porušil též správní orgán článek 38 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod, kdy takovéto řízení je zatíženo vadou, která činí rozhodnutí správního 
orgánu nezákonným. Z toho důvodu rozhodl soud dle § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s., jak je obsaženo ve 
výrokové části tohoto rozsudku, a zrušil jak rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2012, tak i rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně České inspekce životního prostředí, ze dne 12. 10. 2011, které rozhodnutí 
žalovaného předcházelo, neboť porušením ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. tím, že správní orgán 
I. stupně nenařídil ústní jednání, ke kterému by byl obviněný z přestupku obeslán k svému výslechu, a kdy 
by po zákonném poučení byl ke svému jednání slyšen, jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního 
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soudu 4 As 4/2007, svým jednáním správní orgán I. stupně porušil článek 38 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod, kdy řízení před ním probíhající je ztíženo vadou, která činí rozhodnutí správního orgánu 
nezákonným. 
Po zrušení rozhodnutí jak žalovaného, tak správního orgánu, které rozhodnutí žalovaného předcházelo, 
správní orgán I. stupně povede řádné řízení ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., obešle 
žalobce k ústnímu jednání, kdy ho po zákonném poučení pak k jeho jednání označenému jako přestupek 
podrobně vyslechne. 
(…) 
 

  
655 

 
Vlastník exempláře jako účastník řízení o zabavení tohoto exempláře 
 
k ustanovení § 23 odst. 9, § 24, § 34 odst. 1, 2 a 7 první věta 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 pozdějších předpisů 
k ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. 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. 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.  
 
II. Přesto, že zabavení exemplářů směřuje primárně vůči držiteli exemplářů, nelze upřít 
vlastníkovi exemplářů, který je odlišnou osobou od držitele, postavení účastníka řízení  
o zabavení. 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.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2013, č.j. 6Ca 208/2009 - 64) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
        
Žalobce  se v podané žalobě domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 6. 
2009, č.j. 58/179/ENV/09, sp.zn. 000378/A-10, kterým ministerstvo změnilo k odvolání žalobce 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí,  č.j. ČIŽP/49/OOP/SR01/ 0811620.046/09/VPD, ze dne 
16. 3. 2009, o zabavení exemplářů chráněných dle mezinárodních smluv. Prvostupňovým rozhodnutím 
byly fyzické osobě panu V. N. (žalobci) zabaveny 1. dva živé exempláře amazoňana kubánského Amazona 
leucocephala (CITES I/A) označené kroužky CZ 032857 a CZ 032858, které dne 17. 6. 2008 držel v zajetí 
a které získal převodem v období září až říjen 2007 od J. Z. bez současného předání registračních listů, 
tedy v rozporu s ustanovením § 23 odst. 9 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. nebo zákon CITES„), z čehož vyplývá, 
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že získal tyto exempláře nelegálně, 2. jeden živý exemplář papouška šedého (žako) Psittacus erithacus 
(CITES II/B) označený kroužkem NL232211, kterého dne 17. 6. 2008 držel v zajetí bez příslušného 
registračního listu a u kterého na výzvu ČIŽP ze dne 17. 6. 2008 neprokázal zákonný původ dle § 24 
zákona CITES a který nebyl zaregistrován dle § 23 zákona CITES, 3. jeden živý exemplář kakadu 
moluckého Cacatua molucensis (CITES I/A) označený drátem místo kroužku na pravém běháku, kterého 
dne 17. 6. 2008 držel v zajetí bez příslušného registračního listu, u kterého na výzvu ČIŽP neprokázal 
zákonný původ dle § 24 zákona CITES, nebyl zaregistrován dle § 23 zákona CITES, a který žalobce získal 
nelegálně – koupil jej bez vydané výjimky ze zákazu obchodní činnosti, tedy v rozporu s ustanovením čl. 8 
nařízení Rady (ES) 338/97, 4. dva živé exempláře ary zelenokřídlého Ara chloroptera (CITES II/B) 
označené kroužky 089607 a 089683, které dne 17. 6. 2008 držel v zajetí bez příslušných registračních 
listů a u kterých na výzvu ČIŽP ze dne 17. 6. 2008 neprokázal zákonný původ dle § 24 zákona CITES,  
5. dva živé exempláře ary zelenokřídlého Ara chloroptera (CITES II/B) bez označení, které dne 17. 6. 2008 
držel v zajetí bez příslušných registračních listů a u kterých na výzvu ČIŽP ze dne 17. 6. 2008 neprokázal 
zákonný původ dle § 24 zákona CITES a které nebyly zaregistrovány dle § 23 zákona CITES. 
Ministerstvo životního prostředí podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu změnilo toto rozhodnutí tak, že 
se ve výroku č. 2 (zabavení jednoho živého exempláře papouška šedého (žako) Psittacus erithacus (CITES 
II/B) označeného kroužkem NL232211 text „a který nebyl zaregistrován dle ustanovení § 23 zákona  
č. 100/2004 Sb.“ vypouští. 
Ve zbývající části se rozhodnutí ČIŽP č.j. ČIŽP/49/OOP/SR01/0811620.046/09/VPD ze dne 16. 3. 2009 
podle § 90 odst. 5 věty druhé správního řádu potvrzuje. 
(…) 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Soud se nejprve zabýval námitkou žalobce uvedenou pod bodem II. žaloby, že správní orgány pochybily, 
když jako s účastníkem řízení nejednaly s panem M. K., který se domáhal vlastnického práva ke dvěma 
exemplářům Amazoňana kubánského označeného kroužky CZ 032857 a CZ 032858. 
Tuto námitku shledal soud důvodnou. Jak již judikoval Městský soud v Praze ve svém rozsudku č.j. 5 Ca 
74/2009-24 ze dne 21. března 2013, směřuje-li správní řízení k zabavení věci, měl být účastníkem 
takového řízení i její vlastník. Jedná se totiž o účastníka ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, jemuž je 
jako dotčené osobě rozhodnutím jeho vlastnické právo narušováno. 
Tento právní názor potvrdil i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 6 As 52/2013 - 40 ze dne  
25. 9.2013, když uvedl, „ 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“. 
Ustanovení § 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. 
Ustanovení § 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 „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 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. Přesto, že zabavení exemplářů směřuje primárně vůči držiteli exemplářů, 
nelze upřít vlastníkovi exemplářů, který je odlišnou osobou od držitele postavení účastníka řízení  
o zabavení. 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. 
Soud z důvodů shora uvedených uznal tuto žalobní námitku důvodnou. 
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Pro úplnost Nejvyšší správní soud ve shodě s odůvodněním městského soudu dodává, že ustanovení § 23 
odst. 9 zákona č. 100/2009 Sb. (ve znění účinném v době vydání rozhodnutí) 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. Vzhledem k tomu, že v dané věci se jedná o zcela shodné okolnosti jako 
ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 5 Ca 74/2009-24 ze dne 21. 3. 2013, neshledal 
soud důvod odchýlit se od právního názoru vysloveného jak Městským soudem v Praze, tak Nejvyšším 
správním soudem, který je citován shora. S ohledem na závěry tam uvedené lze konstatovat, že řízení 
předcházející vydání napadeného rozhodnutí trpí vadou, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí, 
neboť v řízení nebylo jednáno se všemi účastníky řízení, tedy i s vlastníky zabavovaných exemplářů. 
(…) 
 

  
656 

 
I. Správní trestání 
II. Vyšetřovací zásada 
III. Negativní teorie důkazní 
 
k ustanovení § 88 odst. 2 písm. n)  zákona č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve  
znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je ovládáno zásadou vyšetřovací; na 
principu objektivního a nestranného přístupu je správní orgán povinen zjišťovat veškeré 
rozhodné okolnosti, tedy i ty, které svědčí ve prospěch osoby, které má být povinnost uložena  
(§ 50 odst. 3 správního řádu). Je to tedy správní orgán, který nese odpovědnost za řádné 
soustředění podkladů pro rozhodnutí. 
 
II. Stěžovatel tedy nepostupoval správně, pokud svaloval odpovědnost za opatření důkazů na 
žalobce („odvolatel nedoložil důkazy na podpoření svého tvrzení, že stav cest byl jeho činností 
nezměněn“) a postupoval v rozporu s negativní teorií důkazní, podle které platí, že nelze 
požadovat prokázání negativních skutečností. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 26. listopadu 2014, č.j. 2 As 32/2013 - 28) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Rozhodnutím ze dne 5. 11. 2008, č. j. 570/394/08 Rů (dále jen „napadené rozhodnutí“), zamítl žalovaný 
odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen „správní orgán prvého 
stupně“), kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 800 000 Kč. Pokuta byla uložena podle § 88 odst. 2 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně přírody“), za spáchání správního deliktu, kterého se měl žalobce dopustit tím, že  
v období od října 2005 do února 2007 na území evropsky významné lokality „Hustopeče – Štěrkáč“, kód 
lokality CZ0713375 (dále jen „EVL“), ve kterém je hlavním předmětem ochrany lesák rumělkový (Cucujus 
cinnaberinus), vykonával zakázanou činnost spočívající: 
- v navezení zeminy na stávající cesty, jejich úpravě a rozšíření na šířku 4 až 8 m v celkové délce 208 m, 
na úkor lesních porostů na pozemcích - těžbě štěrkopísku při budování nových a obnově a zvětšení 
zazemněných tůní,  
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- v pojezdech techniky při transferu vytěženého štěrkopísku a zeminy a úpravách terénu na ploše cca  
45 500 m2 na území EVL, čímž na uvedených pozemcích došlo k poškození EVL. 
Dále byla pokuta uložena podle § 88 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně přírody za spáchání správního 
deliktu, kterého se měl žalobce dopustit tím, že v období od října 2005 do února 2007 bez závazného 
stanoviska orgánu ochrany přírody provedl škodlivý zásah do: 
- významného krajinného prvku les (dále jen „VKP les“), který spočíval v navezení zeminy na stávající 
cesty, jejich úpravě a rozšíření na šířku 4 až 8 m, a to na úkor lesních pozemků, a dále v těžbě štěrkopísku 
při budování nových a obnově a zvětšení zazemněných tůní, a to v k. ú. Zámrsky, přičemž žalobce změnil 
původní lesní porost na vodní plochu, 
- významného krajinného prvku údolní niva (dále jen „VKP údolní niva“), který spočíval v těžbě štěrkopísku 
při budování tůní, část dříve zemědělsky využívané půdy byla změněna na vodní plochu, zbylá část byla 
poškozena pojezdy techniky při transferu vytěženého štěrkopísku a zeminy, a jejich uložením na 
mezideponie, čímž na uvedených pozemcích došlo k poškození a částečnému zničení VKP les a VKP 
údolní niva. 
Městský soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že ač žalobce za zásadní právní otázku považoval vyřešení své 
odpovědnosti za správní delikt, žalovaný tuto otázku přešel bez jakéhokoliv dokazování. Žalobce namítal, 
že po povodních v letech 1997, 2002 a 2006 předmětné cesty opakovaně používal při úpravách koryta 
řeky Bečvy státní podnik Povodí Moravy, s. p.; k užívání cest došlo v relevantním období jeho 
dodavatelskou stavební společností PB Scom, s. r. o., která v dané lokalitě prováděla úpravy břehů řeky 
Bečvy navážením těžkého kamenného závozu, a to za použití těžké techniky (vozidla TATRA 815 a 
velkobagr CAT 320 s pracovním prostorem 5 až 8 m). Městský soud přisvědčil žalobci, že se žalovaný 
touto odvolací námitkou vůbec nezabýval, tj. nevypořádal se s tím, že protiprávního jednání, jež je žalobci 
kladeno za vinu, se mohl dopustit zcela jiný subjekt, který byl i konkrétně označen a který v lokalitě 
prováděl obdobnou činnost, spočívající v pojezdech těžké techniky. Žalovaný se nevypořádal ani s mírou 
možného spolupůsobení tohoto faktoru a možnými následky takového užívání na stav cest. Z toho důvodu 
shledal městský soud napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným, neboť se žalovaný nevyjádřil k otázce, 
která má pro posouzení věci zásadní význam. Napadené rozhodnutí proto zrušil, přičemž (s odvoláním na 
konkrétní judikaturu Nejvyššího správního soudu) uvedl, že zabývat se dalšími žalobními body by bylo 
nadbytečné, neboť by to na závěru o nezákonnosti tohoto rozhodnutí nemohlo nic změnit; k přezkumu 
jiných, žalobcem namítaných důvodů může dojít, až bude k dispozici rozhodnutí správního orgánu 
k takovému přezkumu způsobilé. 
Rozsudek městského soudu napadl žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností. Z obsahu stížnosti je 
nicméně zřejmé, že stěžovatelem je tvrzen toliko kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Právní 
subsumpce kasačních důvodů pod konkrétní písmena § 103 odst. 1 s. ř. s. je záležitostí právního 
hodnocení věci kasačním soudem a nejde proto o nedostatek návrhu, který by bránil jeho věcnému 
projednání (srov. například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2004, č. j. 2 Afs 7/2003-50, 
publikovaný pod č. 161/2004 Sb. NSS; všechna rozhodnutí zdejšího soudu jsou dostupná z 
www.nssoud.cz). 
Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že námitka, na základě které městský soud zrušil napadené 
rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost, se týkala řady činností, kterých se měl žalobce v dané lokalitě 
dopustit, a to činností, které žalobce označuje jako rozšíření cest. Podle žalobce a městského soudu 
nebylo vyvráceno, že k rozšíření cest nedošlo činností jiného, žalobcem označeného subjektu. Stěžovatel 
však konstatuje, že ve správních rozhodnutích se nepojednává o rozšíření cest ve smyslu rozježdění 
terénu, jak by se mohlo zdát, nýbrž o zbudování cest terénní úpravou či jinou stavební činností. 
Pojem cesta má několik významů. V rozhodnutí je tento pojem dostatečně vymezen, a to nikoli ve smyslu 
prostého rozježdění terénu a rozšíření nezpevněné stávající pozemní komunikace; ostatně tím, že se terén 
podél nezpevněné cesty rozjezdí pojezdy mechanismů, nedojde k rozšíření komunikace, nýbrž  
k neoprávněnému použití pozemku mimo komunikaci. 
Stěžovatel uvádí, že i když šířka takové veřejné účelové komunikace není katastrována, obecné užívání 
nesměřuje k právu používat pozemků vedle komunikace, a to ani k navezení materiálu na „úpravu“ 
komunikace a prostoru podélní. 
Sankce byla uložena mimo jiné za vybudování cesty jako stavebního objektu či terénní úpravy, přičemž 
škodlivost vybudované cesty spočívala především v navezení podorniční zeminy na stávající povrch 
(popřípadě jejím následném rozježdění, při kterém se tento materiál dostal dále do porostů), a to i mimo 
veřejné účelové komunikace. K vytýkanému rozšíření pozemní komunikace došlo tedy navezením zeminy 
v širším profilu. 
 Uvedl, že stav pozemků byl v uplynulých letech dokumentován leteckými snímky, respektive 
ortofotomapami z let 2000, 2004 a 2006. S ohledem na to, i na další důkazy, vyjádření obce, správce 
vodního toku i fotodokumentaci, jakož i vlastní záznamy žalobce o opravách a úpravách cesty, je zřejmé, 
že k popsanému stavu, tj. k úpravě a rozšíření cest na 4 až 8 m, došlo činností žalobce v souvislosti  
s rozsáhlou těžbou štěrkopísku v lokalitě. Správce vodního toku sice po povodni v roce 1997 tyto cesty 
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používal, nicméně pozemní komunikace v roce 2004 byly cíleně upraveny k transportu štěrkopísku; proto 
byla navezena podorniční vrstva a byly rozšířeny. Odprodal-li žalobce Českomoravským štěrkovnám, a. s. 
cca 100 000 m3 zde vytěženého štěrkopísku; stávající polní cesty by takový provoz nevydržely. 
Stěžovatel dále uvedl, že ve vztahu k chráněným zájmům ochrany přírody je vlastní stav pozemní 
komunikace otázkou spíše marginální. Škodlivým faktorem byla neúrodná zemina použitá na úpravu 
cesty a pojezdy mimo původní šíři cesty, které bránily přinejmenším obnově lesních porostů, včetně 
vegetace tvořící lesní ekosystémy. Z hlediska VKP les jde o činnost škodlivou po celou dobu trvání a  
z hlediska ochrany lesáka rumělkového jde o poškození EVL. Sankcionovaným skutkem není vybudování 
pozemní komunikace, přesahující obvyklé užívání veřejných účelových komunikací; tímto skutkem je 
provádění škodlivé činnosti ve VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody a poškození EVL, aniž by šlo  
o řádné hospodaření. Těžiště skutku spočívá v plošném poškození a zničení lesních porostů ve značném 
rozsahu. Z tohoto pohledu otázka, zda po cestách (příležitostně) jezdil někdo jiný, není zcela relevantní. Již 
proto nemůže být údajné nevyrovnání se s námitkou, že v lokalitě mohly pozemní komunikace používat i 
jiné subjekty, považováno za zásadní nedostatek, který způsobuje nepřezkoumatelnost napadeného 
rozhodnutí. 
Stěžovatel rozporuje také závěr městského soudu, dle kterého pochybil tím, že nereagoval na odvolací 
námitku, dle které Povodí Moravy, s. p., po povodních v letech 1997, 2002 a 2006 opakovaně používalo 
předmětné cesty. Stěžovatel poukazuje na to, že žalobce v odvolání hovořil pouze o roce 1997. Napadené 
rozhodnutí výslovně konstatovalo, že „od úprav toku po povodni 1997 se stav cesty lemující levý břeh 
Bečvy změnil – břehový porost zde byl obnoven“, a tomu nasvědčovaly i podklady rozhodnutí. Stav 
komunikací před navezením zeminy byl dokumentován zejména vyhodnocením ortofotomap z roku 2004. 
Stěžovatel poznamenal, že námitka o činnosti společnosti PB Scom, s. r. o., či podniku Povodí Moravy,  
s. p., se poprvé objevila až v žalobě. 
Podle názoru stěžovatele mu tedy městský soud bezdůvodně a bez opory ve spisu vytkl, že se rozhodnutí 
nezabývalo námitkou žalobce o vzniku rozšířených cest používáním jinými subjekty v letech 1997, 2002 a 
2006, neboť pokuta nebyla podle výroku uložena za skutek prostého rozšíření cest pojezdy, ale především 
za jejich zbudování navážkou podorniční zeminy v širším profilu, než stávající komunikace. Navíc v rámci 
správního řízení nebyla vznesena námitka, že by k rozšíření cest mělo dojít jinými subjekty také po 
povodních v r. 2002 a 2006. Stěžovatel má tedy za to, že uváděná námitka, s níž by se měl vyrovnávat, 
nezazněla, a i kdyby byla uplatněna, nemohla být zásadní s ohledem na rozsah škodlivé činnosti ve 
významném krajinném prvku a poškození evropsky významné lokality. 
Žalobce se ke kasační stížnosti nevyjádřil. 
 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek a rozhodl bez nařízení jednání za podmínek 
vyplývajících z § 109 odst. 2, věty první s. ř. s. 
Kasační stížnost není důvodná. 
Úvodem je vhodné poznamenat, že z judikatury správních soudů lze skutečně vysledovat názor, dle 
kterého nevypořádá-li se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi námitkami, které  
v něm byly uplatněny, způsobuje to nepřezkoumatelnost rozhodnutí, zpravidla spočívající v nedostatku 
jeho důvodů (například rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2006, č. j. 31 Ca 39/2005 – 70, 
publikovaný pod č. 1282/2007 Sb. NSS). Nelze nicméně přehlédnout, že nepřezkoumatelnost pro 
nedostatek důvodů je částí judikatury spojována výlučně s vadami skutkových zjištění, která utvářejí 
rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení 
nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké 
důkazy v řízení byly provedeny (viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 
2 Ads 58/2003 - 75); na nevypořádání některé odvolací námitky je pak nahlíženo jako na jinou vadu 
řízení. Tento ne zcela konzistentní přístup k hodnocení předmětného deficitu nicméně není pro posouzení 
jeho důsledků rozhodující. Nepřezkoumatelnost (lhostejno zda rozhodnutí správního či soudního) je totiž 
jednou z vad řízení [srov. ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.] a není proto podstatné, zda je 
nevypořádání části předmětu řízení označeno za nepřezkoumatelnost (pro nedostatek důvodů), nebo za 
jinou vadu řízení (tedy širší kategorii procesních deficitů), která měla vliv na zákonnost přezkoumávaného 
rozhodnutí. Důsledek je vždy stejný, neboť rezultuje v závěr o nezákonnosti takového rozhodnutí. 
Pokud jde o samotné posouzení věci městským soudem, není pochyb o tom, že žalobce v žalobě pod 
bodem II.4. skutečně tvrdil, že se stěžovatel v napadeném rozhodnutí vůbec nevypořádal s námitkou, že 
se protiprávního jednání, jež je žalobci kladeno za vinu, mohl dopustit jiný (konkrétně označený) subjekt, 
který v dané lokalitě prováděl obdobnou činnost za použití těžké techniky. Žalobce v žalobě uvedl, že po 
povodních v letech 1997, 2002 a 2006 stavební společnost PB Scom, s. r. o., prováděla pro podnik Povodí 
Moravy, s. p., úpravy břehů řeky Bečvy navážením těžkého kamenného závozu, k čemuž používala 
předmětné cesty, které pro tyto potřeby upravila. Nejvyšší správní soud ověřil, že v odvolání byla taková 
námitka žalobcem vznesena, byť se vztahovala pouze k činnosti v roce 1997. Námitka byla formulována 
tak, že „k rozšíření komunikace na šířku 4 – 8 m došlo při opravě břehu řeky Bečvy po povodni v roce 
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1997. Firma PB Scom provádějící tyto práce, navážela v rámci uvedených oprav několik tisíc m3 
lomového kamene auty TATRA 815 8x8, které jezdily v obou směrech. Je naprosto nemyslitelné, že by 
uvedené práce při opravách břehu řeky Bečvy, mohly být realizovány na komunikacích o šířce cca 3 m (…) 
Z dokladů předložených účastníkem řízení (…) vyplývá, že na komunikacích byla prováděna jejich údržba.“ 
Touto odvolací argumentací tedy žalobce jednoznačně zpochybnil svou odpovědnost za správní delikt, 
kterého se měl dopustit úpravou a rozšířením cesty, označil jiný subjekt, který jej měl spáchat, a uváděl, 
že on sám již pouze prováděl údržbu takto rozšířené pozemní komunikace. Při vypořádání tohoto 
odvolacího bodu se však stěžovatel odvolal pouze na zjištění již učiněná správním orgánem prvého stupně 
a sám se nevyjádřil k tomu, zda konkrétně označený jiný subjekt by mohl být za správní delikt odpovědný. 
Stěžovatel pouze konstatoval, že došel k názoru, že „závěry o rozšíření komunikací odvolatelem, 
negativním ovlivnění břehových a lesních porostů činností odvolatele, jsou v rámci spisového materiálu a 
odůvodnění napadeného rozhodnutí prokázány v dostatečné míře.“ Takové odůvodnění uplatněné námitky 
však nelze považovat za dostačující. Nelze rovněž souhlasit s názorem stěžovatele, který tvrdí, že  
z pohledu sankcionovaného skutku, spočívajícího v plošném poškození a zničení lesních porostů ve 
značném rozsahu, nebylo důležité, jestli po cestách jezdil příležitostně někdo jiný. Pokud totiž v rozhodné 
době operovalo v oblasti více subjektů, vykonávajících obdobnou činnost, je naprosto zásadní určit, který  
z nich svou škodlivou činností poškození zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody způsobil. 
Zodpovězení této otázky je vskutku klíčové, nikoliv marginální, jak tvrdí stěžovatel. 
Nadto je vhodné stěžovatele upozornit, že řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je 
ovládáno zásadou vyšetřovací; na principu objektivního a nestranného přístupu je správní orgán povinen 
zjišťovat veškeré rozhodné okolnosti, tedy i ty, které svědčí ve prospěch osoby, které má být povinnost 
uložena (§ 50 odst. 3 správního řádu). Je to tedy správní orgán, který nese odpovědnost za řádné 
soustředění podkladů pro rozhodnutí. Stěžovatel tedy nepostupoval správně, pokud svaloval odpovědnost 
za opatření důkazů na žalobce („odvolatel nedoložil důkazy na podpoření svého tvrzení, že stav cest byl 
jeho činností nezměněn“) a postupoval v rozporu s negativní teorií důkazní, podle které platí, že nelze 
požadovat prokázání negativních skutečností (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 
2006, č. j. 3 Azs 35/2006 – 104, publikovaný pod č. 951/2006 Sb. NSS). 
Městský soud tedy správně identifikoval a vyhodnotil fakt, že stěžovatel byl v napadeném rozhodnutí 
povinen konkrétně reagovat na námitku žalobce o možné aktivitě jiného subjektu v řešené lokalitě v roce 
1997 (coby potenciálního původce nepovolené činnosti), což však v dostatečném rozsahu neučinil. 
Dovodil-li městský soud, že již jen z tohoto důvodu nemůže rozhodnutí stěžovatele obstát, lze takový závěr 
aprobovat. Nic na tom nemůže změnit ani oprávněná výtka stěžovatele, dle které žalobce směřoval svou 
odvolací námitku o činnosti jiného subjektu v dané lokalitě pouze do roku 1997, a až v žalobě do let 
1997, 2002 a 2006. Pochybení městského soudu, který stěžovateli vytkl, že se nezabýval touto námitkou 
i ve vztahu k rokům 2002 a 2006, na oprávněně vytknutém deficitu správního rozhodnutí (s důsledky výše 
popsanými) nemá vliv. 
Stěžovatel v kasační stížnosti odkázal také na své vyjádření k žalobě, ve kterém měl předmětnou námitku 
žalobce vypořádat. K tomu postačí uvést, že „podle § 75 odst. 1 s. ř. s. vychází soud při přezkoumání 
rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného. Krajský soud tedy 
přezkoumává správní rozhodnutí, tak jak bylo vydáno a na jeho vlastnosti nemůže mít žádný vliv jakékoli 
vyjádření žalovaného během řízení před soudem. Žalovaný svým vyjádřením nemůže toto rozhodnutí 
jakkoli opravovat či doplňovat a pokud by tak přesto učinil, nemůže krajský soud takové doplňky při 
přezkumu zohledňovat.“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2007, č. j. 2 As 32/2007 – 
51). 
Pokud stěžovatel tvrdí, že na předmětnou námitku dostatečně reagoval již správní orgán prvého stupně ve 
svém rozhodnutí, nelze se s tím ztotožnit. V řízení před prvostupňovým orgánem předmětná námitka  
v takovém rozsahu, jako v odvolání uplatněna nebyla; žalobce totiž pouze popíral, že by budoval nové 
cesty, a poukázal na činnost podniku Povodí Moravy, s. p., po povodních v roce 1997; o společnosti PB 
Scom, s. r. o., se vůbec nezmiňoval. Je tedy evidentní, že námitku jiného původce závadného stavu 
nemohl správní orgán prvého stupně vypořádat ve stejném rozsahu, jako stěžovatel. 
Lze tedy konstatovat, že rozhodnutí stěžovatele je skutečně zatíženo deficitem vytýkaným mu  
v napadeném rozsudku, přičemž městský soud nepochybil, pokud z tohoto důvodu takové rozhodnutí 
zrušil. Stěžovatelem řádně nevypořádaná odvolací námitka se upíná k esenciální otázce předcházejícího 
sankčního řízení, kterou je určení původce postihovaného závadného stavu; argumentace žalobce přitom 
nebyla evidentně nezpůsobilá něco změnit na předpokladech, z nichž správní orgány vycházely. 
Závěrem je vhodné doplnit, že i když rozsudek městského soudu z hlediska zákona obstojí, judikatura, na 
kterou se odvolával, již byla překonána, a to především usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 19. 2. 2008, č. j. 7 A fs 212/2006 – 74, publikovaném pod č. 1566/2008 Sb. 
NSS. Rozšířený senát zaujal právní názor, že „důvod nepřezkoumatelnosti rozhodnutí odvolacího orgánu 
posuzujícího více oddělitelných skutkových nebo právních otázek může být [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] 
dán i toliko ve vztahu k některým z nich. Ostatní oddělitelné skutkové nebo právní otázky krajský soud 
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přezkoumá vždy, má-li jejich řešení význam pro další řízení a rozhodnutí ve věci.“ Konkrétně rozšířený 
senát uvedl, že „krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (podobně též Nejvyšší 
správní soud v řízení o kasační stížnosti) není oprávněn vyhnout se hodnocení těch skutkových a právních 
otázek, které, jelikož se jimi orgán či soud, jehož rozhodnutí se přezkoumává, v potřebné míře zabýval, 
samy o sobě předmětem přezkumu být mohou, poukazem na to, že ve vztahu k jiným skutkovým či 
právním otázkám, od předchozích oddělitelným, je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné. Nejvyšší 
správní soud podotýká, že zabývat se těmito oddělitelnými otázkami je nutno jen tehdy, má-li jejich řešení 
význam pro další řízení a rozhodnutí ve věci (či lze-li vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat, že 
takový význam mít bude). Pokud se však s ohledem na dosavadní výsledky řízení, povahu věci či z jiných 
důvodů stávají v důsledku zrušovacího rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost některé skutkové a právní 
otázky (a k nim směřující žalobní či stížní námitky) bezpředmětnými, není nutno se jimi zabývat; postačí 
toliko zdůvodnit, proč je má soud v daném řízení nadále za bezpředmětné.“ 
Z tohoto pohledu lze městskému soudu vytknout, že si v rámci svého přezkumu vybral jediný žalobní bod 
(na jehož základě napadené rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost), aniž by se jakkoli zabýval tím, zda 
se jiné žalobní body netýkají otázek, které by byly samostatně přezkoumatelné, a en block označil jejich 
vypořádání za nadbytečné. Žalobce přitom (konkrétně v bodech II. 1., 3., 4., 5., 6. a 7 žaloby) označil 
vícero odvolacích námitek a právních a skutkových otázek za nevypořádané a namítal 
nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí z více než z jednoho konkrétního důvodu, kterého se chopil 
městský soud (ten se soustředil jen na tvrzení uvedená v bodě II. 4.). Přestože řádné nevypořádání otázky 
určení subjektu odpovědného za spáchání správního deliktu je zásadním nedostatkem, který bez dalšího 
musí vést k závěru o nezákonnosti vydaného sankčního rozhodnutí, měl městský soud minimálně 
vypořádat všechny námitky navozující nepřezkoumatelnost rozhodnutí stěžovatele a vyhodnotit, zda 
obdobným nedostatkem nejsou zatíženy i další části napadeného rozhodnutí. Takovým postupem by 
eliminoval možnost, že se nyní vytýkané deficity argumentace stěžovatele stanou předmětem nové žaloby 
ve věci poté, co stěžovatel doplní do svého nového rozhodnutí odůvodnění stran shora řešené odvolací 
námitky. Tato nekonzistentnost v přístupu městského soudu ovšem není důvodem pro zrušení jeho 
rozsudku, neboť (jak již bylo opakovaně konstatováno) důvod, pro který rozhodnutí stěžovatele zrušil, 
obstojí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2007, č. j. 4 Ads 7/2006 – 35). 
Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost nedůvodnou, nezbylo mu, než ji za 
podmínek vyplývajících z § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítnout. 
 
 
 
 

657 
 
Zamítnutí nepřípustného odvolání 
 
k ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 152//2002 Sb., soudní řád správní,  ve  znění pozdějších 
předpisů 
k ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Ukládá-li zákon správnímu orgánu vydat rozhodnutí o určitém obsahu, jež je přezkoumatelné ve 
správním soudnictví, nemůže se správní orgán v rozporu se zákonem této soudní kontroly 
zprostit vydáním neformálního sdělení, jež by soudně přezkoumatelné nebylo, a to ani  
s poukazem na údajnou administrativní náročnost takového postupu. Jestliže tedy v daném 
případě žalovaný dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou nebo 
bylo podáno po lhůtě, bylo jeho povinností odvolání rozhodnutím zamítnout a svůj názor 
odůvodnit. Žalovaný však místo toho reagoval na žalobcovo odvolání sdělením, jež nepochybně 
postrádá některé formální náležitosti rozhodnutí, jak jsou vymezeny v § 67 správního řádu.   
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 14. února 2014, č.j. 2 As 80/2013 - 31) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
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Žalobkyně jako stěžovatelka brojí včas podanou kasační stížností proti uvedenému usnesení městského 
soudu, kterým byla odmítnuta její žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto aktem bylo 
stěžovatelce a panu P. K. sděleno, že jimi podané odvolání coby opomenutých účastníků řízení proti 
rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras ze dne 11. 11. 2004, č. j. 0000/3048/04, bude 
vyřízeno jen jako podnět. To proto, že odvoláním napadené rozhodnutí nabylo dne 3. 12. 2004 právní 
moci. S ohledem na uplynutí lhůt pro případné přezkumné řízení bylo stěžovatelce sděleno, že její námitky 
jsou bez významu a nebudou dále zkoumány. 
Městský soud věc neposuzoval meritorně, ale žalobu odmítnul postupem podle § 46 odst. 1 písm. b), d) ve 
spojení s § 70 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), protože žaloba byla 
podána opožděně, a nadto byla nepřípustná, neboť byl napaden úkon správního orgánu, který není 
rozhodnutím. 
Stěžovatelka v kasační stížnosti směřující proti tomuto usnesení výslovně neuvádí, jaké důvody dle § 103 
odst. 1 s. ř. s. uplatňuje. Vzhledem k tomu, že napadá usnesení o odmítnutí žaloby, připadají v úvahu jen 
vady podle písm. e) citovaného ustanovení (blíže viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 
4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004 - 98, dostupný na www.nssoud.cz). Reálně tedy podává stěžovatelka kasační 
stížnost z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. 
Stěžovatelka uvádí, že žaloba byla podána elektronicky bez elektronického podpisu dne 10. 11. 2010. To 
zachovává dvouměsíční lhůtu k podání žaloby, neboť napadený akt žalovaného jí byl doručen dne 10. 9. 
2010 a nikoliv již dne 9. 9. 2010, jak nesprávně uvádí městský soud. Písemně byla žaloba potvrzena dne 
15. 11. 2010, tedy včas ve smyslu § 37 odst. 2 s. ř. s., neboť konec třídenní lhůty k potvrzení je nutno 
posunout až na pracovní den, což městský soud pominul. Potřebné údaje přitom městský soud mohl zjistit 
při jednání, které nařídil, ale dva dny před jeho konáním je zrušil a žalobu odmítnul. 
Dále stěžovatelka tvrdí, že obsahem napadeného aktu je zamítnutí odvolání, jakkoliv nemá náležitosti 
správního rozhodnutí. Po materiální stránce ovšem jde o rozhodnutí a jako takové je nutno je posoudit. 
Konečně stěžovatelka polemizuje také se závěrem městského soudu, že požadavek opomenutého 
účastníka mohla a měla stěžovatelka uplatnit již v roce 2004, neboť se jistě o rozhodnutí správního 
orgánu prvního stupně dozvěděla. Zde dle názoru stěžovatelky městský soud nesprávně přesáhl důvody 
vedoucí k odmítnutí žaloby a zčásti vyslovil názor ve věci samé. 
Proto stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil  
k dalšímu řízení. 
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvádí, že jím vydaný akt není způsobilý zasáhnout do 
veřejných subjektivních práv stěžovatelky, neboť tímto sdělením byla stěžovatelka zpravena pouze o tom, 
že ve věci uplynula lhůta k přezkumnému řízení. Ani na zahájení přezkumného řízení přitom není právní 
nárok. Dle žalovaného nelze po správních orgánech požadovat, aby každé opožděné odvolání muselo být 
po formální stránce zamítnuto rozhodnutím, neboť takový postup by neúměrně zatížil soustavu správních 
orgánů i soudů. 
Pokud jde o závěr městského soudu, že žaloba byla podána opožděně, žalovaný se ve svém vyjádření 
omezuje pouze na konstatování, že městský soud jistě lhůtu k podání žaloby posoudil správně. Žalovaný 
pak ještě upozorňuje na to, že i odvolání opomenutých účastníků je limitováno lhůtou dle § 84 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Žalovaný proto navrhuje, aby byla kasační stížnost jako nedůvodná zamítnuta. 
 
Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační 
stížnost je podána včas, stěžovatelka je zastoupena advokátem a jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační 
stížnost přípustná. Důvodnost kasační stížnosti pak zdejší soud posoudil v mezích jejího rozsahu a 
uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). 
Zdejší soud se mohl zabývat pouze tím, zda byla žaloba stěžovatelky odmítnuta v souladu se zákonem, tj. 
v první řadě se soud zabýval povahou napadeného aktu.  Prvostupňové rozhodnutí bylo dle stěžovatelky 
vydáno v řízení, v němž byla coby účastnice tohoto řízení opomenuta. 
Akt byl vydán ve formě přípisu žalovaného, který byl adresován mj. stěžovatelce. Přípis nemá formální 
náležitosti správního rozhodnutí, obsahuje rekapitulaci věci a je v něm uvedeno, že podání označené jako 
odvolání vnímá žalovaný jen jako podnět k přezkumnému řízení. Vzhledem k tomu, že lhůty pro zahájení 
přezkumného řízení marně uplynuly, jsou dle žalovaného námitky v podání uváděné bez významu. 
Definici rozhodnutí, které lze přezkoumat ve správním soudnictví, obsahuje soudní řád správní. Podle § 65 
odst. 1 s. ř. s. platí, že kdo tvrdí, 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, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení 
jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Předmětné ustanovení zakotvuje žalobní 
legitimaci, a je tedy určující normou soudního přezkumu správních rozhodnutí. 
Nejvyšší správní soud vydal několik rozhodnutí týkajících se výkladu § 65 odst. 1 s. ř. s. Rozhodující jsou 
dvě rozhodnutí rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42, publikované 
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pod č. 906/2006 Sb. NSS, a ze dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005 - 86, publikované pod č. 1764/2009 
Sb. NSS. Zejména v posledně jmenovaném usnesení se rozšířený senát podrobně zabýval jak otázkou 
posuzování správního rozhodnutí z hlediska formálních a materiálních náležitostí, tak i kompetenční 
výlukou podle § 70 písm. a) s. ř. s., již ke zdůvodnění svého rozhodnutí použil i městský soud v právě 
projednávané věci a podle níž jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou 
rozhodnutími. Nejvyšší správní soud považuje za vhodné uvést některé pasáže tohoto rozhodnutí, které 
jsou významné pro projednávaný případ. 
Rozšířený senát se nejprve věnoval otázce, jaký akt lze obecně považovat za rozhodnutí, resp. zda je 
rozhodující jeho formální či materiální (obsahová) stránka a jaký je třeba použít postup, pokud dojde  
k rozporu mezi formou a obsahem správního aktu: „Výchozím pravidlem je respektování formálního 
označení určitého aktu; je-li správní akt nadepsán „rozhodnutí“ a má náležitosti rozhodnutí, pak se má v 
první fázi za to, že se vskutku o rozhodnutí jedná. Může však dojít k situacím, kdy, ač je určitý výstup 
formálně označen za akt jednoho typu, ve skutečnosti (s ohledem na jeho materiální znaky) se jedná o akt 
typově jiný. Jak judikatura správních soudů (srov. např. rozsudek ze dne 24. 5. 2006, č. j. 1 Afs 147/2005 
- 107, č. 923/2006 Sb. NSS anebo rozsudek ze dne 2. 7. 2008, č. j. 1 Ans 5/2008 - 104, www.nssoud.cz, 
kde zdejší soud konstatoval, že i běžný dopis správního orgánu může být obsahově správním 
rozhodnutím), tak judikatura Ústavního soudu [srov. např. nález ÚS ze dne 25. 10. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 
17/95, č. 271/1995 Sb., kde pro přijetí aktu typově správního (správní rozhodnutí) byl zvolen akt 
normativní (nařízení vlády)] akceptují, že v případě podobného rozporu může dojít, s ohledem na 
požadavek účinné ochrany práv fyzických a právnických osob, k situaci, kdy obsah převládne nad formou. 
Akt formálně označený za akt jiný bude přezkoumán. Dodatečným argumentem pro umožnění 
„rekvalifikace“ aktu ve prospěch fyzické či právnické osoby je požadavek kontroly a předvídatelnosti 
činnosti veřejné správy; jinak by se mohla veřejná správa vyhnout přezkumu svých úkonů jenom tím, že by 
akt určitého typu formálně označila za akt jiný, typicky tedy takového typu, u kterého není soudní 
přezkum možný. 
Kompetenční výluky podle § 70 písm. a) s. ř. s. představují situaci opačnou. Také zde sice dochází ke 
korekci formy s ohledem na obsah, děje se tak však v neprospěch účastníka a s důsledkem odepření 
soudní ochrany. Akt, který je na první pohled „bezvadným“ správním aktem se všemi formálními 
náležitostmi správního rozhodnutí, je z materiálního hlediska označen za úkon správního orgánu nalézající 
se mimo rámec § 65 odst. 1 s. ř. s. Nejenom, že se jedná o postup, o jehož korektnosti nepanuje shoda. S 
ohledem na výše uvedené požadavky předvídatelnosti práva a právní jistoty pro běžného adresáta se 
navíc jedná o postup ústavně pochybný. Ve svém důsledku totiž znamená, že od průměrného adresáta 
právní regulace je vyžadováno, aby si samostatně posoudil, zda správní rozhodnutí se všemi náležitostmi, 
které obdržel od příslušného správního orgánu, je také z materiálního hlediska správním rozhodnutím ve 
smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Přístup k právní ochraně ve správním soudnictví pro subjekt právní regulace se 
tak stává odvislým od samostatného posouzení komplexní právní otázky, o které nepanuje dosud shoda 
ani uvnitř samotného Nejvyššího správního soudu. 
Takový přístup je v právním státě, za který se Česká republika považuje (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR), 
neobhajitelný. Jak již bylo uvedeno výše, v právním státě je přístup k soudu pravidlem a jeho odepření 
výjimkou (čl. 36 odst. 2 Listiny). Kompetenční výluky ustanovení § 70 s. ř. s. proto musí být definovány a 
vykládány úzce a především předvídatelně.“ 
V další části svého rozhodnutí se pak rozšířený senát zabýval otázkou veřejných subjektivních práv, která 
mají být správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. zasažena. Vyšel přitom z premisy, že 
výkladem tohoto kritéria by nemělo docházet k zužování ústavně zaručeného práva na soudní ochranu, a 
dospěl k závěru, že „žalobní legitimace ve správním soudnictví by napříště neměla být svázána s existencí 
ex ante přesně specifikovaných veřejných subjektivních hmotných práv žalobce, ale s tvrzeným zásahem 
do právní sféry žalobce. Tak tomu bude vždy v situaci, kdy se jednostranný úkon orgánu moci výkonné, 
vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním adresátům, závazně a autoritativně dotýká právní sféry 
žalobce. Nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu založil, změnil či zrušil práva a povinnosti žalobce, 
nýbrž o to, zda se - podle tvrzení žalobce v žalobě – negativně projevil v jeho právní sféře.“ Aktivní žalobní 
legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu tak bude podle rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu dána vždy tehdy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce není možné zjevně a 
jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném případě dojít nemohlo. 
Ve světle úvah rozšířeného senátu napadené usnesení neobstojí. Městský soud totiž bez konkrétnější 
argumentace vzal za nesporné, že odvolání stěžovatelky bylo podnětem pro zahájení přezkumného řízení 
podle správního řádu, a tudíž sdělení žalovaného, reagující na tento podnět, je v souladu s judikaturou 
Nejvyššího správního soudu ze soudního přezkumu vyloučeno. 
Správní řád v § 81 stanoví, že právo podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu má jen účastník 
řízení. Odvolání podané osobou od účastníka odlišnou je tak nutno považovat za nepřípustné. Podle § 92 
odst. 1 téhož zákona má pak správní orgán povinnost opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolacím 
rozhodnutím zamítnout. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány 
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předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového 
rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání 
nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení 
nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. Z toho plyne, že na nepřípustné 
odvolání, které neodůvodňuje použití některého z mimořádných opravných prostředků, může správní 
orgán reagovat pouze jediným možným způsobem – a to zamítavým rozhodnutím. Obdobnou úpravu bylo 
možné nalézt i v předchozí právní úpravě – v zákoně č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen „správní 
řád z roku 1967“). Odvolání mohl podle § 53 tohoto zákona podat pouze účastník předchozího řízení. 
Podle § 60 měl správní orgán povinnost přezkoumat i opožděné nebo nepřípustné odvolání z toho 
hlediska, zda neodůvodňuje obnovu řízení anebo změnu nebo zrušení rozhodnutí mimo odvolací řízení; 
jinak musel odvolání zamítnout. 
Zamítavé rozhodnutí podle § 60 správního řádu z roku 1967, resp. podle § 92 odst. 1 správního řádu  
z roku 2004, pak není vyloučeno ze soudního přezkumu, neboť se jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 
1 s. ř. s. (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2003, č. j. 5 A 14/2002 - 35, publikovaný 
pod č. 287/2004 Sb. NSS, a ze dne 22. 12. 2005, č. j. 4 As 59/2004 - 66, www.nssoud.cz). 
Ukládá-li zákon správnímu orgánu vydat rozhodnutí o určitém obsahu, jež je přezkoumatelné ve správním 
soudnictví, nemůže se správní orgán v rozporu se zákonem této soudní kontroly zprostit vydáním 
neformálního sdělení, jež by soudně přezkoumatelné nebylo, a to ani s poukazem na údajnou 
administrativní náročnost takového postupu. Jestliže tedy v daném případě žalovaný dospěl k závěru, že 
odvolání bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou nebo bylo podáno po lhůtě, bylo jeho povinností 
odvolání rozhodnutím zamítnout a svůj názor odůvodnit. Žalovaný však místo toho reagoval na žalobcovo 
odvolání sdělením, jež nepochybně postrádá některé formální náležitosti rozhodnutí, jak jsou vymezeny  
v § 67 správního řádu z roku 2004, zejména oddělenou výrokovou část. Materiálně jej nicméně za 
rozhodnutí považovat lze, jak plyne z obsáhle citované judikatury rozšířeného senátu. Ze sdělení zřetelně 
vyplývá, že žalovaný tímto věc ukončil a nehodlá se jí dále zabývat. Pokud by zdejší soud akceptoval 
tvrzení žalovaného, že se o rozhodnutí nejedná, nejen že by posvětil jeho nesprávný postup, ale umožnil by 
žalovanému vyhnout se přezkumu tohoto úkonu jenom díky tomu, že jej formálně označil za akt,  
u kterého není soudní přezkum možný. 
Pokud jde o otázku zásahu do právní sféry stěžovatelky, pak ta v žalobě zcela jasně tvrdila, že sdělení 
žalovaného zasáhlo do její právní sféry. Konkrétně uváděla, že bylo porušeno její právo být účastníkem 
řízení, a tedy i uvádět námitky v jeho rámci. K zásahu do právní sféry může nepochybně dojít i 
rozhodnutím procesní povahy, nicméně spojeným s hmotněprávními aspekty. Pokud žalovaný, byť ve 
formě sdělení, zamítl odvolání proti meritornímu rozhodnutí správního úřadu prvního stupně pro 
nepřípustnost, má takové rozhodnutí pro stěžovatelku i hmotněprávní dosah, neboť je jí jím znemožněno 
otevřít otázku zákonnosti meritorního rozhodnutí. Pokud stěžovatelka v žalobě žádá soud, aby otázku 
přípustnosti odvolání věcně posoudil, pak jí takové právo nelze odepřít; žalobní legitimace je zde založena 
pouhým tvrzením o zkrácení na právech. Podmínky aktivní legitimace stěžovatelky tak byly splněny. 
Nejvyšší správní soud se tedy ztotožňuje s námitkami stěžovatelky uvedenými v kasačním řízení. Městský 
soud nesprávně vycházel z názoru, že odvolání bylo podnětem k přezkumnému řízení a že o něm nebylo 
rozhodnuto; materiálně se jednalo o zamítavé rozhodnutí o odvolání.  Stěžovatelka přitom v žalobě tvrdila, 
že toto rozhodnutí zasáhlo do její právní sféry. Pro odmítnutí žaloby tudíž nebyla splněna zákonná 
podmínka spočívající v tom, že napadený akt není správním rozhodnutím. Obdobné závěry jako v tomto 
rozhodnutí učinil zdejší soud již ve svém rozsudku ze dne 11. 6. 2009, č. j. 1 As 22/2009 - 136. 
(…) 
 
 
 

658 
 
Právo na informace: rozhodnutí o odložení žádosti o informace 
 
k ustanovení § 16a odst. 1 písm. b), § 17 odst. 5, § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.  
k ustanovení § 68 písm. a) zákona č.  150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. Rozhodnutí o odložení žádosti o informace podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, nemusí být vydáno formou usnesení podle správního řádu. 
Je možné samotné rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném 
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přístupu k informacím pouze poznamenat do spisu. Žadatel však musí být o vydání tohoto 
rozhodnutí povinným subjektem prokazatelným způsobem vyrozuměn, aby mohl efektivně 
využít svého práva na soudní ochranu podáním žaloby ve správním soudnictví.  
 
II. V případě odložení žádosti o informace podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu 
k informacím není možno využít jako opravný prostředek stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Zákon neupravuje ani jiné opravné prostředky proti 
takovému rozhodnutí, proto se žadatel o informace může bránit žalobou ve správním soudnictví 
přímo proti rozhodnutí povinného subjektu o odložení žádosti o informace podle § 17 odst. 5 
zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 17. dubna 2013, č.j. 6 Ans 16/2012 - 62) 
(Dostupné na www.nssoud,cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.   
2/2014, rozsudek č. 2959) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Dosavadní průběh řízení 
Žalobkyně brojí kasační stížností proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo 
rozhodnuto o její žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, případně o přezkoumání a zrušení 
rozhodnutí žalovaného.  Městský soud rozhodl o žalobě žalobkyně ve výroku I. tak, že se žaloba zamítá  
v části, ve které se žalobkyně domáhala ochrany proti nečinnosti vydáním rozhodnutí o odložení žádosti 
žalobkyně o informaci ze dne 27. 1. 2011 a ze dne 2. 2. 2011 pro nezaplacení nákladů za poskytnutí 
informace. Výrokem II. byla žaloba odmítnuta v části, v níž se žalobkyně domáhala zrušení sdělení 
Ministerstva kultury ze dne 9. 5. 2011, č. j. MK 25831/2011 OLP a ze dne 11. 5. 2011, č. j. MK-S-
6189/2011 a současně bylo rozhodnuto, že věc se v tomto rozsahu postupuje ministru kultury k vydání 
rozhodnutí o rozkladu. Výrokem III. bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu 
nákladů řízení. 
Proti shora označenému rozsudku městského soudu podal kasační stížnost také žalovaný. 
Z odůvodnění rozsudku městského soudu vyplývá, že žalobkyně se žalobou domáhala ochrany před 
nečinností žalovaného, resp. alternativně přezkoumání a zrušení výše označených rozhodnutí žalovaného.  
Žalobkyně požádala dne 27. 1. 2011 svou první žádostí u žalovaného o informace. Následně dne 11. 2. 
2011 obdržela sdělení žalovaného, ve kterém jí byla sdělena výše úhrady, jejímž zaplacením podmiňuje 
poskytnutí informace. Žalobkyně s výší požadované úhrady v částce 110 Kč nesouhlasila, proto podala 
stížnost proti stanovení výše za poskytnutí informace a namítala, že není možno požadovat úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledávání v délce 23 minut, kdy se jedná o údaje, které povinný subjekt vůbec 
nemusí rozsáhle vyhledávat a vůbec ne mimořádně rozsáhle. Žalobkyně dále uvedla, že následně 
obdržela dne 2. 3. 2011 rozhodnutí ministra kultury, kterým byla výše úhrady potvrzena, aniž nadřízený 
orgán přihlédl k tvrzením žalobkyně a stížnostním důvodům. Žalobkyně úhradu neprovedla, proto jí bylo 
dne 10. 5. 2011 doručeno přípisem sdělení – vyrozumění o odložení žádosti. Žalobkyně namítala, že o 
odložení žádosti je podle judikatury Nejvyššího správního soudu nutno vydat formálně správné rozhodnutí 
a nikoliv pouze vyrozumění, přestože z hlediska obsahu jde v obou případech o totéž. 
Žalobkyně dne 2. 2. 2011 u žalovaného podala druhou žádost o informaci a následně obdržela přípis 
žalovaného ze dne 15. 2. 2011, ve kterém požadoval za uvedené informace úhradu nákladů za 
mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve výši 660 Kč. Proti stanovené výši úhrady podala žalobkyně dne 17. 2. 
2011 stížnost, v níž odkázala na své obdobné podání ze dne 11. 2. 2011 týkající se nezákonnosti 
sazebníku a postupu povinného subjektu, který účtuje náhradu nákladů i za úkony, jež nelze podřadit pod 
mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Žalovaný následně 7. 3. 2011 žalobkyni doručil rozhodnutí ministra 
kultury ze dne 3. 3. 2011, kterým výši úhrady potvrdil. Žalobkyně ani v případě této druhé žádosti úhradu 
neprovedla a následně jí byl doručen žalovaným dne 11. 5. 2011 přípis označený jako odložení žádosti  
o informaci. I v tomto případě žalobkyně namítala, že podle ustanovení o odložení žádosti je třeba podle 
judikatury Nejvyššího správního soudu vydat formálně správné rozhodnutí a nikoliv pouze vyrozumění. 
Při ústním jednání u městského soudu dne 18. 10. 2012 žalobkyně s odkazem na písemné vyhotovení 
žaloby mimo jiné uvedla, že soud nedal najevo, zda jde o žalobu na nečinnost či žalobu na přezkum 
rozhodnutí, proto žalobkyně vychází z toho, že jde o žalobu na nečinnost jako priorita, neboť má za to, že 
vyrozumění nelze považovat za rozhodnutí. Zástupkyně žalovaného při jednání mimo jiné uvedla, že 
žalobkyně zřejmě zúžila žalobu na žalobu proti nečinnosti. 
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Městský soud se nejprve zabýval otázkou, zda je proti odložení žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), přípustná 
žaloba ve správním soudnictví. Městský soud uvedl, že Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že 
rozhodnutí o vyřízení stížnosti na výši požadované úhrady není rozhodnutím ve smyslu § 65 zákona  
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť teprve rozhodnutí o odložení žádosti podle 
tohoto speciálního ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím je pod soudní ochranou, 
obdobně jako při odložení žádosti podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
(dále jen „správní řád“); městský soud odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 
2010, č. j. 3 Ads 128/2009 - 71. Pokud je tedy žádost odložena pro nezaplacení, může žadatel proti 
takovému rozhodnutí brojit žalobou ve správním soudnictví, neboť teprve tímto rozhodnutím bylo do jeho 
práva zasaženo. Protože důvodem odložení bylo nezaplacení stanovené úhrady, přezkoumá soud věcně 
také tuto otázku a v tomto rámci se bude mimo jiné zabývat výší úhrady (rozhodnutí rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2010, č. j. 2 As 34/2008 - 90). 
Městský soud dospěl k závěru, že rozhodnutí o odložení žádosti při neuhrazení sdělené částky je 
vrchnostenským aktem, jímž je žadateli jeho veřejné subjektivní právo na informaci upřeno, a tudíž je 
proti němu přípustná žaloba. S ohledem na to, že městský soud dospěl k závěru, že žalobou napadená 
sdělení žalovaného lze považovat za rozhodnutí v materiálním smyslu, zároveň neshledal podmínky pro to, 
aby vyhověl žalobě v části, v níž se žalobkyně domáhala soudní ochrany proti nečinnosti žalovaného, a 
proto žalobu v této části zamítl jako nedůvodnou s odkazem na ust. § 81 odst. 3 s. ř. s.. 
Dále se městský soud zabýval žalobou žalobkyně v té části, v níž se eventuálně domáhala přezkoumání a 
zrušení vyrozumění (resp. rozhodnutí) o odložení žádosti ze dne 9. 5. 2011 a ze dne 11. 5. 2011. Městský 
soud se nejprve zabýval otázkou případné nicotnosti těchto oznámení a dospěl k závěru, že přes absenci 
poučení o opravných prostředcích není možné považovat tato rozhodnutí za nicotná. Na podporu svých 
závěrů odkázal městský soud na usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1997, sp. zn. III. ÚS 16/96, na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2007, č. j. 2 Ans 7/2006 – 148 a na nález Ústavního 
soudu ze dne 23. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 801/02. 
Poté městský soud zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení pro přezkum těchto rozhodnutí 
žalovaného. Městský soud přitom dospěl k závěru, že žalobkyně nepodala proti rozhodnutí o odložení 
žádosti opravný prostředek. Městský soud dále uvedl, že zákon o svobodném přístupu k informacím 
upravuje dva druhy opravných prostředků, a to odvolání a stížnost. Odvolání lze podat, podle ust. § 16 
zákona o svobodném přístupu k informacím, proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 téhož 
zákona. Stížnost má naproti tomu za cíl postihnout jiné způsoby ukončení řízení o žádosti či nečinnosti 
povinného subjektu. Podle ust. § 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím ji 
žadatel může podat mimo jiné tehdy, když mu po uplynutí lhůty podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 
odst. 7 téhož zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a zároveň 
nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Městský soud citoval důvodovou zprávu k zákonu  
č. 61/2006 Sb., jímž byl institut stížnosti zaveden. Z této důvodové zprávy vyplývá, že institut stížnosti na 
postup při vyřizování žádosti o informace nepokrývá pouze případy nečinnosti povinného subjektu, ale je 
možno jej využít i v případech, v nichž byl sice povinný subjekt činný, ale neposkytl informace ani nevydal 
rozhodnutí o odmítnutí, ale odkázal na jiná ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, např. 
žádost odložil nebo postupoval podle § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost tak lze 
podle názoru městského soudu podat například v případě, že správní orgán žádost odloží podle ust. § 14 
odst. 5 písm. c) zákona o svodném přístupu k informacím proto, že se požadované informace nevztahují  
k jeho působnosti (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2011, č. j. 6 Ans 7/2011 - 94). 
Městský soud též odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2011, č. j. 7 Ans 
5/2011 – 104, ze kterého dovodil, že stížnost na vyřizování žádosti je obecným prostředkem nápravy 
proti jakémukoliv vyřízení či nevyřízení žádosti o poskytnutí informace s výjimkou vydání rozhodnutí, proti 
kterému lze brojit odvoláním podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Městský soud dále dospěl k závěru, že rozhodnutí o odložení žádosti má mít formalizovanou podobu 
usnesení, a to s odkazem na usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010, 
č. j. Konf 115/2009 – 34, kde zvláštní senát uvedl jako správné používání termínu „usnesení o odložení 
věci“ s tím, že toto usnesení je již napadnutelné žalobou ve správním soudnictví. Proti usnesení lze podat 
podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu opravný prostředek pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví.  
O odložení žádosti žalobkyně tedy mělo být rozhodnuto vydáním formálního usnesení o odložení žádosti a 
toto usnesení mělo obsahovat i poučení o možnosti podat opravný prostředek. Žalobkyně se proti žalobou 
napadeným rozhodnutím nijak nebránila, nevyčerpala proto opravné prostředky, které podle uvedeného 
výkladu městského soudu poskytuje zákon o svobodném přístupu k informacím, a její žaloba je proto 
nepřípustná. 
 
II. Kasační stížnost žalobkyně a žalovaného 
Proti tomuto rozsudku městského soudu brojila žalobkyně blanketní kasační stížností. 
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Žalovaný též podal kasační stížnost, kterou doplnil podáním ze dne 23. 11. 2012. Žalovaný napadl 
rozsudek městského soudu ve výroku II., kterým byla žaloba žalobkyně odmítnuta a věc v daném rozsahu 
postoupena ministru kultury k vydání rozhodnutí o rozkladu. Žalovaný ve své kasační stížnosti uvedl, že 
kasační stížnost podává z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (konkrétně pro nesprávné posouzení 
právní otázky v řízení před městským soudem) a z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. (konkrétně 
pro zmatečnost řízení spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení). Dále žalovaný uvedl stížnostní důvod 
podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (konkrétně nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti a 
nedostatku důvodů rozhodnutí). 
Žalovaný namítá, že při jednání ve věci upozornil na nesrovnalost ohledně podané žaloby, neboť ze 
soudního spisu bylo zřejmé, že žalobkyně zaplatila soudní poplatek ve výši 1000 Kč, který odpovídá 
poplatkové povinnosti při podání žaloby na ochranu proti nečinnosti. Je tedy zřejmé, že žalobkyně 
nesplnila poplatkovou povinnost vůči podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, neboť výše 
poplatku podle tehdy platného sazebníku byla 2000 Kč. Žalobkyně v reakci na tuto námitku žalovaného 
uvedla, že vychází z toho, že se jedná o žalobu proti nečinnosti, neboť má za to, že vyrozumění o odložení 
žádosti nelze považovat za rozhodnutí. Žalobkyně se v dalších vyjádřeních omezila na argumentaci stran 
skutečností vztahujících se k žalobkyní tvrzené nečinnosti správního orgánu a stran eventuálního 
žalobního návrhu na zrušení sdělení žalovaného ze dne 9. 5. 2011, č. j. MK 25831/2011 OLP, a ze dne 
11. 5. 2011, č. j. MK-S 6189/2011, výslovně uvedla, že k tomuto se nebude vyjadřovat. Žalovaný proto při 
jednání uvedl, že žalobkyně zjevně zúžila žalobu na žalobu proti nečinnosti a omezil se ve svých dalších 
ústních vyjádřeních pouze na tvrzení o skutečnostech relevantních pro rozhodnutí soudu o žalobě proti 
nečinnosti. V této souvislosti odkazuje žalovaný na protokol z jednání ze dne 18. 10. 2012 a na 
odůvodnění napadeného rozsudku, na jehož str. 5 jsou vyjádření žalobkyně a žalovaného rovněž 
reflektována. 
Žalovaný tak má za to, že soud překročil výrokem II. kasační stížností napadeného rozsudku žalobní návrh 
žalobkyně v rozporu s ust. § 153 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s ust. § 64 s. ř. s. Soud měl podle názoru 
žalovaného rozhodnout, že z důvodu částečného zpětvzetí žaloby, ke kterému došlo při jednání, se řízení  
o žalobě v rozsahu zpětvzetí žaloby zastavuje. 
Pro případ, že by Nejvyšší správní soud neshledal uvedenou kasační námitku ve smyslu ust. § 103 odst. 1 
písm. c) s. ř. s. důvodnou, namítá žalovaný rovněž stížnostní důvody podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) a d) 
s. ř. s., jak je výše uvedeno. 
Podle názoru žalovaného není z rozsudku patrné, jak městský soud dospěl k závěru, že sdělení 
žalovaného o odložení žádosti musí obsahovat náležitosti rozhodnutí podle správního řádu. Žalovaný 
namítá, že řízení o žádostech o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím je zvláštním 
typem řízení, u kterého zákonodárce akcentoval neformálnost a rychlost postupů povinných subjektů.  
Z tohoto důvodu zákonodárce odlišil řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím od 
formalizovaného řízení upraveného správním řádem. Ust. § 20 zákona o svobodném přístupu  
k informacím předpokládá pouze omezenou subsidiární aplikaci správního řádu, když stanoví taxativní 
výčet případů, ve kterých se ustanovení správního řádu užijí, pokud zákon o svobodném přístupu  
k informacím nestanoví jinak. Ustanovení správního řádu se při splnění této podmínky použijí pro 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací řízení a v řízení o stížnosti pak pro počítání lhůt, doručování a 
náklady řízení. Dále se při postupu podle zákona o svobodném přístupu k informacím použijí ustanovení 
správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ohraně proti nečinnosti a 
ust. § 178. Aplikaci jiných ustanovení správního řádu citovaný zákon zapovídá, když výslovně uvádí, že  
v ostatním se správní řád nepoužije. Ustanovení správního řádu tak nelze na postup podle ust. § 17 odst. 
5 zákona o svobodném přístupu k informacím aplikovat a žalovanému proto není zřejmé, na základě 
kterého zákonného ustanovení soud dovodil, že odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném 
přístupu k informacím musí mít podobu usnesení obsahujícího náležitosti správního rozhodnutí podle ust. 
§ 68 a 69 správního řádu. Žalovaný s odkazem na čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky dovozuje, že nebyl 
povinen ani oprávněn odložit žádosti žalobkyně formou usnesení podle správního řádu. Žalovaný rovněž 
zdůrazňuje, že gramatický výklad právních norem je vždy třeba použít jako první a rozhodující (odkaz na 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 32 Odo 765/2004).  
Přitom k odůvodnění žalovaným odmítané interpretace soudu nepostačí ani odkaz na usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2010, č. j. 2 As 34/2008 - 90. Rozšířený 
senát v tomto rozhodnutí vyslovil, že na rozhodnutí o odložení žádosti je třeba nahlížet jako na rozhodnutí 
ve smyslu ust. § 65 s. ř. s., nevyslovil však, že by se jednalo rovněž o rozhodnutí, které musí splňovat 
náležitosti podle ust. § 68 a 69 správního řádu. Rozhodnutí o formě odložení žádosti nepojednává, a to 
ani, když rozšířený senát uzavírá: „Není-li ale informace poskytnuta a žádost o poskytnutí je odložena, byť 
jen pro nezaplacení úhrady, přezkoumá zákonnost takového odložení správní soud obvyklou cestou.“ 
Žalovaný dále zdůrazňuje materiální pojímání rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které je podle jeho 
názoru akcentováno také citovaným rozhodnutím rozšířeného senátu.  
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Ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že „pokud žadatel do 60 dnů ode 
dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží“. Zákon tedy 
nevyžaduje provedení úkonu odložení žádosti v žádné specifické formě, tj. nestanoví ani povinnost 
povinného subjektu odložit žádost formou rozhodnutí. Pokud by snad zákonodárce trval na řešení dané 
věci toliko formou správního rozhodnutí, jistě by tento požadavek promítl do textu citovaného ustanovení, 
stejně jako to učinil při stanovení povinnosti vydávat rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 či 
rozhodnutí o stížnosti podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. S ohledem na účinné 
znění zákona a výslovné vyloučení aplikace ustanovení správního řádu ust. § 20 odst. 4 zákona  
o svobodném přístupu k informacím tak podle názoru žalovaného nelze usuzovat na povinnost oznamovat 
odložení žádosti formou usnesení. 
Žalovaný též neshledal, že by zvláštní senát v usnesení ze dne 15. 9. 2010, č. j. Konf 115/2009 – 34 
výslovně uvedl jako správné používání termínu „usnesení o odložení věci“, pročež z usnesení cituje: „Podle 
§ 17 odst. 5 informačního zákona, pokud žadatel stanovenou částku do 60 dnů nezaplatí, povinný subjekt 
žádost odloží. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 18. 3. 2010, č. j. 3 Ads 128/2009 - 71 správně 
vyslovil, že usnesení o odložení věci podle § 43 odst. 1 písm. b) právního řádu z roku 2004 (respektive 
rozhodnutí o odvolání proti němu) je rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. a žaloba proti němu je přípustná. 
Pokud je tedy žádost odložena pro nezaplacení, může žadatel proti takovému rozhodnutí brojit žalobou ve 
správním soudnictví.“ Podle názoru žalovaného je z výše uvedeného zřejmé, že zvláštní senát termín 
„usnesení“ používá pouze v případě usnesení o odložení věci podle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu  
v souvislosti s odkazem na judikát, podle kterého lze proti odložení věci brojit žalobou ve správním 
soudnictví. Není však pravdou, že by zvláštní senát použil termín usnesení o odložení věci podle ust. § 17 
odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Termín „usnesení o doložení věci podle § 17 odst. 5 
zákona o svobodném přístupu k informacím“ se objevuje toliko v textu právní věty citovaného usnesení 
zvláštního senátu, což však z hlediska právní argumentace nemůže být relevantní, neboť je třeba 
argumentovat samotným usnesením, nikoliv následně (podle názoru žalovaného chybně) vytvořenou 
právní větou. 
Dále žalovaný brojí proti závěru městského soudu, že proti usnesení o odložení žádosti pro neuhrazení 
požadované úhrady je možno podat opravný prostředek, byť soud v napadeném rozsudku (str. 10) 
vzhledem k výše uvedenému usnesení vyslovil, že „toto usnesení je již napadnutelné žalobou ve správním 
soudnictví“. 
Pokud soud v napadeném rozsudku uvedl, že „je nutno vycházet z toho, že proti usnesení - z hlediska 
formy rozhodnutí podle správního řádu – lze v tomto případě podat opravný prostředek, protože proti 
usnesení není opravný prostředek přípustný pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví (ustanovení § 76 
odst. 5 správního řádu)“, pak žalovaný připomíná, že ust. § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu  
k informacím výslovně zapovídá aplikaci ustanovení správního řádu pro odložení žádosti podle ust. § 17 
odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, proto v této souvislosti nelze podle názoru 
žalovaného odkazovat na ust. § 76 odst. 5 správního řádu. 
Ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím nestanoví povinnost povinného subjektu 
odkládat žádost o informace ve formalizované podobě. Žalovaný dovozuje, že byť oznámil žalobkyni 
odložení jejích žádostí neformálními přípisy, není podle žalovaného v daném případě úkon odložení 
žádosti formalizovaným úkonem, není třeba jej odůvodnit, ani o něm žadatele vyrozumívat (na rozdíl od 
odložení žádosti podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, kde zákon 
výslovně stanoví povinnost odůvodnění tohoto odložení a jeho sdělení žadateli). Podle názoru žalovaného 
by odložení žádosti stačilo pouze poznamenat do spisu, neboť žadateli o informace je známo, že pokud 
nezaplatil úhradu pro poskytnutí informace, jež byla vyčíslena podle ust. § 17 odst. 1 zákona  
o svobodném přístupu k informacím a tato skutečnost byla žadateli písemně oznámena podle odst. 3 
tohoto zákona, povinný subjekt po 60 dnech jeho žádost podle ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném 
přístupu k informacím odloží. 
Žalovaný dále považuje rozsudek soudu nesrozumitelný v části pojednávající o opravných prostředcích 
proti rozhodnutí o odložení žádosti podle ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Žalovaný nesouhlasí se závěrem soudu, že zákona o svobodném přístupu k informacím zakotvuje 
prostředek proti každému způsobu vyřízení či nevyřízení žádosti. Nesrozumitelnost žalovaný shledává  
v tom, že soud pojednává o stížnostech jako opravných prostředcích, které lze uplatnit v jiných případech, 
než je napadení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Následně však odkazuje na ust. § 76 odst. 5 správního 
řádu, které pojednává o odvolání proti usnesení podle správního řádu a je pro řízení podle zákona  
o svobodném přístupu k informacím neaplikovatelné, a ve výroku II. napadeného rozsudku soud 
postupuje věc ministru kultury k vydání rozhodnutí o rozkladu. Z odůvodnění napadeného rozsudku však 
není zřejmé, zda má být podle názoru soudu opravným prostředkem proti odložení žádosti při nezaplacení 
úhrady stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, či odvolání (resp. rozklad). 
Žalovaný zdůrazňuje, že řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím je řízením zvláštním, 
odlišným od řízení podle správního řádu. Zákon o svobodném přístupu k informacím obsahuje zvláštní 
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úpravu opravných prostředků, když v řízeních o nich umožňuje aplikaci ustanovení správního řádu jen  
v taxativně vymezených případech. Z ust. § 16 citovaného zákona vyplývá, že odvolání, resp. rozklad, lze 
podat pouze proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace. V případě odložení 
žádosti ve smyslu ust. § 17 odst. 5 tak nelze odvolání, resp. rozklad, uplatnit. 
Podle názoru žalovaného ust. § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím obsahuje 
taxativní výčet případů, kdy může žadatel podat proti postupu povinného subjektu stížnost. Z tohoto 
ustanovení ve spojení s ust. § 16a odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, které upravuje 
lhůtu pro podání stížnosti a okamžik, od kterého lhůta běží, nevyplývá možnost podání stížnosti proti 
postupu povinného subjektu podle § 17 odst. 5 citovaného zákona. Pokud by soud zvažoval aplikaci ust.  
§ 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, nebylo by možné s ohledem na lhůtu 
60 dní podat stížnost ve lhůtě stanovené zákonem, neboť je zjevné, že ust. § 16a odst. 3 citovaného 
zákona (zejm. ust. § 16a odst. 3 písm. b) stanovící třicetidenní lhůtu od uplynutí lhůty pro poskytnutí 
informace) nepředpokládá podání stížnosti proti odložení žádosti pro neuhrazení úhrady za poskytnutí 
informace – na rozdíl od možnosti podat stížnost proti odložení žádosti podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona o svobodném přístupu k informacím či proti výši úhrady oznámené podle ust. § 17 odst. 3 
citovaného zákona, na něž je v ust. § 16a odst. 3 výslovně odkazováno. 
Žalovaný dále namítá, že uplatnění stížnosti proti postupu povinného subjektu podle ust. § 17 odst. 5 
zákona o svobodném přístupu k informacím by postrádalo význam. Citované ustanovení jasně stanoví, že 
pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt 
žádost odloží. Pokud byla žadateli prokazatelně doručena výzva k úhradě nákladů ve smyslu ust. § 17 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím s poučením o odložení žádosti v případě neuhrazení 
požadované částky ve lhůtě 60 dnů a žadatel přesto tuto částku neuhradil, povinný subjekt nemá jinou 
možnost, než žádost o informace odložit. Nadřízený orgán by v rozhodnutí o případné stížnosti proti 
postupu povinného subjektu nemohl konstatovat nic jiného, než že žadatel ve lhůtě 60 dnů úhradu podle 
příslušné výzvy nezaplatil, proto povinný subjekt žádost o informace odložil. Nadřízený orgán povinného 
subjektu by nemohl posuzovat výši povinným subjektem stanovené úhrady, neboť k danému účelu slouží 
institut stížnosti podle ust. § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím. Navíc 
pokud by žadatel stížnost proti výši úhrady uplatnil před odložením žádosti, existovala by překážka věci 
rozhodnuté. 
Žalovaný nesouhlasí s výkladem městského soudu umožňujícím brojit proti usnesení o odložení žádosti 
opravným prostředkem u nadřízeného orgánu povinného subjektu. Tento výklad považuje žalovaný za 
jdoucí proti účelu a smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť řízení podle tohoto zákona 
bylo zamýšleno jako řízení zásadně neformální povahy. Žalovaný dále zdůrazňuje, že výklad přijatý 
městským soudem by znamenal nadbytečné dvojí rozhodování ministryně kultury v dané věci. Tento 
postup by navíc nijak nepřispěl k ochraně žadatelů o informace, neboť nadřízený orgán by neměl jinou 
možnost, než potvrdit, že žadatel nezaplatil. Na druhé straně by takový postup nadměrně zatěžoval 
povinné subjekty (žalovaný akcentuje fakt, že k rozhodnutí ministryně kultury je třeba návrhu rozkladové 
komise vzešlého z jejího předchozího jednání). 
Žalobkyně se ke kasační stížnosti žalovaného vyjádřila podáním ze dne 13. 3. 2013. Žalobkyně 
nesouhlasí s názorem žalovaného, že žaloba byla částečně vzata zpět, podle jejího názoru tato skutečnost 
ze spisu nijak nevyplývá. Zároveň popírá, že by došlo k nesrovnalosti s úhradou soudního poplatku, a to  
s odkazem na ust. § 6a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon  
o soudních poplatcích“). Námitce zmatečnosti žalobkyně přisvědčuje pouze v tom, že městský soud 
nerozhodl o třetím z navrhovaných petitů, který směřuje k meritornímu posouzení odepření ústavního 
práva na informace.  
Žalobkyně se ztotožnila s námitkami žalovaného týkajícími se neexistence opravného prostředku proti 
usnesení o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Proto 
považuje návrh žalovaného na zrušení rozsudku městského soudu ve výroku II. a vrácení městskému 
soudu k dalšímu řízení za důvodný. 
Žalobkyně též upozorňuje na to, že podle jejího názoru by Nejvyšší správní soud měl posoudit věc nad 
rámec rozsahu kasační stížnosti ve smyslu ust. § 109 odst. 3 s. ř. s. Městský soud totiž zcela pominul 
otázku přípustnosti žaloby proti nečinnosti z hlediska vyčerpání prostředků k ochraně proti nečinnosti 
(srov. § 79 odst. 1 s. ř. s.). Žalobkyně upozorňuje na doplnění žaloby ze dne 16. 12. 2011, ve kterém 
uvedla, že se domáhala odstranění nečinnosti návrhem na přijetí opatření proti nečinnosti ze dne 27. 11. 
2011. Žalobkyně dovozuje závislost výroku I. rozsudku městského soudu na výroku II., který byl napaden 
kasační stížností žalovaného. 
 
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud rozhodl o žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 
13. 12. 2012, č. j. 6 Ans 16/2012 – 35 tak, že návrh žalobkyně na osvobození od soudních poplatků 
zamítl a současně vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku a doložení zastoupení advokátem  
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v řízení o kasační stížnosti. Žalobkyně následně soudu sdělila, že úhradu soudního poplatku ve výši 5 000 
Kč nemůže provést pro nedostatek finančních prostředků, a dále uvedla, že soud má řízení zastavit, aby 
mohla ve věci podat ústavní stížnost. Jelikož žalobkyně ve lhůtě stanovené výše označeným usnesením 
Nejvyššího správního soudu nezaplatila soudní poplatek a výslovně uvedla, že úhradu soudního poplatku 
neprovede, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti žalobkyně zastavil (podle ust. § 9 odst. 1 
zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. a § 120 s. ř. s.), jak je uvedeno ve 
výroku I. tohoto rozsudku. 
Poté se Nejvyšší správní soud zabýval kasační stížností žalovaného. 
K námitce žalovaného směřující na stížnostní důvod podle ust. § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. (tedy 
zmatečnost řízení před městským soudem) Nejvyšší správní soud nejprve konstatuje, že podle ust. § 6a 
odst. 1 zákona o soudních poplatcích se u alternativních či eventuálních žalobních návrhů stanoví výše 
soudního poplatku podle návrhu, který byl uveden jako první v pořadí. Přitom jako první v pořadí byl 
uveden v žalobě návrh odpovídající žalobě proti nečinnosti správního orgánu, kterému v době podání 
žaloby podle ust. § 14a odst. 2 bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků, jenž je přílohou zákona  
o soudních poplatcích, odpovídala poplatková povinnost ve výši 1000 Kč. 
Nejvyšší správní soud nesdílí ani názor žalovaného, že žalobkyně při jednání zúžila svou žalobu  
k městskému soudu pouze na žalobu proti nečinnosti. V protokolu z jednání před městským soudem se 
uvádí, že „Žalobkyně s odkazem na písemné vyhotovení žaloby uvádí, že soud nedal najevo, zda jde  
o žalobu na nečinnost či žalobu na přezkum. Vychází z toho, že jde o žalobu na nečinnost jako priorita, 
protože má za to, že vyrozumění nelze považovat za rozhodnutí.“. Žalobkyně uvedla, že žaloba na 
nečinnost je podle jejího názoru prioritní, což odpovídá i pořadí alternativních žalobních návrhů uvedených 
v žalobě, když žalobní návrh odpovídající žalobě na nečinnost je uveden jako první. Ani z vyjádření 
žalobkyně ke kasační stížnosti žalovaného nevyplývá, že by žalobkyně měla v úmyslu vzít při jednání před 
městským soudem svou žalobu zčásti zpět.  
Nejvyšší správní soud považuje rovněž za vhodné se na tomto místě vyjádřit k upozornění žalobkyně na 
vadu řízení ve smyslu § 109 odst. 4 s. ř. s., která podle názoru žalobkyně mohla vést k nezákonnosti 
rozsudku napadeného kasační stížností. Žalobkyní uváděný petit, o kterém nebylo podle jejího názoru 
městským soudem rozhodnuto, zněl takto: „Žalovaný je povinen odstranit nezákonný pokyn spočívající 
– v požadavku zaplacení 110 Kč za poskytnutí informace, vyžádané žalobkyní dne 27. 1. 2011, jak tuto 
výši úhrady stanovil svým přípisem č. j. MK 9439/2011 OLP ze dne 11. 2. 2011 a potvrdil rozhodnutím  
č. j. 11803/2011 ze dne 23. 2. 2011, 
– v požadavku na zaplacení 660-, Kč za poskytnutí informace, vyžádané žalobkyní dne 2. 2. 2011, jak tuto 
výši úhrady stanovil svým přípisem č. j. MK-S 1688/2011 ze dne 15. 2. 2011 a potvrdil rozhodnutím č. j. 
13229/2011 ze dne 3. 3. 2011, a to tak, že žalobkyni žádané informace poskytne ve lhůtě 15 dnů od 
právní moci tohoto rozsudku bezúplatně.“ 
Z usnesení zvláštního senátu ze dne 15. 9. 2010, č. j. Konf 115/2009 – 34, které také zmiňoval městský 
soud v odůvodnění svého rozhodnutí, vyplývá, že: „Pokud je tedy žádost odložena pro nezaplacení, může 
žadatel proti takovému rozhodnutí brojit žalobou ve správním soudnictví. Protože by důvodem odložení 
bylo nezaplacení, přezkoumá ovšem správní soud věcně také tuto otázku, v rámci které se bude mimo 
jiné zabývat výší úhrady. Tím bude zajištěna nejen ochrana žadatele, ale povinný subjekt nebude mít 
prostor k zneužívání oznámení o úhradě k tomu, aby neposkytnul požadované informace.“ Z uvedené 
judikatury je tedy zjevné, že pokud žadatel o informaci podá žalobu proti rozhodnutí o odložení žádosti 
podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, přezkoumává soud také výši úhrady, 
která byla povinným subjektem po žadateli požadována. Výše citovaným žalobním návrhem se žalobkyně 
domáhala přezkoumání výše úhrady stanovené jí žalovaným podle § 17 zákona o svobodném přístupu  
k informacím. Toto přezkoumání by tedy městský soud prováděl při přezkoumání rozhodnutí žalovaného  
o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, jejichž přezkumu se 
žalobkyně domáhala petitem označeným v žalobě jako „Alt. 1“. Lze tak říci, že městský soud výrokem II. 
svého rozsudku rozhodl zároveň i o žalobním návrhu, na který žalobkyně Nejvyšší správní soud 
upozorňovala ve svém vyjádření ke kasační stížnosti žalovaného.  
Městský soud však k meritornímu přezkumu žalobou napadených rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona  
o svobodném přístupu k informacím vůbec nepřistoupil, neboť dospěl k závěru, že stěžovatelka 
nevyčerpala všechny opravné prostředky, které podle názoru městského soudu žalobkyni poskytuje zákon 
o svobodném přístupu k informacím. Podle názoru Nejvyššího správního soudu se tak nemůže jednat  
o procesní pochybení, které by mohlo vést k nezákonnosti rozhodnutí o věci samé. 
K upozornění žalobkyně ve vyjádření ke kasační stížnosti, že se městský soud nezabýval splněním 
podmínky vyčerpání prostředků k ochraně proti nečinnosti stanovené § 79 odst. 1 s. ř. s., Nejvyšší správní 
soud uvádí, že městský soud v odůvodnění svého rozhodnutí vyložil, proč žalovaný nečinný nebyl, resp. že 
již došlo k vydání rozhodnutí v materiálním smyslu, a proto žalobu zamítl v části, v níž se žalobkyně 
domáhala ochrany proti nečinnosti. Případné pochybení městského soudu by tak nemohlo mít za 
následek nezákonnost rozhodnutí městského soudu ve věci samé (zamítnutí této části žaloby) ve smyslu 
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§ 109 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud neshledal ani žalobkyní dovozovanou závislost výroku I. a II. 
kasační stížností napadeného rozsudku městského soudu. Výrokem I. rozsudku městského soudu byla 
zamítnuta žaloba proti nečinnosti, kterou se stěžovatelka domáhala vydání formálně správného 
rozhodnutí žalovaného, neboť městský soud dospěl k závěru, že žalovaným bylo vydáno rozhodnutí  
v materiálním smyslu. Výrokem II. rozsudku městského soudu bylo rozhodnuto o odmítnutí žaloby v části 
směřující k meritornímu přezkoumání těchto rozhodnutí pro nevyčerpání opravných prostředků v řízení 
před žalovaným. Podle názoru Nejvyššího správního soudu tak oba výroky nelze hodnotit jako závislé, 
neboť prvním z nich bylo rozhodnuto o žalobě proti nečinnosti a druhým z nich bylo rozhodnuto o žalobě 
proti rozhodnutí správního orgánu, přičemž tyto žaloby jsou upraveny s. ř. s. rozdílně a s jinými procesními 
podmínkami. Tyto dva výroky se nejeví jako závislé ani z hmotněprávního hlediska. 
Pro rozhodnutí ve věci je třeba dále zodpovědět dvě zásadní otázky: otázku formy rozhodnutí o odložení 
žádosti podle ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím a otázku, zda je proti tomuto 
rozhodnutí přípustný opravný prostředek. 
Podle názoru Nejvyššího správního lze z úpravy postupu při poskytování informací provedené zákonem  
o svobodném přístupu k informacím dovodit, že zákonodárce neměl v úmyslu podrobit poskytování 
informací podle tohoto zákona obecné úpravě správního řízení tak, jak je provedena správním řádem. 
Zákonodárce připustil v ust. § 20 zákona o svobodném přístupu k informacím aplikaci správního řádu 
obecně pouze v části, ve které správní řád upravuje základní zásady činnosti správních orgánů, prostředky 
ochrany proti nečinnosti a ustanovení § 178 správního řádu definující nadřízený orgán. Ust. § 14 odst. 6 
zákona o svobodném přístupu k informacím pak stanoví, že o postupu při poskytování informace se pořídí 
záznam. Podle ust. § 20 zákona o svobodném přístupu k informacím se dále ustanovení správního řádu 
použijí pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, 
doručování a náklady řízení. Zákon o svobodném přístupu informacím též zakotvuje svébytné opravné 
prostředky (odvolání a stížnost) zajišťující ochranu žadatele před nesprávným postupem povinného 
subjektu, případně před obstrukcí ze strany povinného subjektu. Informace má být primárně poskytnuta 
povinným subjektem v poměrně krátké lhůtě 15 dnů (srov. ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném 
přístupu k informacím). Podle názoru Nejvyššího správního soudu lze z tohoto legislativního řešení 
dovodit, že záměrem zákonodárce bylo stanovit pro poskytování informací podle citovaného zákona 
procesní postup, který by byl pružnější a rychlejší než postup v klasickém správním řízení a který by 
zároveň poskytl žadateli o informace dostatečnou ochranu jeho práva na informace proti případným 
obstrukcím povinného subjektu. Proces rozhodování o žádosti o informace je tedy méně formální než 
klasické správní řízení, což se projevuje např. možností podat žádost i ústně (§ 13 odst. 1 zákona  
o svobodném přístupu k informacím), možnost poskytnutí informace na elektronickou adresu pro 
doručování (§ 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím), možnost ústního podání stížnosti 
(§ 16a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím). 
Na druhou stranu je však podle názoru Nejvyššího správního soudu třeba respektovat úmysl zákonodárce 
chránit žadatelovo právo na informace. Zde Nejvyšší správní soud upozorňuje na to, že z výše citované 
judikatury vyplývá, že rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu  
k informacím je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., tedy rozhodnutím, proti kterému může žadatel 
o informace brojit žalobou ve správním soudnictví. V rámci tohoto soudního řízení má být také žadateli  
o informace poskytnuta možnost soudního přezkumu ve vztahu k výši požadované úhrady (srov. bod 41 
odůvodnění). 
I když tedy zákon o svobodném přístupu k informacím výslovně nestanoví takovou povinnost, z logiky věci 
podle názoru Nejvyššího správního soudu vyplývá, že má-li žadatel mít možnost bránit se proti rozhodnutí 
o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím (a zároveň i proti výši 
stanovené úhrady), musí být povinným subjektem prokazatelně vyrozuměn o tom, že došlo k odložení 
jeho žádosti. Byť tedy Nejvyšší správní soud souhlasí se žalovaným v tom ohledu, že ze zákona  
o svobodném přístupu k informacím nelze dovodit, že by rozhodnutí o odložení žádosti mělo mít formu a 
náležitosti usnesení podle správního řádu, zároveň dovozuje, že žadatel o informaci musí být povinným 
subjektem o odložení své žádosti prokazatelným způsobem vyrozuměn. Zde Nejvyšší správní soud 
poukazuje na analogickou situaci, která je výslovně upravena správním řádem: podle § 76 odst. 3 
správního řádu se účastníci i v případě vydání usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, o vydání 
takového rozhodnutí vhodným způsobem vyrozumí. Takový postup ostatně odpovídá i obecným principům 
dobré správy – srov. čl. 18 odst. 2 Doporučení CM/Rec(2007)7 Výboru ministrů Rady Evropy členským 
zemím o dobré veřejné správě, který zní: „Ti, kteří jsou individuálními rozhodnutími ovlivněni, budou o nich 
osobně informováni, s výjimkou výjimečných okolností, kdy jsou možné pouze obecné metody oznámení.“ 
Pokud se jedná o závěry vyplývající z usnesení zvláštního senátu ze dne 15. 9. 2010, č. j. Konf 115/2009 
– 34, konstatuje Nejvyšší správní soud, že v odůvodnění tohoto rozhodnutí skutečně není výslovně 
uvedeno, že by k odložení žádosti mělo dojít formou usnesení podle správního řádu. Tento závěr lze 
dovodit pouze z právní věty tohoto rozhodnutí, která zní: „Jestliže žadatel o informaci podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezaplatí částku, kterou správní orgán podmínil 
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poskytnutí informace (§ 17 odst. 5 tohoto zákona), a správní orgán žádost odloží, je možno toto usnesení 
o odložení věci napadnout žalobou ve správním soudnictví.“. Nejvyšší správní soud je však toho názoru, že 
za této situace je třeba vycházet z textu odůvodnění rozhodnutí zvláštního senátu, nikoliv z formulace 
právní věty, kterou je nutno vnímat právě v kontextu odůvodnění citovaného rozhodnutí. Nejvyšší správní 
soud poukazuje na rozsudek zdejšího soudu ze dne 11. 9. 2008, č. j. 2 As 57/2008 - 84, publ. pod  
č. 1722/2008 Sb. NSS, z něhož se podává, že „Takzvaná právní věta, tedy shrnutí právního názoru 
obsaženého v rozhodnutí soudu vytvořené pro účely publikace ve sbírce soudních rozhodnutí, 
nepředstavuje obecně platné pravidlo schopné samostatné existence, nýbrž je třeba ji vnímat jednak  
v kontextu právní normy, kterou má vykládat, a jednak v kontextu skutkových a právních okolností 
rozhodnutí, z nějž pochází…“ 
Nejvyšší správní soud tedy se žalovaným souhlasí v tom ohledu, že rozhodnutí o odložení žádosti  
o informace podle ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím nemusí být vydáno 
formou usnesení podle správního řádu a je možné samotné rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 
5 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze poznamenat do spisu; zároveň však zdůrazňuje, že 
žadatel musí být o vydání tohoto rozhodnutí povinným subjektem prokazatelným způsobem vyrozuměn, 
aby mohl efektivně využít svého práva na soudní ochranu podáním žaloby ve správním soudnictví. Za 
dostačující pak lze považovat i neformální písemné sdělení o odložení žádosti o informace pro 
nezaplacení požadované úhrady tak, jak bylo žalovaným provedeno v projednávané věci. Nejvyšší správní 
soud zároveň připomíná, že má-li být následně rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona  
o svobodném přístupu k informacím přezkoumáváno soudem ve správním soudnictví, pak je také třeba, 
aby rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím bylo 
alespoň stručně zdůvodněno, jinak by bylo třeba je považovat za nepřezkoumatelné. 
Druhou zásadní právní otázkou je, zda je proti rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona  
o svobodném přístupu k informacím přípustný opravný prostředek. Z odůvodnění rozsudku městského 
soudu napadeného kasační stížností vyplývá, že městský soud dospěl k závěru, že opravný prostředek 
proti tomuto způsobu vyřízení žádosti přípustný je a že tímto opravným prostředkem je stížnost ve smyslu 
ust. § 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím. S tímto závěrem městského 
soudu se však Nejvyšší správní soud neztotožnil. 
Nejvyšší správní soud nejprve poukazuje na svůj rozsudek ze dne 15. 11. 2012, č. j. 2 Ans 13/2012 - 14, 
ze kterého se podává: „Důvod podle písmene b) je vyloučen (tedy důvod podle § 16a odst. 1 písm. b) 
zákona o svobodném přístupu k informacím – pozn. NSS), protože vyžaduje uplynutí lhůty pro poskytnutí 
informace. Podle § 17 odst. 5 informačního zákona je poskytnutí informace podmíněno úhradou nákladů. 
Tuto podmínku je třeba vyložit v tom smyslu, že uplatněním požadavku na úhradu nákladů přestává běžet 
lhůta k poskytnutí informací. Při volbě opačného výkladu by totiž mohlo dojít k situaci, kdy povinný 
subjekt musí informaci poskytnout ještě před tím, než mu jsou náklady uhrazeny. Jelikož lhůta nemůže 
běžet, nemůže ani uplynout – není tak naplněn předpoklad důvodu podle § 16a odst. 1 písm. b) 
informačního zákona.“ Z citované judikatury je tak patrno, že v případě odložení žádosti o informace podle 
§ 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, není možno využít jako opravný prostředek 
stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Podle názoru Nejvyššího správního soudu nepřipadá v úvahu ani jiný důvod pro podání stížnosti z důvodů 
taxativně stanovených ust. § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť důvod 
stížnosti definovaný písm. a) citovaného ustanovení svědčí žadateli pouze při vyřízení žádosti postupem 
podle § 6 citovaného zákona, důvod podle písm. c) citovaného ustanovení svědčí žadateli v případě, že 
informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo rozhodnuto o odmítnutí zbytku žádosti a důvod podle písm. 
d) směřuje proti výši úhrady sdělené povinným subjektem podle § 17 odst. 3 citovaného zákona nebo  
s výší odměny podle § 14a odst. 2 citovaného zákona. V případě odložení žádosti podle § 17 odst. 5 
zákona o svobodném přístupu k informacím též nelze využít jako opravného prostředku odvolání, neboť 
tento opravný prostředek přísluší žadateli pouze proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (srov. § 16 odst. 1 
zákona o svobodném přístupu k informacím). Vzhledem k výše zmíněné omezené aplikovatelnosti 
správního řádu na postup při vyřizování žádostí o informace (srov. bod 45 odůvodnění) nelze uvažovat ani 
o použití opravných prostředků podle správního řádu. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že proti 
rozhodnutí o odložení žádosti podle ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím je 
možno se bránit přímo žalobou ve správním soudnictví. Tento závěr ostatně odpovídá i stanovisku 
vyjádřenému v rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 21. 9. 2010, č. j. 2 As 34/2008 – 90, neboť ani toto 
rozhodnutí nedovozovalo, že by byl proti rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona  
o svobodném přístupu k informacím přípustný jiný opravný prostředek než žaloba ve správním soudnictví. 
Totéž lze konstatovat o rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 15. 9. 2010, č. j. Konf 115/2009 – 34. 
V rozsudku ze dne 25. 11. 2011, č. j. 7 Ans 5/2011 – 104, o který se opíral městský soud, Nejvyšší 
správní soud uvedl, že „Stížnost na vyřizování žádosti je obecným prostředkem nápravy proti jakémukoliv 
vyřízení či nevyřízení žádosti o poskytnutí informace s výjimkou vydání rozhodnutí, proti němuž lze brojit 
odvoláním dle ust. § 16 InfZ. Má kombinovaný charakter prostředku nápravy proti nečinnosti [není-li 
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žádost zcela nebo částečně vůbec vyřízena – odst. 1 písm. c)] a zároveň opravného prostředku proti 
úkonům, které lze považovat za vyřízení stížnosti – proti odkazu na zveřejněnou informaci [odst. 1 písm. 
a)] nebo jakémukoliv odložení žádosti [odst. 1 písm. b)].“ Je však třeba podotknout, že v této věci se zdejší 
soud zabýval otázkou, zda lze stížností brojit též proti postupu nadřízeného orgánu povinného subjektu 
(srov. ust. § 16a odst. 6 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím), nikoliv přímo otázkou 
přípustnosti tohoto opravného prostředku proti rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 odst. 5 zákona  
o svobodném přístupu k informacím, které lze navíc považovat za specifický způsob vyřízení žádosti  
o informace.  
Nejvyšší správní soud uzavírá, že městský soud dospěl k nesprávnému závěru, že žalobkyně nesplnila 
podmínku přípustnosti žaloby podle § 68 písm. a) s. ř. s. 
Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené považuje za naplněný stížnostní důvod podle ust. § 103 
odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem  
v předcházejícím řízení. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek městského soudu 
napadený kasační stížností ve výroku II. tohoto rozsudku a v tomto rozsahu věc vrátil k dalšímu řízení 
městskému soudu. V dalším řízení je městský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu  
o splnění podmínky přípustnosti žaloby podle § 68 písm. a) s. ř. s. a (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). V novém řízení 
krajský soud posoudí všechny v původním rozhodnutí neověřované podmínky přípustnosti stěžovatelčiny 
žaloby (jsou-li takové) a následně za předpokladu kladného závěru o přípustnosti žaloby žalobu věcně 
projedná a napadená rozhodnutí žalované věcně přezkoumá. 
Nejvyšší správní soud zároveň zrušil výrok III. rozsudku městského soudu napadeného kasační stížností, 
neboť tímto výrokem bylo rozhodnuto o nákladech řízení o žalobě stěžovatelky. Jedná se proto o výrok, 
který je závislý na výroku II. rozsudku městského soudu ve smyslu ust. § 109 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší 
správní soud poukazuje na rozsudek ze dne 17. 8. 2005, č. j. 3 As 12/2005 – 56, ze kterého se podává: 
„Závislost výroků však může – tak jako v souzené věci – vyplývat také z procesního práva; na výroku 
rozhodnutí o věci samé jsou závislé výroky o vedlejších otázkách, např. o náhradě nákladů řízení.“ 
Nejvyšší správní soud naopak neshledal naplnění stížnostního důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. c)  
s. ř. s. (srov. body 38 a 39 odůvodnění), ani stížnostního důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., 
neboť neshledal kasační stížností napadený rozsudek nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost ani pro 
nedostatek důvodů. Nejvyšší správní soud zde připomíná svoji předcházející judikaturu týkající se 
nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudu, zejména rozsudek ze dne 14. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75, 
z něhož se podává: „Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost lze obecně považovat takové rozhodnutí 
soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí 
vyhověl, případně jehož výrok je vnitřně rozporný. Pod tento pojem spadají i případy, kdy nelze rozeznat, 
co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán. 
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je založena na nedostatku důvodů skutkových, nikoliv na 
dílčích nedostatcích odůvodnění soudního rozhodnutí. Musí se přitom jednat o vady skutkových zjištění, 
 o něž soud opírá své rozhodovací důvody. Za takové vady lze považovat případy, kdy soud opřel 
rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo 
případy, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy byly v řízení provedeny.“ Nejvyšší správní soud  
v projednávané věci dospěl k závěru, že kasační stížností napadený rozsudek městského soudu netrpí 
takovými vadami, které by bylo možno posoudit jako nepřezkoumatelnost tohoto rozsudku pro 
nedostatek důvodů nebo pro nesrozumitelnost. 
(…) 
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Správní řízení: lhůty pro zahájení a vydání rozhodnutí v přezkumném řízení; zrušení vyjádření, 
osvědčení nebo sdělení správního orgánu 
 
k ustanovení § 96 odst. 1, § 97 odst. 2, § 156 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů 
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Pro vydání usnesení dle § 156 odst. 2 správního řádu, jímž se ruší vyjádření, osvědčení nebo 
sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy, neplatí lhůty pro zahájení a 
vydání rozhodnutí v přezkumném řízení uvedené v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 citovaného 
zákona.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. červnna 2013, č.j. 7 A 86/2011 – 42) 
(Dostupné na www.nssoud.cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
č. 2/2014, rozsudek č. 2955) 
  
Žalobce se  domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného  kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti 
usnesení Úřadu městské části Praha 1, odboru matrik, oddělení státního občanství (dále jen správní orgán 
prvého stupně), ze dne 27. 10. 2009 č.j. UMCP1 112775/2009, kterým tento orgán podle § 156 odst. 2 
správního řádu zrušil osvědčení o státním občanství České republiky vydané žalobci dne 11. 7. 2001, a to 
s účinky ode dne vydání osvědčení. 
Žalobce v žalobě uvádí, že na přezkumné řízení, tedy i na přezkum případné správnosti důvodů pro vydání 
osvědčení o státním občanství, se vztahují lhůty dle § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 správního řádu. Tyto lhůty 
v případě přezkumu žalobcova osvědčení nebyly dodrženy. Navíc byl žalobce rozhodnutím správního 
orgánu prvého stupně na svých právech zásadně postižen, poněvadž v dobré víře nabyl práva občana 
České republiky, která mu mají být odňata přibližně po 8,5 letech. Žalovaný se nezabýval základními 
zásadami správního řízení s premisou šetření práv získaných v dobré víře, ani prekluzívními lhůtami pro 
přezkum rozhodnutí. Naopak založil svoji argumentaci na popření existence práv získaných v dobré víře, 
poněvadž uznává, že při vydání osvědčení v roce 2001 původně pochybil, což je nyní napravováno po 8,5 
letech k tíži žalobce a navíc se tak děje protizákonně, poněvadž odvolací orgán hledá způsob, jak 
prekluzivní lhůty uvedené v § 96 a § 97 správního řádu obejít. Závěrem žalobce uvádí, že podle jeho 
názoru je rozhodnutí správního orgánu prvého stupně i rozhodnutí žalovaného v rozporu s ust. § 96, § 97 a 
§ 2 správního řádu. 
Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě uvedl, že v daném případě postupoval podle ust. § 156 odst. 2 
správního řádu, které výslovně umožňuje zrušit vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které 
je v rozporu s právními předpisy, přičemž toto usnesení lze vydat po celou dobu, po kterou trvají účinky 
vyjádření, osvědčení nebo sdělení. Ustanovení hlavy IX v části druhé o přezkumném řízení se na tento 
postup použijí pouze přiměřeně a nikoliv tedy v plném rozsahu. Ust. § 156 odst. 2 správního řádu je třeba 
považovat za ustanovení speciální, jehož aplikace má přednost před obecným ustanovením o lhůtách  
v přezkumném řízení. Nebylo by v souladu se smyslem a účelem právní úpravy vázat takovéto přezkumné 
řízení absolutními lhůtami a současně na straně druhé expressis verbis stanovit, že usnesení o zrušení 
vyjádření, osvědčení nebo sdělení lze vydat po celou dobu, po kterou trvají účinky těchto správních aktů.  
K otázce ochrany dobré víry žalovaný odkazuje na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, podle 
kterého ze zrušeného osvědčení žalobce žádná práva nenabyl, neboť státní občanství nelze takovýmto 
aktem nabýt.  
Ze správního spisu byly zjištěny následující pro rozhodnutí soudu podstatné skutečnosti: 
Správní orgán prvého stupně dne 11. 7. 2001 vydal pod č.j. 02261/01 osvědčení, podle kterého žalobce 
je státním občanem České republiky. Správní orgán prvého stupně následně zjistil, že osvědčení bylo 
vydáno v rozporu se zákonem. Žalobce sice nabyl narozením po rodičích československé státní občanství, 
ovšem nestal se k 1. 1. 1969 státním občanem České socialistické republiky. Po zániku československé 
federace se tak žalobce nestal občanem samostatné České republiky. Proto správní orgán prvého stupně 
osvědčení o státním občanství České republiky ze dne 11. 7. 2001 zrušil. V odůvodnění tohoto usnesení 
správní orgán prvého stupně žalobce upozornil na možnost využít prohlášení o státním občanství České 
republiky podle ust. § 6 zákona č. 40/1993 Sb. 
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém uvedl, že lhůta pro zrušení správního aktu 
nebyla dodržena a vydané rozhodnutí je tedy bez právních účinků. 
O odvolání bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
živnostenského a občanskoprávního, ze dne 14. 2. 2011 č.j. S-MHMP 856934/2010, tak, že odvolání bylo 
zamítnuto a napadené usnesení správního orgánu prvého stupně potvrzeno. V odůvodnění tohoto 
rozhodnutí žalovaný uvedl, že žalobce se narodil za účinnosti zákona č. 194/1949 Sb. Podle ust. § 1 odst. 
2 tohoto zákona dítě, které se narodí v cizině, nabývá narozením státní občanství, jsou-li jeho otec i matka 
občany. Matka žalobce nabyla československé státní občanství dne 22. 7. 1936 sňatkem  
s československým občanem (otcem žalobce). Podle ustanovení zákona č. 39/1969 Sb. se však žalobce 
nestal státním občanem České socialistické republiky, neboť žalobce nikdy neměl na území České 
republiky trvalý pobyt a z jeho rodičů měl na tomto území trvalý pobyt pouze jeho otec, avšak matka 
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nikoliv. Žalobce se tak nestal státním občanem České socialistické republiky a po 1. 1. 1969 si podržel 
pouze státní občanství federace, tj. státní občanství československé. Toto občanství žalobce zaniklo ke dni 
31. 12. 1992 spolu se zánikem československé federace. Proto se žalobce nestal se od 1. 1. 1993 
státním občanem samostatné České republiky. Osvědčení vydané správním orgánem prvého stupně dne 
11. 7. 2001 proto bylo vydáno v rozporu se zákonem. V odůvodnění tohoto rozhodnutí dále žalovaný uvedl 
shodně jako ve vyjádření k podané žalobě, že ust. § 156 odst. 2 správního řádu je ustanovením 
speciálním ve vztahu k obecným ustanovením o lhůtách v přezkumném řízení, která se v tomto případě 
neuplatní. 
Podle ust. § 2 odst. 3 správního řádu správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné 
zájmy osob, jichž se činnost správních orgánů v jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto 
práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. Tato obecná zásada se promítá do 
ustanovení § 94 odst. 5 správního řádu, které stanoví, že při rozhodování v přezkumném řízení je správní 
orgán povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, zejména mění-li rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu  
s právními předpisy nebo určuje-li, odkdy nastávají účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení. 
Žalovaný k tomu uvedl, že osvědčení o státním občanství České republiky je deklaratorním správním 
aktem, státní občanství se jeho vydáním nenabývá, ale pouze osvědčuje. Je-li toto osvědčení vydáno  
v rozporu se zákonem, tj. je-li vydáno fyzické osobě, která nemá státní občanství České republiky, není 
toto osvědčení schopno neexistující státoobčanský status založit, byť by jeho držitel byl v dobré víře, že má 
postavení občana České republiky. Odlišný výklad by vedl k porušení čl. 12 odst. 1 Ústavy, podle kterého 
způsoby nabývání pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. Způsoby nabývání státního 
občanství jsou taxativně stanoveny v § 12 zákona č. 40/1993 Sb., přičemž vydání osvědčení mezi 
způsoby nabytí státního občanství uvedeno není. Z tohoto důvodu se žalobce nemohl stát vydáním 
předmětného osvědčení státním občanem České republiky. Závěrem žalovaný uvedl, že se připojuje  
k doporučení uvedenému v odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, aby využil ust. § 6 
zákona č. 40/1993 Sb. a zvolil si prohlášením státní občanství České republiky. 
 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Vzhledem ke způsobu formulace žaloby považuje soud za vhodné nejprve ocitovat závěry, k nimž dospěl 
rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 20. 12. 2005, čj. 2 Azs 92/2005-58 
(publikován pod č. 835/2006 Sb. NSS), které se vztahují k otázce, jakým způsobem musí být formulovány 
žalobní body: 
Líčení skutkových okolností nemůže být toliko typovou charakteristikou určitých „obvyklých“ 
nezákonností, k nimž při vyřizování věcí určitého druhu může docházet, nýbrž zcela jasně 
individualizovaným, a tedy od charakteristiky jiných konkrétních skutkových dějů či okolností jednoznačně 
odlišitelným popisem. Konkretizace faktů dostatečně substancovanými žalobními body je důležitá nejen z 
hlediska soudu, tj. pro stanovení programu sporu a vytýčení mezí, v nichž se soud může v souladu s 
dispoziční zásadou pohybovat, ale má význam i pro žalovaného. Stěžejní procesní zásadou je rovnost 
účastníků před soudem vyjadřovaná někdy jako rovnost zbraní. Každá procesní strana by měla mít 
přiměřenou možnost uplatnit své argumenty za podmínek, které ji citelně neznevýhodňují v porovnání s 
protistranou. Provedením této zásady je potom též požadavek náležité substanciace přednesů stran: 
jedině tím, že strana svůj přednes dostatečně konkretizuje, umožní druhé straně k tomuto přednesu učinit 
vyjádření. Pokud je tvrzení jedné procesní strany jen povšechné a nekonkrétní, neví druhá strana, k čemu 
se má vlastně vyjádřit; tím se přirozeně snižuje i její možnost náležité procesní obrany. 
Žalobce je též povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či 
závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo 
rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o 
nezákonnosti. 
Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona 
bez souvislosti se skutkovými výtkami. Pokud žalobce odkazuje na okolnosti, jež jsou popsány či jinak 
zachyceny ve správním či soudním spise, nemůže se jednat o pouhý obecný, typový odkaz na spis či jeho 
část, nýbrž o odkaz na konkrétní skutkové děje či okolnosti ve spisu zachycené, a to tak, aby byly zřetelně 
odlišitelné od jiných skutkových dějů či okolností obdobné povahy a aby bylo patrné, jaké aspekty těchto 
dějů či okolností považuje žalobce za základ jím tvrzené nezákonnosti. 
Pokud jde o tvrzení uvedené v závěru žaloby, že žalobce „hodlá svoje odůvodnění detailněji rozvést“, musí 
soud jednak konstatovat, že žádné doplnění žalobní argumentace žalobce až do vydání rozsudku soudu 
nezaslal, a jednak je nutno připomenout, že žalobce podle § 71 odst. 2 soudního řádu správního rozšířit 
žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body, může jen ve lhůtě pro 
podání žaloby, přičemž podle § 72 odst. 4 s. ř. s. zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout. 
Po posouzení obsahu žaloby tak lze vysledovat dvě uplatněné žalobní námitky: První námitkou je tvrzení  
o porušení lhůt pro provedení přezkumného řízení a druhou námitkou je pominutí ochrany práv nabytých  
v dobré víře. 
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První žalobní námitka není důvodná. 
Podle § 156 odst. 2 správního řádu vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu 
s právními předpisy a které nelze opravit podle odstavce 1, zruší usnesením správní orgán, který je vydal 
nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení 
učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; takové usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky 
vyjádření, osvědčení nebo sdělení. Na tento postup se přiměřeně použijí ustanovení hlavy IX části druhé o 
přezkumném řízení. 
S žalobcem je tak možno souhlasit v tom, že na postup podle § 156 odst. 2 správního řádu se přiměřeně 
uplatní ustanovení týkající se přezkumného řízení obsažená v hlavě IX části druhé správního řádu. Tato 
ustanovení se však použijí toliko „přiměřeně“, mj. se tedy neaplikují tam, kde ust. § 156 odst. 2 správního 
řádu stanoví výslovně jinak. Jednou z odlišností tohoto řízení od „obecného“ přezkumného řízení 
upravenou v ust. § 156 odst. 2 správního řádu je mj. i ustanovení o tom, že usnesení lze vydat po dobu, po 
kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení - jde tedy o speciální úpravu o tom, v jaké lhůtě je 
možno zrušující usnesení vydat. Je tedy vyloučena aplikace ust. § 96 odst. 1 správního řádu a ust. § 97 
odst. 2 správního řádu, která zakotvují lhůty pro rozhodování v „obecném“ přezkumném řízení. Námitka 
žalobce proti údajnému porušení těchto ustanovení tedy nemůže být důvodná, neboť tato ustanovení na 
daný případ vůbec nedopadají. Uvedený názor je obsažen i v existující komentářové literatuře – viz Vedral, 
Josef: Správní řád – komentář, II. vydání, BOVA Polygon, Praha 2012. V neposlední řadě je třeba říci, že 
žalovaný shora uvedený názor v odůvodnění svého rozhodnutí přesvědčivě rozvedl a odůvodnil a žalobce  
s argumenty žalovaného v podstatě nijak nepolemizuje a omezuje se toliko na konstatování, že „lhůty … 
nebyly dodrženy“. 
Správnost výkladu žalovaného lze podpořit ještě následujícími dvěma argumenty: 
První oporu pro tento výklad lze nalézt již v samotném ust. § 156 odst. 2 správního řádu, který stanoví, že 
usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení. Pokud by i pro 
přezkum osvědčení měly platit lhůty uvedené v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 správního řádu, není zřejmé, 
jaký smysl by vlastně toto ustanovení mělo. Dle názoru soudu je zřejmé, že tímto ustanovením chtěl 
zákonodárce zakotvit odlišnost lhůt pro přezkumné řízení vedené ve vztahu k osvědčením od 
přezkumného řízení vedeného ve vztahu k rozhodnutím. Jinou možnost výkladu toto ustanovení neskýtá a 
zcela tak vylučuje výklad prezentovaný žalobcem. 
Druhou oporu – již poněkud vzdálenější – lze nalézt ve stavebním zákoně. Nový stavební zákon (zákon  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) v některých případech zakotvil možnost 
zjednodušeného postupu stavebního úřadu a vydávání tzv. souhlasů – jde např. o územní souhlas podle  
§ 96 odst. 1 stavebního zákona nebo kolaudační souhlas podle § 122 stavebního zákona. Tyto souhlasy 
nejsou rozhodnutími vydanými ve správním řízení a jde tedy rovněž o úkon vydávaný podle § 154 
správního řádu (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012 čj. 2 As 
86/2010-76). Podle § 96 odst. 4 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2013, územní souhlas lze 
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních 
účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode 
dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Podobně § 122 odst. 3 stavebního zákona stanoví ve 
vztahu ke kolaudačnímu souhlasu, že souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 
roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni 
nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.  Obě ustanovení tedy 
stanovují lhůtu pro přezkumné řízení vůči těmto aktům shodně jako ust. § 96 odst. 1 správního řádu a  
§ 97 odst. 2 správního řádu – taková ustanovení by však byla zcela nadbytečná, pokud by tato ustanovení 
na přezkoumání aktů vydaných podle části čtvrté správního řádu dopadala i tak. I zákonodárce tedy 
zjevně vycházel z předpokladu, že nebýt výslovné úpravy ve stavebním zákoně, bylo by možno i souhlasy 
vydávané podle stavebního zákona přezkoumat v přezkumném řízení po celou dobu, po kterou trvají jejich 
účinky. Takovou situaci přitom zákonodárce považoval za nežádoucí, a proto ji výslovně ve zvláštním 
zákoně vyloučil. Zákon o státním občanství však žádnou takovou výjimku nezakotvuje a platí zde tedy 
obecná úprava uvedená v ust. § 156 odst. 2 správního řádu, a proto lze osvědčení o státním občanství 
přezkoumat po celou dobu, po kterou trvají jeho účinky. 
Ani druhá žalobní námitka není důvodná. 
Ustanovení § 94 odst. 4 a odst. 5 správního řádu týkající se ochrany práv nabytých v dobré víře jsou na 
rozdíl od předchozího případu plně aplikovatelná i na přezkumné řízení vedené podle § 156 odst. 2 
správního řádu. Žalobce v žalobě namítá toliko to, že správní orgány se ochranou práv nabytých v dobré 
víře nezabývaly. Tak tomu ovšem není. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že 
přezkoumávaným osvědčením žalobce žádná práva nenabyl, neboť je to z povahy věci vyloučeno. Vycházel 
přitom z předpokladu, že vydáním osvědčení o státním občanství osobě, která státním občanem České 
republiky ve skutečnosti není, se tato osoba státním občanem České republiky nestane. Z toho pak 
jednoznačně plyne, že pokud žalobce z přezkoumávaného osvědčení nenabyl žádná práva, neexistují 
žádná práva nabytá v dobré víře, která by bylo možno v následně vedeném přezkumném řízení chránit.  
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Není tedy pravda, že by se žalovaný otázkou ochrany práv nabytých v dobré víře nezabýval, jak žalobce 
tvrdí. Tato žalobní námitka proto není důvodná. Nad rámec uplatněných žalobních námitek soud nicméně 
poukazuje na rozsudek zdejšího soudu ze dne 31. 10. 2008, čj. 9 Ca 12/2007-45, publikovaný pod  
č. 1900/2009 Sb. NSS. Obsah tohoto rozsudku je zjevně žalobci znám, neboť se o něm zmiňuje ve svém 
odvolání a není tedy zapotřebí jeho obsah nyní podrobně rekapitulovat. Tento rozsudek mj. potvrzuje 
správnost závěrů správních orgánů o tom, že osvědčení o státním občanství bylo žalobci skutečně vydáno 
v rozporu s právními předpisy, a rovněž správnost závěrů žalovaného o tom, že žalobce se skutečně 
nemohl stát státním občanem České republiky jen na základě (chybně) vydaného osvědčení o státním 
občanství. Tento rozsudek dále potvrzuje i správnost názoru žalovaného na to, že ust. § 156 odst. 2 
(nového) správního řádu je možno aplikovat i na osvědčení vydaná za účinnosti předchozího zákona  
č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Pokud jde o otázku lhůt k provedení přezkumného řízení dle § 156 
odst. 2 správního řádu, není v tomto rozsudku výslovně řešena, implicitně však i v tomto ohledu potvrzuje 
názor prezentovaný soudem shora, z nějž vycházel i žalovaný. 
Závěrem považuje soud ve shodě se správními orgány za vhodné zdůraznit, že žalobce má stále možnost 
se stát občanem České republiky, pokud učiní prohlášení podle § 6 odst. 1 zákona o státním občanství. 
Pokud toto prohlášení učiní před příslušným úřadem (kterým může být i zastupitelský úřad České 
republiky v zahraničí), stane se bez dalšího českým státním občanem. 
Vzhledem ke shora uvedenému soud žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. 
(…) 
 

 
 
 

660 
 
Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti ústředního správního orgánu 
 
k ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.    
k ustanovení § 79 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Účastník řízení je povinen vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 
správního řádu před podáním žaloby podle § 79 s. ř. s. i za situace, kdy se domáhá ochrany proti 
nečinnosti ústředního správního úřadu.  
 
  
(Usnesení Nejvyššího správního soudu  ze dne 20. května 2014, č.j. 8 Ans 2/2012 - 278) 
(Dostupné na www.nssoud,cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
č.   9/2014, rozsudek č. 3071) 
  
I. Dosavadní průběh řízení 
Žalobce podal dne 24. 8. 2010 u žalovaného návrh na zahájení správního řízení o uložení peněžité 
povinnosti J. B. (zaplacení částky 3.123 Kč s příslušenstvím). 
Dne 4. 5. 2011 žalobce doručil žalovanému podání označené jako „Žádost o uplatnění opatření proti 
nečinnosti správního orgánu“. Předseda Rady žalovaného zastavil řízení o uvedené žádosti usnesením ze 
dne 8. 7. 2011, č. j. ČTÚ-44 344/2011-603/III.vyř., protože žalobce přes opakované výzvy neodstranil 
vady podání. Žalobce napadl toto rozhodnutí rozkladem, který Rada žalovaného zamítla rozhodnutím ze 
dne 24. 10. 2011, č. j. ČTÚ-44 344/2011-603/IV.vyř.  
Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Usnesením ze 
dne 20. 1. 2012, č. j. 8 A 167/2011 – 44, městský soud odmítl žalobu pro nedostatek podmínek řízení. 
Žalobce totiž podle městského soudu nevyčerpal prostředky na ochranu proti nečinnosti ve správním 
řízení. 
Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení městského soudu kasační stížností. Osmý senát Nejvyššího 
správního soudu, jemuž byla věc přidělena k projednání a rozhodnutí, zjistil, že existuje rozporná 
judikatura tohoto soudu k otázce podstatné pro rozhodnutí této věci.  
V podrobnostech popisu dosavadního průběhu řízení rozšířený senát odkazuje na napadené usnesení 
městského soudu a na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 8 Ans 2/2012 – 
249. 
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II. Předložení věci rozšířenému senátu 
Usnesením ze dne 11. 7. 2012, č. j. 8 Ans 2/2012 – 249, postoupil osmý senát věc rozšířenému senátu  
k posouzení otázky „zda je účastník řízení povinen vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti podle  
§ 80 odst. 3 správního řádu před podáním žaloby podle § 79 s. ř. s. i za situace, kdy se domáhá ochrany 
proti nečinnosti ústředního správního úřadu“. 
II.a 
První senát v rozsudku ze dne 16. 9. 2009, č. j. 1 Ans 2/2009 – 79, uzavřel, že v případě žaloby proti 
nečinnosti ústředního správního úřadu není namístě trvat na využití formalizovaného návrhu na 
odstranění nečinnosti podle správního řádu a až na tento postup navázat soudní ochranu. Striktní trvání 
na vyčerpání prostředku ochrany podle správního řádu by bylo přílišným formalismem.  
Opatření podle § 80 správního řádu je projevem dozorové funkce nadřízeného správního orgánu a 
prostředkem, kterým lze zvnějšku (mimo organizační strukturu nečinného orgánu) donutit nečinný správní 
orgán k činnosti. Uvnitř samotného nečinného orgánu lze sjednat nápravu jinými prostředky. Každý 
vedoucí správního orgánu by měl být informován o stavu probíhajících řízení a měl by dohlížet na řádné 
plnění pracovních povinností zaměstnanců. Vedoucí ústředního správního úřadu může využít pokynů  
v rámci pracovněprávních vztahů, kterými podřízeným pracovníkům může uložit povinnost vydat v určité 
lhůtě rozhodnutí. První senát zřejmě považoval tento postup za účinnější, než kdyby vedoucí ústředního 
správního úřadu ukládal formou rozhodnutí § 80 správního řádu svému úřadu povinnost v předmětné věci 
konat. 
První senát se rovněž domníval, že by se podáním žádosti podle § 80 správního řádu k ústřednímu 
správnímu úřadu podstatně změnila povaha tohoto právního institutu. O žádosti by rozhodoval sám orgán, 
který je nečinný. Na předsedu či vedoucího úřadu je totiž třeba nahlížet jako na funkční složku správního 
orgánu, nikoliv jako na samostatný orgán (viz rozsudek ze dne 25. 8. 2006, č. j. 4 As 57/2005 – 64). 
Některá z opatření proti nečinnosti by nadto nepřipadala v úvahu – převzetí věci a rozhodnutí namísto 
nečinného správního orgánu [§ 80 odst. 4 písm. b) správního řádu] a pověření jiného správního orgánu ve 
svém správním obvodu vedením řízení [§ 80 odst. 4 písm. c) správního řádu]. 
Stejný názor první senát zopakoval v rozsudku ze dne 16. 9. 2009, č. j. 1 Ans 8/2009 - 62. 
II.b 
V rozsudku ze dne 27. 10. 2011, č. j. 1 Ans 3/2011 – 54, se první senát odvolal na starší judikaturu, která 
vyžaduje vyčerpání prostředku ochrany proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu, aniž by z tohoto 
obecného požadavku vyjímala ústřední správní úřady. 
Rozsudek č. j. 1 Ans 3/2011 – 54 vycházel především z rozsudku ze dne 18. 10. 2007, č. j. 7 Ans 1/2007 
– 100, č. 1683/2008 Sb. NSS, podle něhož je před podáním žaloby na ochranu proti nečinnosti správního 
orgánu v řízení vedeném podle správního řádu, třeba vždy nejprve vyčerpat procesní prostředek ochrany 
proti nečinnosti ve správním řízení (§ 80 odst. 3 správního řádu). Na tento rozsudek navázala řada dalších 
rozhodnutí, lze zmínit např. rozsudky ze dne 23. 3. 2009, č. j. 2 Ans 1/2008 – 84, ze dne 13. 8. 2009, č. j. 
9 Ans 8/2009 – 149, ze dne 10. 9. 2009, č. j. 9 Ans 4/2009 – 96, či ze dne 4. 1. 2011, č. j. 8 Ans 
5/2010 – 43. Žádný z těchto rozsudků se ovšem výslovně nevyjádřil k nečinnosti ústředního správního 
úřadu. 
Ve zmiňovaném rozhodnutí č. j. 1 Ans 3/2011 – 54 první senát uzavřel, že stěžovatelka byla povinna 
vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu a obrátit se na ministra 
zemědělství, domáhala-li se ochrany proti nečinnosti ministerstva zemědělství. Neshledal důvodnou ani 
argumentaci stěžovatelky, že žalovaný (ministerstvo zemědělství) nemá nadřízený správní orgán. 
Nadřízeným orgánem ministerstva je podle § 178 správního řádu ministr zemědělství. 
 
III. Pravomoc rozšířeného senátu 
Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl rozšířený senát k závěru, že jeho pravomoc je dána. Právní 
základ použitý v rozsudcích zmíněných v bodech II.a, II.b tohoto usnesení a v nyní posuzované věci je 
identický. Zároveň je zřejmé, že právní názor vyjádřený v dosavadních rozhodnutích soudu není jednotný. 
 
IV. Posouzení věci 
Podle ustanovení § 79 odst. 1 s. ř. s. ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis 
platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se 
žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo 
osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno 
rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek. 
Toto ustanovení upravuje jednu z podmínek řízení na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Hypotézu 
právní normy lze spatřovat 1) v (tvrzené) nečinnosti správního orgánu a 2) v povinnosti vyčerpat prostředky 
ochrany proti této nečinnosti, které musí být a) obecně stanoveny procesním předpisem upravujícím řízení 
před daným správním orgánem a které musí být zároveň b) v konkrétním případě bezvýsledné. Teprve 
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poté může nastoupit dispozice právní normy, totiž možnost domáhat se žalobou u soudu, aby uložil 
správnímu orgánu povinnost vydat meritorní rozhodnutí nebo osvědčení. 
Tato základní a i z hlediska jazykového výkladu v zásadě nezáludná struktura právní normy pracuje se 
dvěma „výjimkami“, a to se zákonnou fikcí vydání rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiným právním 
důsledkem nečinnosti správního orgánu. Tyto „výjimky“ přitom nevedou k možnosti domáhat se ochrany 
proti nečinnosti bez povinného předchozího vyčerpání prostředků ochrany, ale z podstaty věci k možnosti 
napadnout odpovídajícím žalobním typem fiktivní rozhodnutí nebo jiný právní důsledek. Jinými slovy, 
nejedná se o „zkratky“ k žalobě na ochranu proti nečinnosti, ale o „výhybky“ na jinou procesní kolej. 
Z hlediska systematiky soudního řádu správního je podmínka, podle níž žalobce musí nejprve bezvýsledně 
vyčerpat procesní prostředky, které má k dispozici ve správním řízení, vlastní celkové koncepci správního 
soudnictví a teleologicky vyjadřuje zásadu subsidiarity ve vztahu mezi veřejnou správou a činností 
správních soudů. Jejím účelem je předejít soudnímu řízení v případech, kdy lze dosáhnout nápravy přímo  
u správních orgánů. Tato zásada je v obecné rovině vyjádřena v § 5 s. ř. s. a pro jednotlivé typy žalob je 
upřesněna zejm. v § 68 písm. a), § 79 odst. 1 a § 85 s. ř. s. Před použitím některého z typů žalob je tedy 
nutné nejprve vždy vyčerpat opravné prostředky nebo jiné procesní prostředky nápravy, které jsou 
k dispozici v řízení před správním orgánem (srov. také rozsudky soudu č. j. 7 Ans 1/2007 – 100, č. j. 2 Ans 
1/2008 – 84, č. j. 8 Ans 5/2010 – 43, či ze dne 10. 2. 2010, č. j. 2 Ans 5/2009-59). 
Zásada subsidiarity soudní ochrany naopak nemá za cíl omezovat případnou soudní ochranu účastníků 
správního řízení a jejím účelem není bránit takovým účastníkům v přístupu k soudu. 
Citovaný § 79 odst. 1 s. ř. s. vedle dvou shora pojednaných výjimek neobsahuje žádnou další výjimku  
z povinnosti vyčerpat prostředky ochrany. V kontextu účelu právní normy je však vhodné zabývat se i 
úvahou o případném postupu v situaci, kdy by předpisy platné pro správní řízení stanovily prostředky  
k ochraně účastníka řízení proti nečinnosti správního orgánu, ale tyto prostředky by byly ryze formální - 
jinými slovy od počátku a bez dalšího by bylo zjevné, že v žádném případě (resp. s mimořádně vysokou 
mírou pravděpodobnosti, nepřipouštějící rozumné pochybnosti o opaku) nemohou vést k nápravě 
nečinnosti správního orgánu. Cum grano salis lze takovou situaci nazvat apriorní „systémovou 
bezvýsledností“ prostředků ochrany. 
Trvání soudu na vyčerpání prostředků ochrany na úrovni správního řízení by se v takovém případě nejevilo 
smysluplným a nijak by nemohlo naplnit účel právní normy (§ 79 odst. 1 s. ř. s.). Hovoří-li druhá hypotéza 
právní normy o povinnosti vyčerpat prostředky ochrany, spojuje s nimi a) úpravu těchto prostředků 
správním procesním předpisem a b) v konkrétním případě bezvýslednost. Lze dovodit, že hypotéza právní 
normy teleologicky uvažuje z hlediska naplnění druhého znaku [b)] o prostředku ochrany, který přes 
bezvýslednost v konkrétním případě může být obecně účinný. Jen tak totiž může vést k naplnění účelu 
právní normy a subsidiaritě soudní ochrany. 
Bylo-li by podmínkou přístupu k soudu vyčerpání v právním řádu formálně existujícího, ale systémově 
bezvýsledného, obecně neúčinného prostředku ochrany, nevyjadřovala by taková podmínka subsidiaritu 
soudní ochrany, nýbrž obstrukční bariéru bránící v přístupu k soudu. 
Ustanovení § 79 odst. 1 s. ř. s. je proto třeba vyložit tak, že jeho první věta nevyžaduje vyčerpání takových 
prostředků ochrany, které jsou systémově prima facie neúčinné. Netřeba dodávat, že takto míněná zjevná 
systémová neúčinnost nemíří na případy, kdy se využití určitého prostředku ochrany ukáže bezúčelným  
v konkrétní věci, a dokonce ani na případy, kdy se v konkrétní věci jeví bezúčelným předem svého využití. 
Nemá-li být nevyužití prostředku ochrany podmínkou pro přístup k soudu ve smyslu § 79 odst. 1 s. ř. s., 
musí být mimořádnost a zjevnost apriorní systémové neúčelnosti prostředku ochrany objektivní a obecná, 
nikoliv nahlížená subjektivně určitým účastníkem či poměřována skutkovými okolnostmi jednotlivého 
případu. 
Přiměřeně lze v tomto smyslu odkázat též na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Ta vymezuje 
zjevně neúčinnou ochranu práv na vnitrostátní úrovni, jejíž využití není třeba pro podání stížnosti  
k Evropskému soudu. Takovýmto zjevně neúčinným prostředkem nápravy bude takový procesní postup, 
který nemá žádné nebo jen zanedbatelné vyhlídky na úspěch. Naproti tomu existence pouhých 
pochybností o vyhlídce na úspěch určitého prostředku nápravy, který není zjevně marný, však není 
pádným důvodem pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy [viz Scoppola proti Itálii (č. 2),  
č. 10249/03, rozsudek velkého senátu ze dne 17. 9. 2009, bod 70, respektive naposledy v českém 
kontextu Vomočil proti České republice a ART 38, a. s., proti České republice, č. 38817/04 a 1458/07, 
rozhodnutí ze dne 5. 3. 2013, bod 47]. 
Systematickému výkladu (v rámci soudního řádu správního) a teleologickému výkladu odpovídá i záměr 
zákonodárce, vyjádřený v důvodové zprávě k návrhu tohoto zákona (sněmovní tisk č. 1080 pro třetí 
volební období PS PČR, dostupný na www.psp.cz), podle kterého ochrana proti nečinnosti podle soudního 
řádu správního míří na nejzávažnější případy nečinnosti, které nelze napravit pravidelnými procesními 
instituty samotného správního řízení. 
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Ve vztahu k § 79 odst. 1 s. ř. s. je pak třeba ještě dodat, že z něj samotného nelze dovodit výjimku, podle 
níž by se povinné vyčerpání prostředků na ochranu proti nečinnosti obecně nemělo vůbec dotýkat 
ústředních správních úřadů. 
Ve světle závěrů týkajících se ustanovení § 79 odst. 1 s. ř. s. je proto třeba při posuzování splnění 
podmínek řízení v konkrétním případě dále nahlížet na procesní předpisy upravující správní řízení. 
Právním předpisem obecně upravujícím správní řízení je správní řád (srov. § 1 zejm. odst. 1, 2 správního 
řádu). 
Historicky jím byl v době přijímání soudního řádu správního platný a účinný „starý“ správní řád (zákon  
č. 71/1967 Sb.), který jako jedinou nápravu nečinnosti správního orgánu upravoval ve svém ustanovení  
§ 50 atrakci věci odvolacím orgánem. Správní soudy tento institut nepovažovaly za prostředek ochrany 
proti nečinnosti ve smyslu § 79 odst. 1 s. ř. s. (srov. rozsudek soudu ze dne 25. 11. 2003, č. j. 5 As 
21/2003 – 40). 
Starý správní řád byl nahrazen správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), který upravil ochranu před 
nečinností ve své hlavě VII (ustanovení § 80). Správní soudy obecně považují tuto ochranu za prostředek 
ochrany proti nečinnosti ve smyslu § 79 odst. 1 s. ř. s. (srov. předkládací usnesení v této věci č. j. 8 Ans 
2/2012 – 249, a v něm citovanou judikaturu). To ostatně odpovídá i záměru zákonodárce, výslovně 
vyjádřenému v § 6 odst. 1 správního řádu. 
Ustanovení § 80 odst. 1, 2 správního řádu přikazuje nadřízenému správnímu orgánu učinit z moci úřední 
opatření proti nečinnosti, pokud příslušný správní orgán 1) meritorně nerozhodl v zákonné lhůtě nebo 2) 
nezahájil řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení  
z moci úřední. Ustanovení § 80 odst. 3 umožňuje nadřízenému orgánu učinit opatření proti nečinnosti  
v případě, kdy je zjevné, že 3) nebude dodržena lhůtě pro zahájení řízení z moci úřední, nebude řádně 
pokračováno v řízení nebo nebude dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí. 
Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti může podat i účastník řízení, a to po uplynutí lhůt pro vydání 
rozhodnutí (§ 80 odst. 3 správního řádu). Jedná se o hypotézu právní normy do značné míry shodnou se 
situací 1) v předchozím odstavci, tedy pokud příslušný správní orgán nerozhodl meritorně v zákonné lhůtě 
- a nadřízený správní orgán neučinil opatření z moci úřední např. proto, že se o nečinnosti dosud 
nedozvěděl.  
Ustanovení § 80 odst. 4 správního řádu upravuje opatření, která nadřízený správní orgán může učinit a 
jimiž jsou a) přikázání nečinnému správnímu orgánu zjednat nápravu nebo vydat rozhodnutí, b) převzetí 
věci usnesením a rozhodnutí namísto nečinného správního orgánu, c) usnesením pověření jiného 
správního orgánu v obvodu nadřízeného správního orgánu vedením řízení, d) usnesením a za splnění 
několika podmínek prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. 
Z hlediska posuzované otázky a případné nečinnosti ústředního správního úřadu je zřejmé, že se 
pozornost při výkladu § 80 správního řádu musí nejprve soustředit na pojem nadřízeného správního 
orgánu. Z hlediska obecného jazykového významu je nabíledni, že ústřední správní úřad bude v rámci své 
působnosti „posledním v řadě“, jinými slovy nebude existovat „nadřízený“ správní orgán. 
Obecnému jazykovému výkladu se zdá nasvědčovat i systematika přinejmenším části ustanovení § 80 
odst. 4 správního řádu, protože některá opatření [typicky možnost nadřízeného správního orgánu pověřit 
usnesením jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení podle písm. c) předmětného 
ustanovení] jsou z podstaty věci u nečinnosti ústředního správního úřadu vyloučena. 
Systematický výklad správního řádu jako celku ovšem jazykovému výkladu, který by vycházel z obecného 
významu pojmu „nadřízený správní orgán“, nesvědčí. 
Ustanovení § 178 správního řádu totiž obsahuje ucelenou konstrukci definující pojem nadřízený správní 
orgán. Odstavec dva tohoto ustanovení výslovně konstatuje, že nadřízeným správním orgánem ústředního 
správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným správním 
orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného 
ústředního správního úřadu. 
Ve světle ustanovení § 178 správního řádu lze dovodit, že v případě nečinnosti ministerstva nebo jiného 
ústředního správního úřadu je jeho nadřízeným správním orgánem ministr, nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu – tedy „představitel“ tohoto úřadu. Nadřízeným správním orgánem ministra 
nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu je, zkráceně řečeno, tato osoba sama. 
I v případě, že je nečinným správním orgánem (ve smyslu § 80 správního řádu) ústřední správní úřad, lze 
tedy za použití § 178 správního řádu vždy určit nadřízený správní orgán, který může učinit opatření proti 
nečinnosti. Za situace, kdy se z § 80 odst. 4 správního řádu nabízí zejména opatření podle písm. a) a d) 
předmětného ustanovení, hovoří jazykový a systematický výklad ve prospěch existence prostředků 
ochrany proti nečinnosti i v případě ústředních správních úřadů. V této souvislosti je podstatné, že správní 
řád dává v § 80 odst. 3 prostor k využití prostředku ochrany i účastníkům řízení a zároveň se jedná  
o prostředek, kterým je obecně možné dosáhnout nápravy (srov. také rozsudek soudu ze dne 10. 3. 2011, 
č. j. 9 Ans 3/2011 – 358). 
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Dále je v rámci systematického výkladu nutné připomenout, že zákonodárce v případě záměru vyloučit 
dopad správního řádu na některé orgány nebo úřední osoby výslovně projevil svou vůli (srov. § 14 odst. 6 
nebo § 80 odst. 5 správního řádu). V případě ustanovení § 80 správního řádu svou vůli vyloučit z jeho 
dopadu ústřední správní úřady naopak nijak neprojevil (srov. i obecný odkaz bez výjimek v ustanovení § 6 
odst. 1 správního řádu). 
Při porovnání s § 80 odst. 5 správního řádu je možné namítat, že zákonodárce svou vůli vyloučit dopad  
§ 80 odst. 4 na ústřední správní úřady neprojevil, ale že zejm. v případě písmen b) a c) citovaného 
ustanovení jejich aplikace nepřichází v úvahu z podstaty věci. K tomu lze ovšem uvést, že není-li z podstaty 
věci možná aplikace písmen b) a c) předmětného ustanovení, nevylučuje to bez dalšího i aplikaci písmen 
a) a d) téhož ustanovení – jak vyplývá i z dalšího systematického výkladu. 
Pro řízení i u ústředních správních orgánů je totiž třeba připomenout § 93 odst. 2 správního řádu, který 
pro odvolací řízení počítá s možností použít hlavu VII, tedy § 80 správního řádu a při určení nadřízeného 
správního orgánu výslovně odkazuje na § 178 správního řádu. Využití těch písmen z ustanovení § 80 odst. 
4 správního řádu, kde jejich aplikace není z podstaty věci vyloučena, je pak při řízení u ústředních 
správních úřadů podpořena i § 152 odst. 4 správního řádu, podle něhož platí pro řízení o rozkladu 
ustanovení o odvolání, není-li to vyloučeno povahou věci.  
Tento výklad zřejmě odpovídá i vůli historického zákonodárce. V návrhu zákona, později přijatého jako 
správní řád pod č. 500/2004 Sb., byla opatření proti nečinnosti upravena v § 109 a § 110, definice 
nadřízeného správního orgánu pak v ustanovení § 189. Přes jisté posuny, k nimž u zmiňovaných 
ustanovení došlo v průběhu projednávání a přijímání (zejména v návaznosti na komplexní pozměňující 
návrh Ústavněprávního výboru PS PČR), zůstává důvodová zpráva k vládnímu návrhu správního řádu 
relevantním zdrojem informací (důvodová zpráva k návrhu zákona posléze přijatého pod č. 500/2004 Sb. 
je dostupná v rámci sněmovního tisku č. 201 pro čtvrté volební období PS PČR, www.psp.cz). 
Důvodová zpráva u opatření proti nečinnosti výslovně zdůraznila subsidiaritu soudní ochrany, která má 
nastoupit až poté, kdy ochrana prostředky správního práva selhala. 
V případě návrhu § 109 a § 110 důvodová zpráva hovořila o odvolacím správním orgánu. Nelze přitom 
přehlédnout, že návrh zákona upravoval odvolání a rozklad prakticky identicky (ustanovení § 111 a násl. 
návrhu zákona) se zakotvením pouze několika odlišností pro řízení o rozkladu (§ 126 návrhu zákona).  
S ohledem na skutečnost, že i posléze přijatý správní řád institut odvolání a rozkladu procesně do značné 
míry srovnává (v návaznosti na § 152 odst. 4 srov. např. § 153 odst. 2, § 169 odst. 2 a § 172 odst. 5 
správního řádu), a s přihlédnutím k samotným zákonodárcem zdůrazněné subsidiaritě soudní ochrany se 
proto nejeví souladným se systematikou a účelem právní normy odmítnout aplikaci správních prostředků 
na ochranu proti nečinnosti ústředních správních úřadů za pomoci uměle nakresleného dělítka mezi 
řízením o odvolání a řízením o rozkladu. Záměr zákonodárce, který se posléze projevil i ve shora 
rozebrané systematice správního řádu, totiž odpovídajícímu použití § 80 správního řádu i ve vztahu  
k ústředním správním úřadům svědčí. 
To pak platí tím spíše, že u návrhu ustanovení § 189 a definice nadřízeného správního orgánu důvodová 
zpráva uvádí, že jejím cílem není zavést institucionální nadřazenost, ale že je nezbytná pro důslednou 
ochranu práv účastníků řízení. 
Logika této právní úpravy je zřejmá. Správní řád vychází ze soustavy správních orgánů jako uzavřeného 
systému. Ustanovení § 178 správního řádu je proto ve zjevném a nepochybném vztahu k ustanovení § 14 
odst. 6 správního řádu. Podle něj se ustanovení § 14 odst. 1-5 správního řádu, upravující vyloučení  
z projednávání a rozhodování věci, tedy podjatost, nepoužijí pro vedoucí ústředních správních úřadů a 
státní tajemníky. Zákonodárce zde legitimně učinil volbu mezi dvěma principy ovládajícími plně soudní a 
do značné míry správní řízení – totiž na jedné straně principem nezávislého (který je vlastní především 
soudnímu rozhodování) a nestranného rozhodování, vycházejícím ze zásady nemo iudex in causa sua, a na 
druhé straně zákazem denegatio iustitie, tedy z hlediska nyní řešené právní otázky nutností rozhodnout i 
na vrcholu pyramidy, byť se přitom může nabízet otázka „kdo hlídá hlídače?“. V souladu se zásadou 
subsidiarity není namístě popřít zákonnou konstrukci správní soustavy, ale aktivovat soudní ochranu 
účastníků správního řízení teprve v okamžiku, kdy systém takto nastavený zákonodárcem selže. Soudní 
ochrana totiž není kontinuálním pokračováním správního řízení, byť v jiné kvalitě a procesním standardu, 
ale prostředkem ultima ratio, od správního řízení odděleným (srov. rozhodnutí NSS ze dne 24. 1. 2006,  
č. j. 2 Afs 31/2005 – 57, ze dne 22. 1. 2013, č. j. 9 Aps 5/2012 – 56, a rozšířeného senátu ze dne 26. 8. 
2008, č. j. 7 Afs 54/2007 – 62). 
Přímo ve vztahu k nyní posuzované věci je nutné připomenout i § 123 zákona č. 127/2005 Sb.,  
o elektronických komunikacích, který ve svém původním znění, účinném do 30. 9. 2005, stanovil proti 
rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu nebo jeho předsedy jako opravný prostředek pouze 
odvolání. Teprve od novelizace tohoto ustanovení, provedené zákonem č. 361/2005 Sb., hovoří § 123 
zákona o elektronických komunikacích v zásadě promiscue o „odvolání nebo o rozkladu“. Důvody této 
novelizace ani vůli zákonodárce nelze identifikovat, protože ustanovení bylo novelizováno v rámci 
poslaneckého pozměňovacího návrhu k návrhu zákona nesouvisejícího se zákonem o elektronických 
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komunikacích v průběhu jeho projednávání v PS PČR a důvody pozměňovacího návrhu nevyplynuly ani 
z rozpravy ve Sněmovně (srov. sněmovní tisk č. 879 pro čtvrté volební období PS PČR, dostupný na 
www.psp.cz). Přes nemožnost zabývat se úmyslem zákonodárce je ovšem možné uzavřít, že i při 
současném znění § 123 zákona o elektronických komunikacích by rozlišování prostředků ochrany proti 
nečinnosti podle toho, zda se jedná o řízení o odvolání nebo o rozkladu, působilo ryze uměle. 
Základní účel právní úpravy na ochranu proti nečinnosti ve správním řádu je zřejmý. Poskytnout ochranu 
účastníku řízení v případech, kdy správní orgán nekoná, ačkoliv má konat, resp. nerozhodne v zákonné 
lhůtě. 
Jistě lze uvažovat o tom, zda zákonodárce zvolil nejvhodnější možnou úpravu, zda by úprava stávajících 
prostředků ochrany nebo zavedení jiných nebyly vhodnější či efektivnější. V zásadě však platí, že pokud 
zákonodárce zakotvil určité prostředky ochrany účastníka řízení ve správním procesu, a jako podmínku 
případné soudní ochrany stanovil nutné vyčerpání správních prostředků ochrany, soud nemůže požadavek 
zákonodárce odmítnout. Pouze v případech, kdy by se obecně a systémově jednalo o prostředek ochrany 
prima facie neúčinný a neefektivní, jak bylo podrobněji rozvedeno výše v části věnující se ustanovení § 79 
odst. 1 s. ř. s., by neúčinnost prostředku ochrany mohla vést k závěru o neexistenci prostředku ochrany ve 
smyslu hypotézy právní normy § 79 odst. 1 s. ř. s. 
Prostředky ochrany podle § 80 odst. 4 správního řádu, a to i po vyřazení těch, které z podstaty věci nelze  
v případě nečinnosti ústředního správního úřadu uplatnit, onu nepochybnou a na první pohled zjevnou 
neúčinnost nevykazují, a to ani při inspiraci judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, zabýval-li se 
pro potřeby řízení před ním samotným vyčerpáním vnitrostátních prostředků nápravy.  
Případný závěr o neúčinnosti, založený pouze na argumentu, že by správní orgán rozhodoval o své vlastní 
nečinnosti („stěžovat si na Godunova přímo u Godunova“, viz odst. 8 odlišného stanoviska soudce JUDr. 
Josefa Baxy), je výsledkem mimořádného zjednodušení. Pro jeho vyvrácení stačí poukázat již jen na 
meritorní přezkum rozhodnutí ve věcech, v nichž rozhodoval ústřední správní úřad (typicky rozklad podle  
§ 152 správního řádu). Argumentací a maiore ad minus lze dovodit, že existuje-li prima facie efektivní 
možnost věcného přezkumu (např. v rámci rozhodnutí o rozkladu), nelze bez dalšího považovat za prima 
facie neefektivní možnost nápravy procesního pochybení v té samé věci. 
Dále lze připomenout již zmíněnou volbu zákonodárce mezi principem nemo iudex in causa sua a nutností 
rozhodnout. Systémové vyloučení dopadu ustanovení správního řádu upravujících podjatost na vedoucí 
ústředních správních úřadů a státní tajemníky totiž zároveň popírá argument, který by umožnil odmítnout 
vyčerpání prostředků ochrany jen kvůli tomu, že správní orgán rozhoduje o své vlastní nečinnosti. 
Text ani systematika zákona neumožní rozlišovat situace, v níž jsou tvrzené průtahy spojené  
s rozhodováním orgánu, proti jehož rozhodnutí je přípustný rozklad, na straně jedné, a průtahy  
s rozhodováním o rozkladu, na straně druhé. Lze souhlasit s tím, že tu snad v některých případech mohou, 
slovy judikatury Evropského soudu, existovat pochybnosti „o vyhlídce na úspěch určitého prostředku 
nápravy“. Nemůže však existovat přesvědčení o zjevné neúčinnosti takového prostředku nápravy. Proti 
tomu stojí na prvém místě weberovské pojetí byrokracie, vlastní moderním demokraciím, založené na 
neosobní struktuře a neosobním rozhodování. Nelze tedy například argumentovat, že ministr rozhodující 
formálně o své „vlastní“ nečinnosti žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti jen proto nevyhoví. 
Ostatně, nelze přehlédnout ani vnitřní organizační strukturu ústředních správních úřadů, třebaže se tyto 
úřady mohou navenek jevit monoliticky. Podobně je pak v případě vedoucích takových úřadů vzdálená 
realitě představa, že mají detailní přehled o všech řízeních, která „před nimi“ probíhají. I proto nelze 
aktivaci ochrany podle § 80 odst. 4 správního řádu považovat za pouhé zdržení na cestě k soudu, ale za 
prostředek, který může reálně vést k odstranění nečinnosti – o níž vedoucí ústředního správního úřadu 
reálně dosud nemusel mít informace. 
Rámec relevantní argumentace by přesahovala úvaha, zda může být soudní ochrana proti nečinnosti bez 
dalšího systémově účinnější a pro účastníky řízení efektivnější ochranou proti nečinnosti správního 
orgánu, než ochrana poskytovaná prostředky správního řízení. Formalizovaná a kvalitativně, z hlediska 
„váhy výsledku“, vysoce efektivní soudní ochrana zpravidla představuje pro účastníky řízení časově a ve 
vztahu k nákladům řízení i finančně podstatně náročnější prostředek ochrany, než méně formalizované a 
rychlejší správní řízení. Systémové „odklonění“ prostředků ochrany proti nečinnosti od (některých 
/ústředních) správních orgánů ke správním soudům proto vedle popření principu subsidiarity soudní 
ochrany, který je nedílnou součástí konstrukce soudního řízení správního i správního řízení, a vedle 
popření logiky, smyslu a konstrukce právní úpravy vede pouze zdánlivě ke zlepšení postavení účastníků 
řízení. 
Z uvedeného důvodu je systémově nutné trvat na vyčerpání prostředků ochrany podle § 80 správního řádu 
vždy, i když je nečinným ústřední správní úřad nebo jeho vedoucí. Za existence lhůt, jimiž je správní orgán i 
při realizaci opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu vázán, a v souladu s argumentací 
respektující logiku právní úpravy se zmíněné vyčerpání prostředků ochrany jeví racionální a nikoliv na 
první pohled šikanózní podmínkou pro přístup k soudu. 
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Jelikož rozšířený senát dospěl k závěru, že účastník řízení o žalobě podle § 79 a násl. s. ř. s. je i v řízení 
před ústředním správním úřadem povinen vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 
správního řádu, nebylo důvodu se pro účely posouzení sporné právní otázky zabývat povahou institutu 
stížnosti podle § 175 správního řádu. 
V. Závěr 
Rozšířený senát v souhrnu uzavírá, že účastník řízení je povinen vyčerpat prostředek ochrany proti 
nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu před podáním žaloby podle § 79 s. ř. s. i za situace, kdy se 
domáhá ochrany proti nečinnosti ústředního správního úřadu. V souladu s ustanovením § 71 odst. 1 
Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu rozhodl rozšířený senát jen o předložené právní otázce. Věc se 
vrací k projednání a rozhodnutí osmému senátu, který rozhodne ve věci samé v souladu s vysloveným 
právním názorem. 
(…) 
   
 
 

661 
 
Správní trestání: hospodárnost řízení 
 
k ustanovení § 6 odst. 2  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Správní orgán je povinen vést řízení o správním deliktu bez ohledu na to, zda případný výnos 
v podobě uložené pokuty převýší náklady, které správní orgán na vedení takového řízení 
vynaložil (§ 6 odst. 2 správního řádu z roku 2004) 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2013, č.j. 9 A 19/2010 – 49 - 54) 
(Dostupné na www.nssoud.cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
č. 2/2014, rozsudek č. 2960) 
  
Rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 23. 3. 2009, č.j. 012347/2008-631/Pap/H2 
X.vyř. (dále jen „rozhodnutí správního orgánu I. stupně“) byla žalobci za správní delikt uvedený v ust. § 118 
odst. 8 písm. g) zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), kterého se dopustil tím, že nevyřídil reklamaci 
J.Z., podanou podle ust. § 64 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, ve lhůtě stanovené v § 64 
odst. 10 tohoto zákona, uložena podle ust. § 118 odst. 12 téhož zákona pokuta ve výši 10.000,- Kč. 
Druhým výrokem rozhodnutí správního orgánu I. stupně byla žalobci uložena povinnost uhradit náklady 
řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč.  
Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
(dále jen „žalovaný“) na základě rozkladu žalobce změnil první výrok rozhodnutí správního orgánu  
I. stupně tak, že žalobce porušil ust. § 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích tím, že 
reklamaci na vyúčtování ceny za veřejně dostupnou službu elektronických komunikacích podanou dne  
21. 5. 2007 podle § 64 odst. 8 téhož zákona účastníkem telefonní stanice č. 604 933 855 panem J. Z., 
vyřídil dne 13. 12. 2007, tedy po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro vyřízení reklamace ode dne 
jejího doručení. Uvedeným jednáním se žalobce dopustil správního deliktu podle § 118 odst. 8 písm. g) 
zákona o elektronických komunikacích, za který mu byla uložena podle ust. § 118 odst. 12 téhož zákona 
pokuta 10.000,- Kč. Druhým výrokem napadeného rozhodnutí žalovaný potvrdil druhý výrok rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně o povinnosti žalobce uhradit náklady řízení. 
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a 
vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě předně konstatoval, že dne 26. 4. 2007 obdržel 
písemnou stížnost J. Z. ze dne 24. 4. 2007, týkající se vyúčtování č. 1610423907 za období od 20. 2. 
2007 do 19. 3. 2007, a to konkrétně vyúčtované položky za službu Prémium SMS. Na tuto stížnost 
žalobce odpověděl dne 30. 4. 2007 s tím, že vyúčtování je správné a všechny vyúčtované služby byly 
prokazatelně využity. Dne 18. 5. 2007 žalobce obdržel reakci J. Z. na vyjádření ze dne 30. 4. 2007, a na 
tuto reakci odpověděl dne 4. 6. 2007. Ve své reakci na vyřízení reklamace ze dne 24. 4. 2007 zmínil J. Z. 
mimo jiné i stížnost na poskytování služby GPRS, a to konkrétně způsob účtování ve vyúčtování za období 
od 20. 3. 2007 do 19. 4. 2007. Stížnost se týkala částky 10,- Kč. Ve své odpovědi ze dne 4. 6. 2007 se 
však žalobce k tomuto bodu stížnosti nedopatřením nevyjádřil, vyjádřil se však k ostatním tvrzením J. Z.,  
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a proto jmenovanému zaslal dne 13. 12. 2007 dopis s omluvou, přičemž částku 10,- Kč mu bez dalšího 
vrátil. 
Žalobce namítl, že uložení sankce za výše popsaný správní delikt ve výši 10.000,- Kč, tzn. ve výši 
tisícinásobku částky, o kterou ve věci reálně šlo, je vzhledem k uvedeným okolnostem případu zjevně 
nepřiměřené, nespravedlivé a v příkrém rozporu se základními zásadami správního trestání. Dle 
přesvědčení žalobce se jedná o natolik bagatelní kauzu, že bylo zcela neadekvátní ve věci vůbec zahajovat 
správní řízení z vlastního podnětu správního orgánu I. stupně, navíc když řízení bylo zahájeno až poté, co 
žalobce svoji chybu napravil, J. Z. se omluvil a předmětnou částku 10,- Kč mu vrátil. Společenská 
nebezpečnost správního deliktu byla naprosto mizivá, což dokládá i skutečnost, že tohoto jednání se 
žalobce dopustil pouze jednou a dále že na toto jednání si J. Z. nestěžoval. 
Žalobce dále namítl, že řízení bylo správním orgánem I. stupně zahájeno a vedeno v rozporu se základními 
zásadami správního řízení. Ust. § 6 odst. 2 správního řádu  výslovně uvádí, že správní orgán postupuje tak, 
aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby správní orgán co možná nejméně zatěžuje. 
Správní orgán nemá šetřit jen práva a oprávněné zájmy osob, kterých se správní řízení týká, ale zejména 
má mít na mysli hospodárnost řízení z hlediska veřejných rozpočtů. Správní orgán nesmí zbytečně 
zatěžovat účastníky řízení a má dbát toho, aby účastníkům nevznikaly zbytečné náklady, které jsou  
s takovým správním řízením spojené. 
Zásada proporcionality velí správním úřadům nejen při ukládání sankcí, ale i při výkonu veřejné moci 
obecně volit pouze takové prostředky, které účastníky řízení a další dotčené osoby co nejméně zatěžují a 
ještě vedou k zákonem sledovanému cíli. 
Ve vyjádření k žalobě odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a k námitkám žalobce  
o nepřiměřenosti uložené pokuty uvedl, že ust. § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických 
komunikacích neklade žádné podmínky pro možnost zahájit správní řízení o deliktu, co se týče minimální 
sporné částky, o kterou v reklamaci jde. Nadto pokud by se jednalo o reklamaci na poskytování služby, 
nemusí se o peněžitou částku vůbec jednat. Správní orgán je ex offo povinen stíhat všechny správní 
delikty, o nichž se dozví. Samotná okolnost, že předmětem reklamace byla částka 10,- Kč, není z hlediska 
dodržení zákonné lhůty pro vyřízení reklamace významná a v žádném případě nezakládá oprávnění 
poskytovatele služeb takovou reklamaci vyřizovat se zpožděním, případně jí nevyřizovat vůbec. Výše 
reklamované částky je jednou z okolností, které určují závažnost protiprávního jednání, které je žalobci 
kladeno za vinu. Výše reklamované částky, stejně jako skutečnost, že žalobce újmu J. Z. vykompenzoval, 
byla při stanovení výše pokuty zohledněna a žalobci uložená pokuta byla i z tohoto důvodu uložena při 
dolní hranici zákonem určeného rozpětí. Správní odpovědnost byla vůči žalobci vyvozena za porušení 
zákonné povinnosti stanovené ve prospěch ochrany uživatelů služeb elektronických komunikací. 
Žalovaný dále uvedl, že v daném případě bylo správní řízení o uložení pokuty zahájeno poté, co se  
v souvislosti se správním řízením č.j.: 038 742/2007-631, ve věci námitky proti vyřízení reklamace, 
správní orgán I. stupně dozvěděl o skutečnosti, že o reklamaci na vyúčtování ceny, uplatněné J. Z. dne  
21. 5. 2007, žalobce rozhodl teprve dne 13. 12. 2007,  tedy více než čtyři měsíce po uplynutí lhůty, kterou 
pro vyřízení reklamace poskytovatelem služeb elektronických komunikací stanoví § 64 zákona  
o elektronických komunikacích. Žalovaný poukázal na to, že správní orgán rozhodující o uložení trestu za 
správní delikt musí při svém rozhodování zásadně přihlížet k okolnostem, které protiprávnost 
sankcionovaného jednání vylučují a způsobují, že jednání vykazující znaky správního deliktu není 
protiprávní. V této souvislosti žalovaný podotkl, že žalobce se nezprostil odpovědnosti za správní delikt ve 
smyslu § 119 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, neboť neprokázal, že by vynaložil veškeré 
úsilí, které by bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. Žalobce naopak reklamaci 
nevyřídil ani bezprostředně po zahájení řízení č.j.: 038 742/2007-631, resp. po postoupení protokolu  
s vyjádřením pana Z. ze dne 10. 9. 2007 žalobci. Tato skutečnost tak nekoresponduje s tvrzením žalobce, 
že své pochybení napravil neprodleně poté, co jej zjistil. 
V případě objektivní odpovědnosti podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací za správní delikt musí správní orgán prokázat splnění zákonných znaků skutkové podstaty 
správního deliktu. To bylo žalovaným v projednávané věci učiněno. Zákonné znaky skutkové podstaty 
správního deliktu uvedené v § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích byly 
prokázány. 
K žalobcem namítanému zahájení a vedení správního řízení v rozporu se základními zásadami správního 
řízení, konkrétně se zásadou procesní ekonomie zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu, žalovaný uvedl, 
že povinnost postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, se vztahuje zejména na zjišťování 
podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu správního orgánu. Správní orgán 
má volit vždy takové procesní prostředky, které budou co nejefektivnější, ale současně nevyvolají vznik 
zbytečných nákladů na straně dotčených osob a ani je nepřiměřeně nezatíží. Žalovaný má za to, že 
žalobcem namítanou zásadu procesní ekonomie neporušil a že žalobci žádné zbytečné náklady nevznikly. 
Argumentaci žalobce o nehospodárnosti vedeného správního řízení ve vztahu k veřejným rozpočtům 
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považuje žalovaný za nemístnou, neboť právě nezahájení správního řízení a nevydání rozhodnutí o uložení 
pokuty by bylo v rozporu se zásadou ochrany veřejného zájmu, zakotvenou v § 2 odst. 4 správního řádu. 
Žalovaný nesouhlasí ani s názorem žalobce, že správní řízení v předmětné věci nemělo být vůbec 
zahajováno, a pokud již zahájeno bylo, že mělo být zastaveno pro neúčelnost. Podmínky pro zahájení 
správního řízení dány byly a v žádném případě nedošlo k neoprávněnému nebo dokonce obtěžujícímu 
zásahu do sféry žalobce. Žalovaný uzavřel, že dbal mezí správního uvážení tak, jak mu to stanovuje zákon, 
všechny podmínky pro uložení pokuty byly splněny a výše pokuty byla srozumitelně odůvodněna. 
Zástupce žalobce při jednání poukázal na to, že hlavní žalobní bod spočívá v absenci společenské 
nebezpečnosti. Přesto bylo správní řízení zahájeno a trvalo pak téměř 2 roky, neboť v něm bylo 
rozhodováno celkem čtyřikrát, a to z důvodu pochybení prvoinstančního správního orgánu. Jakkoliv byla 
skutková podstata správního deliktu naplněna, není naplněn znak společenské nebezpečnosti jednání. 
Zástupce žalobce v této souvislosti poukázal na rozsudek NSS č.j.: 8 As 17/2007-13 s tím, že v tomto 
duchu má být posuzováno již jednání, nikoliv být uvažováno až v souvislosti s ukládáním pokuty, a zmínil 
rovněž zásadu subsidiarity správního trestání, ke kterému se má přistoupit jen tehdy, pokud nepostačují 
jiné nástroje. U žalobce tímto jiným nástrojem byla jeho účinná lítost, tedy uznání reklamace, omluva a 
vrácení peněz. Dle žalobce byly v řízení marně vynaloženy náklady na jeho vedení, byť se jedná o bagatelní 
věc. Soud by se měl zabývat otázkou posouzení přiměřenosti sankce s ohledem na to, že se jednalo  
o nedbalostní formu jednání. Žalobce se nikdy podobného jednání nedopustil, jednalo se tedy  
o prvopachatele, a navíc přistoupil k nápravě. 
Žalovaný při jednání před soudem uvedl, že v posuzovaném případě došlo k porušení zákona nedodržením 
zákonné lhůty pro vyřízení reklamace, která byla překročena více než čtyřnásobně, a k nápravě došlo až  
v důsledku postupu ČTÚ. Jedná se tedy o systémové pochybení žalobce. Skutečnost, že se jedná o částku 
10,- Kč, není rozhodná, neboť zákon o elektronických komunikacích nestanoví žádnou výši částky, kterou 
by vymezoval, kdy se o správní delikt jedná a kdy nikoliv. Rovněž skutečnost, že se žalobce omluvil a 
peníze vrátil, byla předmětem úvahy správního orgánu, který ji zohlednil při stanovení výše pokuty. 
Dodržování lhůt podle zákona o elektrotechnických komunikacích je dle žalovaného důležité, protože 
údaje pro vyřízení reklamace jsou uchovávány jen po určitou dobu a v případě nevyřízení reklamace ve 
stanovené lhůtě může dojít k tomu, že tato data již nejsou dostupná. 
 
Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí,  
A ze správního spisu předloženého soudu žalovaným vyplynuly tyto skutečnosti rozhodné pro posouzení 
věci: 
Rozhodnutím správního orgánu I. stupně,  byla žalobci uložena pokuta ve výši 10.000,- Kč.  když správní 
orgán zjistil, že reklamaci uplatněnou dne 21. 5. 2007 za období od 20. 3. 2007 do 19. 4. 2007 žalobce 
vyřídil až dne 13. 12. 2007. Na základě uvedeného zjištění zahájil správní orgán dne 18. 2. 2008 podle  
§ 121 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích správní řízení ve věci uložení pokuty dle § 118 odst. 
12 tohoto zákona za správní delikt uvedený v § 118 odst. 8 písm. g) tohoto zákona, spočívající  
v nevyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo poskytování služby ve lhůtě podle § 64 tohoto zákona. 
Správní orgán I. stupně v odůvodnění rozhodnutí dále s poukazem na ust. § 64 odst. 10 zákona  
o elektronických komunikacích uvedl, že zákon nestanoví žádnou hranici reklamované částky, do jejíž 
výše by poskytovatel neměl povinnost reklamaci vyřídit. Z podkladů shromážděných v průběhu správního 
řízení č.j.: 038742/2007-631 dle správního orgánu vyplývá, že J.Z. uplatnil reklamaci na vyúčtování za 
zúčtovací období od 20. 3. 2007 do 19. 4. 2007 písemně dne 21. 5. 2007 a osobně dne 30. 5. 2007  
v sídle žalobce. Rovněž v průběhu správního řízení č.j.: 038742/2007-631 J. Z. dne 10. 9. 2007 uvedl do 
protokolu, jehož kopie byla žalobci zaslána dne 11. 10. 2007, že mu tato reklamace nebyla ještě vyřízena. 
Žalobce na reklamaci J. Z. podanou dne 21. 5. 2007 odpověděl dopisem ze dne 13. 12. 2007. Porušil tím 
§ 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, neboť nedodržel 1 měsíční lhůtu pro vyřízení 
reklamace.  Správní orgán I. stupně konstatoval, že dle ust. § 118 odst. 8 písm. g) a odst. 12 zákona  
o elektronických komunikacích bylo možno v projednávaném případě uložit pokutu do výše 10 % z výnosů 
dosažených za poslední ukončený kalendářní rok, nejvýše však 5.000.000,- Kč. Z předloženého výkazu 
zisku a ztráty žalobce k 31. 12. 2006 bylo zjištěno, že 10 % z výnosů žalobce činí 3.193.547.200,- Kč. 
Dne 8. 8. 2008 správní orgán uložil žalobci rozhodnutím pokutu ve výši 10.000,- Kč. Při stanovení výše 
pokuty vycházel ze skutečnosti, že žalobce překročil zákonnou lhůtu pro vyřízení reklamace o více jak 5 
měsíců. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad. Rozhodnutím předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu ze dne 4. 11. 2008, č.j.: 74 070/2008-603 bylo rozhodnutí správního orgánu ze 
dne 8. 8. 2008 o uložení pokuty zrušeno a věc byla vrácena správnímu orgánu I. stupně k novému 
projednání. Orgán rozhodující o rozkladu shledal, že všechny zákonné podmínky pro uložení sankce byly 
naplněny, správním orgánem I. stupně však byla nedostatečně provedena úvaha ohledně výše ukládané 
sankce ve smyslu § 119 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, neboť byla omezena pouze na 
hodnocení okolnosti, že byla překročena zákonná lhůta pro vyřízení reklamace o více jak 5 měsíců. 



 48

Následně správní orgán I. stupně uvedl, že v souladu s § 119 odst. 4 zákona o elektronických 
komunikacích při stanovení výše pokuty hodnotil rozsah a závažnost spáchaného deliktu, způsob jeho 
spáchání a jeho následky, dobu trvání a okolnosti, za kterých byl spáchán. Ze zjištění správního orgánu je 
zřejmé, že k porušení § 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích žalobcem prokazatelně došlo. 
Argument žalobce, že šlo o reklamaci týkající se pouze částky 10,- Kč, považoval správní orgán I. stupně 
za zcela irelevantní.  Za přitěžující správní orgán označil to, že skutečnost, že reklamace uplatněná J. Z. 
dne 21. 5. 2007 nebyla vyřízena, byla žalobci známa již v průběhu správního řízení č.j.: 038742/2007- 
631/Pap/F Xll.vyř. o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací za zúčtovací období od 20. 2. 2007 do 19. 3. 2007, neboť J. Z. na její 
nevyřízení opakovaně upozorňoval ve svých vyjádřeních a tato vyjádření měl žalobce k dispozici. Jako 
polehčující okolnost hodnotil správní orgán I. stupně skutečnost, že ze strany žalobce se jednalo o první 
případ porušení ust. § 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích zjištěný správním orgánem  
v roce 2008, a že žalobce svou chybu již napravil a reklamovanou částku J. Z. vrátil. Po zvážení všech 
skutečností správní orgán stanovil výši pokuty u dolní hranice zákonem určeného rozpětí. 
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce rozklad, o kterém bylo rozhodnuto napadeným 
rozhodnutím, a to shora uvedeným způsobem. Žalobce porušil svou právní povinnost vyřídit reklamaci 
nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od jejího doručení, když tuto reklamaci vyřídil teprve dne 13. 12. 2007, tedy 
téměř půl roku po uplynutí zákonem stanovené lhůty.  
S ohledem na konkrétní skutkové okolnosti projednávané věci shledal žalovaný výši ukládané pokuty  
z hlediska ochrany veřejného zájmu dotčeného protiprávním jednáním žalobce za přiměřenou. 
Skutečnost, že žalobce vykompenzoval J. Z. újmu, škodlivé následky protiprávního jednání podstatně 
zmenšuje a tuto skutečnost lze hodnotit ve prospěch žalobce jako okolnost polehčující. Za této situace se 
žalovaný ztotožnil se závěry správního orgánu I. stupně co do důvodu ukládané sankce spolu  
s konstatováním, že všechny zákonné podmínky pro uložení správní sankce byly naplněny, když tyto mají 
oporu jak v podkladech pro správní rozhodování, tak v odůvodnění rozhodnutí. Porušení právní povinnosti 
naplňující skutkovou podstatu správního deliktu podle § 118 odst. 1 písm. g) zákona o elektronických 
komunikacích bylo žalobci prokázáno a zákonné podmínky pro uložení správní sankce byly naplněny, když 
současně nebyl zjištěn žádný liberační důvod podle § 119 odst. 4 zákona, na jehož základě by se žalobce 
své odpovědnosti zprostil. Žalovaný proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku jeho rozhodnutí s tím, že 
ve prospěch právní jistoty žalobce (vyloučení dvojího postihu za týž skutek z důvodu věci pravomocně 
rozhodnuté), jakož i v zájmu dodržení všech náležitostí správního rozhodnutí ve smyslu § 68 odst. 2 
správního řádu upřesnil výrok rozhodnutí tak, aby z něj bylo zřejmé konkrétní postihované jednání, když 
přesnému vymezení postihovaného skutku poskytuje správní spis i odůvodnění rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně dostatečnou oporu. 
V posuzované věci vyšel soud z následně uvedené právní úpravy: 
Podle § 6 odst. 2 správního řádu správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a 
dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak 
právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a 
pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto 
ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako 
dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje. 
Podle § 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích podnikatel poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací prostřednictvím veřejné telefonní sítě je povinen vyřídit reklamaci na 
vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne 
doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen 
reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího dodání. 
Podle § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích podnikatel poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že nevyřídí reklamaci na 
vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle § 64. 
Podle § 118 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích za správní delikt uvedený v odstavci 1 písm. 
m), odstavci 2 písm. e), odstavci 4 písm. d) až k) a písm. m) až o), odstavci 5 písm. d), odstavci 6 písm. d), 
odstavci 8 písm. f) a g) a odstavci 9 písm. e) a písm. g) se uloží pokuta do výše 5.000.000 Kč nebo do  
10 % z výnosů toho, komu se pokuta ukládá, dosažených za poslední ukončené účetní období, maximálně 
však do výše 5.000.000 Kč. 
Podle § 122 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích není-li tímto zákonem stanoveno jinak, 
postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu. Ustanovení správního řádu o možném způsobu 
ukončení řízení o rozkladu se nepoužije. Pro účely složení rozkladové komise se členové Rady Úřadu,  
s výjimkou jejího předsedy, nepovažují za zaměstnance ústředního správního úřadu. 
Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. 
V rámci vypořádání žalobních námitek soud předně považuje za nutné zdůraznit, že správní trestání je 
ovládáno zásadou oficiality. Tato zásada znamená, že správní orgány jsou povinny zahájit řízení  
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o správním deliktu z úřední povinnosti, jakmile se dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán správní delikt a kdo jej spáchal. V projednávaném případě vyšlo v průběhu řízení ve věci námitky 
J. Z. proti vyřízení reklamace vedeného u žalovaného pod č.j.: 038 742/2007-631 najevo, že žalobce  
o reklamaci na vyúčtování ceny za službu GPRS uplatněné J. Z. dne 21. 5. 2007 nerozhodl ve lhůtě 
stanovené v § 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, čímž došlo k naplnění znaků skutkové 
podstaty správního deliktu podle § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích. Za této 
situace bylo v souladu se zásadou oficiality povinností správního orgánu I. stupně zahájit se žalobcem 
řízení o správním deliktu podle § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích. Pokud tedy 
správní orgán I. stupně toto řízení se žalobcem zahájil, postupoval v souladu se zákonem. Jestliže by tak 
neučinil, nedostál by povinnostem, které mu jsou zákonem uloženy. 
Zahájení řízení o správním deliktu podle § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích 
nijak nebránila skutečnost, že předmětem reklamace, která nebyla žalobcem v zákonné lhůtě vyřízena, 
byla toliko částka 10,- Kč.  Zásadní je skutečnost, zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta pro 
vyřízení reklamace či nikoliv. Jinými slovy řečeno, správní orgán I. stupně nemohl od zahájení správního 
řízení ve věci správního deliktu žalobce ustoupit s ohledem na skutečnost, že včas nevyřízená reklamace 
se týkala částky 10,- Kč, protože předmětem řízení o správním deliktu nebyla tato bagatelní částka, ale 
porušení povinnosti vyřídit reklamaci ve lhůtě stanovené zákonem. Tuto povinnost rozhodně za bagatelní 
označit nelze. 
Ani žalobní námitku, že zahájení a vedení řízení správním orgánem I. stupně bylo v rozporu s § 6 odst. 2 
správního řádu, neshledal soud oprávněnou. Podstata zásady hospodárnosti zakotvené v § 6 odst. 2 
správního řádu spočívá v tom, že správnímu orgánu a účastníkům řízení, případně dalším dotčeným 
osobám, nemají v souvislosti s vedením správního řízení vznikat zbytečné náklady. Správní orgán má  
v řízení činit co nejúčinnější úkony, které jeho a zároveň i další subjekty co nejméně zatěžují. Dle náhledu 
soudu byla tato zásada správními orgány obou stupňů dodržena, neboť žalobci žádné zbytečné náklady, 
které by ho nepřiměřeně zatěžovaly, v souvislosti s vedením daného správního řízení nevznikly. Žalobce 
ostatně ani nespecifikoval, jaké konkrétní náklady, které mu v souvislosti se správním řízením vedeným  
v této věci měly vzniknout, pokládá za zbytečné; z jeho námitek lze dovodit, že za zbytečné a neúčelné 
považuje řízení jako celek, a tedy že za zbytečné považuje veškeré náklady, které v souvislosti s ním 
vynaložil. Tento názor však soud nesdílí. 
V souladu s výše zmíněnou zásadou oficiality je správní orgán povinen vést řízení o správním deliktu bez 
ohledu na to, zda případný výnos v podobě uložené pokuty převýší náklady, které správní orgán jednající 
jménem státu na vedení takového řízení vynaložil. Jak již bylo soudem uvedeno shora, skutečnost, že se 
uplatněná reklamace v daném případě týkala bagatelní částky 10,- Kč, byla pro posouzení věci zcela 
podružná a nezbavovala správní orgán I. stupně povinnosti zahájit a vést řízení o předmětném správním 
deliktu, s čímž je spojena i nutnost vynaložit na toto řízení určité náklady.  
Soud rovněž nemohl přisvědčit námitce žalobce, že společenská nebezpečnost a závažnost předmětného 
správního deliktu byla naprosto mizivá, resp. nulová. V projednávaném případě není sporu o tom, že 
žalobce vytýkaným jednáním naplnil formální znaky skutkové podstaty správního deliktu podle ust. § 118 
odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích. Tato skutečnost prokazatelně vyplývá z obsahu 
správního spisu a ani žalobce jí v podané žalobě nezpochybňuje. Podstatou sporu mezi účastníky řízení je 
to, zda toto protiprávní jednání žalobce naplnilo i materiální znak správního deliktu, tedy znak 
společenské nebezpečnosti. Společenská nebezpečnost činu obecně znamená, že spácháním takového 
činu pachatel ohrozí zájem společnosti, který je považován za důležitý a je proto chráněn zákonem. Dle 
náhledu soudu vytýkaným jednáním žalobce k ohrožení takového zájmu došlo, a jeho jednání tak naplnilo 
materiální znak správního deliktu. Obecně tedy platí, že žalobce, stejně jako kterýkoliv jiný podnikatel 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací prostřednictvím veřejné telefonní sítě, je 
povinen zabývat se každou uplatněnou reklamací a ve stanovené lhůtě rozhodnout o způsobu jejího 
vyřízení. Cílem této právní úpravy je ochrana uživatelů služeb elektronických komunikací, která je 
zakotvena v ust. § 4 zákona o elektronických komunikacích, konkrétně pak právo těchto uživatelů na 
řádné a včasné vyřízení jejich reklamace, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že údaje potřebné pro 
vyřízení reklamace jsou poskytovateli služeb elektronických komunikací podle zákona uchovávány jen po 
omezenou dobu. V případě nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě tedy hrozí reálné nebezpečí, 
že data nezbytná pro posouzení reklamace již nebudou dostupná, a nebude tak možné posoudit 
oprávněnost reklamace. Tím, že žalobce v souzené věci nevyřídil reklamaci J. Z. ve lhůtě stanovené v § 64 
odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, porušil výše zmíněný veřejný zájem na včasném vyřízení 
reklamace, který je chráněn zákonem, a dopustil se tak společensky nebezpečného jednání. O typové 
závažnosti uvedeného správního deliktu dostatečně svědčí zákonné rozpětí sankce, kterou je možné 
pachateli za jeho spáchání uložit. Výše pokuty může podle § 118 odst. 12 zákona o elektronických 
komunikacích dosáhnout až 5.000.000 Kč nebo 10 % z výnosů pachatele, dosažených za poslední 
ukončené účetní období, maximálně však 5.000.000 Kč. 
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Není pravdou, že žalobce své pochybení napravil neprodleně poté, co zjistil, že reklamace J. Z. nebyla 
vyřízena v plném rozsahu. Z obsahu spisového materiálu předloženého soudu žalovaným vyplývá, že 
reklamace uplatněná J. Z. v dopise ze dne 16. 5. 2007 byla žalovaným vyřízena teprve podáním ze dne 
13. 12. 2007, přestože žalobci muselo být z protokolu ze dne 10. 9. 2007 o nahlédnutí J. Z. do spisu ve 
věci řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny vedeného pod č.j.: 038742/2007-
631Pap/F zřejmé, že předmětná reklamace J. Z. nebyla dosud vyřízena. Uvedený protokol, v němž J. Z. 
výslovně upozorňuje na to, že jeho reklamace služby GPRS, kterou uplatnil v dopise ze dne 16. 5. 2007, 
dosud nebyla vyřízena, byl žalobci dle rozhodnutí správního orgánu I. stupně doručen dne 11. 10. 2007, 
nicméně žalobce k vyřízení této reklamace přistoupil až s odstupem dalších cca 2 měsíců. Za nápravu 
pochybení žalobce navíc není možné považovat skutečnost, že žalobce se v prosinci 2007 J. Z. omluvil a 
vrátil mu neoprávněně účtovanou částku 10,- Kč. Konečný výsledek vyřízení reklamace nemění nic na 
tom, že zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace nebyla žalobcem dodržena. Soud nepřisvědčil 
ani žalobcovu tvrzení, že společenská nebezpečnost sankcionovaného správního deliktu je mizivá, protože 
se vytýkaného protiprávního jednání dopustil neúmyslně, pouze jednou, a že si na toto jednání pan  
Z. nestěžoval. Podle již zmíněného protokolu o nahlédnutí do spisu ze dne 10. 9. 2007 J. Z. výslovně 
poukazoval na to, že reklamoval za období 20. 3. – 19. 4. 2007 službu GPRS, reklamace mu však nebyla 
dosud vyřízena. Z tohoto prohlášení je jasně patrný nesouhlas jmenovaného s nevyřízením jeho 
reklamace týkající se služby GPRS. 
Zákon o elektronických komunikacích nestanoví jako důvod zániku odpovědnosti pachatele za spáchaný 
správní delikt účinnou lítost. Žalobce se proto nemůže zprostit odpovědnosti za spáchaný správní delikt 
poukazem na to, že reklamaci nakonec uznal, J. Z. se omluvil a vrátil mu reklamovanou částku. Uvedené 
okolnosti mohl správní orgán zohlednit toliko při určení výše pokuty, což také učinil.  
Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto jí podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. 
(…) 
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Lhůty pro rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení 
 
k ustanovení § 96 odst. 1, § 97 odst. 2, § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů  
 

  
RRoozzhhooddnnuuttíí  vvee  zzkkrráácceennéémm  ppřřeezzkkuummnnéémm  řříízzeenníí  ddllee  §§  9988  sspprráávvnnííhhoo  řřáádduu  jjee  mmoožžnnéé  vvyyddaatt  ppoouuzzee  vvee  
ddvvoouumměěssííččnníí  ssuubbjjeekkttiivvnníí  llhhůůttěě  aa  rrooččnníí  oobbjjeekkttiivvnníí  llhhůůttěě  vvyyppllýývvaajjííccíí  zz  §§  9966  ooddsstt..  11  sspprráávvnnííhhoo  řřáádduu..    
  

  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 9. prosince 2014, č.j. 2 As 74/2013 -45) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Předcházející řízení 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) ze dne 10. 10. 2005, č. j. 6/OH/6897/ 
05/PS, byla žalobci uložena pokuta ve výši 47.000 Kč za správní delikty spočívající v porušení povinností 
vyplývajících z § 16 odst. 1 písm. g) a 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (žalobce jako 
provozovatel výkupny surovin v Hrotovicích nevedl průběžnou evidenci o odpadech a nezaslal hlášení  
o odpadech za rok 2004), z § 13 odst. 3 téhož zákona (žalobce nevyvěsil na místech shromažďování 
nebezpečného odpadu identifikační listy nebezpečného odpadu), § 14 odst. 1 téhož zákona (žalobce 
provozoval zařízení pro výkup nebo sběr odpadů bez platného povolení příslušného správního orgánu),  
§ 16 odst. 3 zákona o odpadech (žalobce bez povolení nakládal s nebezpečným odpadem) a § 16 odst. 1 
písm. e) zákona o odpadech (žalobce neshromažďoval odpady utříděné podle jednotlivých druhů).  
Po odvolání žalobce proti rozhodnutí ČIŽP bylo rozhodnutí ze dne 16. 11. 2005, č. j. 560/2913/05, 
změněno tak, že uložená pokuta byla snížena na 30.000 Kč. 
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2007, 
č. j. 6 Ca 5/2006 – 31, bylo rozhodnutí žalovaného zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. 
Městský soud shledal, že rozhodnutí žalovaného bylo nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. 
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Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem 
ze dne 30. 7. 2008, č. j. 2 As 45/2008 – 60, zamítl. 
Žalovaný v dalším řízení rozhodnutím ze dne 20. 10. 2008, č. j. 560/3128/08, zrušil předchozí rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí ze dne 10. 10. 2005 a řízení o správním deliktu zastavil pro uplynutí 
zákonné prekluzívní tříleté objektivní lhůty pro uložení pokuty stanovené v § 67 odst. 1 zákona  
o odpadech. 
Dne 18. 5. 2009 zaslala ČIŽP žalovanému podnět k přezkoumání jeho rozhodnutí z 20. 10. 2008, v němž 
sdělila, že zákonná prekluzívní lhůta pro uložení pokuty za správní delikt po dobu řízení před soudem ve 
správním soudnictví neběží (§ 41 s. ř. s.). Ke dni 20. 10. 2008 proto prekluzívní lhůta dosud neuplynula. 
Rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 19. 10. 2009, č. j. 4300/M/09, sp. zn. 9/2193, bylo  
z důvodů uvedených v přípisu ČIŽP ve zkráceném přezkumném řízení zrušeno rozhodnutí žalovaného ze 
dne 20. 10. 2008, č. j. 560/3128/08, a věc byla vrácena žalovanému k novému projednání a rozhodnutí. 
Žalobce podal proti rozhodnutí ministra ze dne 19. 10. 2009 rozklad, na jehož základě bylo rozhodnutím 
ministra životního prostředí ze dne 9. 2. 2010, č. j. 561/M/10, 10453/ENV/10 (žalobou napadené 
rozhodnutí), předchozí rozhodnutí ministra z 19. 10. 2009 částečně změněno (výrok II. zní „ve smyslu 
ustanovení § 99 odst. 1 a 2 správního řádu určuji, že účinky mého rozhodnutí nastávají ode dne jeho 
právní moci“) a ve zbytku bylo toto rozhodnutí potvrzeno. 
Žalobce podal proti rozhodnutí z 9. 2. 2010 žalobu. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 6. 2013, 
č. j. 10 A 64/2010 – 37, žalobou napadené rozhodnutí zrušil pro podstatné porušení právních předpisů, 
neboť dospěl k závěru, že rozhodnutí ze dne 19. 10. 2009, které bylo tímto rozhodnutím ve výroku  
II. změněno a ve zbytku potvrzeno, nemělo být, s ohledem na nedodržení dvouměsíční subjektivní lhůty 
pro zahájení přezkumného řízení, vůbec vydáno. Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 
správního řádu je třeba vydat ve lhůtách stanovených v § 96 odst. 1 správního řádu, tedy v dvouměsíční 
subjektivní a jednoroční objektivní lhůtě, přičemž se ustanovení § 97 odst. 2 správního řádu na zkrácené 
přezkumné řízení neaplikuje. Ministerstvo se dozvědělo o důvodech, pro které bylo rozhodnutí ve 
zkráceném přezkumném řízení zrušeno, z podnětu České inspekce životního prostředí ze dne 18. 5. 2009, 
který byl doručen dne 21. 5. 2009. Subjektivní lhůta pro vydání rozhodnutí ve zkráceném přezkumném 
řízení proto skončila dne 22. 7. 2009. Nebyly tedy splněny „ostatní podmínky pro přezkumné řízení“,  
a proto nebylo možné rozhodnutí ministra ze dne 19. 10. 2009 vůbec vydat. 
Proti rozsudku městského soudu z 28. 6. 2013 podal žalovaný (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost. 
Stěžovatel má za to, že městský soud zastává nesprávný právní názor, že lhůty podle § 96 odst. 1 
správního řádu, které se uplatní pro vydání usnesení o zahájení přezkumného řízení, se vztahují též na 
vydání rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 správního řádu, a vydání tohoto 
rozhodnutí tak omezují nad rámec objektivní lhůty patnácti měsíců od právní moci přezkoumávaného 
rozhodnutí. Zákon stanoví odlišné podmínky pro přezkum rozhodnutí v přezkumném řízení, které se 
zahajuje usnesením ve lhůtách podle § 96 odst. 1 správního řádu, a odlišné (zjednodušené) podmínky pro 
přezkum rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení, kdy se usnesení o zahájení řízení nevydává, ale 
prvním úkonem je až vydání rozhodnutí ve věci podle § 97 odst. 3 správního řádu. Stěžovatel v této 
souvislosti poukazuje též na konstantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, z níž vychází též 
stěžovatelova aplikační praxe (rozsudek ze dne 22. 12. 2010, č. j. 1 As 68/2010 – 60, rozsudek ze dne  
2. 11. 2012, č. j. 8 As 58/2010 - 66), a dle které se lhůty ve smyslu § 96 odst. 1 správního řádu ve 
zkráceném přezkumném řízení neuplatní; rozhodnutí podle § 98 správního řádu nutno vydat  
v patnáctiměsíční lhůtě podle § 97 odst. 2 správního řádu.  
Žalobce ve svém vyjádření uvedl, že se plně ztotožňuje s právní argumentací Městského soudu v Praze. 
Kromě toho upozornil, že v dalším řízení před správními orgány ČIŽP vydala nejprve dne 18. 4. 2011 
rozhodnutí č. j. ČIŽP/46/OOH/SR/01/1009657.018/11/HPS, kterým byla žalobci za shora uvedené 
delikty opětovně uložena pokuta ve výši celkem 34.000 Kč. K odvolání žalobce pak stěžovatel dne 20. 6. 
2011 rozhodnutím č. j. 1100/560/11, 41116/ENV/11, sp. zn. OH/17/11, opět zrušil rozhodnutí ČIŽP ze 
dne 18. 4. 2011 a řízení o deliktu zastavil, neboť shledal, že prekluzívní lhůta pro uložení pokuty již 
skutečně uplynula, a to dne 6. 4. 2011. Uvedené rozhodnutí stěžovatele nabylo právní moci dne 12. 7. 
2011. Žalobce tak dovodil, že byl stěžovatelem uspokojen dle § 62 s. ř. s., a navrhl, aby soud řízení 
zastavil. 
 
II. Důvody předložení věci rozšířenému senátu 
Při předběžném posouzení věci rozhodující druhý senát shledal, že ke sporné právní otázce existuje 
konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu, podle níž lhůty uvedené v § 96 odst. 1 správního řádu 
se ve zkráceném přezkumném řízení neuplatní, neboť to se na rozdíl od „řádného“ přezkumného řízení 
nezahajuje vydáním usnesení podle uvedeného ustanovení. V tomto typu řízení je totiž prvním úkonem 
samotné vydání rozhodnutí ve smyslu § 98 správního řádu. Proto se zde uplatní pouze lhůta patnácti 
měsíců pro vydání rozhodnutí dle § 97 odst. 2 správního řádu. Tento závěr plyne např. z rozsudků 
Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2010, č. j. 1 As 68/2010 – 60, ze dne 1. 3. 2011, č. j. 1 As 
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8/2011 – 64, nebo ze dne 2. 11. 2012, č. j. 8 As 57/2010 – 56 a č. j. 8 As 58/2010 – 66. V uvedených 
rozsudcích však nebyl tento závěr blíže odůvodněn. Stejný názor zastávala donedávna také doktrína (srov. 
Vedral, J.: Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006, s. 590). 
Při předběžné poradě dospěl druhý senát k závěru, že se s výše uvedeným názorem obsaženým  
v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu neztotožňuje, a že se hodlá od něj odchýlit. Podle § 17 odst. 1 
s. ř. s. tedy věc postoupil rozšířenému senátu. Uvedl, že jakkoli se odborná komentářová literatura  
v názoru na tuto otázku různí, část se ztotožnila se závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu 
řádu ze dne 26. 3. 2010, č. 89/2010, podle něhož se subjektivní i objektivní lhůta uvedená v § 96 odst. 1 
správního řádu vztahuje i na zkrácené přezkumné řízení podle § 98 správního řádu. K tomu druhý senát 
poukázal na nové vydání komentáře J. Vedrala ke správnímu řádu (Vedral, J.: Správní řád. Komentář. II. 
aktualizované a rozšířené vydání. Bova Polygon, Praha 2012, s. 859 - 853), kde autor rovněž přijal názor 
prezentovaný poradním sborem. Druhý senát má za to, že splnění lhůt pro zahájení přezkumného řízení 
dle § 96 odst. 1 správního řádu lze podřadit pod pojem „ostatní podmínky pro přezkumné řízení“, které 
musí být dle § 98 věty prvé správního řádu splněny, aby bylo možné provést zkrácené přezkumné řízení. 
Proto i na zkrácené přezkumné řízení je třeba aplikovat lhůty uvedené v § 96 odst. 1 správního řádu. 
 
III. Posouzení věci rozšířeným senátem 
III.1. Pravomoc rozšířeného senátu 
Rozšířený senát nejprve zvážil, zda má pravomoc rozhodnout spornou právní otázku. 
V rozsudku ze dne 22. 12. 2010, čj. 1 As 68/2010-60, bod 20, Nejvyšší správní soud vyslovil tento názor: 
„V neposlední řadě je potřeba vypořádat se s namítaným porušením týkajícím se zkráceného 
přezkumného řízení dle § 98 správního řádu, tedy zodpovědět, zda v daném případě byly splněny 
podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Ze spisu vyplývá, že porušení právního předpisu bylo zjevné ze 
spisových materiálů. Zákonná ustanovení hovoří o tom, že prvním úkonem správního orgánu je vydání 
rozhodnutí dle § 97 odst. 3. Jediná limitující lhůta pro vydání takového rozhodnutí je stanovena na 15 
měsíců ode dne uplynutí právní moci ve věci v § 97 odst. 2, která byla v příslušném případě změny 
rozhodnutí dodržena. Pro zkrácené přezkumné řízení se lhůta požadovaná v § 96 odst. 1 správního řádu 
neuplatní.“ Tento názor Nejvyšší správní soud zopakoval i v rozsudku ze dne 2. 11. 2012, čj. 8 As 
57/2010-56, kde v bodě 26 uvedl: „Zkrácené přezkumné řízení upravené v § 98 správního řádu se na 
rozdíl od ‘klasického‘ přezkumného řízení nezahajuje vydáním usnesení podle § 96 odst. 1 správního 
řádu. Lhůty podle posledně uvedeného ustanovení se proto ve zkráceném řízení neuplatní. Prvním 
úkonem je zde až samotné rozhodnutí ve věci, které je třeba v souladu s § 97 odst. 2 správního řádu vydat 
do patnácti měsíců od právní moci přezkoumávaného rozhodnutí.“ 
Naproti tomu druhý senát má za to, že i v případě zkráceného přezkumného řízení podle § 98 správního 
řádu je třeba toto řízení zahájit, tj. vydat rozhodnutí podle § 97 odst. 3 správního řádu, ve lhůtách 
uvedených v § 96 odst. 1 správního řádu. 
Názor druhého senátu je tedy neslučitelný s názorem uvedeným v citovaných rozsudcích prvého a osmého 
senátu. Jsou proto dány podmínky pravomoci rozšířeného senátu podle § 17 odst. 1 s. ř. s. 
Překážkou pro rozhodnutí rozšířeného senátu ve věci nejsou ani žalobcem dovozované důvody pro postup 
podle § 62 a § 47 písm. b) s. ř. s. z důvodu uspokojení žalobce dalším rozhodnutím stěžovatele. I pokud 
rozšířený senát odhlédne od toho, že žalobcem uváděné rozhodnutí stěžovatele ze dne 20. 6. 2011 nelze 
považovat za nové rozhodnutí nebo jiný úkon odpůrce ve smyslu § 62 odst. 1 s. ř. s., neboť se jedná  
o rozhodnutí vydané sice ve stejném řízení, avšak řešící jiné otázky za jiných skutkových okolností, i od 
toho, že nebyl splněn postup na návrh stěžovatele podle § 62 odst. 2 až 5 s. ř. s., je aplikace institutu 
uspokojení navrhovatele v řízení o kasační stížnosti z povahy věci vyloučena (srov. rozsudky Nejvyššího 
správního soudu ze dne 29. 10. 2007, č. j. 8 Afs 37/2007 - 112, a ze dne 17. 10. 2013, č. j. 6 Ads 
3/2013 - 41). 
III.2. Posouzení věci 
Podle § 96 odst. 1 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení (…) vydat nejdéle do 2 
měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, 
nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.  
Podle § 97 odst. 2 správního řádu rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po 
uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Probíhá-li přezkumné řízení, správní orgán je 
usnesením zastaví. Usnesení se pouze poznamená do spisu. 
Podle § 98 správního řádu platí: jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou 
splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, může příslušný 
správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení. Dokazování se neprovádí. Prvním úkonem správního 
orgánu při zkráceném přezkumném řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3. 
Rozšířený senát se zabýval přezkumným řízením a rozhodnutími vydávanými v tomto řízení (respektive 
obdobným institutem přezkumu mimo odvolací řízení upraveným v § 65 a násl. správního řádu z roku 
1967) již v rozsudku ze dne 28. 8. 2007, č. j. 4 As 31/2006 - 73, č. 1513/2008 Sb. NSS. Zde dospěl  
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k názoru, že „rozhodnutí správních orgánů, vydaná podle § 65 odst. 2 správního řádu z roku 1967, jimiž 
byla mimo odvolací řízení zrušena nebo změněna pravomocná rozhodnutí ve správním řízení, jsou 
rozhodnutími ve smyslu § 65 s. ř. s., a podléhají soudnímu přezkumu“, a to proto, že „posuzované 
rozhodnutí správního orgánu zasahuje do subjektivních práv účastníků, nabytých v původním pravomocně 
skončeném správním řízení.“ 
Správní řád jako zvláštní prostředek dozorčího práva upravuje možnost z moci úřední přezkoumat 
pravomocná rozhodnutí v přezkumném řízení. Zákon rozlišuje dva typy přezkumného řízení a to „řádné“ a 
zkrácené. „Řádné“ přezkumné řízení podle § 94 a násl. správního řádu se zahajuje usnesením, které lze 
vydat v subjektivní lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu zahájení dozvěděl,  
a v objektivní lhůtě jednoho roku od právní moci rozhodnutí ve věci (§ 96 odst. 1 správního řádu). 
Rozhodnutí, jímž se ruší nebo mění přezkoumávané rozhodnutí, je nutno vydat ve lhůtě patnácti měsíců 
od právní moci tohoto rozhodnutí (§ 97 odst. 2 správního řádu). Z procesně ekonomických důvodů správní 
řád v § 98 upravuje také tzv. zkrácené přezkumné řízení, které lze provést za splnění tří podmínek:  
(i) porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu, (ii) jsou splněny ostatní podmínky pro 
přezkumné řízení a (iii) není zapotřebí vysvětlení účastníků. Prvním úkonem správního orgánu při 
zkráceném přezkumném řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3 správního řádu. 
Ústavní soud ve své judikatuře aplikuje mj. zásadu materiálního právního státu dovozovanou z čl. 1 Ústavy 
České republiky. V nálezu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05, Ústavní soud uvedl: „Materiální právní 
stát je vystavěn mimo jiné na důvěře občanů v právo a právní řád. Podmínkou takové důvěry je stabilita 
právního řádu a dostatečná míra právní jistoty občanů. Stabilita právního řádu a právní jistota je 
ovlivňována nejen legislativní činností státu (tvorbou práva), ale též činností státních orgánů aplikujících 
právo (…)“. Právní jistota občanů vyžaduje rovněž ochranu práv nabytých v dobré víře. Z těchto důvodů 
procesní předpisy, včetně správního řádu, upravují právní moc rozhodnutí. Doktrína rozlišuje formální a 
materiální aspekt právní moci. Právní moc ve formálním smyslu je stav, kdy rozhodnutí již nelze 
přezkoumat, změnit či zrušit na základě řádného opravného prostředku (zpravidla nastává následkem 
doručení rozhodnutí účastníkům a absencí opravných prostředků, které buď nejsou přípustné, byly 
neúspěšně vyčerpány, nebo nebyly využity). Materiální právní mocí se pak rozumí závaznost rozhodnutí 
pro účastníky a pro správní orgány. V důsledku této závaznosti již obecně není možné o stejné otázce 
znovu rozhodovat (res administrata). Pravomocné rozhodnutí lze zrušit či změnit pouze výjimečně za 
splnění podmínek stanovených právními předpisy (např. na základě mimořádných opravných prostředků). 
Takovou výjimečnou možnost revize pravomocného rozhodnutí správního orgánu představuje i přezkumné 
řízení. Zákonodárce si byl vědom problematičnosti tohoto institutu právě ve vztahu k zásadě 
demokratického právního státu a z ní vyplývající ochrany právní jistoty a nabytých práv, proto jej oproti 
předchozí úpravě obsažené ve správním řádu z roku 1967 omezil a svázal s řadou striktních podmínek, 
mezi nimiž lze jmenovat právě lhůty a příkaz šetřit práv nabytých v dobré víře a proporcionality obsažený  
v § 94 odst. 4 správního řádu. 
Při zohlednění těchto obecných zásad je třeba přistoupit i k posouzení sporné právní otázky. Pokud je 
přezkumné řízení chápáno jako výjimečný institut zasahující do právní jistoty a nabytých práv založených 
pravomocným rozhodnutím správního orgánu, je nezbytné podmínky pro aplikaci tohoto výjimečného 
institutu vykládat restriktivně (výjimky je třeba vykládat úzce). 
Zkrácené přezkumné řízení navíc představuje výjimku z obecného „řádného“ přezkumného řízení. Není 
důvod, proč právní jistotu účastníků v případě zkráceného přezkumného řízení omezovat více než  
v případě „řádného“ přezkumného řízení, které nelze zahájit po uplynutí lhůt uvedených v § 96 odst. 1 
správního řádu. „Řádné“ přezkumné řízení navíc podstatně více šetří práva účastníků, neboť se před 
vydáním rozhodnutí podle § 97 odst. 3 správního řádu mohou vyjádřit mj. k správním orgánem 
spatřované nezákonnosti pravomocného přezkoumávaného rozhodnutí a k otázce zásahu do práv 
nabytých v dobré víře a proporcionality. Naproti tomu v případě zkráceného přezkumného řízení jsou 
účastníci postaveni před hotovou věc, neboť prvním úkonem, který je jim intimován, je až rozhodnutí  
o změně či zrušení pravomocného přezkoumávaného řízení. V důsledku právního názoru, který aplikaci 
lhůt dle § 96 odst. 1 správního řádu ve zkráceném přezkumném řízení vylučoval, je toto výjimečné 
zkrácené přezkumné řízení pro přezkumný orgán „komfortnější“. V případě, že zjistí informaci, která 
nasvědčuje, že pravomocné rozhodnutí je nezákonné, není totiž nucen postupovat rychle a efektivně a 
šetřit práva účastníků a dotčených osob tím, že by v přísných lhůtách dle § 96 odst. 1 správního řádu 
zahájil „řádné“ přezkumné řízení a účastníkům by tak umožnil se vyjádřit, nýbrž může spoléhat, že  
v mnohem benevolentnější lhůtě dle § 97 odst. 2 správního řádu vyřídí věc „od stolu“. 
Jak správně poukázal předkládající senát, aplikaci lhůt vyplývajících z § 96 odst. 1 správního řádu i na 
zkrácené přezkumné řízení nasvědčuje i znění § 98 věty prvé správního řádu, která pro provedení 
zkráceného přezkumného řízení vyžaduje splnění ostatních podmínek pro přezkumné řízení, kterými je 
třeba rozumět právě dodržení lhůt uvedených v § 96 odst. 1 správního řádu. 
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Z těchto důvodů se rozšířený senát přiklonil k názoru předkládajícího senátu, že rozhodnutí ve zkráceném 
přezkumném řízení dle § 98 správního řádu je možné vydat pouze ve dvouměsíční subjektivní lhůtě a 
roční objektivní lhůtě vyplývající z § 96 odst. 1 správního řádu. 
III.3. Shrnutí 
Rozšířený senát shrnuje, že rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení dle § 98 správního řádu je 
možné vydat pouze ve dvouměsíční subjektivní lhůtě a roční objektivní lhůtě vyplývající z § 96 odst. 1 
správního řádu. 
IV. Závěr 
Jelikož se jednalo o jedinou právní otázku významnou pro posouzení věci samé a stěžovatel v kasační 
stížnosti uplatnil pouze námitku nesprávného právního posouzení otázky aplikovatelnosti lhůt dle § 96 
správního řádu na zkrácené přezkumné řízení, rozhodl rozšířený senát rozsudkem v souladu  
s ustanovením § 71 odst. 2 písm. a) Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu. V souladu se zaujatým 
právním názorem dospěl k závěru, že městský soud posoudil žalobu správně a kasační stížnost je 
nedůvodná. Proto podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s. kasační stížnost zamítl. 
(…) 
 
 
 

666633  
 
Správní trestání: ústní jednání; doručování předvolání 
 
k ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 360/1999 
Sb. 
 

  
ÚÚssttnníí  jjeeddnnáánníí  vvee  vvěěccii  oobbvviinněěnníí  zz  ppřřeessttuuppkkuu  ddllee  §§  7744  ooddsstt..  11  zzáákkoonnaa  čč..  220000//11999900  SSbb..,,    
oo  ppřřeessttuuppccíícchh,,  nneenníí  zzpprraavviiddllaa  ppřřííppaaddeemm,,  kkddyy  mmáá  úúččaassttnnííkk  vv  řříízzeenníí  nněěccoo  oossoobbnněě  vvyykkoonnaatt  ((§§  3344  
ooddsstt..  22  sspprráávvnnííhhoo  řřáádduu  zz  rrookkuu  22000044))..  NNeenníí  vvaaddoouu  řříízzeenníí,,  ppookkuudd  jjee  ppřřeeddvvoolláánníí  vv  ttaakkoovvéémm  ppřřííppaadděě  
ddoorruuččeennoo  ppoouuzzee  zzáássttuuppccii  oobbvviinněěnnééhhoo..    
  
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 24. července 2014, č.j. 4 As 120/2014 – 21) 
(Dostupné na www.nssoud.cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
č. 11/2014, rozsudek č. 3106) 
  
Přehled dosavadního řízení 
Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 1. 2013, č. j. 13250/DS/2012-8/SR, zamítl odvolání žalobce a potvrdil 
rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové (dále též „správní orgán prvního stupně”) ze dne 6. 11. 2012, 
č. j. P/615/2012/OS1/Jad, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 
písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu). Přestupku se žalobce dle správního orgánu prvního stupně dopustil 
tím, že porušil ustanovení § 18 odst. 3 cit. zákona, když dne 16. 2. 2012 v 17:33 hodin při řízení 
motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, registrační značky X, na dálnici D 11 na 76,5 km  
v katastru obce D., ve směru jízdy na Hradec Králové nerespektoval nejvyšší dovolenou rychlost jízdy 130 
km/h, přičemž silničním rychloměrem POLCAM PC 2006 mu byla naměřena rychlost jízdy 192 km/h, 
která po odečtení možné odchylky silničního měřidla (± 3%) byla stanovena na 186 km/h. Správní orgán 
prvního stupně za tento přestupek žalobci podle § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, a § 125c odst. 4 písm. d) zákona o silničním provozu uložil pokutu ve výši 8.000 Kč, 
zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu deset měsíců s účinností ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále mu podle § 79 odst. 1 zákona o přestupcích a § 1 odst. 1 
vyhlášky č. 231/1996 Sb. uložil povinnost nahradit náklady správního řízení ve výši 1000 Kč. 
Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nepřisvědčil odvolacím námitkám žalobce. Konstatoval, že 
žalobce ve správním řízení zastupoval advokát Mgr. Jan S. na základě generální plné moci a správní orgán 
prvního stupně měl shromážděny podklady, z nichž vyplývalo, že se žalobce dopustil uvedeného 
přestupku. Správní orgán prvního stupně dne 11. 10. 2012 obdržel od zástupce žalobce omluvu  
z nařízeného ústního jednání, v níž uvádí, že žalobce je od 5. 10. 2012 v pracovní neschopnosti. K této 
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omluvě bylo přiloženo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ze dne 8. 10. 2012, č. B 6463923, 
vystavené MUDr. R. P., praktickým lékařem. Z nařízeného jednání se omluvil také zástupce obviněného  
s tím, že bez přítomnosti obviněného by jeho účast na jednání byla bezpředmětná. Správní orgán prvního 
stupně předmětnou omluvu nepovažoval za řádnou, neboť osobní přítomnost žalobce nebyla nutná.  
Z obsahu správního spisu není patrno, že by správní orgán prvního stupně hodlal v průběhu ústního 
jednání provést výslech obviněného, resp. že by tento výslech byl nezbytný pro správné a úplné zjištění 
skutkového stavu. Správní orgán prvního stupně totiž měl k dispozici řadu důkazů, které spáchání 
přestupku žalobcem dostatečně prokazovaly. Podle žalovaného v případě ústního jednání není nezbytné, 
aby se ho obviněný z přestupku účastnil a zákonná úprava proto ani nepožaduje doručování přímo 
obviněnému za situace, kdy je řádně zastoupen. Nebylo tedy nutné provádět výslech žalobce a jeho práva 
dle § 36 správního řádu za něj mohl vykonat jeho zástupce. Vzhledem k tomu, že výslech žalobce nebyl 
nutný, shledal žalovaný nedostatečnou rovněž omluvu zástupce žalobce. Žalovaný dále poukázal na 
skutečnost, že žalobce byl celkem čtyřikrát předvolán k ústnímu jednání, přičemž byl vždy výslovně 
poučen o svých právech a měl tak dostatečnou možnost je uplatňovat. V den, kdy se mělo konat ústní 
jednání, však byl žalobce pokaždé v pracovní neschopnosti. Dosavadní průběh správního řízení tak podle 
žalovaného nasvědčuje tomu, že žalobce se snaží o prodlužování řízení s cílem dosáhnout zániku 
odpovědnosti za spáchání přestupku. Žalovaný uzavřel, že žalobce se po celou dobu řízení uchyluje  
k omluvám na základě onemocnění právě v den nařízených jednání, kterými maří řádné projednání věci a 
zneužívá své právo na omluvu z jednání. 
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, v níž namítal, že správní orgán prvního stupně se 
dopustil řady procesních pochybení, především nerespektoval právo žalobce osobně se zúčastnit 
projednání přestupku, z něhož je obviněn a nedal mu tudíž ani prostor se na místě vyjádřit k prováděným 
důkazům, reagovat na ně, vyjádřit se k nim a navrhnout případné další důkazy. Správní orgán prvního 
stupně měl podle žalobce přihlédnout k jeho omluvě z jednání, v níž opakovaně uvedl, že si přeje se 
osobně ústního jednání zúčastnit za přítomnosti svého zástupce a ke všemu se na místě vyjádřit. Toto 
právo žalobce je správní orgán povinen respektovat. V opačném případně hrubě zasahuje do procesních 
práv účastníka řízení. Žalobce upozornil na skutečnost, že k jednání nebyl pozván a obeslán byl pouze 
jeho zástupce. Vyjádřil přesvědčení, že správní orgán prvního stupně měl právo konat ústní jednání bez 
jeho přítomnosti pouze v případě, kdy by se svého práva na účast u jednání vzdal, nebo kdyby se 
nedostavil bez řádné omluvy nebo jiného závažného důvodu. Žalobce se však řádně omluvil a doložil 
závažný důvod své omluvy. Stejně tak se omluvil i jeho zástupce a současně vysvětlil správnímu orgánu, 
že jeho přítomnost nemá bez přítomnosti žalobce smysl.  
Žalobce dále poukázal na skutečnost, že důvodem jeho omluvy z jednání byla pracovní neschopnost 
doložená lékařským potvrzením. Omluvu zaslal správnímu orgánu včas a s dostatečným odůvodněním, 
proto ji žalobce považuje za řádnou. Správní orgán prvního stupně nesdělil, že by omluvu neakceptoval. 
Proto žalobce stejně jako v předcházejícím řízení a s ohledem na právní závěr uvedený v předcházejícím 
rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8. 2012 (v němž je výslovně uvedeno, že v projednávané věci je nutné 
provést nové ústní jednání, při kterém bude přítomen žalobce a jeho zástupce), očekával, že ústní jednání 
nebude konáno. Správní orgán prvního stupně tak porušil zásadu předvídatelnosti zakotvenou  
v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu. 
Závěr žalovaného o účelovosti svého postupu označil žalobce za hrubý a necitlivý, neboť žalovaný takto 
bez dalšího hodnotí žalobcovy vážné zdravotní problémy. V souvislosti se závěrem žalovaného, že neúčast 
žalobce na ústním jednání nemohla za dané důkazní situace ohrozit řízení, žalobce uvedl, že správní orgán 
za situace, kdy si účastník řízení vymínil, že se chce jednání osobně zúčastnit, nemůže rozhodnout v jeho 
nepřítomnosti. K závěru žalovaného, že se mohl v době své pracovní neschopnosti u ústního jednání 
nechat zastoupit svým zástupcem, žalobce uvedl, že si zvolil zástupce, aby ho zastupoval ve smyslu 
procesněprávním, ale nemůže ho zastoupit ve smyslu objasnění skutku, neboť u skutku nebyl a nemůže 
tak k němu cokoli vypovídat. To může učinit pouze sám žalobce. Žalobce uzavřel, že žalovaný nesplnil 
povinnost umožnit účastníkovi řízení účast u jednání, čímž zasáhl do jeho práva vyplývajícího z čl. 38 odst. 
2 Listiny základních práv a svobod. Navrhl, aby krajský soud rozhodnutí správních orgánů obou stupňů 
zrušil., Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 24. 4. 2014, č. j. 51 A 8/2013 – 46 rozhodnutí 
správních orgánů obou stupňů zrušil, věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a uložil mu zaplatit žalobci 
náklady řízení ve výši 10.800 Kč k rukám jeho zástupce, a to do 8 dnů od právní moci tohoto rozsudku. 
Krajský soud nejprve zrekapituloval dosavadní vývoj věci a poté s přihlédnutím k judikatuře Evropského 
soudu pro lidská práva a nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2004, sp. zn. II. ÚS 788/02, konstatoval, 
že žalobce měl v řízení o přestupku, který mu byl kladen za vinu, právo, aby věc byla projednána v jeho 
přítomnosti, tj. měl právo být přítomen ústnímu jednání o přestupku podle § 74 odst. 1 přestupkového 
zákona, ledaže by odmítl, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit, nebo se nedostavil bez náležité 
omluvy či důležitého důvodu. Žalobce se od samého počátku řízení tohoto svého práva výslovně domáhal 
a nemohla na něm proto nic změnit ani okolnost, že měl zároveň zvoleného zástupce. Krajský soud 
poukázal na skutečnost, že k jednáním nařízeným na dny 11. 4. 2012 a 9. 5. 2012 správní orgán prvního 
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stupně obesílal jak žalobce, tak i jeho zástupce. Nevysvětlil přitom, zda tak činil proto, že měl v úmyslu 
žalobce vyslechnout či zda jej k tomu nutila tehdejší důkazní situace. Změnu svého postupu v tomto 
ohledu správní orgán prvního stupně neobjasnil.  
Krajský soud dále uvedl, že obviněný z přestupku má vždy právo být osobně přítomen projednání své věci 
za podmínek stanovených § 74 odst. 1 přestupkového zákona, a to bez ohledu na to, zda je či není 
souběžně zastoupen zástupcem na základ plné moci. Správní orgán prvního stupně však takto 
nepostupoval, když přes výslovný požadavek žalobce na jeho osobní účast při projednávání přestupku 
ztotožnil jeho postavení s postavením jeho zástupce, jak mu ostatně žalobce důvodně vytýkal v žalobě.  
I při odhlédnutí od otázky, jakým způsobem měl být žalobce k ústnímu jednání nařízenému na den 10. 10. 
2012 předvolán, zda osobně či pouze prostřednictvím svého zástupce, krajský soud shledal, že se ho 
žalobce nemohl zúčastnit z řádně doloženého objektivního důvodu spočívajícím v nemoci spojené  
s pracovní neschopností. Správní orgán prvního stupně přitom o nemoci žalobce věděl den před konáním 
ústního jednání z faxového podání. Tuto skutečnost však přešel s tím, že do jeho skončení spojeného  
s dokazováním (dne 10. 10. 2012) nebylo faxové podání potvrzeno. Omluvu žalobce krajský soud 
vyhodnotil jako dostatečnou a řádnou. Správní orgán prvního stupně projednal přestupek dne 10. 10. 
2012 a ve věci rozhodl až dne 6. 11. 2012, takže měl dostatek času uvedené skutečnosti seznat. Za 
nepatřičné krajský soud označil, že správní orgány zpochybňovaly zdravotní stav žalobce za situace, kdy 
ten své pracovní neschopnosti vždy řádně doložil, stejně jako spekulace, že se tím žalobce vyhýbá postihu, 
a to i s přihlédnutím k tomu, že jde o případ, který se vymyká běžné praxi. Na orgánech veřejné správy 
však podle krajského soudu je, aby se s jakoukoliv procesní taktikou vypořádaly zákonným způsobem,  
k čemuž však v dané věci nedošlo. 
S ohledem na výše uvedené krajský soud uzavřel, že správní orgán prvního stupně projednal přestupkovou 
věc žalobce v jeho nepřítomnosti, aniž by pro to byly splněny podmínky § 74 odst. 1 přestupkového 
zákona, čímž došlo i k porušení základního práva žalobce na projednání věci v jeho přítomnosti podle čl. 
38 odst. 2 Listiny. Tento deficit pak nemohlo odstranit ani oznámení správního orgánu prvního stupně  
o ukončení dokazování a poučení ze dne 16. 10. 2012 o možnosti seznámit se s podklady pro vydání 
rozhodnutí. Řízení o přestupku před správním orgánem prvního stupně tak bylo postiženo podstatnou 
vadou řízení, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí. Žalovaný však tuto vadu nezjistil a neodstranil.  
Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalovaný (dále též „stěžovatel”) včas kasační stížnost  
z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. 
s.“). Stěžovatel předeslal, že v posuzované věci je třeba zabývat se tím, zda byly splněny podmínky pro 
projednání přestupku v nepřítomnosti žalobce a tím, zda se žalobce, resp. jeho zástupce včas a náležitým 
způsobem omluvili. Podle stěžovatele správní orgán prvního stupně postupoval obdobně jako ve věci, 
kterou se Nejvyšší správní soud zabýval v rozsudku ze dne 23. 12. 2013, č. j. 8 As 53/2013 – 37 a 
poukázal na závěry v tomto rozsudku uvedené.  Z postupu žalobce je podle stěžovatele patrná snaha  
o obstrukci, kterou chtěl dosáhnout uplynutí prekluzivní lhůty podle § 20 zákona o přestupcích. V této 
souvislosti stěžovatel poukázal na závěry uvedené v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 
2011, č. j. 2 As 111/2011 – 56, dle kterého je třeba rozlišit mezi výslechem obviněného a účastí 
obviněného při ústním jednání. Obviněný z přestupku má nepochybně svá zaručená práva, která však 
může uplatnit také prostřednictvím svého zástupce. Správní orgán prvního stupně podle žalovaného 
nepochybil, když žalobce nepředvolal k ústnímu jednání, jelikož neúčast žalobce mu nebránila  
v uskutečnění jednání a za dané důkazní situace nemohla ohrozit cíl řízení. Pro posouzení podmínek pro 
postup podle § 74 odst. 1 zákona o přestupcích tak byla rozhodná pouze omluva zástupce. Nemožnost 
účasti žalobce přitom nebyla způsobilá omluvit jeho zástupce, který mohl všechna práva účastníka řízení 
vykonat za zástupce a mohl případně navrhnout i výslech žalobce. Jiný důvod, který by mu znemožňoval 
účast na ústním jednání, zástupce žalobce neuvedl. V souvislosti s významem omluv z úředních jednání 
pro zachování práva na řádný proces stěžovatel poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
14. 5. 2009, č. j. 7 As 28/2009 – 99. Stěžovatel dále krajskému soudu vytknul, že se nezabýval tím, že 
správní orgán prvního stupně měl k dispozici řadu důkazů, které spáchání přestupku žalobcem 
dostatečným způsobem prokazovaly, a nepřihlédl ke skutečnosti, že žalobce si na začátku řízení zvolil 
zástupce, prostřednictvím kterého mohl uplatňovat veškerá svá práva. Stěžovatel upozornil na závěry, 
které k institutu zastupování vyslovil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 
100/2008 – 61, z nichž vyvodil, že účastník řízení i jeho zástupce by si měli být vědomi toho, že pokud 
není účast účastníka řízení na jednání zcela nezbytná, může správní orgán rozhodnout v jeho 
nepřítomnosti. Krajský soud se však omluvou zástupce žalobce nezabýval. S ohledem na výše uvedené 
stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu zrušil a 
věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalobce se ke kasační stížnosti nevyjádřil. 
 
II. 
Posouzení kasační stížnosti 
Stěžovatel se v kasační stížnosti dovolává důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. 
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Podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. lze kasační stížnost podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti 
spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné posouzení 
právní otázky soudem v předcházejícím řízení by muselo spočívat v tom, že na správně zjištěný skutkový 
stav je aplikován nesprávný právní předpis, popř. je sice aplikován správný právní předpis, ale tento je 
nesprávně vyložen. 
Kasační stížnost je důvodná. 
Z provedené rekapitulace je zřejmé, že v posuzované věci se jedná především o posouzení otázky, zda  
v posuzované věci byly splněny podmínky § 74 odst. 1 zákona o přestupcích pro projednání věci bez 
přítomnosti žalobce. Nejvyšší správní soud při posouzení této otázky vycházel z níže uvedené ustálené 
judikatury Nejvyššího správního soudu, na kterou přiléhavě poukázal stěžovatel v kasační stížnosti, 
přičemž neshledal žádný důvod se od této judikatury odchýlit. 
V rozsudku ze dne 20. 10. 2011, č. j. 2 As 111/2011 – 56 (všechna zde uváděná rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz), Nejvyšší správní soud vyslovil, „že podle ustanovení  
§ 74 zákona o přestupcích koná o přestupku správní orgán v prvním stupni ústní jednání; v nepřítomnosti 
obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se  
k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu. Ve shodě se 
žalovaným soud konstatuje, že z obsahu správního spisu není patrno, že by správní orgán I. stupně hodlal  
v průběhu ústního jednání provést výslech žalobce, tzn. obviněného, resp. že by tento výslech byl nezbytný 
pro správné a úplné zjištění skutkového stavu. Jak totiž plyne ze spisu, správní orgán měl k dispozici řadu 
důkazů, které spáchání přestupku žalobcem dostatečně prokazovaly. 
Ve shodě se stěžovatelem má rovněž Nejvyšší správní soud za to, že krajský soud dostatečně od sebe 
neodlišil potřebu výslechu účastníka od nutnosti konat ústní jednání před správním orgánem. V případě 
ústního jednání totiž skutečně není nezbytné, aby se ho obviněný fyzicky účastnil a zákonná úprava proto 
ani nepožaduje doručování předvolání přímo jemu za situace, kdy je řádně zastoupen. Krajský soud se 
mýlí, pokud dospěl k závěru, že práva zakotvená v ustanovení § 36 správního řádu jsou právy výlučně 
účastníka řízení samotného a nemůže je proto vykonat jeho zástupce. Jestliže totiž podle tohoto 
zákonného ustanovení platí, že účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, mohou požadovat  
o poskytnutí informací a musí jim být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se  
k podkladům rozhodnutí, jedná se ve všech případech z povahy věci o práva, která mohou využít účastníci 
řízení jak sami, tak také prostřednictvím svých zástupců. Z citovaného ustanovení tak nelze dovodit, že se 
jedná o případ, kdy má obviněný v řízení něco vykonat osobně ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 
správního řádu, a tedy že správní orgán nemůže komunikovat pouze s jeho zástupcem, nýbrž musí 
předvolání k ústnímu jednání doručit též obviněnému.  
Za podstatnou pak považuje zdejší soud především skutečnost, že v důsledku nedoručení předmětného 
předvolání přímo žalobci nemohla být porušena jeho práva na spravedlivé projednání věci, jelikož veškerá 
svoje procesní práva měl možnost uplatňovat osobně anebo prostřednictvím svého zástupce. Ze správního 
spisu plyne, že celkem ve třech případech byl žalobce předvolán k ústnímu jednání, vždy byl výslovně 
poučen o svých právech a měl tak dostatečnou možnost je uplatňovat. Jejich uplatňování zákonem 
předvídaným způsobem však přitom nutně zůstává toliko jeho právem, nikoliv povinností.“ 
V rozsudku ze dne 23. 12. 2013, č. j. 8 As 53/2013 – 37, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že  
„v případě ústního jednání není pro uplatnění procesních práv účastníka řízení nezbytná jeho osobní účast. 
Povaha těchto práv nevyžaduje osobní úkon účastníka, ale účastník může tato práva uplatnit 
prostřednictvím svého zástupce, který může navrhovat důkazy, seznámit se s podklady pro rozhodnutí a 
vyjádřit se k nim, klást svědkům otázky atd. Z úkonů zástupce pak vznikají práva a povinnosti přímo 
zastoupenému (§ 34 odst. 1 správního řádu). Podmínka osobní účasti obviněného při jednání nevyplývá 
ani z čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podle něhož má každý 
obviněný právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru. Pokud je tedy 
obviněný zastoupen, zpravidla postačí, pokud se ústního jednání zúčastní pouze jeho zástupce. 
Osobní účast obviněného, který je zastoupen, by byla vyžadována pouze tehdy, vyvstala-li by potřeba 
jej vyslechnout z důvodu zjištění skutkového stavu. V této souvislosti Nejvyšší správní soud připomíná, že 
správní orgán může požadovat osobní konání zastoupeného v řízení jen tehdy, je-li k tomu oprávněn na 
základě zákona. 
Správní orgán tedy může účastníka předvolat k výslechu pouze tehdy, pokud je jeho osobní účast nutná 
pro dosažení cíle řízení, tedy pro zjištění skutkového stavu (blíže viz např. rozsudek ze dne 17. 12. 2008, 
čj. 1 As 100/2008 – 61).“ 
Z protokolu o ústním jednání ze dne 10. 10. 2012 vyplývá, že správní orgán prvního stupně nepovažoval 
za nutné provést výslech žalobce, neboť shromážděné důkazy, jejichž výčet je v protokolu zaznamenán, 
považoval za dostatečné k řádnému zjištění skutkového stavu. 
Žalobce v omluvě doručené správnímu orgánu dne 9. 10. 2012 uvedl, že má chřipku, tudíž je pro své okolí 
vysoce infekční a nemůže se nařízeného jednání zúčastnit. Zároveň žalobce projevil zájem se projednání 
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věci osobně zúčastnit a vyjádřil nesouhlas s tím, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti. Zástupce žalobce 
se z nařízeného jednání omluvil s tím, že bez přítomnosti žalobce je jeho účast na jednání bezpředmětná. 
Ve věci sp. zn. 8 As 53/2013 se tak stejně jako v posuzované věci jednalo o případ, kdy správní orgán 
doručil předvolání k ústnímu jednání pouze zástupci obviněného z přestupku, který se následně 
prostřednictvím svého zástupce z ústního jednání těsně před termínem jeho konání omluvil s tím, že má 
zájem se jednání zúčastnit, přičemž zástupce obviněného z přestupku uvedl, že jeho účast postrádá bez 
přítomnosti jeho klienta smysl. Nejvyšší správní soud proto s přihlédnutím k závěrům učiněným zdejším 
soudem v naposledy uvedeném rozsudku dospěl k závěru, že správní orgán prvního stupně nepochybil, 
pokud žalobce nepředvolal za účelem výslechu, ale zaslal předvolání k ústnímu jednání pouze jeho 
zástupci. Neúčast žalobce totiž nebránila v uskutečnění jednání a za existující důkazní situace nemohla 
ohrozit cíl předmětného řízení, neboť správní orgán prvního stupně měl ve správním spisu k dispozici řadu 
důkazů, které spáchání přestupků žalobcem dostatečně prokazovaly, a kterými ostatně provedl 
dokazování u ústního jednání v nepřítomnosti žalobce a jeho zástupce. Jednalo se např. o oznámení 
dopravního přestupku ze dne 1. 3. 2012, č. j. KRPH-37-7/PŘPR-2012-VL, úřední záznam policistů ze dne 
1. 3. 2012, č. j. KRPH-37-2/PŘPR-2012-VL a videozáznam  měření rychlosti jízdy žalobce. Osobní účast 
žalobce u jednání proto nebyla nutná.  
Za této situace je zjevné, že pro posouzení podmínek pro postup podle § 74 odst. 1 věty druhé zákona  
o přestupcích byla rozhodná pouze omluva zástupce. Jak již bylo uvedeno výše, zástupce žalobce svou 
neúčast u nařízeného jednání omlouval tím, že jeho účast nemá bez přítomnosti žalobce význam. 
Nemožnost účasti žalobce u ústního jednání zapříčiněná jeho nemocí však nebyla způsobilá omluvit také 
nepřítomnost jeho zástupce, který mohl a měl všechna práva účastníka řízení vykonat za žalobce. Nejvyšší 
správní soud se s přihlédnutím ke skutečnosti, že zástupce žalobce neuvedl žádný jiný důvod, který by mu 
znemožňoval účast na ústním jednání, plně ztotožnil se závěrem stěžovatele, že také omluva zástupce 
žalobce nebyla náležitá. 
Z výše uvedeného vyplývá, že krajský soud považoval nesprávně za rozhodnou omluvu žalobce, nikoli jeho 
zástupce a náležitě nezohlednil zásadní skutečnosti, že žalobce byl zastoupen zástupcem a jeho osobní 
účast u jednání tak nebyla s ohledem na zjištěný skutkový stav nezbytná pro zachování jeho práv 
účastníka řízení. Závěr krajského soudu, že v posuzované věci nebyly dány podmínky pro postup podle  
§ 74 odst. 1 přestupkového zákona, čímž došlo i k porušení základního práva žalobce podle čl. 38 odst. 2 
Listiny tedy, není správný. 
Nejvyšší správní soud dodává, že nelze vykládat požadavky čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod tak, že všechny tam uváděné garance musí být beze zbytku splněny v řízení  
o přestupku před správními orgány. Bylo by tak např. absurdní dovozovat porušení čl. 6 Úmluvy z toho, že 
v přestupkovém řízení nerozhoduje o obvinění nezávislý a nestranný soud, nýbrž správní orgán, který 
požadované garance nesplňuje. Pro dodržení záruk vyplývajících z čl. 6 Úmluvy v souvislosti s obviněním  
z přestupku tak zpravidla postačuje soudní přezkum rozhodnutí správních orgánů vydávaných  
v přestupkových věcech, který je vykonáván v České republice správními soudy v řízení podle § 65 a násl. 
s. ř. s. v plné jurisdikci. 
Nad rámec potřebného odůvodnění Nejvyšší správní soud dodává, že na výše uvedených závěrech nic 
nemění ani skutečnost, že žalovaný v předcházejícím rozhodnutí ze dne 8. 8. 2012, č. j. 
13250/DS/2012/SR, uložil správnímu orgánu prvního stupně provést ústní jednání za přítomnosti 
žalobce a jeho zástupce. Žalovaný totiž v tomto rozhodnutí předcházející rozhodnutí správního orgánu 
prvního stupně ze dne 5. 6. 2012, č. j. P/615/2012/OS1/Jad, zrušil, neboť je shledal překvapivým a 
nepředvídatelným na základě toho, že správní orgán prvního stupně akceptoval předcházející dvě omluvy 
žalobce z ústního jednání, avšak třetí totožnou omluvu již neakceptoval a o této skutečnosti neinformoval 
zástupce žalobce, který tak neměl možnost se o této skutečnosti dozvědět. V posuzované věci však 
správní orgán prvního stupně zástupci žalobce v Oznámení o ukončení dokazování a poučení o možnosti 
seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ze dne 16. 10. 2012, které bylo téhož dne doručeno 
zástupci žalobce do datové schránky, sdělil, že jeho omluvu z ústního jednání konaného dne 10. 10. 2012 
jako řádnou a důvodnou neuznal. Správní orgán prvního stupně tedy plně respektoval závěry uvedené ve 
shora uvedeném předcházejícím rozhodnutí žalovaného, přičemž ve svém rozhodnutí řádně zdůvodnil,  
z jakých důvodů mu neúčast žalobce a jeho zástupce při ústním jednání nebránila rozhodnout ve věci 
samé. Nejvyšší správní soud tak má za to, že nelze přisvědčit výtce žalobce uvedené v žalobě, že správní 
orgán prvního stupně porušil zásadu předvídatelnosti zakotvenou v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu. 
 
III. 
Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení 
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu 
podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, neboť zde je dán důvod kasační stížnosti 
dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. – nesprávné právní posouzení věci. 
(…) 
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666644  
 
Vyloučení rozhodnutí ze soudního přezkumu  
 
k ustanovení § 65, § 70 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

  
II..  RRoozzhhooddnnuuttíí  sspprráávvnnííhhoo  oorrggáánnuu,,  jjíímmžž  bbyylloo  vv  ooddvvoollaaccíímm  řříízzeenníí  zzrruuššeennoo  ppřřeeddcchháázzeejjííccíí  rroozzhhooddnnuuttíí  
sspprráávvnnííhhoo  oorrggáánnuu  pprrvvééhhoo  ssttuuppnněě,,  aa  vvěěcc  bbyyllaa  vvrráácceennaa  ttoommuuttoo  oorrggáánnuu  kk  ddaallššíímmuu  řříízzeenníí,,  nneenníí  
rroozzhhooddnnuuttíímm,,  kktteerrýýmm  bbyy  ssee  zzaakkllááddaallaa,,  mměěnniillaa,,  rruuššiillaa  ččii  zzáávvaazznněě  uurrččoovvaallaa  ssuubbjjeekkttiivvnníí  vveeřřeejjnnáá  
pprráávvaa  nneebboo  ppoovviinnnnoossttii  úúččaassttnnííkkůů..  
  
IIII..  RRoozzhhooddnnuuttíí  pprrvvoossttuuppňňoovvééhhoo  oorrggáánnuu  ttoottiižž  bbyylloo  ooddvvoollaaccíímm  oorrggáánneemm  zzrruuššeennoo  aa  vvrráácceennoo  
kk  nnoovvéémmuu  pprroojjeeddnnáánníí..  VV  ddaannéé  zzáálleežžiittoossttii  pprroottoo  ddoossuudd  nneebbyylloo  rroozzhhooddnnuuttoo,,  aa  ttuuddíížž  nneemmoohhlloo  ddoojjíítt  
kk  zzáássaahhuu  ddoo  ssuubbjjeekkttiivvnníícchh  hhmmoottnněěpprráávvnníícchh  oopprráávvnněěnníí  žžaalloobbccee..  AAčč  mmáá  žžaalloobbccee  zzaa  ttoo,,  žžee  kk  zzáássaahhuu  
ddoo  jjeehhoo  vveeřřeejjnnýýcchh  ssuubbjjeekkttiivvnníícchh  pprráávv  ddooššlloo  pprráávvěě  zzrruuššeenníímm  rroozzhhooddnnuuttíí,,  kktteerrýýmm  mmuu  bbyylloo  uudděělleennoo  
ppoovvoolleenníí  kk  pprroovvoozzuu  ssttaacciioonnáárrnnííhhoo  zzddrroojjee,,  nneellzzee  vvěěcc  ppoovvaažžoovvaatt  pprroo  žžaalloobbccee  zzaa  ddeeffiinniittiivvnníí,,  nneebbooťť    
oo  jjeehhoo  žžááddoossttii  bbuuddee  nnyynníí  rroozzhhooddnnuuttoo  vvee  sspprráávvnníímm  řříízzeenníí  zznnoovvuu  aa  tteepprrvvee  ttíímm  bbuuddee  ppoossttaavveennoo  nnaa  
jjiissttoo  ((ppoo  ppřřííppaaddnnéémm  oopprraavvnnéémm  pprroossttřřeeddkkuu)),,  zzddaa  ddooššlloo  kk  zzáássaahhuu  ddoo  vveeřřeejjnnýýcchh  ssuubbjjeekkttiivvnníícchh  pprráávv  
žžaalloobbccee..      

  
  
(Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. prosince 2014, č.j. 10 A 168/2014 
- 34) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích: 
Žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí 
žalovaného ze dne 13. 10. 2014, č. j. 1509/510/14, 66949/ENV/14, kterým bylo podle § 90 odst. 1 
písm. b) správního řádu zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 17. 1. 2014, č. j. 
KUJCK 4385/2014/OZZL, a věc byla vrácena prvostupňovému orgánu k novému projednání. 
Žalobce má za to, že rozhodnutí žalovaného je nezákonné z důvodů vyjádřených v žalobě, a proto navrhl 
jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku žalobě. 
V nyní projednávané právní věci bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 17. 1. 
2014, č. j. KUJCK 4385/2014/OZZL, kterým byl žalobci povolen provoz stacionárního zdroje znečišťování 
ovzduší „Třídění, drcení a sušení dřevní štěpky Domoradice“ podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Proti tomuto rozhodnutí podala dne  
18. 6. 2014 odvolání obchodní společnost Z., spol. s r. o., s tím, že je opomenutým účastníkem řízení. Na 
základě tohoto odvolání bylo prvostupňové rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 10. 2014, č. j. 1509/510/14, 66949/ENV/14, zrušeno a věc 
byla vrácena k novému projednání orgánu prvého stupně. Odvolací orgán uznal odvolatele jako účastníka 
řízení a dále prvostupňové rozhodnutí shledal nepřezkoumatelným, neboť k žádosti nebyla předložena 
rozptylová studie a prvostupňové rozhodnutí neobsahuje závazné podmínky provozu, týkající se způsobu 
dopravy paliva (biomasy) do stacionárního zdroje a závazné podmínky umístění stacionárního zdroje. 
Před samotným meritorním projednáním věci se krajský soud nejprve zabýval tím, zda jsou splněny 
všechny podmínky řízení a dospěl k závěru, že nikoliv. Žalobu nelze věcně projednat, neboť je nepřípustná. 
Z obsahu soudního spisu soud zjistil, že žalobce podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 
2014, č.j. 1509/510/14, 66949/ENV/14, který jako odvolací orgán podle § 90 odst. 1 písm. b) správního 
řádu zrušil na základě odvolání opomenutého účastníka řízení prvostupňové rozhodnutí Krajského úřadu 
Jihočeského kraje a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Ve věci tedy bude jednat a znovu 
rozhodovat správní orgán prvého stupně. Rozhodnutí správního orgánu, jímž bylo v odvolacím řízení 
zrušeno předcházející rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, a věc byla vrácena tomuto orgánu 
k dalšímu řízení, není rozhodnutím, kterým by se zakládala, měnila, rušila či závazně určovala subjektivní 
veřejná práva nebo povinnosti účastníků. Věc nadále zůstává na úrovni veřejné správy. Takové zrušovací 
rozhodnutí odvolacího správního orgánu, ačkoliv vyslovuje závazný právní názor, nenaplňuje materiální 
znaky rozhodnutí podle § 65 s. ř. s., čímž postrádá hmotněprávní důsledky pro sféru veřejných 
subjektivních práv a povinností žalobce (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 
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2005, č. j. 5 As 35/2004 – 56, dostupný z www.nssoud.cz). Teprve až další rozhodnutí vydané správním 
orgánem prvého stupně, po vyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení, zasáhne-li do 
subjektivních oprávnění a povinností žalobce, bude rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které bude 
přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví. 
Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických 
osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a 
rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon (§ 2 s. ř. s.). Soudy ve správním soudnictví 
rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, 
orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, 
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)]. V řízení o žalobě proti rozhodnutí správních orgánů má žalobní 
legitimaci ten, kdo tvrdí, 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, v tom případě se může žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě 
vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak (§ 65 odst. 1 s. ř. s.). Ze soudního 
přezkumu jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími [§ 70 písm. a) s. ř. s.], tedy 
rozhodnutími, tak jak jsou charakterizována v § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť se jimi nezakládají, nemění, 
neruší ani závazně neurčují subjektivní veřejná práva nebo povinnosti. 
Rozhodnutí žalovaného, které žalobce napadl správní žalobou, není ve světle výše citované právní úpravy 
rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., kterým by bylo zasaženo do veřejných subjektivních práv 
žalobce, neboť jím nedošlo k založení, změně nebo zrušení či závaznému určení subjektivních veřejných 
práv nebo povinností žalobce. Rozhodnutí prvostupňového orgánu totiž bylo odvolacím orgánem zrušeno a 
vráceno k novému projednání. Ač má žalobce za to, že k zásahu do jeho veřejných subjektivních práv 
došlo právě zrušením rozhodnutí, kterým mu bylo uděleno povolení k provozu stacionárního zdroje, nelze 
věc považovat pro žalobce za definitivní, neboť o jeho žádosti bude nyní rozhodnuto ve správním řízení 
znovu a teprve tím bude postaveno na jisto (po případném opravném prostředku), zda došlo k zásahu do 
veřejných subjektivních práv žalobce. Správní soudy nemohou zasahovat do správního řízení v této fázi, 
neboť toto řízení stále probíhá. Správní soudnictví je totiž vystavěno na zásadě subsidiarity, tj. že na 
správní soud je možno se se žalobou proti rozhodnutí správního orgánu obrátit až po vyčerpání řádných 
opravných prostředků. V této fázi řízení ani neexistuje prvostupňové rozhodnutí; to bude teprve vydáno a 
po vyčerpání řádných opravných prostředků bude moci být podrobeno přezkumu ze strany správního 
soudu.  
S ohledem na shora uvedené je nutno žalobu posoudit jako nepřípustnou ve smyslu § 68 písm. e) s. ř. s., 
neboť se v ní žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání vyloučeno podle § 70 
písm. a) s. ř. s.; ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou 
rozhodnutími. 
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AA..OOcchhrraannaa  ppřříírrooddyy  aa  kkrraajjiinnyy  
 

270 
 
Rozhodnutí o námitkách proti vyhlášení přírodní rezervace 
 
k ustanovení § 34 odst. 1 písm. e), § 40 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
k ustanovení § 59 odst. 1 písm. b), i), j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 11 odst. 3 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  
 

 
I. Pokud žalobce namítá konkurenci uložených omezení s povinnostmi dle zákona o vodách, pak 
je třeba poukázat na vztah zákona o vodách a dotčených ustanovení zákona o ochraně přírody a 
krajiny, když je zřejmé, že v případě vyhlášení přírodní rezervace se rybníky dostávají do 
zvláštního právního režimu zákona o ochraně přírody a krajiny, a v tomto kontextu je nutno 
povinnosti hospodaření žalobce na vodním díle také vykládat. Jedná se právě o promítnutí shora 
uvedeného ústavně zaručeného principu ochrany přírody při výkonu vlastnického práva do 
norem práva podústavního.  
 
II. Povinnost podrobit se omezením ze zákona o ochraně přírody a krajiny je uvedena v § 58 
odst.  1 uvedeného zákona: Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při 
užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.  
 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 31. října 2014, č.j. 
52 A 45/2014 -41) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 
 
Vymezení předmětu řízení: 
Rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 
kraje č. j. 8991/2014/OŽPZ/Le ze dne 7. 2. 2014 a uvedené rozhodnutí správního orgánu prvního stupně 
bylo potvrzeno. Tímto aktem správního orgánu prvního stupně bylo rozhodnuto o námitkách žalobce proti 
podmínkám vyhlašovaného zvláště chráněného území - přírodní rezervace Lanškrounské rybníky a jejího 
ochranného pásma. Správní orgán prvního stupně vydal rozhodnutí jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany přírody podle § 77 a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále 
jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), když posoudil námitky žalobce jako vlastníka pozemků v nově 
vyhlašované přírodní rezervaci Lanškrounská rybníky, které byly zaslány dopisem ze dne 26. 9. 2013,   
a rozhodl o nich podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny takto: 
1. Námitce, ve které žalobce nesouhlasí se stanovenými předměty ochrany – rybníky a navazující 
mokřadní biotopy s výskytem významných rostlinných společenstev druhů rostlin a živočichů, nevyhověl. 
2. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s kategorií navrženého zvláště chráněného území přírodní 
rezervace, nevyhověl. 
3. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s bližší ochrannou podmínkou pod číslem 1 - provádět změny 
druhu pozemků nebo způsobu jejich využití, vyhověl. 
4. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s bližší ochrannou podmínkou číslo 7 - odstraňovat doupné 
stromy, torza a mrtvé stromy, vyhověl. 
5. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s bližší ochrannou podmínkou pod číslem 9 - zasahovat 
nepříznivě do vodního režimu niv a pramenišť (budovat odvodňovací příkopy, prohlubovat vodní toky, 
narušovat přirozenou dynamiku vodních toků a podobně), nevyhověl. 
6. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s bližší ochrannou podmínkou číslo 14 - aplikovat chemické látky 
životního prostředí, vyhověl. 
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7. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s bližší ochrannou podmínkou číslo 15 - provádět odbahnění 
rybníků, vyhověl. 
8. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s bližší ochrannou podmínkou číslo 16 - provádět každoročně 
opakované letnění nebo zimování rybníka anebo ponechávat rybník bez vody, vyhověl. 
9. Námitce, ve které žalobce nesouhlasil s bližší ochrannou podmínkou číslo 17 - během letnění osévat 
dna kulturními plodinami, nevyhověl. 
Žalobní body: 
Žalobce uvádí, že správní orgán prvního stupně, rozeslal dne 13. 6. 2013 v souladu s ustanovením § 40 
odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny oznámení o zpracovaném návrhu na vyhlášení přírodní 
rezervace Lanškrounské rybníky, která má být vyhlášena k ochraně evropsky významné lokality 
CZ0530174 soustavy Natura 2000 o výměře 39,5 ha v katastrálním území Lanškroun, Ostrov  
u Lanškrouna a Dolní Třěšňovec s ochranným pásmem ve výměře 13,9 ha v katastrálním území 
Lanškroun, Ostrov u Lanškrouna, Jakubovice a Horní Třešňovec. Žalobce je vlastníkem rybníku Olšový a 
rybníku Pšeničkův v katastrálním území Lanškroun. Žalobce proto uplatnil písemné námitky, a tvrdí, že 
byl postupem správních orgánů zkrácen na svých právech, a to zejména z těchto důvodů: 
- Správní orgán nezohlednil, že se orgán ochrany přírody zavázal dodržet podmínky vymíněné vlastníkem 
lokality Lanškrounské rybníky při zařazení do národního seznamu evropsky významné lokality. 
Žalobce udělil dne 10. 6. 2004 podmíněný písemný souhlas k zařazení rybníků Olšový a Pšeničkův do 
národního seznamu evropsky významné lokality k jejímu vyhlášení. Souhlas byl však podmíněn závazkem 
ze dne 1. 7. 2004 orgánu ochrany přírody, že zařazením a vyhlášením lokality nedojde ke změně úrovně 
hospodářského využívání pozemků a staveb oproti tehdejšímu stavu. Dle žalobce však v důsledku 
vyhlášení lokality za evropsky významnou lokalitu v kategorii zvláště chráněné území - přírodní rezervace 
s uplatněním navrhovaného režimu hospodaření - nemůže a nebude dodržen tento závazek, a to 
v důsledku uplatnění základní ochranné podmínky přírodní rezervace podle § 34 odst. 1 písm. e) v zákoně 
o ochraně přírody a krajiny s prokazatelně projeveným záměrem porušit tento závazek právě zpracováním 
a zveřejněním návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území a plánu péče této lokality, který přímo 
předpokládá snížení úrovně hospodářského využívání rybníků redukcí výše obsádky a výše přikrmování 
rybí obsádky. 
Žalobce tvrdí, že tímto postupem byl uveden v omyl, neboť bez uvedeného závazku by již v roce 2004 
nesouhlasil se zahrnutím rybníků navrhované evropsky významné lokality, a ta by byla zřízena v jiném 
rozsahu. Navíc žalobce tvrdí, že směrnice rady EU 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích), na základě které byla a je soustava Natura 
2000 vytvářena, ochranu tohoto typu stanoviště nevyžaduje. Zdůraznil, že dobrovolně přistoupil k omezení 
svých práv za daných podmínek, přičemž jejich respektování by bývalo muselo mít zásadní vliv na správní 
uvážení žalovaného, který mohl maximálně vyhovět oběma stranám. 
- Správní orgán pochybil v rozsahu vyhlášení, zvláště chráněného území. 
Žalobce tvrdí, že rybniční ekosystémy jako charakteristické útvary vybudované lidskou činností za účelem 
chovu ryb, nejsou tedy předmětem požadavku směrnice o stanovištích a rovněž podle § 3 odst. 1 písm. o) 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle § 45c odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny lze přitom  
k zajištění příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou 
předmětem ochrany evropsky významné lokality nebo jejich části, vyhlásit zvláště chráněné území. 
Žalobce má za to, že v žádném případě nelze rybniční ekosystém považovat za typický významný 
ekosystém, pro příslušnou geografickou oblast nelze a ani oproti dalším rybníkům v lokalitě nelze 
vysledovat v rybnících Olšový a Pšeničkův výraznou specifičnost. Vyhlášení zvláště chráněného území 
mimo evropská stanoviště považuje za neodůvodněné a dovolává se zachování principu proporcionality 
při vyhlášení rozsahu zvláště chráněného území a stejně tak při vymezení jeho ochranných podmínek  
s odkazem na čl. 2 Ústavy České republiky, na čl. 2 a 4 Listiny základních práv a svobod a rovněž tak na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Ao 6/2010 - 44 ze dne 15. 12. 2010. Žalobce má tedy za to, 
že se správní orgán nezabýval možností, zda pro zajištění ochrany části lokality, která není typem 
evropského stanoviště nebo stanovišť evropsky významných druhů ve smyslu směrnice o stanovištích, 
nepostačuje základní ochrana evropsky významné lokality ve smyslu § 45 c odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
- Správní orgán nesprávně stanovil předmět ochrany, zvláště chráněného území. 
Žalobce má za to, že orgán ochrany přírody nesprávně rozšířil předmět ochrany na rybníky a navazující 
mokřadní biotopy, vlhké louky s výskytem významných rostlinných společenstev, druhů rostlin a živočichů 
podle bodu 1.7 písm. a) návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území. Jako účel vyhlášení totiž uvádí 
podle § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech vyhlašování, evidenci a 
označování chráněných území: „Omezení či pozastavení vývojových procesů v ekosystémech, které vedle 
přírody významně formoval svou činností i člověk tak, aby bylo zachováno vývojové stadium ekosystému 
potřebné pro udržení dobrého stavu předmětu ochrany chráněného území.“ Mimo to má žalobce za to, že 
použitím termínu „rybníky a navazující mokřadní biotopy“ není správné ani z hlediska právního ani  
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z hlediska biologického, neboť nebyl vymezen konkrétní předmět, žádná konkrétní rostlina či živočišná 
složka složitého komplexu rybničního ekosystému. Žalobce má přitom za to, že bez konkrétního vymezení 
předmětu ochrany je ochrana samotná znemožněna ve smyslu cílů ochrany zvláště chráněného území 
podle uvedené vyhlášky. 
- Správní orgán stanovil kategorii zvláště chráněného území v rozporu s platným nařízením vlády a chybně 
provádí proces vyhlášení zvláště chráněného území. 
Žalobce tvrdí rozpor stanovené kategorie s tehdy platným nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým byl 
správní orgán ochrany přírody vázán. Žalobce má za to, že v důsledku změny legislativních předpisů mělo 
být nově zahájeno vyhlášení zvláště chráněného území podle § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Uvedené dovozuje z toho, že došlo ke změně legislativních podmínek pro vyhlášení dotčené evropsky 
významné lokality, když podle nového nařízení vlády č. 318/2013 Sb. byl stanoven národní seznam 
evropsky významných lokalit. 
- Orgán ochrany přírody nesplnil podmínku termínu vyhlášení zvláště chráněného území nejpozději do 6 
let od přijetí lokality do evropského seznamu podle § 40 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Lhůta začala běžet pro danou lokalitu od 5. 3. 2008, tedy zvláště chráněné území mělo být vyhlášeno 
nejpozději do 5. 3. 2014, tento termín však nebyl dodržen. 
- Orgán ochrany přírody neoprávněně omezil uživatele vodních děl. 
Žalobce tvrdí, že byl neoprávněně omezen ve výkonu vlastnických práv a ve výkonu povinností podle § 59 
odst. 1 písm. b), i), j), zák. č. 254/2001Sb., o vodách (dále jen „zákon o vodách“), a to stanovením 
podmínek č. 9, 14, 15 a 17 návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, když tyto žalobce omezily  
v provádění řádné údržby vodního díla, dále v aplikaci látky k úpravě vodního prostředí a látky k zajištění 
chovu ryb, v provádění odbahnění rybníka a v osévání dna rybníka v průběhu letnění kulturními plodinami 
v rozporu s povinností žalobce k řádnému hospodaření na vodním díle a v rozporu s předchozím závazkem 
orgánu ochrany přírody a krajiny. 
Žalobce má za to, že vyhlášení přírodní rezervace v navrženém rozsahu omezuje jeho rybářské 
hospodaření, což znamená pokles zemědělské produkce chovu ryb a zmaření značných finančních 
prostředků přesahujících částku 7 milionů Kč, které byly v minulých letech do oprav a odbahnění rybníků 
investovány. Náhrady poskytované ze zákona přitom nejsou schopny tyto finanční ztráty pokrýt. 
Žalobce proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí, včetně rozhodnutí správního orgánu prvního stupně 
a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. 
Vyjádření žalovaného k žalobě: 
Žalovaný setrval na zhodnocení věci a právním názoru uvedeném v žalobou napadeném rozhodnutí, 
přičemž zdůraznil, že území přírodní rezervace bylo stanoveno v hranicích příslušné evropsky významné 
lokality, která tyto rybníky zahrnuje. Žalovaný popřel, že by disponoval písemným závazkem orgánu 
ochrany přírody, jak tvrdí žalobce. Ohledně nedodržení šestileté lhůty pro vyhlášení rezervace 
Lanškrounské rybníky toto pochybení potvrdil, nicméně je toho názoru, že tato okolnost není důvodem pro 
shledání nezákonnosti napadeného rozhodnutí. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí bez 
jednání podle § 51 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), v mezích 
žalobních bodů podle § 75 odst. 2 s.ř.s. a  plně  se ztotožňuje s rozhodnutím žalovaného, neboť jej 
považuje v souvislosti s rozhodnutím správního orgánu prvního stupně za řádně odůvodněné. Smyslem 
soudního přezkumu není podrobně opakovat již jednou vyřčené, a proto se může soud v případech shody 
mezi názorem soudu a odůvodněním žalobou napadeného rozhodnutí odkazovat na toto odůvodnění 
(srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 8 Afs 75/2005 – 130 
publikovaný pod č. 1350/2007 Sb. NSS, či rozsudky téhož soudu ze dne 2. 7. 2007, č. j. 4 As 11/2006-
86, a ze dne 29. 5. 2013, č. j. 2 Afs 37/2012 – 47, všechny dostupné na www.nssoud.cz). 
Postup při vyhlašování zvláště chráněných území a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území je 
stanoven v § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalobce byl podle § 40 odst. 4 cit. zákona oprávněn 
podat své námitky k předloženému návrhu orgánu ochrany přírody, a to jen proti takovému navrženému 
způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. 
K jednotlivým žalobním námitkám krajský soud uvádí následující argumentaci. 
K námitce žalobce, že zvoleným postupem správních orgánů byl uveden v omyl, a k námitce pochybení  
v rozsahu zvláště chráněného území, krajský soud uvádí, že evropsky významná lokalita Lanškrounské 
rybníky CZ 0530174 byla vyhlášena v kategorii ochrany přírodní rezervace v souladu s přílohou nařízení 
vlády č. 318/2013 Sb., které zrušilo předchozí nařízení č. 132/2005 Sb. Tedy žalovaný měl podle § 45a 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nezpochybnitelný závazný podklad pro vymezení rozsahu 
návrhu na vyhlášení uvedené přírodní rezervace. V rámci řízení o námitkách podle § 40 odst. 4 zákona  
o ochraně přírody a krajiny pak mohl hodnotit důvodnost námitek výlučně ve smyslu dotčení žalobce na 
výkonu jeho práv a povinností. 
Ohledně změny legislativního procesu souhlasí krajský soud s žalovaným, že bylo nutno postupovat  
v souladu s novou právní úpravou tak, aby rozhodnutí bylo vydáno podle platného a účinného právního 
předpisu v době vydání rozhodnutí. Z uvedeného ovšem nijak neplyne požadavek opakování celého 
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procesu vyhlášení zvláště chráněného území, když bylo reálně možno navázat na již rozpracovanou fázi 
řízení.  
Ohledně námitky vyhlášení přírodní rezervace po uplynutí období šesti let ve smyslu § 45c odst. 5 zákona 
o ochraně přírod a krajiny, kterou žalovaný uznal, je nutno zodpovědět, zda je legislativně stanoven 
důsledek takového překročení lhůty správním orgánem ochrany přírody. Pokud tomu tak není, z čehož 
krajský soud vychází, neboť dikce ustanovení § 45c odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny žádnou 
sankci nestanoví, pak se jedná toliko o „pořádkovou lhůtu“ bez vlivu jejího nedodržení na platnost a 
zákonnost vydaného rozhodnutí. 
Pokud jde o námitku vymezení předmětu ochrany „rybníky a navazující mokřadní biotopy,“ je nutno jako 
zcela logickou vyhodnotit argumentaci žalovaného obsaženou v napadeném rozhodnutí o tom, že 
jednotlivá stanoviště jsou v rámci navržené přírodní rezervace vzájemně funkčně propojena, zejména se 
vliv rybníků a souvisejících vodních toků na okolí uplatňuje prostřednictvím utváření charakteru vodního 
režimu a vlhkostních poměrů, přičemž rybniční ekosystém v navrženém území zaujímá výsadní postavení 
pro schopnost regulovat množství vody. Za dostatečný důvod pro definování předmětu ochrany způsobem, 
který byl zvolen, považuje krajský soud osvětlení důvodu ochrany žalovaným v napadeném rozhodnutí, 
totiž zajištění komplexní ochrany, funkčnosti a stability celého území v dlouhodobém kontextu, jehož jsou 
rybníky nedílnou součástí. 
Ohledně odbahnění rybníka bylo žalobci vysvětleno, jakým způsobem a v jakém rozsahu z hlediska cílené 
ochrany má být vždy dílčí odbahnění rybníka prováděno. Nelze tedy uzavřít, že by byl žalobce zcela 
omezen ve svém právu a povinnosti řádného hospodaření, jde-li o odbahnění rybníka. Ohledně námitky 
osévání dna rybníka při letnění bylo obecné povolení osévání zamítnuto s tím, že nelze obecně dopředu 
stanovit podmínky vylučující vliv na předmět ochrany. Opět však nelze v obecné rovině dospět k plnému 
popření výkonu tohoto oprávnění žalobce, nýbrž zamýšlená činnost žalobce v tomto ohledu bude 
vyžadovat další aktivní přístup a spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. Ohledně používání 
modré skalice je v napadeném rozhodnutí výslovně uvedeno: „Tím není vyloučeno, že za předem 
stanovených podmínek může být skalice použita“. 
Z uvedeného je zřejmé, že žalovaný se námitkami žalobce směřujícími do omezení hospodaření na 
vodním díle řádně zabýval, svoje závěry logicky zdůvodnil.  Je přitom namístě připomenout, že vlastnictví 
zavazuje, přičemž při jeho výkonu musí být chráněny pod zvýšenou ochranu zahrnuté obecné zájmy, jak je 
nepochybné z dikce ustanovení 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. 
Pokud žalobce namítá konkurenci uložených omezení s povinnostmi dle zákona o vodách, pak je třeba 
poukázat na vztah zákona o vodách a dotčených ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, když je 
zřejmé, že v případě vyhlášení přírodní rezervace se rybníky dostávají do zvláštního právního režimu 
zákona o ochraně přírody a krajiny, a v tomto kontextu je nutno povinnosti hospodaření žalobce na 
vodním díle také vykládat. Jedná se právě o promítnutí shora uvedeného ústavně zaručeného principu 
ochrany přírody při výkonu vlastnického práva do norem práva podústavního. Zcela konkrétně je 
povinnost podrobit se omezením ze zákona o ochraně přírody a krajiny uvedena v § 58 odst. 1 uvedeného 
zákona: Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny 
strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. 
Žalobcem dovolávaný princip proporcionality pak nachází své uplatnění nikoliv v rozsahu stanovení 
přírodní rezervace, nýbrž v rozumné míře stanovení omezujících podmínek výkonu vlastnického práva 
zahrnujícího právo hospodaření na vodním díle. V tomto ohledu má krajský soud za prokázané, že 
žalovaný, jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, u jednotlivých omezujících podmínek zvažoval 
alternativní řešení a objasnil, proč žalobcem požadované postupy nejsou průchozí z hlediska ochrany 
přírody. Krajský soud tak nesdílí žalobcovu námitku o neoprávněném omezení výkonu vlastnického práva 
žalobce. 
Pokud jde o námitku finančních ztrát, pak již žalovaný výslovně uvedl, že u omezených činností jde  
o činnosti vázané na přechozí souhlas, nikoliv o vyloučení hospodaření. Mimo to má žalobce, o čemž byl 
žalovaným poučen, v případě omezení hospodaření právo na kompenzaci podle § 58 odst. 2 zákona  
o ochraně přírody a krajiny: 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 zákon, včetně prováděcích právních předpisů 
nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě anebo z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů 
ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 újma, má nárok na její finanční náhradu. 
(…) 
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271 
 
I. Obytný přívěs jako zemědělské vozidlo pro uskladnění včelařského nářadí 
II. Procesní postup při ohledání na místě samém 
 
k ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Správní orgány nijak nezpochybňují nutnost uskladnění potřebného nářadí v blízkosti včelince, 
zpochybňují však nutnost uskladnění tohoto nářadí a načiní právě v obytném přívěsu. V tomto 
směru skutečně žalobce nepřinesl žádný přesvědčivý argument, proč by muselo být jeho 
včelařské nářadí a náčiní uskladněno právě v obytném přívěsu. Základní podmínkou pro 
možnost setrvání vozidla mimo pozemní komunikaci je jeho potřebnost pro zemědělskou 
činnost, tu však žalobce neprokázal.  
 
II. Správní orgány žalobci nijak nebrání v tom, aby na předmětném pozemku i nadále pokračoval 
v chovu včel. Je totiž zcela zřejmé, že obytný přívěs pro pokračování v chovu včel nezbytný není, 
pokud by žalobce hodlal uvedený pozemek vskutku užívat jen k chovu včel a nikoli k individuální 
rekreaci – což je ovšem činnost na předmětném místě z hlediska zákona nežádoucí. 
 
III. Je zcela nerozhodné, z jakých důvodů orgán ochrany přírody a krajiny předmětný pozemek 
odmítl vyhradit jako místo, kde bude setrvávání obytných přívěsů (a vjíždění s nimi) dovoleno. 
Poukazy žalobce na to, že jinde Správa CHKO umístění obytného karavanu k rekreačním účelům 
povolila, tedy nejsou v tomto řízení relevantní. 
 
IV. Veškeré dokazování se musí – až na zákonem předvídané výjimky, kdy nelze jinak – dít tak, 
aby účastníci řízení měli reálnou možnost se provádění důkazů účastnit. To se ovšem v daném 
případě nestalo a inspekce při svém rozhodování vycházela ze zjištění učiněných na místě 
samém bez toho, aby žalobci umožnila tohoto dokazování se zúčastnit. Soud tedy dává žalobci 
za pravdu v tom, že k jím namítané procesní vadě skutečně došlo. Soud však přesto nedospěl 
k závěru, že by tato zjištěná procesní vada měla mít za následek zrušení žalobou napadeného 
rozhodnutí.                          
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2014, č.j. 10 A 88/2012 - 108 - 114) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
 Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
        
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „Inspekce“) rozhodnutím ze dne 11. 4. 2011, č.j. 
ČIŽP/51/OOP/SR01/1001441.009/11/LLH, stanovila žalobci podle ust. § 86 odst. 1 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen též „zákon“) 
podmínky k uvedení pozemků katastrálním území Kokořín do původního stavu s termínem do 31. 12. 
2011, a to následovně: 
1) odstranit z pozemku parc. č. 521/10 v katastrálním území Kokořín obytný přívěs a na území chráněné 
krajinné oblasti s ním nadále vjíždět a přetrvávat pouze na silnicích, místních komunikacích nebo místech 
vyhrazených se souhlasem orgánu ochrany přírody v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. c) zákona  
2) prostor nad opěrnou zdí vybudovanou v severozápadní části pozemku parc. č. 521/10 v katastrálním 
území Kokořín na hranici s pozemky parc. č. 521/9 a 521/11 v katastrálním území Kokořín vyplnit 
zeminou tak, aby úroveň terénu po doplnění zeminy navazovala na horní hranu opěrné zdi na straně jedné 
a na niveletu neporušeného svažitého terénu na straně druhé, a následně provést zatravnění 
3) odstranit části ocelových nosných prvků (traverz) na severovýchodní hranici přístupové cesty na 
pozemku parc. č. 521/9 v katastrálním území Kokořín, vyčnívající nad korunu opěrné zdi cesty 
vybudované z pražců, tak, aby tyto ocelové nosné prvky svou výškou nepřesahovaly horní hranu opěrné zdi 
cesty 
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4) na přístupové cestě na pozemku parc. č. 521/9 v katastrálním území Kokořín nově zabudovat 
odvodňovací prahy ve vzdálenosti cca 5 m od sebe a udržovat je ve funkčním stavu. Odvodňovací prahy 
budou umístěny „nakoso“ a budou tvořeny vždy dvojicí spojených odkůrovaných dřevěných odvalů 
vzdálených od sebe cca 5 cm 
5) případná narušení půdního povrchu způsobená realizací výše uvedených opatření budou ručně 
urovnána s následným zatravněním 
6) pro zatravnění budou využity travní směsi odpovídající druhovým složením místním poměrům. 
Dále Inspekce stanovila, že alternativou k provedení uvedených opatření je zajištění legalizace stávajícího 
stavu, a to nejpozději do výše uvedeného termínu. Současně byla žalobci uložena povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč. 
K odvolání žalobce bylo toto rozhodnutí Inspekce změněno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí 
ze dne 2. 4. 2012, čj. 1538/500/11; 55926/ENV/11, a to tak, že termín pro splnění povinnosti byl 
změněn z 31. 12. 2011 na 31. 12. 2012. Proti tomuto rozhodnutí o odvolání směřuje podaná žaloba. 
Žalobce v první žalobní námitce namítá překročení mezí správního uvážení a porušení zákona. K tomu 
pod bodem A této námitky uvádí, že zákaz umístit mobilní přístřešek na pozemku parc. č. 521/10  
v katastrálním území Kokořín je v rozporu s ust. § 26 odst. 1 písm. c) zákona, neboť toto ustanovení 
umožňuje vjezd a setrvávání vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření. Zákaz je rovněž  
v rozporu se závěry předloženého znaleckého posudku. Vozidlem potřebným pro zemědělské hospodaření 
je dle názoru žalobce karavan - mobilní přístřešek, který je uzpůsobený a slouží jako technické zázemí pro 
chov včel. 
Mobilní přístřešek slouží pro uskladnění vybavení a nářadí nutného pro zajištění chovu včel na zpracování 
včelích produktů. Přístřešek dále zajišťuje provádění činností jako je čištění a dezinfekce nástavků úlů a 
jejich opravy, obnova nátěru, odstranění přebytečného vosku ze souše a podobně. Dále umožňuje 
uskladnění a vybavení nářadí na údržbu pozemků a v neposlední řadě též odpočinek a občerstvení během 
obhospodařování včelstev a úkryt v době nepříznivého počasí. V tomto smyslu karavan slouží jako 
zemědělské vozidlo nezbytné pro zajištění zemědělské činnosti - chov včel. Nejedná se tedy o obytný 
přívěs sloužící výhradně k rekreačním účelům. 
Ze znaleckého posudku předkládaného žalobcem vyplývají závěry vyvracející výhrady žalovaného. Podle 
závěrů znaleckého posudku včelaření v této lokalitě a jeho zabezpečení mobilním přístřeškem 
nepoškozuje ani narušuje životní prostředí a krajinný ráz. Nutným předpokladem pro operativní, odborné 
zásahy a pravidelné ošetřování včelstva je existence technického zázemí ve vzdálenosti do 10 m od 
včelince. K negativnímu narušení poškozování životního prostředí by naopak docházelo opakovaným 
převážením veškerého příslušenství, technologických částí úlů, pomůcek, nářadí a podobně z trvalého 
bydliště za účelem obsluhy včelstev, což znamená intenzivnější používání automobilu, a tedy zvýšené 
emise, hluk a podobně. Na včelstva nelze nahlížet pouze jako na hospodářská zvířata, ale jejich hlavní 
činností je nezanedbatelný podíl na opylování, přenosu genofondu mezi rostlinami a vytváření ekologické 
rovnováhy. Omezování včelaření má do jisté míry podíl a vliv na snižování kvality životního prostředí.  
O tom, že nedochází k poškození životního prostředí během včelaření a pobytu na předmětném pozemku 
se znalec přesvědčil i tím, že žalobce má dostatečně odborné znalosti v oboru včelařství a při včelaření 
používá moderní a osvědčené způsoby a technologie bez negativního vlivu na životní prostředí. 
Působení včelstev v dané lokalitě napomáhá zajistit současný stav a strukturu rostlinstva a fauny v místě, 
a to cca do 5 km. Uskladnění včelařských potřeb, nářadí a technologických zařízení v mobilním přístřešku 
je nutným předpokladem pro řádné a operativní provozování včelařské činnosti a její zabezpečení 
mobilním přístřeškem nepoškozuje a nenarušuje životní prostředí a nemá na něj negativní vliv. Je třeba 
dále podpořit a zdůvodnit existenci mobilního přístřešku potřebou nutného odpočinku a občerstvení 
včelaře během obhospodařování včelstev a při nepřízni počasí.  
Pokud jde o argumenty žalovaného uvedené na straně 8 žalobou napadeného rozhodnutí, poukazuje 
žalobce na to, že až na poslední případ jde o správní řízení nesouvisející s předmětnou kauzou a výkladem 
ust. § 26 odst. 1 písm. c) zákona. 
Názor žalovaného, že by měl žalobce nahradit funkční mobilní přístřešek stavbou nového objektu, 
odporuje zásadě ekonomičnosti a hospodárnosti. Stavba přístřešku by přitom znamenala mnohem 
agresivnější zásah do přírodního prostředí než umístění karavanu přizpůsobeného pro funkci 
zemědělského vozidla. Zákon je vůči stavbám náročnější a vyžaduje udělení souhlasu podle ust. § 12 
odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona.  Žalobce poukazuje na to, že ust. § 26 se dotýká obytných přívěsů výhradně 
pro rekreační účely a zákaz se tudíž nevztahuje na mobilní vozidlo uzpůsobené pro zemědělské 
hospodaření - chov včel. Umístění tohoto technického zázemí není podmíněno žádným souhlasem a jedná 
se o výjimku povolenou ze zákona. Ochrana včelařství je přitom zakotvena v celé řadě dalších zákonů. 
Trvání na odstranění mobilního přístřešku bude mít za následek ukončení této obecně prospěšné činnosti. 
Pod bodem B první žalobní námitky žalobce namítá překročení správního uvážení ve vztahu k údajnému 
narušení krajinného rázu. Uvedená výhrada není přiléhavá, neboť ust. § 12 zákona v návaznosti na ust.  
§ 37 odst. 2 zákona se vztahuje na narušení krajinného rázu zejména stavební činností, terénními a 
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vodohospodářskými úpravami, použitím technických prostředků, změnou kultur, nikoliv setrváním 
mobilního vozidla již od roku 2006 přizpůsobeného jako technického zázemí pro zemědělské 
hospodaření. Žalobcův pozemek je umístěn v lokalitě, která je v nižší zóně ochrany, kde se nevyskytovaly 
a nevyskytují žádné chráněné rostlinné či živočišné druhy. Předmětný pozemek se nachází v bezprostřední 
blízkosti zastavěné lokality. Žalobce v předmětné lokalitě dále vykonává spoustu prací i ke zvelebení a 
udržení krajinného rázu, jako je sekání trávy, vyčištění plochy od nepůvodních dřevin (přestárlých 
ovocných stromů) nebo vysázení jehličnanů. 
Ve druhé žalobní námitce žalobce namítá nedostatečně zjištěný skutkový stav. K tomu namítá, že 
podkladem pro rozhodnutí byla sice tři inspekční šetření, která však nebyla provedena v souladu s ust.  
§ 62 zákona a poslední také v rozporu s § 3 a § 56 správního řádu. Žalobce nebyl obeznámen s konáním 
šetření a vstupem správního orgánu na jeho pozemek a nemohl poskytnout potřebnou součinnost. 
Inspekce si nemohla ověřit, že karavan coby technické zázemí slouží k provozu a zajištění včelařské 
činnosti a k uskladnění včelařského náčiní, protože byl uzavřen. Veškerá šetření se prováděla pouze  
v exteriéru a nikoliv v interiéru. Prakticky tedy nebylo možno provést posouzení otázky, zda mobilní 
karavan slouží pro zemědělské hospodaření. 
Inspekce dále odmítla provést navrhovaný důkaz znaleckým posudkem. Žalobce proto nechal pro účely 
řízení před soudem vyhotovit znalecký posudek dodatečně a přikládá ho jako důkaz. 
Inspekce dále odmítla vyžádat si stanovisko místní organizace Českého svazu včelařů k nezbytnosti 
technického zázemí pro chov včelstva. 
Ve třetí žalobní námitce žalobce namítá, že v rozporu s § 3 a § 52 správního řádu nebyly provedeny 
navržené důkazy, které měly přispět k řádnému zjištění skutkovému stavu. Jednalo se o důkaz znaleckým 
posudkem a stanoviskem Českého svazu včelařů. Dále žalobce namítá provedení místních šetření rozporu 
s § 62 zákona a § 51 a § 54 správního řádu a v této souvislosti odkazuje na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn. 5 As 38/2004. První dvě šetření, z nichž Inspekce vycházela v daném případě, byla 
provedena před zahájením správního řízení, avšak žalobce o nich v rozporu se zákonem nebyl vyrozuměn. 
Poslední inspekční šetření bylo provedeno po zahájení správního řízení a mělo být provedeno v souladu s 
ust. § 54 správního řádu jako důkaz ohledáním, což se nestalo. Žalobce nebyl vyrozuměn o tomto 
ohledání, ani k němu nebyla přizvána nestranná osoba.  
Ve čtvrté žalobní námitce žalobce namítá existenci překážky řízení ve smyslu § 48 odst. 2 správního řádu. 
Předchozími správními rozhodnutími byl vždy vysloven nesouhlas s umístěním karavanu na pozemku 
parc. č. 521/10 v katastrálním území Kokořín. 
V páté žalobní námitce žalobce namítá zásah do vlastnického práva chráněného ve smyslu čl. 11 Listiny 
základních práv a svobod a do práva na příznivé životní prostředí ve smyslu čl. 35 Listiny základních práv a 
svobod, neboť žalobci není umožněno provozovat celospolečensky prospěšnou včelařskou činnost  
s pozitivním vlivem na přírodu, kterou nelze vykonávat bez technického zázemí. 
V šesté žalobní námitce žalobce namítá porušení zásady komunitárního práva Evropské unie, a to zásady 
proporcionality přiměřenosti ve správním rozhodování. 
V sedmé žalobní námitce žalobce namítá porušení čl. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého 
povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a při zachování základních práv 
a svobod s tím, že při používání ustanovení omezujících základních práva a svobody musí být šetřeno 
jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmí být zneužívána k jiným účelům, než pro která byla 
stanovena. 
Žalovaný ve svém vyjádření navrhl, aby byla žaloba zamítnuta. K první žalobní námitce bodu A žalovaný 
uvedl, že z výkladu ust. § 26 odst. 1 písm. c) zákona vyplývá, že zákonodárce se snažil minimalizovat 
vjezdy a setrvání vozidel do chráněných území mimo vymezené prostory, až na případy, kdy je tento vjezd 
nezbytný. Obytné přívěsy jsou dokonce uvedeny zvlášť jako samostatná kategorie, což ukazuje na zvláštní 
zájem po eliminaci tohoto nežádoucího prvku ve zvláště chráněných územích. Vjezd vozidel potřebných 
pro lesní a zemědělské hospodaření je ze zákona povolen. Musí se však jednat o vozidla, která jsou ze své 
podstaty určena právě k takovému druhu hospodaření a nelze je nahradit jiným zařízením. Zároveň je 
účel, ke kterému jsou při tomto hospodaření určena, spojen s mobilitou tohoto zařízení, když dané 
zařízení nelze nahradit stacionárním. Typicky se tak jedná např. o traktor a valník. 
Žalovaný nemůže souhlasit s názorem žalobce, že takovýmto zemědělským vozidlem je obytný přívěs, 
jenom proto, že žalobce si do něj uskladnil nářadí.  Obytný přívěs je zařízením určeným k individuální 
rekreaci, stejně jako je tomu i v tomto případě, ačkoliv se to žalobce snaží maskovat chovem včel.  
V tomto ohledu je bez významu výčet vybavení, které má žalobce ve svém karavanu umístěn, protože toto 
by jistě bylo možné umístit i v jednoduchém přístřešku či obdobném zařízení. Označovat obytný přívěs za 
zemědělské vozidlo je dle názoru žalovaného zcela absurdní a účelové. Stejně tak jsou zcela bez významu 
závěry znaleckého posudku, obzvlášť pokud se jedná o znalce z oboru včelařství. Žalovaný trvá na tom, že 
znalecký posudek ve věci není třeba, i kdyby tomu tak bylo, tak by se muselo jednat o dopravního experta 
nikoliv včelaře. Žalovaný konstatuje toliko to, že nikdy nezpochybňoval význam chovu včel, nezpochybňuje 
jeho náročnost nebo nutnost mít dostatečný prostor pro zajištění péče o včelstva, nýbrž zpochybňuje 
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nutnost zajištění těchto činností pomocí obytného přívěsu, který slouží individuální rekreaci žalobce. Není 
sporu ani o tom, že včely mají pozitivní vliv na lokalitu. To však nejsou věci, které by stály v centru řízení. 
Závěry obsažené ve znaleckém posudku působí značně účelově a na míru ušité potřebám žalobce. Tento 
závěr podporuje i tvrzení, že přívěs nenarušuje krajinný ráz. Tento závěr svědčí pro domněnku žalovaného, 
že znalec v životě neviděl lokalitu a způsob, jakým ji žalobce za pomoci svého obytného přívěsu a dalších 
úprav zhyzdil. 
Odkazy na předchozí správní řízení jsou v rozhodnutí uvedeny k vypořádání námitek uváděných v odvolání. 
Žalobci nebylo nikdy přislíbeno povolení umístit do zvláště chráněného území obytný přívěs. Žalobci bylo 
od počátku jednoznačně dáváno najevo, že takové povolení uděleno nebude.  Žalobci bylo již na počátku 
dáno jasně najevo, že povolení k umístění přívěsu uděleno nebude, a proto si karavan na pozemek umístil 
bez povolení. 
K části B této námitky žalovaný uvedl, že narušení krajinného rázu je vztaženo zejména k jiným úpravám, 
kterých se rozhodnutí týká. Tato konstatování rozhodně nejsou vztažena jen na umístění přívěsu. 
Napadené rozhodnutí se týká i jiných úprav prováděných v místě žalobcem, a proto nelze závěry uváděné 
v napadených rozhodnutích vytrhávat z kontextu. Podle žalovaného je věcí názoru, co označit za zvelebení 
lokality. 
Ke druhé žalobní námitce žalovaný uvedl, že žalobce pouze přepisuje ustanovení zákona, která žalovaný 
jistě nezpochybňuje, ale zároveň je nelze brát jako relevantní argumenty. 
K bodu A této námitky uvedl, že stav dotčených pozemků je dostatečně patrný již při vnějším pozorování a 
vstup na pozemky není nutný. Otázka vybavení obytného přívěsu na pozemku žalobce je bezpředmětná. 
Žalovaný považuje za nesporné, že onen přívěs se na daném pozemku nachází a byl zde umístěn  
v rozporu se zákonem. To je skutečnost, o které nelze mít žádné pochyby a je doložitelná i pravomocnými 
rozhodnutími správních orgánů, například o uložení pokuty žalobci právě za nelegální umístění přívěsu. 
Žalobce zjištěný stav nerozporoval a pouze argumentoval ohledně charakteru obytného přívěsu. Žalovaný 
považuje námitky co do povahy daného vozidla za dostatečně vyvrácené. Pokud umístíme do obytného 
přívěsu kosu, hrábě a lopatu, nestane se z něj jenom proto zemědělské vozidlo, ale zůstane obytným 
přívěsem. 
K bodu B této námitky žalovaný uvádí, že zcela souhlasí se závěry Inspekce, která nepovažovala za nutné 
provádět důkaz znaleckým posudkem. Správní orgán není podle § 52 správního řádu návrhy účastníků 
vázán, nicméně provede vždy důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Žalovaný je toho názoru, 
že skutkový stav byl dostatečně prokázán a znalecký posudek nemůže na věci nic změnit. 
Ke třetí žalobní námitce žalovaný uvedl, že Inspekce prováděla v rámci své inspekční činnosti šetření na 
místě ještě před zahájením řízení. Podle § 80 odst. 1 zákona platí, že Inspekce zjišťuje a eviduje případy 
ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Když 
Inspekce při výkonu inspekční činnosti v terénu zjistila možné porušení chráněných zájmů, sepsala o tom 
úřední záznam a vyzvala majitele pozemku k podání vysvětlení. Žalovaný neshledává na tomto postupu 
nic nestandardního.  Žalovaný však souhlasí s tím, že třetí inspekční šetření bylo poněkud nestandardní. 
Avšak vzhledem k tomu, že toto bylo provedeno až po vydání rozhodnutí ve věci, nemohlo mít žádný vliv 
na rozhodnutí. 
Ke čtvrté žalobní námitce žalovaný uvádí, že za předmět řízení nelze brát konkrétní věc (hmotný předmět), 
jak se o to snaží žalobce, nýbrž předmět řízení v právním slova smyslu. Totožnost předmětu řízení pak 
nemůže být dána, neboť v řízeních uváděných žalobcem bylo rozhodováno o tom, zda bude umístění 
karavanu povoleno, kdežto v tomto případě bylo rozhodováno o povinnosti tento odstranit poté, co byl do 
lokality žalobcem umístěn v rozporu se zákonem.  
Je toho názoru, že správní orgán se zaměřuje na jednotlivosti a nikoli na obecně prospěšný účel. 
Opakovaně zdůrazňuje, že pokud bude mobilní přístřešek z pozemku odstraněn, nezbude mu než chov 
včel zrušit. Považuje za paradoxní, když je správními orgány povolováno umístění obytných karavanů 
dokonce v zónách s vyššími stupni ochrany a nelíbí se jim použití mobilního karavanu.  
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
1A - Mobilní karavan jako zemědělské vozidlo 
Podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny na celém území chráněných krajinných 
oblastí je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel 
orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu 
státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu. 
Soud ve shodě se správními orgány je přesvědčen, že uvedené ustanovení nelze vnímat tak, jak to činí 
žalobce, a že uvedená zákonná výjimka v žádném případě neopravňuje nikoho k tomu, aby s jakýmkoli 
vozidlem setrvával mimo silnici a místní komunikaci trvale. 
Za povšimnutí stojí i to, že podle písm. b) předmětného ustanovení je na území CHKO zakázáno také 
tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Zákonodárce tedy 
zcela zjevně zamýšlel vyloučit na území CHKO nocování osob mimo stavby a místa k tomu určená, a to 
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nejen formou táboření, ale právě i pobyt v obytných přívěsech, které jsou výslovně v textu zákona zmíněny. 
Jinými slovy řečeno zákonodárce zjevně hodlal regulovat na území CHKO individuální rekreaci. Zákonné 
výjimky, kterou jsou z tohoto pravidla povoleny, je přitom nutno vykládat spíše restriktivně a tak, aby 
nebyl narušen záměr sledovaný zákonodárcem. 
Uvedená zákonná výjimka tak bude dopadat např. na situaci, kdy bude zapotřebí úly dovézt na určité 
místo, kdy bude zapotřebí k úlům dovézt objemnější nářadí či nástroje nutné pro chov včel. V zásadě však 
vždy půjde o případy, kdy bude postačovat s vozidlem na pozemek přijet, uskutečnit nakládku a vykládku 
a bezprostředně poté či po provedení nutných prací opětovně s vozidlem odjet. 
Inspekce ve svém rozhodnutí k tomu uvedla následující: „Obytné přívěsy ze své podstaty nejsou vozidly ani 
zařízeními primárně určenými pro zemědělské hospodaření (zákonodárce z logiky věci uvažoval spíše  
o zemědělských vozidlech a strojích zajišťujících například údržbu trvalých travních porostů, ovocných 
sadů, ploch osetých či osázených kulturními plodinami a podobně – například traktory, kombajny, žací 
stroje, mulčovače atd.). Potřebnost obytného přívěsu pro zemědělskou činnost je dle názoru inspekce 
zdůvodnitelná pouze ve zcela specifických, jednorázových a časově (sezónně) omezených situacích 
(namátkově lze uvažovat například o období vícedenního sběru ovoce v ovocných sadech, vícedenní 
hromadné úkony na zvířatech na pastvinách, vícedenní ruční seč v odlehlých lokalitách a podobně).  
V případě chovu včel si lze (spíše výjimečně a při větším počtu včelstev) představit nejvýše několikadenní 
jednorázové a ryze účelové setrvání obytného přívěsu v blízkosti včelína pro zajištění nezbytného rozsahu 
prací, například v období stáčení medu a přípravy včelstva na zimu nebo v období jarních prací. Inspekce 
je přesvědčena, že uskladnění zemědělského nářadí a příslušenství v obytném přívěsu a občasné 
využívání jeho prostor při některých činnostech souvisejících s chovem včel, nezakládá možnost jeho 
trvalého (celoročního) umístění na daném pozemku. Na celoroční umístění obytného přívěsu proto nelze 
nahlížet jako na umístění vozidla potřebného pro zemědělské hospodaření. Pokud by dlouhodobé 
umístění vozidla mimo silnici, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 
přírody bylo odůvodnitelné toliko uskladněním nářadí, materiálu a podobně v tomto vozidle nebo 
občasným (sezónním) využitím jeho vnitřních prostor pro servisní činnost, dílčí zpracování produktů, což by 
domněle zakládalo jeho potřebnost pro zemědělské hospodaření), pak by základní ochranná podmínka 
uvedená v § 26 odst. 1 písm. c) zákona do značné míry pozbyla smyslu. Za vozidla potřebná pro 
zemědělské hospodaření by totiž analogicky mohly být považovány i osobní automobily nebo autobusy 
celoročně odstavené například na loukách, s odůvodněním, že v nich jsou uskladněny sekačka na trávu 
hrábě a že se tudíž jedná o technické zázemí pro obhospodařování luk. Zákonná výjimka se vztahuje na 
vozidla potřebná pro zemědělské hospodaření. Jedná se totiž pouze o vozidla, jejichž vjezd nebo setrvání 
podmiňuje zajištění této činnosti, tj. bez nichž není možno zemědělskou činnost zajistit, aniž by byly 
vynaloženy neúměrné časové, fyzické či finanční náklady. Inspekce nepopírá, že chov včel, ostatně jako 
každá zemědělská činnost, vyžaduje jisté technické prostředky (speciální nářadí, oděv včelaře, 
příslušenství). Žádný z těchto prostředků ovšem není nezbytně podmíněn trvalou (celoroční) přítomností 
obytného přívěsu v blízkosti včelína. Z praxe je známa řada příkladů, kdy u včelínů nebývají umístěny 
objekty sloužící jako „základna“ pro péči o včelstva (tím méně obytná), nýbrž že potřebná zařízení jsou  
k včelínům dovážena jen pro nezbytně nutné období, kdy je třeba vykonat hospodářskou činnost.“ 
S tímto výkladem příslušného zákonného ustanovení se soud zcela ztotožňuje. Žalobce v odvolání ani  
v žalobě žádnými argumenty takto provedený výklad v zásadě nevyvrací. 
Sám žalobce přiznává, že obytný přívěs využívá k občasnému přenocování, jak o tom ostatně svědčí i 
úprava pozemku a okolí přívěsu. Využívání předmětného pozemku k individuální rekreaci je ovšem  
v přímém rozporu se smyslem a účelem citovaného zákona. Zákonodárce totiž hodlal regulovat na území 
CHKO právě využívání volné přírody k individuální rekreaci. 
Správní orgány tedy nijak nezpochybňují nutnost uskladnění potřebného nářadí v blízkosti včelince, 
zpochybňují však nutnost uskladnění tohoto nářadí a načiní právě v obytném přívěsu.  Jak bylo shora 
uvedeno, základní podmínkou pro možnost setrvání vozidla mimo pozemní komunikaci je jeho potřebnost 
pro zemědělskou činnost, tu však žalobce neprokázal. 
Správní orgány (a stejně tak soud) tedy nesouhlasí již se základním východiskem argumentace žalobce, 
totiž že by obytný přívěs byl nezbytným předpokladem pro pokračování chovu včel na předmětném 
pozemku. Veškeré jeho argumenty vztahující se k prospěšnosti chovu včel se tedy zcela míjejí s důvody, 
pro něž mu bylo nařízeno obytný přívěs odstranit. Soud nesouhlasí ani s žalobcovým náhledem, že trvání 
na odstranění obytného přívěsu a zbudování nového objektu (přístřešku) je v rozporu se zásadou 
ekonomičnosti a hospodárnosti. Žalobce totiž zcela přehlíží, že trvalé umístění obytného přívěsu na 
předmětný pozemek bylo z jeho strany aktem protizákonným, který naprosto není hoden právní ochrany. 
Lze poukázat na starou římskou zásadu Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (česky: nikdo 
nemůže těžit z vlastní nepoctivosti). Správní orgány nežádají po žalobci nic jiného než to, aby odstranil 
následky svého protiprávního počínání a nadále se choval v souladu s právními předpisy. Pokud žalobci 
připadá takový postup nehospodárný, měl dopady svého protiprávního počínání zvážit již předtím, než 
obytný přívěs na pozemek (protiprávně) umístil. 
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1B - Ochrana krajinného rázu 
Otázka možného narušení krajinného rázu je pro posouzení věci zcela nerozhodná. Ust. § 26 odst. 1 písm. 
c) zákona zakazuje setrvávání obytných přívěsů mimo pozemní komunikace bez ohledu na to, zda je 
setrváním obytného přívěsu krajinný ráz narušen či nikoli. Jakákoli argumentace narušením či naopak 
zvýšením krajinného rázu může být vedena ze strany žalobce i žalovaného nanejvýše jako podpůrná, pro 
meritum věci je však zcela bez významu a soud se k ní proto nebude dále vyjadřovat. 
Z hlediska zákona je rovněž zcela bezvýznamné, v které zóně ochrany CHKO se pozemek nachází, neboť 
ust. § 26 se vztahuje bez výjimky na celé území CHKO. Je rovněž zcela nerozhodné, zda jde o pozemek  
v blízkosti zastavěného území, neboť ani takové lokality nejsou z dopadu citovaného ustanovení nijak 
vyjmuty. 
Z hlediska nyní projednávaného případu je pak zcela nerozhodné, z jakých důvodů orgán ochrany přírody a 
krajiny předmětný pozemek odmítl vyhradit jako místo, kde bude setrvávání obytných přívěsů (a vjíždění  
s nimi) dovoleno. Předmětem přezkumu soudu v tomto řízení totiž je pouze rozhodnutí, jímž bylo žalobci 
nařízení odstranění obytného přívěsu a z tohoto hlediska je podstatné pouze to, že předmětný pozemek 
jako takové místo orgánem ochrany přírody a krajiny vyhrazen nebyl. Případný vadný postup při 
rozhodování o žádosti žalobce o to, aby se jeho pozemek takovým místem stal, musí žalobce namítat při 
přezkumu rozhodnutí o takové žádosti. Poukazy žalobce na to, že jinde Správa CHKO umístění obytného 
karavanu k rekreačním účelům povolila, tedy nejsou v tomto řízení relevantní. Ze stejného důvodu není 
relevantní ani to, zda Správa CHKO povolila umístění rodinných domů na území CHKO či přímo na území 
přírodní rezervace Kokořínský důl a zda jiným včelařům byla na území CHKO umístění zázemí povoleno, 
jak na to upozorňoval žalobce při ústním jednání před soudem.  
2A a 3 - Inspekční šetření 
Žalobce v těchto dvou souvisejících žalobních bodech namítá, že inspekční šetření, z nichž při svém 
rozhodování Inspekce vycházela, byla provedena bez jeho účasti a že v důsledku toho nebyl zjištěn 
interiéru předmětného obytného přívěsu. Tato námitka je částečně důvodná. 
Nejprve je třeba znovu uvést závěry, k nimž dospěl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 15. 9. 2005, 
čj. 5 As 38/2004-74: Ustanovení § 62 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, upravuje 
oprávnění pracovníka správního orgánu vstupovat na cizí pozemek. O takovém vstupu přitom musí být 
vlastník pozemku vyrozuměn: jak plyne přímo z citovaného ustanovení, vstup pracovníka správního 
orgánu na pozemek je vázán na povinnost prokázat se služebním průkazem. Ohledání dle § 38 správního 
řádu umožňuje správnímu orgánu, aby si mohl na základě vlastního pozorování a přímého srovnání 
zjištěných skutečností s výsledky dosavadního šetření učinit potřebné závěry pro své rozhodnutí.  
O ohledání jako o každém jiném důkazu musí být sepsán protokol (§ 22 správního řádu), v němž musí být 
provedený předmět ohledání popsán, popř. pořízen jeho náčrt nebo fotodokumentace. Účastníci řízení pak 
musí být k ohledání přizváni a mají právo klást otázky přítomným svědkům, popř. znalcům. 
Získají-li pracovníci Inspekce při „pohybu po krajině“ poznatky, které odůvodňují zahájení správního řízení 
(ať už půjde o řízení sankční nebo řízení směřující k odstranění závadného stavu), pak je zapotřebí zjištění 
na místě samém učinit procesně použitelným způsobem, tedy s dodržením všech zákonem stanovených 
podmínek pro institut ohledání na místě samém podle § 38 správního řádu. Opačný přístup - aplikovaný 
Inspekcí v daném případě – by totiž znamenal, že by se dokazování mohlo dít mimo dosah účastníků 
řízení, což ovšem nelze připustit. Veškeré dokazování se totiž musí – až na zákonem předvídané výjimky, 
kdy nelze jinak – dít tak, aby účastníci řízení měli reálnou možnost se provádění důkazů účastnit. To se 
ovšem v daném případě nestalo a Inspekce při svém rozhodování vycházela ze zjištění učiněných na místě 
samém bez toho, aby žalobci umožnila tohoto dokazování se zúčastnit. Soud tedy dává žalobci za pravdu 
v tom, že k jím namítané procesní vadě skutečně došlo. 
Soud však přesto nedospěl k závěru, že by tato zjištěná procesní vada měla mít za následek zrušení 
žalobou napadeného rozhodnutí. Zjistí-li soud existenci procesní vady, musí totiž vždy zároveň zkoumat, 
zda tato vada měla nebo alespoň mohla mít vliv na výsledek správního řízení, jinými slovy řečeno, zda by 
výsledek správního řízení skutečně reálně mohl být jiný v případě, že by k takové vadě nedošlo. I v tomto 
ohledu pak leží břemeno tvrzení na žalobci. 
V projednávaném případě je zřejmé, že žalobce existenci obytného přívěsu na předmětném pozemku 
nijak nezpochybňuje. Jeho umístění je ostatně skutečností známou Inspekci z její úřední činnosti, neboť za 
umístění obytného přívěsu na pozemek byla žalobci již v minulosti pravomocně uložena pokuta v 
přestupkovém řízení. Žalobce nicméně namítá, že v důsledku této procesní vady se šetření omezilo toliko 
na exteriér a ohledání nebyl nijak podroben interiér obytného přívěsu a žalobce tudíž nemohl prokázat, že 
obytný přívěs skutečně slouží k uskladnění včelařského nářadí a náčiní. 
Správní orgány nicméně v řízení vycházely z předpokladu, že interiér obytného přívěsu je pro posouzení 
věci naprosto nerozhodný a soud s tímto východiskem zcela souhlasí. Z toho vyplývá, že i v případě, pokud 
by se ohledání na místě samém uskutečnilo za přítomnosti žalobce a pracovníkům Inspekce by tak bylo 
umožněno ohledat také interiér obytného přívěsu a shledat přítomnost nářadí a náčiní nutného pro chov 
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včel v obytném přívěsu, nic by to nezměnilo na závěru, který Inspekce učinila, totiž že celoroční nepřetržité 
umístění obytného přívěsu není v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
2B – Znalecký posudek 
Soud souhlasí s žalovaným v tom, že zpracování znaleckého posudku bylo pro posouzení věci zcela 
irelevantní. Pokud se žalobce domáhá toho, aby byla posouzena možnost zajištění technického zázemí 
obytným přívěsem, zcela přehlíží, že pro soulad trvalého umístění obytného přívěsu na předmětném 
pozemku je zapotřebí prokázat nutnost zajištění tohoto zázemí právě obytným přívěsem, tedy nemožnost 
zajištění tohoto zázemí jinak. 
2C – Nevyžádání posudku od Českého svazu včelařů 
Také v tomto případě žalobce hodlá prokázat fakt, že k chovu včel je nutno mít technické zázemí. Soud  
k tomu jen opakuje, že žalobci nikdo nebrání na předmětném pozemku technické zázemí pro chov včel  
v nezbytném rozsahu vybudovat.  
4 - Překážka věci rozhodnuté 
Podle § 48 odst. 2 správního řádu přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže 
osobě pouze jednou. Je zřejmé, že k porušení tohoto ustanovení nedošlo a ani dojít nemohlo. Zatímco  
v přestupkovém řízení byla žalobci uložena povinnost zaplatit pokutu, nyní je mu ukládána povinnost 
odstranit obytný přívěs z pozemku. Jde tedy o dvě zcela odlišené povinnosti a rozhodně tak nedochází  
k tomu, že by žalobci byla dvakrát ukládána „tatáž povinnost“. 
Účel a smysl obou řízení je přitom zcela odlišný. Zatímco účelem přestupkového řízení je uložit žalobci 
sankci za jeho protiprávní jednání a tím ho vést k tomu, aby se podobného jednání do budoucna vyvaroval 
(a současně odradit od takového jednání i další osoby vázané týmiž povinnostmi), účelem řízení podle  
§ 86 zákona o ochraně přírody a krajiny je napravit následky žalobcova protiprávního počínání a odstranit 
tak nastalý protizákonný stav. 
Pokud žalobce spatřuje překážku věci rozhodnuté v řízeních, kde žalobci nebylo umístění obytného 
přívěsu povoleno, je rovněž třeba jeho náhled na věc označit jako zcela nesprávný a vedoucí k důsledkům 
naprosto absurdním. Předně je nutno opětovně poukázat na ust. § 48 odst. 2 správního řádu, jehož 
prostým přečtením lze zjistit nesprávnost tohoto náhledu na věc. Zamítnutím žádosti o povolení umístění 
karavanu na pozemek totiž žalobci nebyla uložena žádná povinnost, tj. vůbec nelze uvažovat ve vztahu  
k takovému rozhodnutí o tom, že by založilo překážku věci rozhodnuté pro rozhodnutí podle § 86 zákona  
o ochraně přírody a krajiny. Pokud žalobce požádal o povolení k umístění obytného přívěsu na pozemek a 
následně tak přesto učinil, pak by bylo zcela nesmyslné dovozovat, že mu nyní nelze nařídit, aby odstranil 
následky svého protiprávního počínání právě s poukazem na to, že mu dříve nebylo povoleno. 
5 – Zásah do vlastnického práva a do práva na příznivé životní prostředí 
Podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod každý má právo vlastnit majetek Vlastnické právo 
všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Podle čl. 11 odst. 3 Listiny 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. 
Správní orgány v daném případě dospěly k závěru, že žalobce své vlastnické právo vykonává v rozporu se 
zájmy chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny a že tak poškozuje přírodu a životní prostředí nad 
míru stanovenou tímto zákonem.  Žalobou napadené rozhodnutí tak není v rozporu s čl. 11 Listiny. 
Pokud jde o čl. 35 Listiny, zde žalobce dovozuje jeho porušení z toho, že je mu údajně znemožňováno 
provozovat včelařskou činnost. Nic takového však důsledkem žalobou napadených rozhodnutí není. 
Žalobce však musí i při této jinak prospěšné činnosti dodržovat právní předpisy. Listina přitom žalobci 
nezakládá žádné právo provozovat včelařskou činnost právě tím způsobem, jak si to žalobce představuje, 
a nezakotvuje ani žádné základní právo na umístění obytného přívěsu v blízkosti včelince. 
6 – porušení zásad komunitárního práva (přiměřenost) 
K otázce přiměřenosti rozhodnutí správního orgánu se soud již vyjádřil výše v souvislosti s námitkou 1A. 
7 – porušení čl. 4 Listiny 
Podle čl. 4 odst. 1 Listiny povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 
při zachování základních práv a svobod. Podle čl. 4 odst. 4 Listiny při používání ustanovení o mezích 
základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být 
zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 
Soud v daném případě dospěl k závěru, že žalobci uložená povinnost vychází z příslušných ustanovení 
zákona o ochraně přírody a krajiny (zejm. § 26 odst. 1 písm. c/ a § 86 tohoto zákona), je tedy uložena na 
základě zákona a v jeho mezích. Nebylo přitom zjištěno, že byla porušena žalobcova základní práva a 
svobody (viz výše). Soud rovněž nedospěl k závěru, že by nebylo šetřeno smyslu ustanovení o mezích 
základních práv a svobod a že by omezení byla zneužita k jiným účelům, než pro která byla stanovena. 
Je třeba opětovně zdůraznit, že to byl žalobce, kdo sám svévolně porušil zákon a přes jasně vyjádřené 
nesouhlasné stanovisko správních orgánů umístil na svůj pozemek obytný přívěs, ač si musel být vědom 
toho, že tak činí proti zákonu. Vzhledem ke shora uvedenému soud žalobu jako nedůvodnou podle § 78 
odst. 7 s. ř. s. zamítl. 
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272 
 
I. Parkování motorových vozidel na území CHKO 
II. Účastenství na správním deliktu 
 
k ustanovení § 88 odst. 2 písm. n) ve spojení s ustanovením § 26 odst. 1 písm. c)  zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Žalobkyně v posuzované věci vyhradila místo pro parkování návštěvníků CHKO na pozemku, 
kam bylo možné vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly toliko se souhlasem orgánu ochrany 
přírody, aniž by byl tento souhlas udělen, zatímco správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) ve 
spojení s § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, za nějž byla potrestána, 
spočívá v tom, že pachatel vjede či setrvává s motorovým vozidlem na místě, kde je k tomu 
třeba uvedeného souhlasu, aniž by mu byl tento souhlas udělen. Žalovaný v napadeném 
rozhodnutí uznal, že žalobkyně sama činnost zakázanou v § 26 odst. 1 písm. c) nevyvíjela, nýbrž 
měl za to, že ji organizovala a umožnila.  
 
II. Zákon o ochraně přírody a krajiny ani jiný na danou věc použitelný právní předpis však 
neupravuje účastenství na správním deliktu, jako to činí trestní zákoník v § 22 a násl., 
neumožňuje stíhat toho, kdo v něm uvedený správní delikt zorganizoval či umožnil, nýbrž jedině 
toho, kdo naplnil skutkovou podstatu některého ze stanovených správních deliktů. Žalobkyně 
však znaky citované skutkové podstaty nenaplnila.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2014, č.j. 8 A 89/2010 –22) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 
5615/550/09-Hr,99082/ENV/09 ze dne 3. 2. 2010, jímž bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno 
rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko („dále jen „Správa CHKO“)  
č. j. 02293/BR/2009/AOPK ze dne 30. 10. 2009. Tímto rozhodnutím Správa CHKO uložila žalobkyni 
pokutu 50.000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, spočívající ve vykonávání činnosti ve zvláště chráněném území, pro kterou je vyžadován 
souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu, jejž se měla žalobkyně dopustit tím, že ve dnech 1. 
5. 2009 až 3. 5. 2009 vyhradila místa pro parkování motorových vozidel návštěvníků turistického okruhu 
na území CHKO bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody, v důsledku čehož došlo k porušení 
zákazu zakotveného v § 26 odst. 1 písm. c) téhož zákona. Žalovaný v odvolacím řízení odmítl námitky 
žalobkyně, že činnost uvedenou v naposled citovaném ustanovení ona sama nevykonávala, a to  
s odůvodněním, že žalobkyně tuto činnost organizovala a umožnila vykonávat ostatním osobám tím, že 
prostor pro parkování vyhradila. 
Žalobkyně považovala napadené rozhodnutí za nezákonné, neboť se nedopustila zakázaného jednání 
kladeného jí za vinu, tedy vjíždění a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a 
místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, nýbrž toliko vyhradila místa 
pro parkování motorových vozidel jiným osobám. Takové jednání však zákon nezakazuje, a jestliže platí 
ústavní zásada, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 
zákon neukládá (čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky), již je třeba nepochybně vztáhnout i na právnickou 
osobu - obec, nelze žalobkyni za toto jednání trestat. 
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě setrval na svém stanovisku, že se žalobkyně svým jednáním 
dopustila protiprávního jednání, neboť umožnila vykonávat ve zvláště chráněném území činnost, pro 
kterou je třeba souhlasu orgány přírody, bez tohoto souhlasu. Pokud by toho jednání nebylo deliktem, 
mohli by být postihováni toliko řidiči, kteří byli na vyhrazené místo navedeni obsluhou a koupili si v dobré 
víře parkovací lístek. 
Městský soud v Praze (dále jen „soud“) uvážil o věci následovně. 
Ze správního spisu soud zjistil, a ani mezi účastníky řízení o tom není sporu, že jednání žalobkyně, za které 
jí byla uložena pokuta, spočívalo ve vyhrazení parkovacích míst pro návštěvníky turistického okruhu na 
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území CHKO mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, 
aniž by k tomu dal orgán ochrany přírody souhlas, a v důsledku toho byla vyhrazená parcela využívána ve 
dnech 1. 5. 2009 až 3. 5. 2009 těmito návštěvníky k parkování jejich motorových vozidel. 
Spornou otázkou mezi účastníky je, zda lze popsané jednání kvalifikovat jako správní delikt podle § 88 
odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, kterého se právnická osoba dopustí tím, že „vykonává 
ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo 
ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany 
přírody, bez tohoto souhlasu“ (podtrženo soudem), přičemž podle názoru žalovaného se jednalo o činnost 
zakázanou ustanovením § 26 odst. 1 písm. c) téhož zákona, tedy zákaz „vjíždět a setrvávat s motorovými 
vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a 
zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní  
a veterinární službu“ (podtrženo soudem). 
Veškerá činnost veřejné správy je vázána zásadou zákonnosti, což znamená, že státní moc lze uplatňovat 
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (čl. 2 odst. 3 Ústavy 
a čl. 2 odst. 2 Listiny). V oblasti trestání to platí tím spíše, že tak dochází k citelným zásahům do 
základních práv a svobod osob, ve správním trestání typicky do práva vlastnit majetek. Nehraje přitom 
žádnou roli, zda je trestána osoba fyzická či právnická (v daném případě obec jako územně samosprávný 
celek s ústavně zaručenými právy na samosprávu a vlastnit majetek). Vyjádřením zásady zákonnosti  
v oblasti trestání je zásada nullum crimen, nulla poena sine lege (není zločinu ni trestu bez zákona), jež je 
výslovně zakotvena v trestním právu (§ 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, čl. 7 odst. 1 Úmluvy  
o ochraně základních lidských práv a svobod), avšak jakožto zásadu vyvěrající ze samé podstaty právního 
státu ji je třeba podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva i Ústavního soudu (např. nález sp. zn. 
III. ÚS 611/01 ze dne 13. 6. 2002) ctít i při správním trestání. Z této zásady pak vyplývá mimo jiné 
požadavek na určité, jasné a přesné vyjádření skutkových podstat deliktů a zákaz analogie v neprospěch 
odpovědné osoby; není tak přípustné zejména rozšiřování podmínek odpovědnosti za správní delikty nad 
rámec stanovený příslušnými zákony (srov. Hendrych a kol. Správní právo: Obecná část. 8. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2012, s. 418-419). 
Žalobkyně v posuzované věci vyhradila místo pro parkování návštěvníků CHKO na pozemku, kam bylo 
možné vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly toliko se souhlasem orgánu ochrany přírody, aniž by byl 
tento souhlas udělen, zatímco správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) ve spojení s § 26 odst. 1 písm. c) 
zákona o ochraně přírody a krajiny, za nějž byla potrestána, spočívá v tom, že pachatel vjede či setrvává  
s motorovým vozidlem na místě, kde je k tomu třeba uvedeného souhlasu, aniž by mu byl tento souhlas 
udělen. Žalovaný v napadeném rozhodnutí uznal, že žalobkyně sama činnost zakázanou v § 26 odst. 1 
písm. c) nevyvíjela, nýbrž měl za to, že ji organizovala a umožnila. Zákon o ochraně přírody a krajiny ani 
jiný na danou věc použitelný právní předpis však neupravuje účastenství na správním deliktu, jako to činí 
trestní zákoník v § 22 a násl., neumožňuje stíhat toho, kdo v něm uvedený správní delikt zorganizoval či 
umožnil, nýbrž jedině toho, kdo naplnil skutkovou podstatu některého ze stanovených správních deliktů. 
Žalobkyně však znaky citované skutkové podstaty nenaplnila. 
Na podkladě uvedeného soud konstatuje, že žalobní námitka spočívající v tom, že se žalobkyně 
nedopustila správního deliktu, za nějž byla potrestána, je důvodná. Rozhodnutí žalovaného je nezákonné, 
a soud je proto podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4). 
Právním názorem soudu vysloveným ve zrušujícím rozsudku je žalovaný v dalším řízení vázán (§ 78 odst. 
5). 
(…) 

  
 

273 
 
Konkretizace veřejných zájmů 
 
k ustanovení § 50 a § 56 odst. 1 a 2 písm. a) až b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. 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. 
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II. 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. 
  
III. 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.  
 
IV. 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 6. června 2014, č.j. 7A 125/2011 – 78-82) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání 
proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „orgán prvního stupně“), č.j. KUOK 
9849/2010 ze dne 26. 11. 2010, kterým byla společnosti W. povolena výjimka ze zákazů u zvláště 
chráněných druhů za účelem realizace akce „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při 
výrobě papíru v průmyslové zóně pokračování 2 7A 125/2011 v Zábřehu – provozní celky PC 6 - Jímání 
surové vody, PC 7 - Vypouštění vyčištěných odpadních vod“ podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“). 
(…) 
Soud posoudil žalobní námitky takto:  
Městský 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 žalobce, neboť namítaná nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů jej jistě mohla 
zkrátit na právu na řádné odůvodnění rozhodnutí. Žaloba je též s ohledem na § 68 písm. a) s. ř. s. 
přípustná. 
Dále soud přistoupil k posouzení námitek žalobce o nedostatečném vypořádání odvolacích důvodů 
žalovaným, tedy námitek o nedostatečnosti odůvodnění žalobou 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 
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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, a to za 
kumulativního splnění následujících podmínek: 
− jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody (§ 56 odst. 1), 
− je naplněn některý z důvodů (zájmů) uvedených v § 56 odst. 2 písm. a) až e), 
− neexistuje jiné uspokojivé řešení, 
− povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. 
Pokud jde o pojmy veřejný zájem a jiný veřejný zájem, vyjádřil se k nim v kontextu zde rozebíraného 
ustanovení i Nejvyšší správní soud ve svém 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 posuzovaném 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 NSS 6 As 65/2012-161, bod 41). Pro úplnost pak Městský soud v Praze 
upozorňuje na svůj dřívější rozsudek, jehož závěry jsou i přes zmírnění „výrazné převahy“ 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 sice uvedl, 
že při posouzení veřejného zájmu by správní orgán měl své úvahy srozumitelně uvést do odůvodnění tak, 
aby jeho rozhodnutí bylo přezkoumatelné, avšak sám při vlastním posuzování jednotlivé zájmy adresně 
nevymezil. Z kontextu rozhodnutí však lze dovodit, že zájem na ochraně přírody je reprezentován zájmem 
na ochraně kriticky a silně ohrožených druhů zvláště chráněných živočichů, kteří byli zjištěni v trase 
zamýšlené stavby a v její blízkosti, takže realizací stavební činnosti budou přímo či nepřímo dotčeni. Jiný 
veřejný zájem představuje zájem ekonomické a sociální povahy na rozvoji Olomouckého kraje v oblasti 
Zábřežska ve smyslu ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně přírody. Žalovaný sice obecně uvedl, na 
které chráněné živočichy se předmětná výjimka vztahuje, svoji úvahu však dále nerozvinul, ani neposoudil 
důsledky škodlivosti zamýšleného stavebního zásahu ve své celistvosti ke konkrétním ohroženým druhům 
a spokojil se s obecným a ne úplně srozumitelným tvrzením o ještěrce obecné a běžných druzích čmeláka. 
Posléze pak žalovaný ani nepřistoupil k poměření obou veřejných zájmů, odhodlal se pouze k 
povšechnému konstatování, že jiný veřejný zájem převážil zájem na ochraně přírody a krajiny a obecně 
konstatoval, že daní živočichové (v žádosti vyjmenovaní) nejsou nikterak řídkými obyvateli příslušných 
biotopů po celém státě, takže jejich ochrana jako druhu je závislá na ochraně plošné, nikoliv lokální, s 
výjimkou mihule potoční, na níž však byl negativní vliv v podstatě vyloučen a danými podmínkami 
rozhodnutí eliminován. Žalovaný však blížeji neuvedl, v čem toto vyloučení spatřuje a které z podmínek v 
rozhodnutí orgánu prvního stupně negativní vlivy na mihuli potoční eliminovaly. Žalovaný se vyhnul 
konkretizaci a poměření jiného veřejného zájmu ve vztahu k zájmu na ochraně zvláště chráněných 
živočichů. Jiný zájem – popsán ve výroku jako - realizace akce „Využití obnovitelných zdrojů energie a 
druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu – provozní celky PC 6 - Jímání surové 
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vody, PC 7 - Vypouštění vyčištěných odpadních vod“, není blíže konkretizován, přičemž je nepochybné, že 
výstavba a provoz papírny je z hlediska možného zdroje znečištění významným zásahem do životního 
prostředí vůbec, nejen do životních podmínek zvláště chráněných živočichů, je proto nanejvýš potřebné, 
aby rozsah tohoto zdroje znečištění byl v žalobou napadeném rozhodnutí především popsán, jinak správní 
orgán těžko může tvrdit, že poměřoval vliv stavby a provozu papírny na možný škodlivému zásahu do 
přirozeného vývoje zvlášť chráněných druhů. Žalovaný nejen, že tento vztah nezkoumal, ale jak uvedl 
v odůvodnění, domnívá se, že není jeho úlohou zkoumat jak se závod - papírna bude podílet na 
znečišťování ovzduší. Soud na rozdíl od žalovaného je toho názoru, že aby správní orgán mohl posoudit 
míru ohrožení zvláště chráněných druhů při povolování výjimky z jejich ochrany, musí se zabývat zdrojem 
jejich ohrožení, a to ve všech podstatných parametrech, což v daném případě představuje zhodnocení 
míry znečištění ovzduší i vod, neboli životního prostředí v rozhodnutí vyjmenovaných ohrožených druhů, 
jinak je jeho rozhodování pouhým formalizmem. 
Pokud pak jde o splnění dalších podmínek, stanovených v § 56 zákona o ochraně přírody pro udělení 
výjimky, žalovaný je rovněž řádně neodůvodnil. Možnost neexistence jiného řešení žalovaný jen povšechně 
shrnul obecným sdělením, že není třeba hledat jakákoliv řešení, nýbrž řešení uspokojivá. Nicméně 
žalovaný se vyhnul, ve vztahu k povolované výjimce, odpovědi na otázku, zdali nebylo možné stavbu 
papírny umístit jinde, popřípadě jak žadatel odůvodňuje nemožnost např. nevhodnost jiného umístění 
stavby papírny. Závěr žalovaného, že zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů je minimální a 
mnohdy dokonce neměřitelný, není nijak odůvodněn, jestliže se odmítl, jak bylo výše uvedeno, vůbec 
zabývat rozsahem a parametry provozu papírny, rozsahem znečištění ovzduší a vod; stěží pak je udržitelný 
jeho závěr o minimálním nebo neměřitelném zásahu do životních podmínek živočišných druhů žijících ve 
vodních tocích, jejichž jímání a jejichž znečišťování (vypouštění odpadních vod) je stavbou a provozem 
papírny předpokládáno. Odůvodnění dosažení či udržení populace dotčených druhů ve stavu příznivém 
z hlediska ochrany měla (nejspíše) sloužit pasáž věnující se ochraně biodiverzity a aktivnímu přístupu 
investora k vyhodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy, jakož i k opatřením, které případným negativním 
vlivům brání nebo se dokonce podílí na vytvoření vstřícných opatření; žalovaný nicméně ani zde neuvedl 
žádné konkrétní důvody pro tyto svoje závěry.  
Zdejší soud musí ve shodě se svou dosavadní judikaturou (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 
8. 2006, č. j. 11 Ca 41/2006-61) konstatovat, že žalovaný nedostatečně odůvodnil, v čem spatřuje 
naléhavý veřejný zájem na výstavbě papírny v příslušné lokalitě, kde tato výstavba zasahuje do ochrany 
zákonem zvlášť chráněných druhů, a to způsobem, který zvolila osoba zúčastněná na řízení 1). Pokud by 
pak snad i existoval naléhavý veřejný zájem na výstavbě papírny, nebylo prokázáno, že jej nelze uspokojit 
jiným řešením, které by realizovalo požadovaný záměr na výstavbě papírny a současně minimalizovalo 
případný zásah do zákonné ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů.  
Odůvodnění rozhodnutí musí představovat komplexní oporu pro učiněný výrok a musí z něj být zřejmé, 
proč je závěr orgánu prvního stupně správný a bylo by možné s ním souhlasit. Napadené rozhodnutí tak 
odporuje požadavkům kladeným na řádné odůvodnění správního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 68 
odst. 3 správního řádu. 
Žalovaný se v napadeném rozhodnutí rovněž žádným způsobem nevyjádřil k žalobcem požadovanému 
vyjasnění údajů od investora (rozpor mezi 160 a 300 zaměstnanci), ani k žalobcem uváděnému 
stanovisku Agentury pro ochranu přírody a krajiny k záměru stavby přivaděče a odvaděče ze dne 31. 10. 
2008 sp. zn. 00939/OLM/2008 a v něm uvedené nutnosti vytvoření refugia, aby vůbec bylo možné  
o realizaci projektu papírny uvažovat. 
Ze shora uvedených důvodů Městský soud v Praze shledal v řízení před žalovaným takové vady, jež činí 
napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů, a proto napadené rozhodnutí zrušil a 
věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 76 odst. 1 písm. a/ a § 78 odst. 4 s.ř.s.). Právním názorem, který 
vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je správní orgán v dalším řízení vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.). 
(…) 
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k ustanovení § 7 odst. 1, § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 8odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů   
 
 
I. Podává-li ve správním řízení zahájeném inspekcí znalecký posudek AOPK, nelze dovozovat 
pochybnosti o její nepodjatosti pro poměr k orgánům provádějícím řízení jen z prosté 
skutečnosti, že je zřízena žalovaným, jenž ve věci vystupuje jako odvolací orgán.  
 
II. Odborná zjištění AOPK na straně jedné a závěr o podstatném a trvalém snížení ekologických 
a estetických funkcí dřevin na straně druhé postrádají jakoukoliv spojitost. Jinými slovy není 
vůbec zdůvodněno, proč je třeba zásah provedený stěžovatelem považovat za poškození dřevin: 
z rozhodnutí inspekce není zřejmé, proč považovala zásah stěžovatele za podstatný a trvalý, ani 
jaké ekologické a estetické funkce dřevin byly zásahem sníženy. Je přitom zjevné, že tyto závěry 
budou závislé na druhu, stáří a kondici dřevin, stejně jako na jejich umístění. Jiné ekologické a 
estetické funkce bude mít dřevina v parku či arboretu, jiné dřevina tvořící součást zámecké 
aleje, dřevina v zoologické zahradě nebo dřevina rostoucí mezi bytovými domy, jak tomu bylo  
v projednávaném případě.  
 
III. Za znalecký posudek podle správního řádu lze tedy považovat jen ten, který byl vypracován 
znalcem ustanoveným za tím účelem správním orgánem (§ 56 správního řádu). To samozřejmě 
nevylučuje, aby účastník řízení znalecký posudek předložil, přičemž z hlediska důkazní teorie lze 
takový posudek zařadit mezi listinné důkazy. Správní orgán je přitom povinen s takovým 
důkazním prostředkem zacházet jako s jakýmkoliv jiným a nemůže mu přiznat nižší důkazní 
hodnotu jen proto, že nebyl zpracován ustanoveným znalcem. Faktický rozdíl mezi znaleckým 
posudkem ustanoveného znalce a znaleckým posudkem obstaraným účastníkem řízení je 
pouze v procesním postavení autora posudku. 
 
IV. Neobstojí nicméně další úvaha žalovaného a městského soudu o nižší důkazní hodnotě 
posudku vzhledem k tomu, že byl zpracován na objednávku stěžovatele. Pouze z této 
skutečnosti (bez přistoupení skutečností dalších) nelze o nižší důkazní hodnotě hovořit. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 2. července 2014, č.j. 1 As 54/2014 - 36) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Žalobce provedl v polovině října 2008 ořez dřevin (1 buku lesního a 4 zeravů západních) rostoucích na 
pozemku v katastrálním území Pelhřimov. V případě buku lesního měl ořez snížit riziko vzniku škody na 
zdraví uživatelů veřejného prostranství před jeho pokácením, ořez zeravů (tújí) byl motivován žádostmi 
obyvatel přilehlého domu o snížení zastínění. O záměru provést ořez dřevin žalobce uvědomil Městský 
úřad Pelhřimov jako orgán ochrany přírody příslušný k vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les, který s provedením ořezu vyslovil souhlas. 
Dne 8. 1. 2009 bylo s žalobcem zahájeno správní řízení o protiprávním jednání dle § 88 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které mělo spočívat v poškození 4 tújí a 1 buku 
rostoucích mimo les. V rámci tohoto řízení Česká inspekce životního prostředí, (dále jen „inspekce“), 
rozhodnutím ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. ČIŽP/46/OOP/SR01/0900227.036/ 10/HBH, žalobci uložila 
pokutu ve výši 5.000 Kč a povinnost uhradit náhradu nákladů řízení ve výši 2.500 Kč. Odvolání žalobce 
proti citovanému rozhodnutí inspekce žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutí zamítl. 
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou u Městského soudu v Praze; ten rozsudkem ze dne  
3. 4. 2014, č. j. 11 A 106/2011 – 43, žalobu zamítl. Neshledal důvodnými námitku podjatosti Agentury 
ochrany přírody a krajiny. Podle městského soudu vzal žalovaný při hodnocení skutkového stavu v úvahu i 
posudek znalce Ing. Petra Skály a správně jej zhodnotil. Soud uzavřel, že ve správním řízení byl řádně 
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zjištěn skutkový stav a že správní orgány při výkonu správního uvážení nevybočily z mezí zákona, proto 
žalobu zamítl jako nedůvodnou. 
 
II. Kasační stížnost 
Žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 
odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „s. ř. s.“), tj. pro nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právních otázek soudem  
v předcházejícím řízení a pro nepřezkoumatelnost. 
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů spatřuje stěžovatel v tom, že se městský soud v napadeném 
rozsudku nevyjádřil k jeho žalobním bodům označeným A.1 a A.2, týkajícím se vad řízení při hodnocení 
znaleckého posudku. V bodě A.1 stěžovatel namítal, že pokud inspekce ustanovila znalcem Agenturu 
ochrany přírody a krajiny (dále též „AOPK“) k posouzení, zda ořezem dřevin došlo k podstatnému a 
trvalému snížení estetických a ekologických funkcí dřevin, dala tím najevo, že se jedná o posouzení 
odborné skutkové otázky. Nemohla proto následně přezkoumávat správnost závěrů vyjádřených ve 
znaleckých posudcích AOPK a Ing. P. S. V žalobním bodu A.2 pak stěžovatel uváděl, že  
k odstranění rozporů ve znaleckém posudku Agentury ochrany přírody a krajiny a posudku Ing. S. měl být 
vyžádán revizní posudek. Pokud samy správní orgány přijaly závěry posudku AOPK a jako nesprávný 
odmítly znalecký posudek Ing. S., porušily procesní práva stěžovatele, neboť nezjistily řádně skutkový stav 
věci. 
Stěžovatel dále vytkl městskému soudu nesprávné posouzení otázky podjatosti Agentury ochrany přírody 
a krajiny k podání znaleckého posudku. Podle jeho názoru neplatí, že pokud byla námitka podjatosti 
uplatněná účastníkem řízení zamítnuta, nelze již případnou podjatost zkoumat v odvolání proti rozhodnutí 
správního orgánu prvního stupně. Některé skutečnosti zakládající důvody podjatosti AOPK se stěžovatel 
dozvěděl až z rozhodnutí žalovaného a mohl je poprvé uplatnit až v podané žalobě. Městský soud navíc 
namítanou podjatost posuzoval výlučně podle § 14 správního řádu, aniž by přihlédl i k § 11 odst. 1 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, podle něhož znalec nesmí podat posudek, pokud lze 
mít pro jeho poměr k orgánům provádějícím řízení pochybnost o jeho nepodjatosti. Vztah AOPK  
k žalovanému je přitom vztahem jednoznačné organizační podřízenosti a ekonomické provázanosti. Podle 
stěžovatele tak existovaly důvodné pochybnosti o podjatosti AOPK k podání znaleckého posudku. K tomu 
stěžovatel odkázal na judikaturu vrcholných soudů (např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 35/03, 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Skno 4/99 nebo sp. zn. 9 Tz 85/2000). Názor stěžovatele o podjatosti 
AOPK navíc podporuje i text rozhodnutí žalovaného, v němž se uvádí, že znalecký posudek AOPK „sloužil 
jako důkaz v sankčním řízení na podporu zjištění ČIŽP při šetření z 24. 10. 2008.“ V části týkající se 
posouzení podjatosti AOPK podle stěžovatele rozsudek městského soudu postrádá srozumitelné a 
přezkoumatelné důvody, pro něž soud považuje argumentaci stěžovatele za nesprávnou.  
Podle stěžovatele městský soud chybně posoudil i námitku nenaplnění znaků skutkové podstaty 
správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy že by šlo o ořez 
nedovolený, který by způsobil podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických funkcí dřevin. V prvé 
řadě se jednalo o ořez dovolený, neboť byl proveden na základě předchozí konzultace s Městským úřadem 
Pelhřimov, což je orgán příslušný k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny sice výslovně nehovoří o pravomoci vydávat souhlas se způsobem a rozsahem ořezu 
dřevin rostoucích mimo les, z § 1 ve spojení s § 77 odst. 3 však lze podle stěžovatele tuto pravomoc 
dovodit. Je-li navíc Městský úřad Pelhřimov oprávněn vydávat povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les podle § 8 zákona, argumentací a maiori ad minus musí být oprávněn vyjádřit se i ke způsobu ořezu 
těchto dřevin. Tentýž závěr lze dovodit i ze základních zásad správního řízení ve spojení s § 154 až 158 
správního řádu umožňujících správnímu orgánu vydávání vyjádření či osvědčení. Rozpory mezi orgány 
ochrany přírody (Městským úřadem Pelhřimov a Českou inspekcí životního prostředí) nelze přičítat k tíži 
stěžovatele. Tím méně za situace, kdy o tom, zda došlo k trvalému snížení estetických a ekologických 
funkcí ořezaných dřevin, není jasno ani mezi osobami v postavení znalců (AOPK a Ing. S.). V řízení před 
správním orgánem dále nebylo prokázáno podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických funkcí 
ořezaných dřevin. Ořez tújí byl proveden způsobem, který se již dříve osvědčil u 5 ks jiných tújí na témže 
pozemku, a byl volen v souladu s názory publikovanými v odborné literatuře. V případě buku lesního šlo  
o jedince, který byl v minulosti na bázi kmene silně poškozen a napaden dřevokaznými houbami. 
Dlouhodobým vyhníváním dřevní hmoty v bázi stromu byly zhoršeny statické poměry i stabilita celého 
stromu, a ořez buku byl proto proveden jako příprava k jeho následnému pokácení za účelem prevence 
před vznikem škod na zdraví a majetku a splněním povinnosti stěžovatele dle § 415 občanského 
zákoníku. Podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických funkcí dřevin není zřejmé ani z posudku 
AOPK: hlavním proviněním stěžovatele bylo zjevně to, že se ořez dal provést šetrněji. Znalec Ing. S. možné 
podstatné a trvalé snížení zmíněných funkcí zcela vyloučil. Městský soud se touto argumentací 
stěžovatele zabýval nepřesvědčivě a jeho závěry nemají oporu v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 
Stěžovatel namítá, že není podnikající fyzickou osobou, jak tvrdí městský soud, a odmítá závěr soudu, že 
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již samotným provedením ořezu porušil zákon. Mylný je též názor městského soudu, že trvalá změna 
habitu ořezávaných dřevin je důkazem jejich nedovoleného poškození – jde o přirozený a logický důsledek 
jakéhokoliv ořezu dřevin. Naplněním skutkové podstaty deliktu není ani soudem tvrzené značné narušení 
ekologických funkcí, neboť by muselo být prokázáno, že jde o narušení trvalé. Ing. S. ve svém posudku 
zpracovaném 22 měsíců po ořezu žádné podstatné snížení estetických a ekologických funkcí dřevin 
nezjistil, tudíž nemohlo jít o snížení trvalé (argumentace soudu, že posudek má nižší důkazní hodnotu, 
neboť byl zpracován s delším časovým odstupem od ořezu, je nelogická a nezákonná). 
Inspekce, žalovaný i městský soud dále nesprávně přiřkli znaleckému posudku Ing. S. nižší důkazní 
hodnotu jen proto, že se jedná o listinný důkaz podle § 53 správního řádu, neboť nebyl zpracován znalcem 
ustanoveným správním orgánem dle § 56 správního řádu. Stejně tak postrádá zákonnou i věcnou oporu 
jejich úvaha, že důkazní hodnota posudku je nižší, jelikož byl zpracován na objednávku stěžovatele. Jde  
o zpochybnění práva obviněného na obhajobu a o zásah do principu rovnosti zbraní. 
V poslední kasační námitce poukázal stěžovatel na to, že závěry znalce Ing. S. a vyjádření Městského 
úřadu Pelhřimov se diametrálně liší od závěrů AOPK, inspekce a žalovaného, z nichž byla dovozena 
deliktní odpovědnost stěžovatele. V řízení tak dle stěžovatele nebylo nade vší pochybnost prokázáno, že 
jeho jednání bylo správním deliktem, a s ohledem na presumpci neviny a zásady in dubio pro reo a in 
dubio pro libertate neměla být ani uložena sankce. Ve správním řízení ovšem správní orgány vyšly  
z principu presumpce viny. Městský soud se k argumentaci těmito principy srozumitelně a 
přezkoumatelně nevyjádřil. 
III. Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti 
Žalovaný se ve vyjádření ke kasační stížnosti odvolal na svoje žalobou napadené rozhodnutí. Uvedl, že 
žalobce nezpochybnil věcná zjištění z šetření inspekce a „nevyvrátil naplnění skutkové podstaty pro 
uložení pokuty podle ustanovení § 125a odst. 1 písm. e) vodního zákona. Ze strany žalovaného se jedná  
v daném případě o velmi závažné porušení zákona. Za porušení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona nese 
pokutovaný objektivní zodpovědnost. Jedná se o takzvaný správní delikt, u něhož je zákonem zakotvena 
objektivní zodpovědnost za jeho spáchání, tedy za výsledek.“ Žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud 
vydal rozsudek, jímž zamítne „kasační stížnost obchodní společnosti Roman Kovář s. r. o.“. (pozn. soudu: 
ač podle hlavičky a úvodních pasáží vyjádření se toto nepochybně týká případu stěžovatele, v jeho druhé 
části se žalovaný zjevně vyjadřoval ke zcela jiné kauze). 
 
IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti zhodnotil, že kasační stížnost je důvodná. 
Nejvyšší správní soud nejprve hodnotil otázku nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku městského 
soudu (IV.A), poté se vyjádřil k námitce podjatosti AOPK (IV.B), k naplnění skutkové podstaty správního 
deliktu (IV.C), k hodnocení důkazu znaleckým posudkem předloženým stěžovatelem (IV.D) a konečně  
k námitce nepoužití zásady in dubio pro reo (IV.E). 
IV. A) Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku 
Stěžovatel na řadě míst kasační stížnosti namítá, že napadený rozsudek městského soudu je 
nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. Nejvyšší správní soud k tomu ze své judikatury připomíná, že 
nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu je dána, „opomene-li krajský soud v řízení o žalobě proti 
rozhodnutí správního orgánu přezkoumat jednu ze žalobních námitek“ (rozsudek ze dne 18. 10. 2005, čj. 
1 Afs 135/2004 - 73, publikovaný pod č. 787/2006 Sb. NSS), a rovněž tehdy, „není-li z odůvodnění 
napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci 
účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené (…). 
Soud, který se vypořádává s takovou argumentací, ji nemůže jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí 
také uvést, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá“ (rozsudek ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 - 
44, publikovaný pod č. 689/2005 Sb. NSS). 
Nejvyšší správní soud připouští, že odůvodnění napadeného rozsudku mohlo být zpracováno pečlivěji a 
mohlo přiléhavěji reagovat na podrobnou žalobní argumentaci. Po zevrubném prostudování rozsudku 
městského soudu má nicméně za to, že odpovědi na žalobní námitky v něm obsaženy jsou, resp. že je lze 
bez větších potíží z textu vyvodit. K námitkám týkajícím se hodnocení znaleckých posudků inspekcí soud 
uvedl, že inspekce správně vycházela z posudku AOPK, který srozumitelně a určitě hodnotí stav stromů a 
dřevin a zabývá se i tím, v jakých skutečnostech spočívá jejich poškození. Městský soud se dále ztotožnil 
se způsobem, jakým se správní orgány vypořádaly s posudkem Ing. S. – správně jej posoudily jako listinný 
důkaz a přiřadily mu nižší důkazní hodnotu, jelikož byl zpracován na objednávku stěžovatele a po uplynutí 
značného časového odstupu. Z těchto závěrů městského soudu plyne, že vyžádání revizního posudku 
nebylo na místě a že inspekce vycházela ze skutečností obsažených v posudcích, avšak nepřezkoumávala 
„správnost“ jejich závěrů, jak tvrdí stěžovatel. 
Za přezkoumatelnou považuje soud na rozdíl od stěžovatele též tu část rozsudku zabývající se otázkou 
podjatosti AOPK: městský soud vyslovil jednoznačný názor, že proti rozhodnutí o nepodjatosti AOPK  
v rámci správního řízení nebylo podáno odvolání, takže je třeba vycházet z presumpce správnosti tohoto 
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aktu s tím, že důvody pro vyloučení AOPK pro její podjatost v řízení dány nebyly. Městský soud se dále 
ztotožnil se závěrem žalovaného, že z pouhého institucionálního zařazení AOPK do sféry Ministerstva 
životního prostředí nelze bez dalšího dovozovat neobjektivnost jejího posudku. 
Nepřezkoumatelná (resp. slovy stěžovatele „mimoběžná“) není ani argumentace městského soudu ve 
vztahu k roli Městského úřadu Pelhřimov. Městský soud zřetelně uvedl, že poškozování a ničení dřevin 
rostoucích mimo les je (samo o sobě) nedovoleným zásahem. V posuzované věci přitom není sporu o tom, 
že stěžovatel takový zásah provedl, přičemž své odpovědnosti se nemůže zprostit. Pro posouzení věci je 
nevýznamné, jak je alokován výkon veřejné správy a samosprávy podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, nýbrž jen to, zda faktickou činností stěžovatele došlo k naplnění zákonem stanovených 
předpokladů pro závěr o vyvození jeho sankční odpovědnosti. K zahájení jakéhokoliv kácení je zapotřebí 
mít příslušné pravomocné povolení již k dispozici; takovým povolením ale není souhlas Městského úřadu 
Pelhřimov (městský soud blíže ze správního spisu vymezil, jakou formu „souhlas“ měl). Podle názoru 
Nejvyššího správního soudu z těchto tezí plyne, že městský soud nepovažoval konzultace (souhlas) 
Městského úřadu Pelhřimov za skutečnost způsobilou stěžovatele liberovat. Povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les by zřejmě podle městského soudu mohlo v případu hrát roli, nicméně muselo by být 
pravomocné ještě před provedeným zásahem, což se v dané věci nestalo. 
Konečně pokud jde o aplikaci zásady in dubio pro reo a in dubio pro libertate, městský soud tak sice 
neučinil výslovně, nicméně věnoval se jim v posledním argumentačním odstavci. Konstatoval, že ve věci 
nebylo zjištěno, že by závěry správního orgánu nebyly podloženy dostatečně skutkovými zjištěními nebo  
s nimi byly v rozporu. Závěry, k nimž správní orgán dospěl, pak nejsou podle městského soudu v rozporu 
se zásadami logického uvažování. Pokud jde o srozumitelnost rozsudku městského soudu, Nejvyšší 
správní soud zdůrazňuje, že nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost je zejména takové rozhodnutí, které 
je vnitřně rozporné, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, kdy nelze rozeznat, co je 
výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán apod. (srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75, publikovaný pod č. 133/2004 
Sb. NSS, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 27/2008 – 75, 
dostupný na www.nssoud.cz). Ačkoliv se v rámci odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu 
vyskytují dílčí pochybení, kvality nesrozumitelnosti rozsudek jistě nedosahuje. Stěžovatel výslovně 
odkazuje na část odůvodnění, v němž městský soud uvádí, že se stěžovatel dopustil předmětného deliktu 
jako „fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti“. Je přitom zcela zjevné, že stěžovatel je právnickou 
osobou (příspěvkovou organizací). Toto pochybení městského soudu nicméně není na újmu 
srozumitelnosti rozsudku, neboť je z něj stále zřejmé, o kom bylo rozhodováno, a stěžovatel sám nemá  
v tomto směru pochybnosti.  
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že rozsudek městského soudu není nepřezkoumatelný pro nedostatek 
důvodů ani pro nesrozumitelnost. Zcela jinou otázkou však je, zda úvahy městského soudu v něm 
uvedené jsou správné a souladné se zákonem. 
IV. B) Otázka podjatosti Agentury ochrany přírody a krajiny 
Prvotní úvaha městského soudu, že nebylo-li rozhodnutí o námitce podjatosti napadeno odvoláním  
v rámci správního řízení, je třeba při soudním přezkumu vycházet z presumpce správnosti tohoto aktu (a 
tedy z neexistence důvodů podjatosti) je od základu mylná. Rozhodovala-li ve správním řízení podjatá 
úřední osoba (resp. podal-li posudek podjatý znalec, jak je tvrzeno v projednávané věci), jedná se o vadu 
řízení, která může mít podle okolností vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé [§ 76 odst. 1 písm. c)  
s. ř. s.]. Správní soudy jsou proto povinny k žalobní námitce tuto otázku přezkoumat bez ohledu na to, zda 
byla samostatně řešena ve správním řízení, a běžně tak také činí (viz např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 1 Afs 7/2009 – 753, publikovaný pod č. 2906/2013 Sb. NSS, body 28 – 
49). Názor městského soudu by vedl k absurdním důsledkům: pokud by námitka podjatosti ve správním 
řízení uplatněna nebyla, zřejmě by se správní soud v logice městského soudu touto otázkou zabývat mohl. 
Avšak pokud podána byla a nějakým způsobem byla vyřízena, správní soudy by již na tuto otázku nikdy 
nedosáhly [rozhodnutí o námitce podjatosti, resp. o odvolání proti němu, je vyloučeno ze soudního 
přezkumu (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2003, č. j. 3 Afs 20/2003 – 23, 
publikovaný pod č. 114/2004 Sb. NSS; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2007, č. j. 4 
As 46/2007 – 75); při přezkumu rozhodnutí ve věci samé by pak musely vycházet z městským soudem 
tvrzené presumpce správnosti posouzení této otázky ve správním řízení]. Takovou výjimku z přezkumné 
pravomoci soudu však ze soudního řádu správního není možné vyčíst. Městský soud proto pochybil, pokud 
otázku podjatosti AOPK považoval za vyřízenou již ve správním řízení. Městský soud se nicméně vyslovil i  
k meritu tvrzené podjatosti a shledal, že AOPK nemůže být podjatá na základě stěžovatelem uplatněných 
tvrzení. Dle městského soudu nelze z pouhého institucionálního zařazení AOPK bez dalších zcela 
konkrétních skutkových či právních okolností obecně dovozovat neobjektivnost činnosti AOPK v podobě 
vypracovaného posudku. 
Podle § 14 odst. 1 správního řádu každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci 
správního orgánu, o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům 
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řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, 
je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. Toto 
ustanovení se dle odst. 7 obdobně užije i pro znalce a tlumočníky. Stěžovatel dále poukazuje na § 11 
odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících, podle nějž znalec (tlumočník) nesmí podat posudek (provést 
tlumočnický úkon), jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům 
nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. 
Jak Nejvyšší správní soud ověřil, AOPK byla zřízena rozhodnutím ministra životního prostředí k 1. 3. 1995 
jako organizační složka státu. Podle zřizovací listiny stojí v jejím čele ředitel, kterého jmenuje a odvolává 
ministr životního prostředí. Předmět činnosti AOPK je dosti široký a patří do něj mimo jiné zajišťování 
odborných činností v ochraně přírody a krajiny, vědeckovýzkumná činnost v oborech ekonomika a ochrana 
přírody pro účely výkonu znaleckého oprávnění, zajišťování výkonu státní správy prostřednictvím správ 
CHKO, poskytování náhrad za ztížené zemědělské nebo lesní hospodaření, zpracovávání návrhů na 
vymezení a dokumentace neregionálního ÚSES, odborná a metodická koordinace soustavy Natura 2000, 
funkce národního vědeckého orgánu CITES, zajišťování administrace dotačních programů v oblasti 
ochrany přírody a krajiny aj. (viz k tomu Opatření Ministerstva životního prostředí č. 10/12 o vydání 
úplného znění zřizovací listiny organizační složky státu Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 
dostupné na www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/). AOPK je znaleckým ústavem ve smyslu § 21 a násl. 
zákona o znalcích a tlumočnících, pro nějž přiměřeně platí i ustanovení o podjatosti (§ 22 odst. 3 téhož 
zákona). Česká inspekce životního prostředí byla zřízena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci 
životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, je podřízena žalovanému, jejího ředitele jmenuje 
ministr životního prostředí. Žalovaný řídí činnost inspekce v oblasti upravené zákonem o ochraně přírody a 
krajiny [§ 79 odst. 2 písm. g) zákona]. 
Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud nesdílí přesvědčení stěžovatele, že se jedná  
o situaci stejnou či obdobnou situacím v jím citovaných judikátech Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. 
Jejich odůvodnění je postaveno na tom, že v případě existujícího pracovního poměru znalce a účastníka 
řízení k témuž zaměstnavateli (nebo pracovního poměru znalce k účastníkovi řízení) je zřejmé, že se zde 
jedná o vztah ekonomické závislosti a že přístup znalce mohou ovlivnit pocity kolegiality a loajality či 
obavy před nepříznivými pracovně-společenskými dopady (viz nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 35/03). 
O jejich aplikovatelnosti v projednávané věci by bylo možno uvažovat tehdy, pokud by ustanovený znalec 
byl zaměstnancem inspekce či žalovaného. Zde však AOPK (a její konkrétní zaměstnanec) není  
v pracovně právním vztahu k některému z rozhodujících správních orgánů. Ačkoliv je AOPK zřízena 
žalovaným, není možné v jejich vzájemném vztahu uvažovat o natolik intenzivním poměru, který by mezi 
nimi vyvolával pocity kolegiality a loajality či obavy před nepříznivými pracovně-společenskými dopady. 
Působení žalovaného vůči AOPK se omezuje na jmenování jejího ředitele, schvalování některých smluv a 
případné změny zřizovací listiny (která je ovšem sepsána ve velmi obecném duchu). Stejně tak nelze 
dovodit, že by mezi AOPK a žalovaným existoval natolik intenzivní ekonomický vztah závislosti, jako je 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jistě – žalovaný má nepochybně vliv na to, jaký objem 
prostředků AOPK získá na svoji činnost. Objem těchto prostředků však nelze srovnávat s odměnou za 
práci, která má pro zaměstnance často existenční rozměr a jejíž výše je zaměstnavatelem snáze 
ovlivnitelná. Vzhledem k těmto skutečnostem je krajně nepravděpodobné, že by žalovaný prostřednictvím 
objemu peněz určených na činnost AOPK či prostřednictvím svých jiných pravomocí vůči ní dociloval 
vydání znaleckých posudků o určitém znění v konkrétních správních řízeních, resp. že by takováto jeho 
„politika“ mohla mít na výsledek posudkové činnosti AOPK vliv.  
Soud k tomu dále odkazuje na závěry rozšířeného senátu týkající se možné systémové podjatosti 
úředníků územního samosprávného celku rozhodujících ve správním řízení ve věci, která se týká zájmů 
tohoto územního samosprávného celku (usnesení ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010 – 119, 
publikovaném pod č. 2802/2013 Sb. NSS). Rozšířený senát zdůraznil, že přes existenci jistého rizika 
systémové podjatosti musí pro vznik pochybností o nepodjatosti úřední osoby přistoupit další konkrétní 
skutečnosti, na jejichž základě vzniká podezření, že by postoj úřední osoby k věci mohl být ovlivněn i 
jinými než zákonnými hledisky. Rozšířený senát příkladmo uvádí zřetelný zájem politických činitelů 
územního samosprávného celku či jiných místních vlivných aktérů na výsledku řízení (patrný např.  
z mediálních prohlášení) nebo kontroverznost věci či její politický význam. V nyní řešené věci ze správního 
spisu a vyjádření účastníků soudního řízení neplyne žádná indicie, která by mohla vést k uvedenému 
podezření na straně AOPK. Je zjevné, že předmětný ořez 4 ks tújí a 1 ks buku lesního není kontroverzní 
ani politicky citlivou kauzou a nejsou patrné ani žádné tlaky z jakékoliv strany na vyřešení této věci 
určitým způsobem. Jedná se o zcela lokální záležitost, na jejímž výsledku nemůže mít žalovaný ani AOPK 
žádný z hlediska podjatosti relevantní zájem.  
S ohledem na výše uvedené nelze v projednávané věci už vůbec hovořit o podjatosti AOPK pro její poměr  
k inspekci, s kterou nemá žádné přímé vztahy, nýbrž pouze vztah nepřímý daný tím, že je zřízena 
žalovaným, který též řídí činnost inspekce. Soud proto uzavírá, že podává-li ve správním řízení zahájeném 
inspekcí znalecký posudek AOPK, nelze dovozovat pochybnosti o její nepodjatosti pro poměr k orgánům 
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provádějícím řízení jen z prosté skutečnosti, že je zřízena žalovaným, jenž ve věci vystupuje jako odvolací 
orgán. 
IV. C) Naplnění skutkové podstaty správního deliktu 
Podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou dřeviny chráněny podle tohoto ustanovení před 
poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle 
zvláštních předpisů. Podle § 8 odst. 1 téhož zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany 
přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a 
estetického významu dřevin. Následující odstavce uvádí, kdy povolení netřeba, např. u dřevin se 
stanovenou velikostí či charakteristikou, které stanovuje Ministerstvo životního prostředí. To také podle 
odst. 5 stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu  
s požadavky na jejich ochranu. Podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je poškozování a 
ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé 
snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. 
Odstavec druhý stanoví, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou 
významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem 
a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Podle § 88 
odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 
1.000.000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí 
protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích 
mimo les. 
Stěžovatel se v prvé řadě brání, že nenaplnil skutkovou podstatu správního deliktu, neboť se ve smyslu  
§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. nejednalo o zásah nedovolený – byl proveden na základě předchozí 
konzultace s Městským úřadem Pelhřimov, který je příslušným k povolování kácení dřevin rostoucích 
mimo les. S touto argumentací se Nejvyšší správní soud neztotožňuje. Nikoliv každý ořez dřevin rostoucích 
mimo les lze považovat za jejich poškození ve smyslu citovaných ustanovení (ořez může být dovolený). 
Pokud ale k poškození ořezem dojde, jedná se vždy o zásah nedovolený (poškození je vždy nedovolené). 
Hovoří-li proto citované ustanovení vyhlášky o nedovoleném zásahu, neznamená to, že by poškozování a 
ničení dřevin rostoucích mimo les mohlo být za určitých okolností dovolené. Slovo nedovolený pouze 
charakterizuje povahu zásahu (stejně tak mohlo být použito slovo protiprávní či škodlivý apod.) a nezavádí 
specifickou možnost liberace či výjimku z odpovědnosti za správní delikt, jak tvrdí stěžovatel. Již z tohoto 
důvodu je zcela irelevantní argumentace odkazující na konzultace či souhlas Městského úřadu Pelhřimov 
– souhlas tohoto úřadu ani žádného jiného orgánu není způsobilý učinit z poškozování a ničení dřevin 
dovolený zásah. 
Skutečnost, že je Městský úřad Pelhřimov příslušný k vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, 
rovněž není podstatná. Ochrana před poškozováním a ničením dřevin a povolení ke kácení dřevin jsou dva 
odlišné režimy, které není možné zaměňovat či vzájemně podmiňovat. Pokácení dřeviny je nejvážnější 
zásah, pro nějž zákonodárce vyžaduje předchozí povolení – činí tak ovšem jen v určitých kvalifikovaných 
případech (viz např. vyhláškou stanovený obvod kmene), v nichž se zpravidla jedná o dřevinu významnou 
pro přírodu i krajinu a kdy je tedy na místě zajistit její preventivní ochranu. Jiné zásahy do dřevin považuje 
zákonodárce za méně invazivní, a proto k nim povolení nevyžaduje. Případný zásah, který by dřevinu 
poškodil, pak pouze zpětně postihuje sankčními ustanoveními. Již z tohoto vymezení je zřejmé, že 
povolení se může týkat jen významných dřevin: nelze proto dovozovat, že by bylo třeba povolení k jiným 
zásahům do dřevin, a tím méně že by orgány ochrany přírody vydávající povolení ke kácení dřevin 
disponovaly pravomocí podávat jakákoliv závazná vyjádření nebo souhlasy k takovým zásahům (zákon  
o ochraně přírody a krajiny žádné takové úkony nepředpokládá, proto nelze ani aplikovat procesní 
postupy dle § 154 a násl. správního řádu, na něž stěžovatel odkazuje). Pokud takový orgán poskytne 
vyjádření k zamýšlenému zásahu, může se jednat jen o nezávazný názor (dobrozdání), který není způsobilý 
odvrátit vznik odpovědnosti za správní delikt, dojde-li následně k poškození či zničení dřeviny.  
Stěžovatel poukazuje na rozpor v náhledu orgánů ochrany přírody na věc – zatímco Městský úřad 
Pelhřimov v ořezu neviděl problém, inspekce dospěla k závěru o naplnění skutkové podstaty správního 
deliktu. Nejvyšší správní soud k tomu podotýká, že zákon o ochraně přírody a krajiny umožňuje, aby 
správní delikty byly postihovány a pokuty ukládány jak obecními úřady obcí s rozšířenou působností, tak i 
inspekcí [§ 77 odst. 1 písm. p) a § 80 odst. 3]. Rozdělení působnosti těchto orgánů činí zákon následovně: 
inspekce může zahájit řízení o uložení pokuty pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, krajský úřad nebo správa. Pokud řízení o pokutě zahájí obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, krajský úřad nebo správa a inspekce ve stejný den, provede řízení o uložení pokuty obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. O zahájení řízení o uložení pokuty se 
inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa vzájemně informují (§ 80 
odst. 3 zákona). Jestliže zákon umožňuje postihování týchž přestupků a správních deliktů dvěma 
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rozdílným orgánům, je možné, že tyto orgány budou mít na jednu a tutéž věc různé právní názory. Zákon 
tuto neshodu procesně řeší subsidiaritou působnosti inspekce, přičemž tomuto modelu nelze vytýkat 
porušení předvídatelnosti správního rozhodnutí, legitimního očekávání či právní jistoty. Jde fakticky pouze 
o to, že neshledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností důvod k zahájení správního řízení o správním 
deliktu či přestupku, může toto řízení zahájit ještě inspekce. Ze skutečnosti, že Městský úřad Pelhřimov 
měl na správní delikt spáchaný příspěvkovou organizací města Pelhřimova jiný právní náhled než 
inspekce, proto nelze dovozovat žádné relevantní závěry či porušení stěžovatelem uváděných principů, 
neboť inspekce byla i přes tuto skutečnost oprávněna řízení o správním deliktu zahájit. 
Stěžovatel dále namítá, že v řízení nebylo prokázáno podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických 
funkcí dřevin. AOPK ve vyžádaném znaleckém posudku a jeho doplnění popsala aktuální stav jednotlivých 
zeravů po ořezu. Konstatovala, že v období od provedeného ořezu dosud (cca 13 měsíců) nedošlo  
k žádným výrazným změnám zdravotního stavu a vitality. Ořez korun zeravů však byl proveden  
v nevhodném termínu technologicky nesprávným způsobem. Kombinací těchto faktorů nastala po zásahu 
zhoršená regenerace korun, k níž dosud nedošlo. Na základě těchto poznatků AOPK uzavřela, že došlo  
k poklesu estetických a ekologických funkcí zeravů. Dále k tomu AOPK uvedla, že sesazení korun zeravů 
bylo provedeno necitlivě, při ořezu vznikly velké rány, které bývají často infikovány dřevokaznými 
houbami. Přes dobrou regenerační schopnost zeravů nelze do budoucna očekávat výrazné zlepšení 
zdravotního stavu stromů a obnovu korun. Perspektiva dekapitovaných zeravů se výrazně snižuje, 
radikální ořez korun je silným stresorem, který negativně ovlivňuje metabolismus stromů a snižuje jejich 
rezistenci vůči patogenům. Ořez byl nepřiměřený a nikoliv jediný možný. V případě buku lesního AOPK 
popsala jeho stav (poranění na bázi kmene s hnilobou dřeva a postupně vznikající dutinou, spory 
dřevokazných hub) a provedený ořez. Velikost řezných ploch nepřesahovala doporučenou velikost řezů; 
ořez však byl v některých případech proveden technologicky neodborně (nikoliv na „větevní límeček“, ale 
na „věšák“). To může mít za následek, že se na vzniklém poranění nevytvoří kalus (ranové dřevo), dochází 
k odumření kambiální zóny, vzniku nekrózy a k odumření koncových částí větví. „Vyvětvením“ buku došlo 
dle AOPK k výraznému zvýšení těžiště stromu a zvýšení dynamiky kmitů, čímž byla ohrožena jeho provozní 
bezpečnost i bezpečnost okolí (zejména s ohledem na poranění a hnilobu kmene a situování na hraně 
příkrého svahu). AOPK uzavřela, že odstranění 80 % původní koruny způsobilo výrazné a dlouhodobé 
snížení ekologických a estetických funkcí. Závěrem AOPK specifikovala výši ekologické újmy u všech 
dřevin. 
Inspekce ve svém rozhodnutí převzala uvedená zjištění a závěry AOPK v podstatě doslovně; sama k nim 
ničeho nedodala. Podrobněji se pak zabývala předloženým posudkem Ing. S., přičemž v rámci jeho 
vypořádání opětovně citovala zjištění AOPK a konstatovala podstatné a trvalé snížení ekologických a 
estetických funkcí dřevin. Nejvyšší správní soud při snaze o přezkum úvah inspekce především dospěl  
k závěru, že odborná zjištění AOPK na straně jedné a závěr o podstatném a trvalém snížení ekologických a 
estetických funkcí dřevin na straně druhé postrádají jakoukoliv spojitost. Jinými slovy není vůbec 
zdůvodněno, proč je třeba zásah provedený stěžovatelem považovat za poškození dřevin: z rozhodnutí 
inspekce není zřejmé, proč považovala zásah stěžovatele za podstatný a trvalý, ani jaké ekologické a 
estetické funkce dřevin byly zásahem sníženy. Je přitom zjevné, že tyto závěry budou závislé na druhu, 
stáří a kondici dřevin, stejně jako na jejich umístění. Jiné ekologické a estetické funkce bude mít dřevina  
v parku či arboretu, jiné dřevina tvořící součást zámecké aleje, dřevina v zoologické zahradě nebo dřevina 
rostoucí mezi bytovými domy, jak tomu bylo v projednávaném případě. Rozhodnutí inspekce je proto  
v tomto ohledu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Žalovaný tím, že tuto vadu nezohlednil  
v odvolacím řízení, porušil § 90 odst. 1 správního řádu. Stěžovatel v žalobě důvodně namítal, že ani  
z posudku AOPK ani z rozhodnutí inspekce neplyne, že došlo k podstatnému a trvalému snížení 
ekologických a estetických funkcí dřevin – stěžovatel se dozvěděl pouze to, že zásah se dal provést 
šetrněji. Tuto námitku posoudil městský soud zcela nesprávně tak, že stěžovatel porušil zákon již 
samotným provedením ořezu a škodlivost jeho zásahu byla prokázána znaleckým posudkem AOPK. 
Poškození dřevin ve smyslu § 80 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny nelze stavět naroveň 
jakémukoliv ořezu dřevin rostoucích mimo les. Obsah znaleckého posudku pak pro závěr o trvalém a 
podstatném snížení ekologických a estetických funkcí dřevin nepostačuje. Nejvyšší správní soud tedy 
shledal důvod pro zrušení napadeného rozsudku městského soudu; s přihlédnutím k rychlosti a ekonomii 
řízení, zejména k eliminaci dalších nákladů soudního řízení, pak Nejvyšší správní soud využil své 
pravomoci podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. a současně zrušil též správní rozhodnutí žalovaného a věc 
mu vrátil k dalšímu řízení. 
Vzhledem k závěru o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí inspekce se Nejvyšší správní soud nemůže blíže 
zabývat tím, zda byla skutková podstata správního deliktu skutečně naplněna. To musí nejdříve učinit 
správní orgán. 
IV. D) Hodnocení znaleckého posudku Ing. P. S. 
Správní řád nezná a blíže neupravuje tzv. soukromý znalecký posudek, tj. posudek předložený účastníkem 
řízení a zpracovaný znalcem, kterého neustanovil správní orgán (např. na rozdíl od § 127a zákona  



 86

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Za znalecký posudek podle správního řádu lze tedy považovat jen 
ten, který byl vypracován znalcem ustanoveným za tím účelem správním orgánem (§ 56 správního řádu). 
To samozřejmě nevylučuje, aby účastník řízení znalecký posudek předložil, přičemž z hlediska důkazní 
teorie lze takový posudek zařadit mezi listinné důkazy. Správní orgán je přitom povinen s takovým 
důkazním prostředkem zacházet jako s jakýmkoliv jiným a nemůže mu přiznat nižší důkazní hodnotu jen 
proto, že nebyl zpracován ustanoveným znalcem. Faktický rozdíl mezi znaleckým posudkem 
ustanoveného znalce a znaleckým posudkem obstaraným účastníkem řízení je pouze v procesním 
postavení autora posudku. Zatímco v prvém případě je autor v postavení znalce a může být jako znalec 
správním orgánem vyslechnut, v druhém případě toto postavení nemá a současně se nemůže správního 
řízení účastnit ani v jiné roli (svědek, účastník). Nejvyšší správní soud neshledal, že by správní orgány či 
městský soud stěžovatele nějak zkrátili konstatováním, že posudek Ing. S. nelze považovat za znalecký 
posudek – zůstaly jen u tohoto konstatování, přičemž inspekce se s tímto listinným důkazem ve svém 
rozhodnutí zaobírala. 
Neobstojí nicméně další úvaha žalovaného a městského soudu o nižší důkazní hodnotě posudku 
vzhledem k tomu, že byl zpracován na objednávku stěžovatele. Pouze z této skutečnosti (bez přistoupení 
skutečností dalších) nelze o nižší důkazní hodnotě hovořit. V souvislosti s posuzovaným případem je pak 
zcela nelogická úvaha žalovaného i městského soudu, že nižší důkazní hodnotu posudku způsobuje jeho 
zpracování po delším časovém odstupu od provedeného ořezu. Nejvyšší správní soud připomíná, že 
skutková podstata správního deliktu uvádí, že poškození dřeviny musí být trvalé, resp. že musí jít o trvalé 
snížení ekologických a estetických funkcí dřeviny. Z tohoto pohledu nedává žádný rozumný smysl přehlížet 
posudek vypracovaný delší dobu po zásahu, neboť i v této době musí být snížení uvedených funkcí 
zřetelné. Městský soud tuto otázku nesprávně posoudil, což je dalším důvodem pro zrušení napadeného 
rozsudku [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ]. 
IV. E) Nepoužití zásady in dubio pro reo 
Stěžovatel se v projednávané věci dovolává principu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch 
obviněného). Podle něj je správní orgán povinen rozhodnout ve prospěch obviněného, pokud o jeho vině 
existují pochybnosti, které nelze odstranit. Tuto zásadu lze přitom aplikovat pouze v případě nejasností  
v otázkách skutkových, nikoli právních. Vzhledem k závěru o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí inspekce  
v otázce naplnění skutkové podstaty deliktu je nadbytečné zabývat se nyní tím, zda by předmětná zásada 
měla být ve věci aplikována. To musí učinit nejprve správní orgán. 
(…)                
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Použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovci v národním parku 
 
k ustanovení § 16 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 3, § 45c odst. 2, § 45h, § 45h odst. 1, § 45i, § 45i 
odst. 1 zákona č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 3 písm. a) a b), § 4, § 4 odst. 1 písm. e), § 5, § 10a, zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 5. 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
k ustanovení čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. 6. 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
 
 
I. Při výkladu pojmu „záměr“ ve smyslu § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny nelze 
vycházet pouze z definice záměru obsažené v § 3 písm. a) zákona o posuzování vlivů, ale je 
třeba vzít v úvahu i § 4 tohoto zákona, který vymezuje, co je předmětem posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí. Uvedené ustanovení totiž vedle staveb, činností a technologií 
uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů činí předmětem posuzování podle tohoto 
zákona i stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného 
podle zvláštního právního předpisu (zákona o ochraně přírody a krajiny) mohou samostatně 
nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
[§ 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů].  
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II. Vyžadování stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nelze chápat 
pouze jako trvání na určitém formálním postupu, který sám o sobě nemá v rámci ochrany 
evropsky významné lokality žádné další důsledky. Respektování postupu podle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny totiž dále umožňuje jednak 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, 
jednak 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. Uvedený postup tak v případě pochybností ohledně významného vlivu určitého 
záměru umožňuje efektivně zvážit, zda záměr nebude mít nepříznivý vliv na předmět ochrany 
životního prostředí.  
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 13. srpna 2014, č.j. 3 As 75/2013 - 112) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Včas podanou kasační stížností napadla osoba zúčastněná na řízení sub II. Správa Národního parku a 
chráněné krajinné oblasti Šumava (dále též „stěžovatelka“) rozsudek Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného, a rozhodnutí Správy Národního parku a 
chráněné krajinné oblasti Šumava. Krajský soud ze správního spisu zjistil následující: 
Stěžovatelka podala dne 6. 12. 2011 u orgánu ochrany přírody dvě žádosti o udělení výjimky podle § 43 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona 
pro použití biocidu Vaztak 10 EC a insekticidní sítě při ochraně lesa na území II. zóny ochrany přírody 
Národního parku Šumava v roce 2012 proti hmyzím škůdcům. Předmětem první žádosti bylo povolení 
výjimky pro použití biocidu pro instalaci otrávených lapáků, otrávených lapáků ve formě trojnožek nebo 
trojnožek pokrytých insekticidní sítí a k ošetření skládek kůrovcového dříví, které nebude možno včas 
odvést mimo dosah lesních porostů, a to při ochraně lesa na území II. zóny ochrany přírody Národního 
parku Šumava v roce 2012 v lesních porostech zařazených do režimu B dle rozhodnutí MŽP ze dne 5. 3. 
2007 a v části porostů navazujících zařazených do režimu „A“. Předmětem druhé žádosti bylo povolení 
výjimky pro použití biocidu k ošetření kůrovcového dříví v lesních porostech na územních pracovištích 
Prášily, Srní a Modrava zařazených do režimu B dle rozhodnutí MŽP z 5. 3. 2007 v případech, kdy dřevní 
hmotu nebude možné z provozních důvodů soustředit či odkornit a bude u ní hrozit výlet kůrovce. 
O žádostech rozhodl prvoinstanční správní orgán dne 30. 3. 2012 tak, že výrokem I. rozhodnutí dle § 43 
odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny stěžovatelce povolil za podmínek stanovených pod písmeny a) 
– f) výjimku ze základních ochranných podmínek národních parků stanovených v § 16 odst. 1 písm. a) 
zákona o ochraně přírody a krajiny, a to pro použití biocidů při ochraně lesa proti hmyzím škůdcům pro 
období roku 2012 v lesích ve státním vlastnictví spravovaných stěžovatelkou na území II. zóny ochrany 
přírody a krajiny Národního parku Šumava. Použití biocidů bylo povoleno za účelem ošetření kůrovci 
napadeného smrkového dříví uloženého na skládkách v porostních skupinách, pokud je nebude  
z provozních důvodů možno včas odvézt mimo dosah lesních porostů a k ošetření a instalaci obranných 
zařízení – lapáků ve formě trojnožek, lapáků vyrobených z kmenů smrku a lapáků a trojnožek pokrytých 
insekticidní sítí. Výrokem II. rozhodnutí nebyla stěžovatelce udělena výjimka podle § 43 odst. 3 zákona  
o ochraně přírody a krajiny z výše uvedeného zákazu dle § 16 odst. 1 písm. a) pro použití biocidu  
k ošetření kůrovci napadených smrků v lesních porostech. 
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Rozhodnutím ze dne 25. 9. 2012, č. j. 564/510/12, 
41140/ENV/2012, žalovaný změnil výrok I. prvoinstančního rozhodnutí tak, že text podmínek pro aplikaci 
biocidů stanovených pod písmeny a) – f) nahradil takto: a) lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin 
Vaztak 10 EC, Trinet a Storanet v souladu s bezpečnostními listy a návody na použití uvedenými na 
etiketách přípravků, a s rozhodnutími vydanými k použití přípravku Storanet a Trinet pro rok 2012 dne  
5. 4. 2012 Státní rostlinolékařskou správou, b) při aplikaci přípravku Vaztak 10 EC budou používány 
aplikátory se standardním tlakem a regulovanou tryskou eliminují úlet přípravku a výrobcem doporučená 
min. koncentrace pro přípravu lapáků 0,5 % v l/m3, c) přípravky nebudou používány v blízkosti vodotečí, 
vodou ovlivněných stanovišť, pramenišť a trvale zamokřených lokalit, d) přípravky nebudou používány  
v kontaktu se zemědělsky využívanými plochami, e) obranná zařízení budou zatraktivněna feromonovým 
odpadníkem a přednostně umísťována na nezalesněné nebo dříve odlesněné plochy. Ve zbytku žalovaný 
prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. 
Žalobce je občanským sdružením, jemuž právní předpisy České republiky přiznávají specifická práva, 
prostřednictvím kterých se může zasazovat o ochranu životního prostředí.  Takovým předpisem je 
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především zákon o ochraně přírody a krajiny, podle jehož § 70 mají občanská sdružení právo na 
informace o probíhajících správních řízeních a též právo účastnit se těchto řízení. Z uvedeného vyplývá, že 
žalobce měl v rámci předešlého správního řízení postavení účastníka řízení. Krajský soud proto uzavřel, že 
podmínky aktivní legitimace žalobce dle § 65 odst. 2 s. ř. s. jsou splněny. Otázkou zůstává, zda žalobci 
náleží i aktivní legitimace dle § 65 odst. 1 s. ř. s., resp. zda může v rámci soudního přezkumu žalobou 
napadeného rozhodnutí namítat dotčení i na svých právech hmotných. Z usnesení Ústavního soudu ze dne 
6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97, č. 2/1998 Sb. ÚS, přitom vyplývá, že žalobce není nositelem práva na 
příznivé životní prostředí, neboť je právnickou osobou, které toto právo pojmově nepřísluší. 
Krajský soud však dále zohlednil skutečnost, že právní řád České republiky je tvořen též právem Evropské 
unie a mezinárodněprávními závazky České republiky; při posouzení otázky možnosti domáhat se 
soudního přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí 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 veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice o posuzování vlivů“) a rovněž Aarhuskou 
úmluvu. Otázka, zda právo EU zakládá žalobci aktivní legitimaci dle § 65 odst. 1 s. ř. s. v rámci tohoto 
soudního řízení, je podmíněna posouzením aplikovatelnosti uvedených směrnic na daný případ. 
Krajský soud uvedl, že II. zóna ochrany přírody Národního parku Šumava je součástí Evropsky významné 
lokality Šumava. 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). V § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 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. Pro 
výklad pojmů „záměr“ a „koncepce“ obsažených v těchto ustanoveních jsou přitom rozhodné definice 
užité v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů; § 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 použití biocidů na území spadajícím do evropsky významné lokality Šumava je dle názoru krajského 
soudu 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 
použití biocidů 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, potažmo směrnicí o posuzování vlivů, která byla do zákona o posuzování vlivů 
implementována.  
Krajský soud proto dále vycházel z čl. 10a Směrnice o posuzování vlivů, který je promítnutím ustanovení 
Aarhuské úmluvy do práva EU, a jehož cílem je zajistit tzv. dotčené veřejnosti přístup k soudnímu 
přezkumu ve věcech spadajících do působnosti citované směrnice. Při naplnění tohoto cíle je členským 
státům ponechán prostor pro úvahu, jak cíle dosáhnout, mimo jiné tím, že stanoví příslušnou fázi, v níž 
bude soudní přezkum umožněn (druhý pododstavec čl. 10a cit. směrnice). V posuzované věci se žalobce 
domáhá soudního přezkumu rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí o povolení 
výjimky ze zákazu použití biocidů ve II. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava. Žádné další 
(navazující) správní řízení neprobíhá; žalobce tedy není možno odkázat na nějaké další řízení, jehož 
výsledek by mohl posléze napadnout před soudem, a realizovat tak své právo na soudní přezkum. Krajský 
soud na základě zohlednění konkrétních okolností případu uvážil 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. 
Krajský soud tedy posoudil otázku aktivní legitimace žalobce 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. Soudní dvůr zde 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 
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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. 
Krajský soud se dále zabýval výkladem pojmu „dotčená veřejnost“ definovaným v čl. 1 odst. 2 citované 
směrnice a určením, zda žalobce pod tento pojem spadá. 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 je občanským sdružením, jehož hlavním cílem činnosti je ochrana životního prostředí. Krajský 
soud při posuzování, zda žalobce „splňuje požadavky vnitrostátních právních předpisů“ vycházel  
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. Žalobce splňuje podmínky § 33 s. ř. s. a vzhledem k cíli své činnosti 
formulovanému v registrovaných stanovách jej soud považuje za nevládní organizaci ve smyslu čl. 1 odst. 
2 směrnice o posuzování vlivu. Krajský soud má tedy za to, že žalobce má právo na příznivé životní 
prostředí, jež může být porušeno pro účely posouzení jeho aktivní legitimace v řízení o soudním přezkumu 
napadeného rozhodnutí. Jelikož žalobce v žalobě tvrdil, že právě do tohoto jeho práva bylo povolením 
použití biocidů na území Národního parku Šumava zasaženo, je třeba uzavřít, že je oprávněn k podání 
návrhu na zahájení řízení dle § 65 odst. 1 s. ř. s.. 
Krajský soud nepřisvědčil žalobní námitce, že jsou správní rozhodnutí nicotná z důvodu jejich vnitřní 
rozpornosti, kterou žalobce spatřoval v tom, že se ve výroku I., části 2 prvostupňového rozhodnutí 
pojednává o lapácích a trojnožkách pokrytých insekticidní sítí, v podmínce pod písm. a) je ovšem  
v rozhodnutí uvedeno, že smí být použit pouze přípravek Vaztak EC za podmínek stanovených  
v bezpečnostním listu a etiketě. Insekticidní síť je přitom samostatným přípravkem na ochranu rostlin, 
nejde o sítě postříkané přípravkem Vaztac 10 EC. Krajský soud konstatoval, že i přes logický rozpor 
namítaný žalobcem jsou správní rozhodnutí srozumitelná a určitá a nevyvolávají jakékoliv pochybnosti  
o vůli žalovaného ve vztahu k podmínkám pro aplikaci biocidů. Krajský soud však dospěl k závěru, že 
rozhodnutí žalovaného je právně neuskutečnitelné. Žalovaný totiž rozhodl o udělení výjimky ze zákazu 
použití biocidů (konkrétně přípravků Trinet a Storanet) v době, kdy již vypršela lhůta, po kterou bylo jejich 
užití povoleno rozhodnutími Státní rostlinolékařské správy (tj. od 15. 4. 2012 do 12. 8. 2012). Vzhledem  
k tomu, že krajský soud shledal důvody pro zrušení rozhodnutí žalovaného v celém rozsahu, považoval za 
nadbytečné a nelogické vyslovit současně nicotnost části napadeného rozhodnutí, jenž obsahuje označení 
přípravků „Trinet a Storanet“. Krajský soud dodal, že důvod nicotnosti spočívající v právní 
neuskutečnitelnosti se netýká rozhodnutí prvostupňového. Jeho vydání totiž časově předcházelo vydání 
rozhodnutí Státní rostlinolékařskou správou dne 5. 4. 2012, jimiž bylo povoleno použití insekticidních sítí 
Trinet a Storanet pro rok 2012 a současně specifikováno období, v němž je jejich užití povoleno. 
Krajský soud nepřisvědčil ani žalobní námitce, že správní řízení bylo vedeno přes překážku litispendence. 
Žádosti stěžovatelky podané dne 6. 12. 2011 se totiž lišily svým předmětem. Jedna žádost se vztahovala 
k použití biocidu k ošetření obranných zařízení a skládek dřeva, druhá žádost se týkala použití biocidu  
k ošetření kůrovcového dříví v lesních porostech, tedy k ošetření kůrovci napadených smrků v porostech, 
které by z provozních důvodů nebylo možno včas soustředit nebo odkornit. 
Krajský soud dále shledal, že ve správním řízení došlo ze strany žalovaného k porušení procesních práv 
žalobce. Přípisem, který byl žalobci doručen dne 14. 9. 2012, jej žalovaný uvědomil o tom, že po vydání 
prvoinstančního rozhodnutí byl správní spis doplněn rozhodnutími Státní rostlinolékařské správy. Již dne 
25. 9. 2012 přitom vydal žalovaný rozhodnutí, jež z těchto rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy 
vycházelo, a to aniž by vyčkal vyjádření žalobce. O tom, že žalovaný bude ve svém rozhodnutí vycházet 
z příspěvku, předneseném na semináři konaném ve dnech 20. – 21. 9. 2012 na téma „Pět let po Kyrillu“, 
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nebyl žalobce uvědomen vůbec. Žalovaný tedy neumožnil žalobci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 
jeho vydáním. 
Krajský soud neshledal pochybení v tom, že prvostupňovým rozhodnutím bylo povoleno používání 
přípravku na ochranu rostlin – insekticidní sítě na území II. zóny ochrany přírody Národního parku Šumava 
dříve, než bylo jeho používání povoleno předpisy z oblasti rostlinolékařské péče. Z žádného právního 
předpisu totiž nevyplývá, že rozhodnutí dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, musí 
předcházet udělení výjimky dle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. Prvoinstanční orgán navíc ve 
svém rozhodnutí uvedl, že udělená výjimka nijak nenahrazuje příslušné povolení k použití insekticidních 
sítí vydané Státní rostlinolékařskou správou. Účinnost rozhodnutí tím byla ve vztahu k insekticidním sítím 
podmíněna vydáním příslušných povolovacích rozhodnutí. 
Žalobce dále spatřoval procesní vadu správního řízení v tom, že prvoinstanční správní orgán rozhodoval  
o své vlastní žádosti. Rovněž namítl, že nebyly splněny podmínky pro udělení výjimky ze zákazu použití 
biocidů, neboť nebyl posouzen vliv záměru na životní prostředí podle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Krajský soud uvedl, že 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. Krajský soud považoval za účelné 
vyjádřit se k oběma vytýkaným vadám současně, neboť spolu úzce souvisejí. 
Aplikace biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům 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 Šumava 
(konkrétně může dojít k zahubení mnohem více jedinců dalších druhů hmyzu než lýkožrouta smrkového či 
k narušení a ohrožení populace tetřeva hlušce). S uvedeným závěrem soudu se ostatně ztotožňuje i 
žalovaný. 
Krajský soud uvedl, že takový záměr může podléhat dvěma typům hodnocení, která jsou v praxi obvykle 
zpracována v jediném dokumentu. 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 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).  
V posuzované věci žalobce tvrdí, že v průběhu předmětného správního řízení nebylo vydáno stanovisko 
orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalovaný toto tvrzení 
žalobce nijak nerozporuje a argumentuje tím, že stanovisko orgánu ochrany přírody nebylo vydáno proto, 
že Správa Národního parku a CHKO Šumava o vydání tohoto stanoviska nepožádala. Krajský soud 
nepřisvědčil argumentaci žalovaného, že úvaha o tom, zda v daném případě jde o záměr ve smyslu § 45h 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, je ponechána ryze na žadateli a stejně tak záleží jen na jeho 
uvážení, zda o stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny požádá. Interpretace 
zákona tak, jak ji podává žalovaný, by mohla ve výsledku vést k absurdním situacím, kdy by realizace 
ochrany veřejného statku závisela na uvážení soukromých subjektů (v pozicích žadatelů), jejichž 
soukromé zájmy se však v nikoli ojedinělých případech ocitají v kolizi se zájmy veřejnými. Podle krajského 
soudu bylo povinností správních orgánů, aby nechaly vypracovat příslušné stanovisko a na základě jeho 
závěrů zvolily další postup. 
Soud dospěl k závěru, že jak prvostupňový orgán, tak žalovaný se při vydání rozhodnutí o povolení výjimky 
ze zákazu použití biocidů neřídili § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, když si nevyžádali 
stanovisko orgánu ochrany přírody, a nemohli 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. Krajský soud zdůraznil, že důvodem ke zrušení rozhodnutí nebyla 
„pouhá“ absence stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, která by snad mohla 
být považována za administrativní pochybení a následné zrušení rozhodnutí pro tuto vadu za přílišné lpění 
na procesní formě. Rozhodovacím důvodem byla pro soud skutečnost, že ignorováním postupu 
zakotveného v § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody se uzavře cesta jak k naturovému posouzení a 
hodnocení, tak k posouzení EIA. Jsou to právě tyto procesy, které zohledňují veškeré (negativní i pozitivní) 
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vlivy záměru na posuzovanou oblast (zde dokonce oblast mimořádné přírodní hodnoty). Na základě 
uvedeného krajský soud rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí prvostupňového orgánu zrušil podle § 78 
odst. 1 a 3 s. ř. s. a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. 
 
Podanou kasační stížností napadla stěžovatelka rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích  
z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Namítla, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku, 
zda záměr použít biocidy v Národním parku Šumava je záměrem podle zákona o posuzování vlivů, resp. 
směrnice o posuzování vlivů, a podléhá tak posouzení podle § 45i a násl. zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Vzhledem k nesprávnému posouzení této otázky krajský soud chybně dovodil aktivní legitimaci 
žalobce. 
Stěžovatelka poznamenala, že soud shledal vadu řízení v tom, že žalobci nebylo umožněno vyjádřit se  
k podkladům rozhodnutí v rámci odvolacího řízení. Stěžovatelka se k této části odůvodnění rozsudku 
vyjadřovat z důvodu vztahů subordinace nebude. Považuje však tuto vadu řízení za marginální ve vztahu  
k meritornímu posouzení otázky působnosti Směrnice o posuzování vlivů a v návaznosti na to otázky 
aktivní legitimace žalobce. 
Stěžovatelka má za to, že z § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny a § 3 písm. a) zákona o posuzování 
vlivů vyplývá, že za „záměr“ nelze považovat nic jiného, než pouze „stavby, činnosti a technologie“ uvedené 
v taxativním výčtu obsaženém v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů. To vyplývá nejen z výslovného 
odkazu obsaženého v poznámce pod čarou č. 19c) k pojmu záměr v § 45h odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, ale i z Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i tohoto zákona 
(částka 11/2007 Věstníku Ministerstva životního prostředí). Zde je pojem záměr podle § 45h odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny spojován s § 3 písm. a) zákona o posuzování vlivů. Záměrem tak 
nemůže být žádná činnost, která není definována v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů, byť by mohla 
mít vliv na předmět ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. na zvláště chráněné území. 
Použití biocidů ani jiný způsob asanace kůrovcem napadených stromů nenaplňuje charakteristiku žádné  
z činností uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů. Ani ze směrnice o posuzování vlivů, která je 
v zákoně o ochraně přírody a krajiny provedena, nelze dovodit, že by zásahy proti kůrovci prováděné 
stěžovatelkou, včetně použití biocidů, měly naplňovat znaky některé z činností, které podléhají posuzování 
jako záměry ve smyslu čl. 4 a příloh I a II směrnice o posuzování vlivů. 
Ze směrnice o stanovištích navíc vyplývá, že povinnost posouzení důsledků plánu nebo projektu se netýká 
situace, kdy je zamýšlené opatření nezbytné pro péči o dotčenou lokalitu. Článek 6 odst. 3 směrnice 
rozlišuje mezi „vnějšími zásahy“ (např. stavba silnice) a „naturovskou“ péčí o předmětnou lokalitu. Vychází 
přitom z logické úvahy, že opatření, která jsou činěna jako nezbytně nutná za účelem ochrany předmětné 
lokality, již ze své podstaty naplňují jeden ze základních účelů sledovaný směrnicí (ochranu stanoviště, 
resp. s ním související druhovou ochranu). Z tohoto důvodu by posuzování takových opatření ve smyslu čl. 
6 odst. 3 směrnice postrádalo smysl. A fortiori se tato úvaha uplatní v situaci, kdy opatření nezbytně 
nutná pro péči o danou lokalitu nesnesou odkladu. Zatímco v případě „vnějších zásahů“ odklad jejich 
realizace v důsledku potřeby předchozího posouzení ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích 
umožňuje vyloučit případné nevratné škody na chráněných lokalitách, v případě „naturovské“ péče  
o předmětnou lokalitu by takový odklad mohl k takovým škodám naopak vést, což by bylo zjevně  
v rozporu s cíli samotné směrnice. Stěžovatelka zde odkázala na výklad Komise v dokumentu „MANAGING 
NATURA 2000 SITES: The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC“ a její vyjádření ve 
věci C-127/02 Waddenvereniging and Vogelbeschermingsvereniging (známo pod označením 
„Waddenzee“). 
Stěžovatelka na podporu svého právního výkladu předložila i překlad dopisu bavorského ministerstva ŽP 
ze dne 26. 9. 2012, který potvrzuje, že ani vznik 500 ha holiny v rámci preventivních zásahů proti kůrovci 
ve výšce 1200 m n. m. v Národním parku Bavorský les není v rozporu s principy ochrany NATURY 2000. 
Naturové hodnocení ani posuzování vlivů se tedy v jiných zemích EU v těchto případech prevence proti 
kůrovci nevyžaduje a ani se evropské právo takto nevykládá. Podle výkladu krajského soudu by naopak 
každý záměr na provedení lesnické činnosti musel být posuzován podle zákona o posuzování vlivů. 
Stěžovatelka současně upozornila na to, že lesnické práce, včetně preventivních opatření proti kůrovci, 
musí být prováděny v čase, který odpovídá aktuálnímu stavu lesního ekosystému. Nemohou být tudíž 
prováděny až po formálním vyloučení jejich posuzování ve zjišťovacím řízení podle zákona o posuzování 
vlivů. Takový výklad by měl přesně opačný dopad na ochranu stanovišť NATURA 2000, než jaký příslušná 
evropská legislativa sledovala. Stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského 
soudu v Českých Budějovicích a věc mu vrátil k dalšímu řízení. 
Ve svém vyjádření ke kasační stížnosti žalobce především nepřisvědčil názoru stěžovatelky. V relevantní 
judikatuře Soudního dvora EU je zřetelná tendence k širokému pojetí pojmů plán nebo projekt ve smyslu 
čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. Žalobce poukázal i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
13. 10. 2010, č. j. 6 Ao 5/2010 - 43, v němž bylo za záměr ve smyslu § 45h odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny a § 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů považováno splouvání Vltavy v určitém 
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úseku. Žádnou takovou činnost, jakou je splouvání řeky za určitých podmínek, přitom nelze v příloze č. 1 
zákona o posuzování vlivů nalézt. 
Podle žalobce nebylo možné, aby v případě předmětné aplikace biocidů na řádově tisících hektarů lesa  
(i přímo v lesních porostech) ptačí oblasti a evropsky významné lokality Šumava nastala odborně 
vyloučená jistota o neexistenci významných negativních vlivů. Pro případné povolení aplikace biocidů bylo 
proto nutné provést naturové posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. Podle žalobce by ani 
orgán ochrany přírody nemohl vydat stanovisko o vyloučení negativních vlivů podle § 45i odst. 1 zákona  
o ochraně přírody a krajiny. Žalobce se neztotožnil ani s názorem stěžovatelky, že je aplikace biocidů na 
území Národního parku Šumava opatřením v rámci „naturovské péče“, které je pro péči o lokalitu 
nezbytné. Žalobce zde odkázal na závěry expertního stanoviska Bejček, V.; Chvojková, E.; Lysák F.; Wolf O.: 
Expertní posouzení vlivů záměru „Řešení následků orkánu Kyrill v NP Šumava“ na Evropsky významnou 
lokalitu a Ptačí oblast Šumava, březen 2007. Toto stanovisko shledává u různých lesnických činností, 
včetně použití insekticidu, negativní vlivy na tyto typy přírodních stanovišť, a dochází k závěrům, že 
bezzásahový režim – a to i za cenu kůrovcového žíru – může na ně mít vliv pozitivní. Žalobce dále 
poukázal na to, že obě správní rozhodnutí zdůvodňují aplikaci biocidů údajnou ochranou lesů jiných 
vlastníků uvnitř i vně Národního parku Šumava. I proto nemohl být záměr považován za opatření sloužící 
výhradně nezbytné péči o předměty ochrany ptačí oblasti a evropsky významné lokality Šumava. Žalobce 
konečně uvedl, že jeho aktivní žalobní legitimace je v projednávané věci založena již pouhým přiznáním 
přímého účinku čl. 10a odst. 3 směrnice o posuzování vlivů ve spojení s definicí tzv. dotčené veřejnosti 
podle čl. 1 odst. 2 písm. e) této směrnice. Přiznání jeho aktivní legitimace by bylo rovněž možné 
s ohledem na čl. 10a směrnice o posuzování vlivů (resp. čl. 11 dle konsolidovaného znění směrnice 
2011/92/EU) a ustanovení Aarhuské úmluvy dovodit i pouhým eurokonformním výkladem § 65 odst. 1  
s. ř. s., tj. i bez přiznání přímého účinku zmíněnému článku směrnice. Žalobce poukázal na to, že i v jiných 
evropských státech je zřetelná tendence k širokému pojímání žalobní legitimace nevládních organizací ve 
věcech ochrany životního prostředí (např. rozsudek německého Spolkového správního soudu 
(Bundesverwaltungsgericht) z 5. září 2013 č. j. BverwG 7 C 21.12). Připomněl i nález Ústavního soudu I. 
ÚS 59/14 týkající se možnosti občanských sdružení (spolků), jejichž hlavním posláním je podle stanov 
ochrana přírody a krajiny, domáhat se ochrany práva na příznivé životní prostředí. Žalobce navrhl 
zamítnutí kasační stížnosti. 
Nejvyšší správní soud po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v projednávané věci splněny podmínky řízení, 
tedy zda je dána aktivní legitimace Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava k podání 
kasační stížnosti. 
Podle § 102 věta první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je kasační stížnost opravným 
prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník 
řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního 
rozhodnutí. V projednávané věci tak byla pro posouzení aktivní legitimace stěžovatelky zásadní otázka, 
zda byla v řízení před správním soudem skutečně oprávněna vystupovat v pozici osoby zúčastněné na 
řízení. Jak vyplývá ze zjištěného skutkového stavu, stěžovatelka byla účastníkem správního řízení jako 
žadatelka o udělení výjimky podle § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Současně v tomto 
správním řízení vystupovala v pozici správního orgánu, který o předmětné žádosti v I. stupni rozhodoval. 
Nejvyšší správní soud zde připomíná, že soudní řád správní nepočítá s účastí správního orgánu prvního 
stupně v řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí podle § 65 a násl. s. ř. s. Vychází totiž z předpokladu, 
že řízení před správními orgány tvoří jeden celek a postačí, pokud žalobou napadené správní rozhodnutí  
v soudním řízení obhajuje toliko odvolací správní orgán, který je k tomu zpravidla lépe personálně i 
materiálně vybaven (§ 69 s. ř. s.). Správní orgán, který rozhodl v prvním stupni, tedy není žalovaným, 
ačkoliv soud podle § 78 odst. 3 s. ř. s. může zrušit také jeho rozhodnutí a ve smyslu ustanovení § 78 odst. 
5 s. ř. s. je i správní orgán prvního stupně vázán právním názorem soudu. Postavení účastníka řízení 
nesvědčí správnímu orgánu prvního stupně ani z jiného titulu, nemůže být ani osobou zúčastněnou na 
řízení. Tou je totiž podle § 34 odst. 1 s. ř. s. osoba přímo dotčená na svých právech a povinnostech 
vydáním napadeného rozhodnutí správního orgánu, a nikoliv správní orgán, který vydal rozhodnutí  
v prvním stupni. 
Nejvyšší správní soud se proto zabýval otázkou, zda stěžovatelka při podání žádosti o udělení výjimky 
podle § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vystupovala v jiné pozici než v pozici správního 
orgánu, resp. zda podání této žádosti nebylo možné považovat za výkon její pravomoci orgánu státní 
správy na úseku ochrany přírody a krajiny. 
Nejvyšší správní soud zde vycházel ze zákona o ochraně přírody a krajiny, který postavení Správy 
národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava upravuje. Z jeho právní úpravy vyplývá, že tato zde 
vystupuje v trojím postavení: 
1) podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je na území Národního parku Šumava orgánem 
státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny; 
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2) podle § 78 odst. 7 zákona o ochraně přírody a krajiny plní úkoly odborné organizace ochrany přírody; 
3) podle § 22 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vystupuje jako subjekt hospodařící se 
státními lesy na území Národního parku Šumava, tj. zastupuje vlastníka lesa, kterým je stát. Tuto činnost 
vykonává přímo, neboť k tomu nezřídila zvláštní právnickou osobu. 
V instituci Správy národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava 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. 
Ve vztahu ke státním lesům na území Národního parku Šumava tak vystupuje Správa národního parku a 
Chráněné krajinné oblasti Šumava 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 hodlá provádět takové činnosti jako Správa (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). Správa 
národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava 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 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 (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 30. 8. 2013, č. j. 2 Aps 7/2012 – 47, publ. pod č. 2998/2014 Sb. NSS). 
Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že stěžovatelka při podání žádosti o udělení výjimky podle  
§ 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vystupovala ve své soukromoprávní pozici (hospodařila se 
státním lesem podle lesního zákona) a nešlo tak o výkon státní správy. Stěžovatelce jako žadatelce  
o udělení výjimky tak lze přiznat postavení osoby zúčastněné na řízení o správní žalobě a byla tudíž 
následně oprávněna k podání kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu v této věci. 
Nejvyšší správní soud se dále ztotožnil se závěry krajského soudu v tom, že aktivní legitimaci žalobce lze 
dovodit z práva EU, resp. z přímé aplikovatelnosti čl. 10a směrnice o posuzování vlivů, který je 
promítnutím ustanovení Aarhuské úmluvy do práva EU a jehož cílem je zajistit tzv. dotčené veřejnosti 
přístup k soudnímu přezkumu ve věcech spadajících do působnosti této směrnice. 
Stěžovatelka ve své kasační stížnosti především namítala, že z § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny a 
§ 3 písm. a) zákona o posuzování vlivů vyplývá, že za „záměr“ nelze považovat nic jiného, než pouze 
„stavby, činnosti a technologie“ uvedené v taxativním výčtu obsaženém v příloze č. 1 zákona o posuzování 
vlivů. S tímto názorem se Nejvyšší správní soud neztotožnil. Má totiž za to, že při výkladu pojmu „záměr“ 
ve smyslu § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny nelze vycházet pouze z definice záměru 
obsažené v § 3 písm. a) zákona o posuzování vlivů, ale je třeba vzít v úvahu i § 4 tohoto zákona, který 
vymezuje, co je předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Uvedené ustanovení totiž vedle 
staveb, činností a technologií uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů činí předmětem 
posuzování podle tohoto zákona i stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany 
přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu (zákona o ochraně přírody a krajiny) mohou 
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů]. Tyto stavby, činnosti a technologie podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (§ 7 zákona o posuzování vlivů). 
Nejvyšší správní soud má za to, že právě do této kategorie lze zařadit i použití biocidů při ochraně lesa 
proti kůrovci v Národním parku Šumava. Široké chápání pojmu záměr užitého v § 45h a § 45i zákona  
o ochraně přírody a krajiny ostatně vyplývá i z judikatury Nejvyššího správního soudu, např. z rozsudku ze 
dne 13. 10. 2010, č. j. 6 Ao 5/2010 – 43, www.nssoud.cz. Odkázat lze i na závěry Soudního dvora EU  
v rozsudku ze dne 7. 9. 2004, C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee and 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels v. Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, Sb. rozh. s. I 7405, zabývajícího se výkladem čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích, jež byl 
ustanoveními § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny transponován. Soudní dvůr EU zde uvedl, 
že směrnice o stanovištích nevymezuje pojmy „plán“ a „projekt“, naproti tomu směrnice o posuzování 
vlivů vymezuje ve svém čl. 1 odst. 2 pojem „záměr“ jako provádění stavebních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl a jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají těžby 
nerostných surovin. Podle závěru Soudního dvora EU je tato široká definice pojmu „záměr“ rozhodná pro 
vymezení pojmu plán nebo projekt ve smyslu směrnice o stanovištích, která má za cíl, stejně jako 
směrnice o posuzování vlivů, vyloučit, aby činnosti, které mohou mít vliv na životní prostředí, byly povoleny 
bez předběžného posouzení jejich vlivů na životní prostředí. 
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Nejvyšší správní soud na tomto místě poznamenává, že totožný výklad pojmu „záměr“ obsaženého  
v § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny pomocí § 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů 
užívá ve svém rozhodnutí i žalovaný, který tak rovněž dospěl k závěru, že použití biocidů v Národním parku 
Šumava je záměrem ve smyslu § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Nelze však akceptovat 
další argumentaci žalovaného, že stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny nebylo vydáno, neboť Správa Národního parku a CHKO Šumava jako předkladatelka 
záměru o vydání tohoto stanoviska nepožádala. Orgán ochrany přírody je totiž vždy povinen dbát 
veřejného zájmu na ochraně přírody. Tím je dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, jakož i čl. 6 odst. 
3 transponované směrnice o stanovištích, nepochybně to, aby veškeré projekty, které mohou mít 
významný vliv na životní prostředí, nebyly schváleny bez náležitého vyhodnocení jejich vlivů. 
Stěžovatelka dále namítla, že čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích nepožaduje posouzení důsledků plánu 
nebo projektu v případě, kdy se jedná o „naturovskou“ péči, která je nezbytná pro péči o dotčenou 
lokalitu. 
Nejvyšší správní soud zde předně připomíná, že uvedený článek směrnice o stanovištích byl transponován 
ustanoveními § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle těchto ustanovení podléhají 
hodnocení podle § 45i odst. 1 zákona veškeré záměry, u nichž je dána pravděpodobnost, že budou mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry či koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ustanovení § 45h ani § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny tedy požadují hodnocení záměru podle § 45i odst. 1 zákona bez ohledu na to, 
zda jej lze považovat pro péči o danou lokalitu za nezbytný. 
Nejvyšší správní soud dále uvádí, že směrnice jako sekundární komunitární právní předpis je podle čl. 288 
Smlouvy o fungování Evropské unie definována jako předpis závazný pro každý stát, kterému je určen, 
pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává 
vnitrostátním orgánům. Je tedy na jednotlivých členských státech, jakým způsobem obsah jednotlivých 
směrnic do svých právních řádů implementují, podstatné je, že dostojí výsledku, který je směrnicí 
zamýšlen. Jinými slovy, cílová právní norma musí být obsažena v právním předpisu, který bude vydán 
příslušným orgánem členského státu s normotvornou pravomocí, přičemž její účel a obsah bude určen 
obsahem příslušné směrnice, která je prvotním legislativním důvodem vzniku cílové vnitrostátní právní 
normy. Tento právní předpis je pak státním orgánem aplikován. Každý členský stát je přitom odpovědný 
za řádnou a včasnou implementaci směrnic. V případě, že členské státy této své povinnosti nedostojí, 
dospěl Evropský soudní dvůr k závěrům, že ustanovení směrnice mohou za splnění dalších podmínek 
získat způsobilost být přímo účinné, přestože na rozdíl od nařízení povahu přímé aplikovatelnosti bez 
dalšího zásadně nemají.  
Nejvyšší správní soud má za to, že o takový případ se v projednávané věci nejednalo. Nelze totiž 
konstatovat, že čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích byl do § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 
nedostatečně implementován. Jestliže zákon o ochraně přírody a krajiny požaduje hodnocení podle § 45i 
odst. 1 zákona i v případě nezbytnosti záměru při péče o lokalitu, poskytuje tak širší ochranu evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí než jakou požaduje čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. Tato 
úprava je však nepochybně v souladu s cílem tohoto článku, který má zamezit tomu, aby činnosti, které 
mohou mít vliv na životní prostředí, byly povoleny bez předběžného posouzení jejich vlivů na životní 
prostředí. 
Námitka stěžovatelky, že záměr aplikace biocidů hodnocení podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny nepodléhal, neboť byl nezbytný pro péči o dotčenou lokalitu, je tudíž nepřípadná, neboť čl. 6 odst. 
3 směrnice o stanovištích není přímo účinný a § 45h ani § 45h zákona kritérium nezbytnosti neuvádí. 
Nejvyšší správní soud závěrem podotýká, že ani požadavek včasné realizace záměru nemůže být na újmu 
náležitému posouzení jeho důsledku na stav ekosystému. Podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny je navíc orgán ochrany přírody povinen vydat odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti. V nyní projednávané věci podala stěžovatelka žádost o udělení výjimky dne 6. 12. 2011, 
prvoinstanční rozhodnutí bylo vydáno dne 30. 3. 2012. Je tedy zjevné, že vydání stanoviska by prodlení 
realizace záměru nezpůsobilo. 
Nejvyšší správní soud se tedy ztotožnil se závěrem krajského soudu, že nedodržení postupu stanoveného  
v podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a nevydání příslušného stanoviska představuje 
vadu správního řízení, jež měla vliv na zákonnost rozhodnutí žalovaného. Jak již zdůraznil krajský soud, 
vyžadování stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nelze chápat pouze jako 
trvání na určitém formálním postupu, který sám o sobě nemá v rámci ochrany evropsky významné lokality 
žádné další důsledky. Respektování postupu podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny totiž 
dále umožňuje jednak 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, jednak 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. Uvedený postup tak v případě pochybností ohledně významného vlivu 
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určitého záměru umožňuje efektivně zvážit, zda záměr nebude mít nepříznivý vliv na předmět ochrany 
životního prostředí. 
Nejvyšší správní soud závěrem poznamenává, že uspořádání Správy Národního parku a Chráněné krajinné 
oblasti Šumava, které v sobě propojuje prvek státní správy a prvek hospodaření se státním majetkem a 
které vede k tomu, že Správa žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny 
podává sama sobě a výjimku sama sobě uděluje, je nevhodné a vede k netransparentnosti správy a péče 
o Národní park Šumava. 
(…)  
  

276 
 
I. Výjimka ze zákazu obchodních činností 
II. Exemplář narozený a odchovaný v zajetí 
 
k ustanovení § 1 odst. 1, § 3 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 
pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 8 odst. 1 a 3 písm. d) 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 čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích 
nařízeních Rady (ES) č. 338/97 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi 
 
 
I. Podle čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (ES) č. 865/2006 se přitom „potomstvem druhé 
generace (F2)“ a „potomstvem další generace (F3, F4, atd.)“ rozumějí exempláře odchované  
v kontrolovaném prostředí z rodičů, kteří byli rovněž odchováni v kontrolovaném prostředí, 
pokračování na rozdíl od exemplářů odchovaných v kontrolovaném prostředí z rodičů, z nichž 
nejméně jeden byl počat v přírodě nebo odebrán z přírody (potomstvo první generace (F1)). 
      
II. Daný exemplář, ohledně něhož žalobce usiloval o udělení výjimky, by tedy musel být 
exemplářem 1) odchovaným v kontrolovaném prostředí, 2) z rodičů, kteří rovněž byli odchováni  
v kontrolovaném prostředí. Zatímco první podmínka (exemplář odchovaný v kontrolovaném 
prostředí) je u daného exempláře splněna, podmínka druhá (odchov rodičovské generace rovněž 
v kontrolovaném prostředí) prokázána nebyla.  
 
III. Neznámost původu je třeba přitom s ohledem na vysvětlivky jednotlivých kódů původu třeba 
chápat nikoliv jako neznámost charakteru právního (tedy neznámost způsobu, jakým byl daný 
jedinec získán, zda v souladu s právní úpravou na ochranu ohrožených druhů či nikoliv), ale jako 
neznámost původu generačního – tj. zda jde o jedince původu W (z volné přírody), či jedince 
filiální generace F1 (alespoň jeden rodič narozen a odchován v zajetí), či filiální generace F2 
(oba rodiče odchováni a narozeni v zajetí) a další. Pokud není u matky prokázán tento původ ve 
smyslu generačním, nelze dospět ke skutkovému závěru, že jedinec vzešlý z této matky v zajetí 
je druhou či další filiální generací narozenou a odchovanou v kontrolovaném prostředí. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2014, č.j. 6A 30/2010 - 65) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze:  
       
Žalobce se domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 8. 12. 
2009, č.j. 6288/570/09 81828/ENV/09, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského 
úřadu Olomouckého kraje ze dne 1. 9. 2009,  (dále „rozhodnutí správního orgánu prvního stupně), a toto 
rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně nebyla žalobci udělena výjimka 
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ze zákazu obchodních činností k exempláři druhu Amazona guildingii (amazoňan ohnivý), o niž žalobce 
požádal podle § 25 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. ve spojení s čl. 8 odst. 3 písm. d) Nařízení Rady (ES)  
č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
(dále jen „nařízení“), s tím, že žalobce podle čl. 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (dále „prováděcí 
nařízení“) neubezpečil výkonný orgán, že se daný exemplář narodil a byl odchován v zajetí v souladu  
s čl. 54 prováděcího nařízení. 
(…) 
Ze správního spisu vyplynuly následující relevantní skutečnosti: 
Žalobce dne 28. 6. 2009 podal žádost o vynětí exempláře druhu Amazona guildingii (amazoňan ohnivý) 
narozeného dne 3. 6. 2009, číslo kroužku CZ032862, ze zákazů týkajících  se komerčních činností dle čl. 8 
odst. 1 nařízení. V žádosti uvedl, že se jedná o exemplář narozený a odchovaný v zajetí. K žádosti přiložil 
registrační listy jak rodičů exempláře, tak samotného exempláře. Z registračního listu matky (číslo 
kroužku CZ1247) vyplývá, že byla na území České republiky prvním nabyvatelem získána v roce 1992, její 
původ je charakterizován kódem „U“. Pro účely registrace se rozlišují podle vysvětlivek připojených  
v registračním listu následující zkratky pro původ živočichů: W = z volné přírody, C = živočich odchovaný  
v zajetí (F2 generace a vyšší), F = živočich narozený v zajetí z rodičů z volné přírody (F1 generace), R = 
živočich z řízeného chovu v přírodě (obory apod.), P = exemplář získaný před 1. 6. 1992, U = živočich 
neznámého původu, i = státem odebraný (zabavený) exemplář. Z registračního listu otce (kroužek číslo 
CZ032638) vyplývá, že je exemplářem narozeným v zajetí z rodičů z volné přírody (F1 generace).  
U samotného exempláře, jehož se žádost žalobce týkala, je v registračním listu uveden rovněž původ „F“, 
tedy že jde o živočicha narozeného v zajetí z rodičů z volné přírody.  
Správní orgán prvního stupně v řízení vyžádal stanovisko vědeckého orgánu CITES (Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky). Vědecký orgán ve svém stanovisku ze dne 31. 7. 2009 vyslovil 
nesouhlas s udělením výjimky ze zákazu obchodních činností. V odůvodnění stanoviska konstatoval, že 
předmětný jedinec pochází z vlastního odchovu žalobce. Rodičovský exemplář samce byl podle 
doložených informací rovněž odchován žalobcem v roce 1999 z registrovaných rodičů. Na svém 
registračním listu má uveden kód původu „F“. Rodičovský exemplář samice byl registrován s označením 
původu „U“. Jedná se o druh Amazona guildingii, který je endemickým druhem ostrova Svatý Vincent  
v Karibiku. V současné době je početnost populace tohoto druhu na ostrově odhadována kolem 700 
jedinců s tím, že je známo, že v 90. letech 20. stol. docházelo k nárůstu nelegálních vývozů, a to 
především vajec tohoto druhu. Mezinárodní legální obchod s exempláři druhu je od roku 1975 velmi 
vzácný. Většinou se jednalo o obchod pro zoologické zahrady (k chovu), nebo s peřím tohoto druhu 
papouška či neživými exempláři. První oficiální záznamy existují z roku 1980 (podle databáze UNEP-
WCMC). V plánu na ochranu druhu amazoňana ohnivého vypracovaného Loro Parque Fundación je  
v souvislosti s nelegálním obchodem s tímto druhem uvedena i Česká republika. Informace tohoto typu 
mají i české orgány CITES od příslušných orgánů CITES ze Svatého Vincenta. Vědeckému orgánu CITES je 
známo, že několik exemplářů je také v chovech českých chovatelů, avšak nikdy nebyl prokázán legální 
původ, resp. legální vývoz ze země původu. Je proto velice podstatné důsledně trvat na prokázání původu 
u rodičovských exemplářů vzhledem k předmětnému mláděti. S ohledem na to vědecký orgán považuje za 
nezbytné doložení podrobnějších informací o zákonném původu rodičů. U samce z rodičovského páru 
pokládá vědecký orgán za důležité předložit registrační listy tohoto samce. Samice z rodičovského páru 
nemá ve svém registračním listu uvedeny žádné konkrétní informace o odchovu, a její původ je tedy zcela 
neznámý. Pokud by žadatel doložil kompletní hodnověrné informace o legálním původu rodičovských 
exemplářů, vědecký orgán by dále trval na provedení DNA analýzy k prokázání paternity rodičovského 
páru. 
Správní orgán prvního stupně v odůvodnění rozhodnutí, jímž neudělil žalobci výjimku ze zákazu 
obchodních činností podle § 25 odst. 8 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodování s ohroženými 
druhy“), konstatoval, že žalobce ve smyslu čl. 59 prováděcího nařízení neubezpečil výkonný orgán, že daný 
exemplář se narodil a byl odchován v zajetí v souladu s článkem 54 prováděcího nařízení. Správní orgán 
prvního stupně dále uvedl, že výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení je udělena pouze 
tehdy, jestliže žadatel ubezpečí příslušný výkonný orgán, který konzultoval příslušný vědecký orgán, že byly 
splněny podmínky podle článku 48 prováděcího nařízení a že dané exempláře se narodily a byly 
odchovány v zajetí nebo byly uměle vypěstovány v souladu s články 54, 55 a 56 prováděcího nařízení. 
Dále správní orgán prvního stupně ocitoval znění čl. 54 prováděcího nařízení, načež konstatoval, že 
„žadatel dostatečně neprokázal, že byly splněny podmínky pro vydání výjimky ze zákazu obchodních 
činností podle čl. 8 odst. 3 písm. d). Předmětný exemplář je první filiální generace odchovaná u žadatele.“ 
Po tomto konstatování správní orgán prvního stupně v odůvodnění uvedl, že v souladu s § 27 zákona  
o obchodování s ohroženými druhy požádal vědecký orgán o vydání stanoviska a výše uvedený obsah 
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stanoviska ocitoval. Závěrem konstatoval, že rozhodl na základě údajů uváděných žadatelem a 
předložených dokladů. 
Žalobce proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podal odvolání, v němž namítl, že podmínky 
stanovené v čl. 54 prováděcího nařízení byly splněny. Vzhledem ke skutečnosti, že se správní orgán 
prvního stupně podle žalobce věnoval pouze podmínkám uvedeným v bodech 1 a 2 čl. 54 prováděcího 
nařízení, v další argumentaci (shodné s argumentací uplatněnou v žalobě) se žalobce vyjadřoval  
k legálnosti původů paternitních exemplářů. Vedle toho namítl, že správní orgán prvního stupně vůbec 
neformuluje vlastní závěry ohledně splnění podmínek podle čl. 54 prováděcího nařízení, ale pouze cituje 
stanovisko vědeckého orgánu. 
Žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, že odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně je sice stručné, nikoliv však nesrozumitelné. Jeho podstata tkví v tom, že žalobce neubezpečil 
výkonný orgán, že se daný exemplář narodil a byl odchován v zajetí v souladu s čl. 54 prováděcího 
nařízení. Rozhodnutí totiž výslovně uvádí, že „předmětný exemplář je první filiální generace odchovaná  
u žadatele“. Až po tomto závěru poukazuje odůvodnění na stanovisko vědeckého orgánu, jež poukazuje 
na neznámý původ matky. Podle žalovaného není zřejmé, jak žalobce došel k závěru, že se správní orgán 
prvního stupně vyslovil pouze k podmínkám uvedeným v čl. 54 bodu 1 a 2 prováděcího nařízení – těmito 
podmínkami se správní orgán prvního stupně totiž vůbec nezabýval. Správní orgán prvního stupně pouze 
uvedl, že předmětný exemplář je první filiální generací, což je argumentem k bodu 4 čl. 54 prováděcího 
nařízení. Je-li totiž matka neznámého původu, pokud jde o její rodiče, nemůže mládě z ní vzešlé být druhé 
nebo další generace (F2, F3 atd.) vzešlé v kontrolovaném prostředí. Důkaz o rodičích matky podán nebyl – 
existuje pouze záznam v registračním listu z roku 1998 (původ „U“, tedy „neznámý“) a chovatel ani při 
registraci, ani v řízení o výjimce nepředložil doklady o skutečném původu samice. Na tom nic nemění 
skutečnost, že v době získání samice předpisy CITES na území České republiky neplatily. Pokud nelze  
u této samice prokázat původ (F1) z rodičů v kontrolovaném prostředí, její mláďata nemohou být 
považována za generaci F2 v kontrolovaném prostředí. Dále žalovaný konstatoval, že podle evidence 
správního orgánu prvního stupně jde o první odchov daného druhu u žadatele. Za uvedeného stavu nebylo 
prokázáno ani, že chovné hejno je spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě 
produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí. 
Podle § 1 odst. 1 zákona o obchodování s ohroženými druhy, ve znění účinném ke dni vydání napadeného 
rozhodnutí, tento zákon upravoval ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou 
ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou  
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a právem 
Evropských společenství, které upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 
dovoz výrobků z kytovců, dovoz výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího 
zboží vyrobeného z kožešin. Dále stanovil podmínky pro obchod s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených a stanovil některá další opatření sloužící k zajištění 
ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona  
o obchodování s ohroženými druhy se tento zákon se vztahuje na stanovené druhy živočichů a rostlin a na 
výrobky z živočichů a rostlin těchto druhů vyjmenované v Úmluvě a v právu Evropských společenství  
o ochraně ohrožených druhů. 
Podle § 3 odst. 2 zákona o obchodování s ohroženými druhy, ve znění účinném ke dni vydání napadeného 
rozhodnutí, se žádost o výjimku ze zákazů obchodních činností týkajících se exemplářů podle práva 
Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů podává u příslušného správního úřadu (§ 25 odst. 8 
téhož zákona) na formuláři stanoveném právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. 
Podle čl. 8 odst. 1 nařízení je 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 zařazených do přílohy A zakázáno. 
Podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení 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. 
Druh Amazona guildingii je uveden v oddílu ptáci, pododdílu papoušci, papouškovití, v příloze A nařízení. 
Podle čl. 54 prováděcího nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006  
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie pod 
č. L 211, 11/08/2007, s. 30—39, platí, že aniž je dotčen článek 55, exemplář živočišného druhu je možné 
považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je příslušný výkonný orgán po 
konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že jsou splněna tato kritéria: 
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1. exemplář je potomstvem nebo je odvozen z potomstva narozeného nebo jinak vyprodukovaného  
v kontrolovaném prostředí z některé z těchto kategorií rodičů:  
a) z rodičů, kteří kopulovali nebo jejichž gamety byly jinak přeneseny v kontrolovaném prostředí, jestliže 
se jedná o pohlavní rozmnožování; 
b) z rodičů, kteří se nacházeli v kontrolovaném prostředí, když započal vývoj potomstva, jestliže se jedná  
o nepohlavní rozmnožování; 
2. chovné stádo (hejno) bylo založeno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a 
způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě;  
3. chovné stádo (hejno) je udržováno bez doplňování exemplářů z volné přírody, s výjimkou příležitostného 
doplňování živočichy, vejci nebo gametami, v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a způsobem, 
který není na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě, pouze pro jeden nebo více z těchto účelů: 
a) pro zabránění nebo zmírnění škodlivého vlivu příbuzenské plemenitby, přičemž objem takového 
doplňování je dán potřebou nového genetického materiálu; 
b) k použití zabavených živočichů v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97; 
c) výjimečně k použití jako chovné stádo (hejno); 
4. chovné stádo (hejno) samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další 
generace (F2, F3 atd.) nebo je spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě 
produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí. 
Z podkladů obsažených ve správním spisu je zřejmé, že žalobce disponuje exemplářem uvedeným  
v příloze A nařízení, na který se v důsledku toho vztahují zákazy obchodních činností uvedených v čl. 8 
odst. 1 nařízení. Výjimku z těchto zákazů lze podle čl. 8 odst. 3 nařízení udělit pouze z některého v tomto 
ustanovení taxativně uvedeného důvodu. Žalobce přitom v žádosti o udělení výjimky výslovně vymezil 
důvod podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení, tedy že se jedná o exemplář narozený a odchovaný v zajetí. Tím 
vymezil předmět žádosti a zároveň rozsah jejího posuzování, včetně rozsahu potřebných skutkových 
zjištění. V tomto ohledu není případný poukaz žalobce na to, že snad mohl být v případě daného 
exempláře dán jiný důvod pro udělení výjimky vymezený v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení, než který 
žalobce sám vymezil. 
Vzhledem k tomu, že podle čl. 8 odst. 3 nařízení může být ze zákazů obchodních činností povolena 
výjimka pouze v souladu s požadavky jiných právních předpisů Společenství o ochraně volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, správní orgán prvního stupně i žalovaný správně aplikoval na 
posouzení žalobcovy žádosti rovněž relevantní ustanovení prováděcího nařízení, konkrétně čl. 54, který 
obsahuje funkční definici pojmu „exemplář narozený a odchovaný v zajetí“, tedy pojmu užívaného 
ustanovením čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení. 
Jak vyplývá z již citovaného ustanovení čl. 54 prováděcího nařízení, exemplář živočišného druhu je možné 
považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, pokud jsou splněna čtyři v článku 
vymezená kritéria, a to, s ohledem na jednoznačnou dikci návětí čl. 54 prováděcího nařízení, kumulativně. 
Žalobce, pokud namítal, že jde o kritéria samostatná, nesprávně poukazoval na původní znění čl. 54 
prováděcího nařízení před uveřejněním opravy ze dne 11. 8. 2007. Toto znění skutečně obsahovalo text: 
„Aniž je dotčen článek 55, exemplář živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a 
odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým 
orgánem členského státu ubezpečen, že je splněno některé z těchto kritérií:“. Toto znění však 
nekorespondovalo s ostatními jazykovými verzemi prováděcího nařízení (resp. přinejmenším s jazykovými 
verzemi nejpoužívanějších úředních jazyků Evropské unie), nadto by takové znění s ohledem na 
vzájemnou provázanost jednotlivých podmínek postrádalo smyslu. Nicméně, jak již bylo předznamenáno, 
úřední české znění bylo Komisí opraveno, přičemž v rozhodné době, tedy k datu vydání napadených 
rozhodnutí, text čl. 54 prováděcího nařízení jednoznačně i ve svém gramatickém smyslu vedl k tomu, že 
podmínky v něm uvedené musejí být splněny kumulativně. 
Pokud je výčet pozitivních podmínek (tedy podmínek, za nichž lze žádosti vyhovět) koncipován jako výčet 
kumulativní, je pro zamítnutí žádosti postačujícím skutkovým zjištěním, že není naplněna alespoň jedna  
z vymezených podmínek. V posuzované věci tak bylo postačujícím skutkovým zjištěním, že v případě 
daného exempláře není naplněna kterákoliv z podmínek uvedených v ustanovení čl. 54 prováděcího 
nařízení.  
Jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak rozhodnutí žalovaného přitom zcela jasně 
konstatuje, že daný exemplář je potomstvem první filiální generace chovného páru a že z tohoto důvodu 
není naplněna podmínka uvedená v čl. 54 bodu 4 prováděcího nařízení. Nelze souhlasit s námitkou 
žalobce, že tento závěr není z rozhodnutí právního orgánu prvního stupně zřejmý. Jak již bylo uvedeno, 
správní orgán prvního stupně po citaci celého článku 54 prováděcího nařízení, tedy včetně bodu 4, uvedl, 
že žalobce dostatečně neprokázal, že byly splněny podmínky pro vydání výjimky ze zákazu obchodních 
činností podle čl. 8 odst. 3 písm. d), neboť předmětný exemplář je první filiální generace odchovaná  
u žalobce. Z takové formulace, byť velmi stručné, je zřejmé, že správní orgán prvního stupně shledal 
absenci podmínky vymezené pod bodem 4 čl. 54 prováděcího nařízení. V tomto smyslu není rozhodnutí 
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správního orgánu prvního stupně nepřezkoumatelné ani pro nesrozumitelnost, ani pro nedostatek důvodů. 
Správní orgán prvního stupně totiž v odůvodnění rozhodnutí jasně konstatuje, že vycházel ve svém závěru 
z podkladů předložených žalobcem, tedy jednotlivých registračních listů, přičemž přímo v registračním 
listu daného exempláře je uvedeno, že jde o první filiální generaci. S tímto skutkovým závěrem žalobce 
ostatně nijak nepolemizuje. Soud se rovněž ztotožňuje se závěrem žalovaného, že z rozhodnutí správního 
orgánu prvního stupně nijak nevyplývá, že by se věnoval zkoumání naplnění ostatních podmínek čl. 54 
prováděcího nařízení (zejména podmínky bodu 1 a 2, do nichž žalobce směřuje svou argumentaci jak  
v odvolání, tak v žalobě). Správní orgán prvního stupně sice ve svém rozhodnutí citoval stanovisko 
vědeckého orgánu, jež se některými formulacemi otázky naplnění podmínek uvedených v bodu 1 a 2 
článku 54 prováděcího nařízení dotýká, nicméně tato citace zjevně není chápána jako rozhodný důvod pro 
zamítnutí žádosti. Je zřejmé, že podrobná citace tohoto stanoviska nebyla s ohledem na rozhodný důvod 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potřebná, nicméně v tom nelze spatřovat vadu rozhodnutí 
správního orgánu prvního stupně. 
Podle čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení se přitom „potomstvem druhé generace (F2)“ a „potomstvem 
další generace (F3, F4, atd.)“ rozumějí exempláře odchované v kontrolovaném prostředí z rodičů, kteří byli 
rovněž odchováni v kontrolovaném prostředí, na rozdíl od exemplářů odchovaných v kontrolovaném 
prostředí z rodičů, z nichž nejméně jeden byl počat v přírodě nebo odebrán z přírody (potomstvo první 
generace (F1)). Daný exemplář, ohledně něhož žalobce usiloval o udělení výjimky, by tedy musel být 
exemplářem 1) odchovaným v kontrolovaném prostředí, 2) z rodičů, kteří rovněž byli odchováni  
v kontrolovaném prostředí. Zatímco první podmínka (exemplář odchovaný v kontrolovaném prostředí) je  
u daného exempláře splněna, podmínka druhá (odchov rodičovské generace rovněž v kontrolovaném 
prostředí) prokázána nebyla. Městský soud v Praze pro tuto chvíli odhlíží od toho, že sám žalobce v žalobě 
uvádí, že předmětný exemplář je první filiální generací ve smyslu čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení, a že i 
registrační list předmětného jedince uvádí výslovně, že jde o první filiální generaci. Podkladem pro 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, a tedy základním skutkovým podkladem pro závěr  
o naplnění podmínky podle čl. 54 bodu 4 prováděcího nařízení, byly registrační listy obou rodičů daného 
exempláře. Zatímco u otce registrační listr uváděl původ F, tedy první filiální generace narozená  
v kontrolovaném prostředí, u matky byl uveden původ neznámý. Neznámost původu je třeba přitom  
s ohledem na vysvětlivky jednotlivých kódů původu třeba chápat nikoliv jako neznámost charakteru 
právního (tedy neznámost způsobu, jakým byl daný jedinec získán, zda v souladu s právní úpravou na 
ochranu ohrožených druhů či nikoliv), ale jako neznámost původu generačního – tj. zda jde o jedince 
původu W (z volné přírody), či jedince filiální generace F1 (alespoň jeden rodič narozen a odchován  
v zajetí), či filiální generace F2 (oba rodiče odchováni a narozeni v zajetí) a další. Pokud není u matky 
prokázán tento původ ve smyslu generačním, nelze dospět ke skutkovému závěru, že jedinec vzešlý z této 
matky v zajetí je druhou či další filiální generací narozenou a odchovanou v kontrolovaném prostředí. 
Na tomto závěru nemůže nic změnit ani fakt, že matka disponuje registračním listem, že ve vztahu k ní 
byla udělena výjimka z obchodních činností apod. Pro daný exemplář (tedy jedince narozeného 3. 6. 
2009) se uplatňují nepochybně v plném rozsahu pravidla obsažená jak v nařízení, tak v prováděcím 
nařízení. 
Soud proto s ohledem na výše uvedené neshledal žalobu důvodnou, a podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. 
ji zamítl. 
(…) 
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Rozhodnutí o námitkách proti návrhu na vyhlášení přírodní památky 
 
k ustanovení § 7 odst. 1, § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 11 odst. 4 zákona č.  2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
k ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Správní orgány v posuzované věci tedy nijak nepochybily, když vyhlásily přírodní památku Na 
Plachtě 3 v lokalitách, které byly dříve určeny územním plánem k zastavění. Orgány ochrany 
přírody nejsou ani nijak vázány svými dřívějšími (cca 10 let starými) vyjádřeními učiněnými  
v procesu přijímání územního plánu.  



 100

  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2014, č.j. 3 A 180/2011 - 91) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Žalobci se žalobou domáhají zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného, jímž zamítl odvolání 
žalobců a potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále též „krajský úřad“) ze dne 
15. 2. 2011, č. j. 16777/ZP/2010-PE, Če- 17 (dále též „prvostupňové rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím 
krajský úřad nevyhověl námitkám účastníků řízení proti návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území – 
přírodní památky.  
Žalovaný v napadeném rozhodnutí nejprve zrekapituloval průběh správního řízení a rozhodl o námitkách 
jednotlivých odvolatelů. Poněvadž ne všichni odvolatelé napadli rozhodnutí žalovaného žalobou, Městský 
soud v Praze zde shrnuje pouze tu část rozhodnutí, v níž se žalovaný vyjádřil k námitkám žalobců či 
obecně k prvostupňovému rozhodnutí. 
Žalovaný odmítl námitku žalobců týkající se dotčení jejich vlastnických práv vyhlášením přírodní památky, 
které spatřují v omezení výstavby na pozemcích a ve snížení jejich prodejní ceny. Žalovaný uvedl, že podle 
čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále též jen „Listina“) je možné omezení vlastnického 
práva ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Podle § 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody 
není na území přírodní památky výstavba zakázána. V návrhu nařízení Královéhradeckého kraje na 
vyhlášení přírodní památky jsou uvedeny bližší ochranné podmínky, které mj. umísťování a povolování 
staveb a zařízení a provádění jejich změn podmiňují souhlasem orgánu ochrany přírody. Není tedy 
pravdou, jak se žalobci domnívají, že by byla výstavba v lokalitě vyloučena. Z tohoto důvodu se na 
žalovaného nevztahuje povinnost vůči žalobci náhrady stanovené v čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a 
svobod. Žalovaný dodává, že s účinností od 1. 1. 2012 se změnil § 102 odst. 2 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak, že náhrada náleží vlastníkům pozemku při změně 
určení pozemku v územním plánu. Žalovaný též nepovažuje vyhlášení přírodní památky za ohrožení 
„pokojného užívání majetku“ žalobců, naopak v něm spatřuje realizaci práva na příznivé životní prostředí 
garantované Listinou. 
Pokud žalobci namítali rozpor s cíli územního plánování, žalovaný to odmítl, neboť považuje za přirozené, 
aby aktuální zjištění o mimořádné cennosti dotčeného území (tj. veřejný zájem ochrany přírody) byl přejat 
do územního plánu. Z obdobného důvodu žalovaný odmítl i námitku nekonzistentního postupu orgánů 
ochrany přírody k hodnocení dané lokality v minulosti; v průběhu času docházelo k novým zjištěním  
v lokalitě a právě díky těmto doplňovaným údajům přistoupil krajský úřad k procesu vyhlášení přírodní 
památky. 
Žalobci v odvolání poukazovali též na černé skládky odpadu v území navrhované přírodní památky; 
žalovaný však uvedl, že orgánům ochrany přírody není známo, že by se v dotčeném území vyskytovaly 
nebezpečné (tj. toxické aj.) odpady, tudíž se orgány ochrany přírody přiklonily k ponechání stavebního 
odpadu na místě, neboť slouží jako významné útočiště zvláště chráněných druhů. Pokud jde o žalobci 
dokladované zbytky výbušnin na pozemku jednoho z žalobců, ty přímo nesouvisí s problémem černých 
skládek. 
Žalovaný odmítl námitky vztahující se k plánu péče o přírodní památku, neboť ten není předmětem jeho 
přezkumu. Plán péče se přijímá postupem podle § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody; tento postup byl  
v uvedeném případě dodržen. Žalovaný dodal, že konstruktivní připomínky k plánu péče může krajský 
úřad zvážit a případně zapracovat do změny plánu péče, která může být přijata stejným postupem jako 
samotný plán péče. 
Odvolací námitky ohledně podjatosti pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR žalovaný odmítl, 
neboť tito pracovníci se nepodíleli na výkonu pravomoci správního orgánu, nemohli tedy ve věci být 
podjatí. Jejich možná podjatost při zpracování a schvalování návrhu plánu péče nebyla namítána. 
Žalovaný ze skutečnosti, že většinu nálezů na území vyhlašované přírodní památky do databáze nálezů 
hlásili právě tito pracovníci, dovozuje především důkaz o dlouhodobé odborné činnosti uvedených osob  
v lokalitě.  
Konečně pak žalovaný zdůrazňuje, že vyhlášení přírodní památky je krokem ve prospěch životního 
prostředí. Vliv realizace managementových opatření v souladu s plánem péče nepodléhá hodnocení podle 
§ 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody. Cílem ochrany přírodní památky je zachování a obnova raných 
sukcesních stádií a omezení vývoje vyšších sukcesních stádií tak, aby byla zachována vývojová stádia 
ekosystémů potřebná k udržení dobrého stavu předmětů ochrany přírodní památky, včetně zachování 
vhodných zimovišť pro obojživelníky a plazy. 
Žalovaný uzavřel, že území navrhované přírodní památky je vhodné ke zvláštní ochraně. Z tohoto důvodu 
zamítl podaná odvolání a potvrdil prvostupňové rozhodnutí. 
Žalobci napadené rozhodnutí považují za nezákonné. Svou žalobní legitimaci žalobci opírají o vlastnictví 
pozemků, na nichž má být vyhlášena přírodní památka. S ohledem na skutečnost, že přírodní památka se 
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zřizuje formou nařízení rady kraje, nemají žalobci jinou možnost, jak střežit svá práva než prostřednictvím 
žaloby právě proti napadenému rozhodnutí. 
V prvním žalobním bodu žalobci namítají, že napadené rozhodnutí je v rozporu s cíli územního plánování a 
v rozporu s principem ochrany vlastnického práva. Záměr na vyhlášení přírodní památky odporuje cíli 
územního plánování vyjádřenému v § 18 stavebního zákona, kterým je vytváření předpokladů pro 
výstavbu a trvale udržitelný rozvoj. Žalobci namítají, že vyhlášení přírodní památky je v rozporu s platným 
územním plánem města Hradec Králové a s Politikou územního rozvoje České republiky 2008. Podle 
platného územního plánu města Hradec Králové (vyhláška č. 1/2002) jsou pozemky žalobců zařazeny do 
ploch určených k výstavbě (plochy občanského vybavení a čistě obytné vícepodlažní zástavby). Žalobci 
pozemky kupovali za účelem realizace odpovídajícího podnikatelského záměru. V době schvalování 
územního plánu žádný z dotčených orgánů ochrany přírody proti takovému určení ploch nevznesl námitky 
či nepožadoval rozšíření územní ochrany na pozemky žalobců. Žalobci odmítají argumentaci žalovaného, 
že i v případě vyhlášení přírodní památky je možná výstavba, poněvadž se domnívají, že ochrana přírody je 
zajištěna dostatečně tím, že všechny dotčené orgány i občanská sdružení mají možnost aktivní účasti ve 
všech správních řízeních týkajících se pozemků žalobců. Zájmy ochrany přírody jsou tak dostatečně 
chráněny i bez vyhlášení přírodní památky. 
Žalovaný se s námitkou zásahu do vlastnického práva žalobců vypořádal, dle jejich mínění, pouze 
obecnou citací Listiny základních práv; použil však pro žalobce nepříznivý výklad. Odkaz žalovaného na 
možnost přiznání náhrady za omezení vlastnického práva dle § 102 odst. 2 stavebního zákona, účinného 
od 1. 1. 2012, považují žalobci za nepřípustný. Tato náhrada totiž přísluší pouze při změně územního 
plánu, ke které však nedošlo a ani dojít nemusí. 
Ve druhém žalobním bodu žalobci vytýkají napadenému rozhodnutí rozpor s principem dobré víry a 
legitimního očekávání. Žalobci totiž nabyli pozemky v době, kdy nemohli vyhlášení přírodní památky i při 
rozumné míře obezřetnosti vůbec předvídat. Vyhlášení přírodní památky znamená pro žalobce stanovení 
natolik omezujících limitů pro možné využití jejich pozemků, že jde o reálný zásah do jejich vlastnického 
práva a práva podnikat (znemožnění výstavby dle připravených záměrů). V případě vyhlášení přírodní 
památky pak nebudou žalobci nijak sanováni za zásah do svých vlastnických práv. 
Ve třetím žalobním bodu žalobci namítají, že správní rozhodnutí vycházejí z nedostatečně zjištěného 
skutkového stavu, jsou tedy v rozporu s § 3 správního řádu. Upozorňují, že jak při projednávání plánu 
péče, tak v přezkoumávaném správním řízení předložili odborné vyjádření Ing. V. M., který se lokalitou 
dlouhodobě zabývá. Při projednávání plánu péče se k tomuto odbornému  vyjádření orgán ochrany přírody 
uspokojivě nevyjádřil, proto žalobci stanovisko předložili též k námitkám proti návrhu na vyhlášení 
přírodní památky a též k odvolání. Své námitky však považují za nedostatečně vypořádané. Uvedli, že 
dotčené území je již pokryto dostatečnou ochranou (přírodní památky Na Plachtě 1 a 2, evropsky 
významné lokality č. CZ0523010), další rozšiřování územní ochrany tedy není nutné. Žalobci též 
připomínají, že dotčené území již bylo hodnoceno v rámci snahy vyhlásit zde evropsky významnou lokalitu, 
což však nebylo shledáno jako důvodné. Z tohoto pohledu jde tedy o další řízení o téže věci.  
Žalobci poukazují na skutečnost, že v území se vyskytují vážná rizika související s existujícími skládkami 
stavebního a komunálního odpadu; dle plánu péče má být zpracována studie sanace skládek. Je tedy 
zřejmé, že vyhlášení přírodní památky je navrhováno, aniž by existovaly dostatečné podklady a znalosti  
o míře rizik v území. Žalobci požadují zpracování zmiňované studie před vyhlášením přírodní památky. 
Dále pak žalobci vznášejí konkrétní námitky vůči plánu péče. Uvedl-li žalovaný, že plán péče lze na 
základě připomínek později měnit, připustil, dle názoru žalobců, že jejich námitky mohou být důvodné a 
opodstatněné. Žalovaný byl však povinen se s námitkami věcně vypořádat, a považoval-li je za nedůvodné, 
měl své stanovisko odůvodnit. Z tohoto pohledu tak žalobci považují napadené rozhodnutí za 
nepřezkoumatelné. 
Žalobci oponují názoru žalovaného, že nebyla prokázána nebezpečnost odpadů vyskytujících se na území. 
Poukazují na kupní smlouvu o převodu pozemků, v níž prodávající (Česká republika – Ministerstvo obrany) 
upozornil na výsledky pyrotechnického průzkumu, podle něhož se na nemovitostech nachází nedokonale 
zničená munice s trhavinou. Žalovaný se s touto námitkou nevypořádal; jeho tvrzení, že námitka nesouvisí 
s černými skládkami, je irelevantní. 
Konečně žalobci namítají, že plán péče představuje natolik intenzivní zásah (navržená managementová 
opatření) do stávajícího území, že měl být posouzen jeho vliv na předmět ochrany v evropsky významné 
lokalitě Na Plachtě dle § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody. Tvrzení žalovaného, že vliv navržených 
opatření v plánu péče není nutno posuzovat dle § 45h odst. 1 citovaného zákona, neboť plán péče 
vypracoval krajský úřad prostřednictvím pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny (dále též 
„agentura“), považují žalobci za rozporné s citovaným ustanovením. Nadto agentura není orgánem 
ochrany přírody ve smyslu § 75 odst. 1 zákona o ochraně přírody. 
Ve čtvrtém žalobním bodu žalobci namítají, že pracovníci agentury, kteří zpracovali plán péče a odborné 
vyjádření agentury k dané lokalitě, jsou podjatí. Tito pracovníci jsou dlouhodobě aktivní v občanských 
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sdruženích angažujících se v lokalitě Na Plachtě. Žalobci zpochybňují názor žalovaného, že podjatost 
nenamítali při projednávání plánu péče, neboť již v tomto řízení předložili písemně své vyjádření. 
Z uvedených důvodů žalobci považují napadené rozhodnutí za nepřezkoumatelné a nedostatečně 
odůvodněné, navrhují je tedy zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení.  
Žalovaný ve vyjádření k žalobě první žalobní bod (rozpor s cíli územního plánování) odmítl s tím, že  
k vyhlášení zvlášť chráněného území došlo na základě podrobného biologického průzkumu území. Není  
v rozporu s platným právem vyhlásit zvlášť chráněné území v lokalitách, které jsou územním plánem 
určeny k jinému využití. Ústavní právo pak vlastníkům pozemků ukládá strpět veřejný zájem v podobě 
ochrany přírody, a to za náhradu. Náhrada může být dle stávající legislativy přiznána pouze v případě, že je 
určen způsob hospodaření na pozemcích odlišný od stávajícího způsobu (dle platné vyhlášky č. 432/2005 
Sb.). Postup orgánů ochrany přírody proto žalovaný nepovažuje za rozporný s principem ochrany 
vlastnického práva. 
Stejně tak nepovažuje žalovaný za důvodnou námitku nedostatečně zjištěného skutkového stavu;  
v projednávaném případě byl přesně dodržen postup stanovený v § 38 odst. 3 a 4 zákona o ochraně 
přírody předepsaný pro schválení plánu péče. K tomu žalovaný ještě zdůrazňuje, že pořízení plánu péče a 
jeho schválení nesouvisí s postupem při vyhlašování zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma 
podle § 40 zákona o ochraně přírody, není tedy předmětem soudem přezkoumávaného rozhodnutí 
žalovaného, resp. prvostupňového rozhodnutí krajského úřadu. 
Konečně žalovaný podotýká, že rozšiřování zvláště chráněných území je věcí příslušných orgánů ochrany 
přírody, zatímco ochrana území formou evropsky významné lokality je samostatným procesem 
směřujícím k zachování nejohroženější přírody na celém území Evropské unie. Tyto zcela odlišné procesy 
spolu nemají žádnou souvislost. 
Před hodnocením důvodnosti žaloby jako takové Městský soud v Praze podotýká, že neměl pochybnosti  
o žalobní legitimaci ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť je zřejmé, že vyhlášením přírodní památky na 
území, v němž se nacházejí pozemky žalobců, resp. zamítnutí námitek žalobců proti záměru na vyhlášení 
přírodní památky, je rozhodnutím, jež může zasáhnout do práv a povinností žalobců. Ostatně žalovaný 
žalobní legitimaci též nijak nezpochybňoval. 
Ze správního spisu zjistil Městský soud v Praze následující skutečnosti důležité pro rozhodnutí ve věci 
samé: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v prvostupňovém rozhodnutí nevyhověl námitkám proti 
navrženému způsobu a rozsahu ochrany území, které podali mj. nynější žalobci. Krajský úřad nejprve 
obecně konstatoval, kde se navrhovaná přírodní památka nachází, jaké jsou důvody pro její vyhlášení a 
též průběh řízení předcházejícího jejímu vyhlášení, tj. i rozhodnutí o námitkách žalobců. Poté se vyjádřil  
k námitkám jednotlivých účastníků řízení. 
Námitky nynějších žalobců, které se obsahově do značné míry shodují též s žalobními body, krajský úřad 
odmítl, neboť je považoval za nedůvodné. Konkrétně k námitce faktického omezení výkonu vlastnického 
práva a jeho finančním důsledkům předně upozornil, že právo vlastnit majetek, jak je zaručuje Listina, 
rozhodně není neomezené, lze do něj za stanovených podmínek zasáhnout; to odpovídá též čl. 1 
Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Toto právo může být 
omezeno mj. v zájmu ochrany životního prostředí (čl. 35 Listiny). Správní orgán pak dospěl k závěru, že 
vyhlášením přírodní památky Na Plachtě 3 nedochází k nucenému omezení vlastnického práva ve smyslu 
čl. 11 odst. 4 Listiny; v bližších ochranných podmínkách přírodní památky se stanovuje pouze podmínka 
předchozího souhlasu pro některé činnosti. K omezení vlastnického práva tak nedochází aktem vyhlášení 
přírodní památky, případně k němu může dojít až vydáním navazujícího individuálního právního aktu, to 
však již není předmětem řízení o námitkách proti vyhlášení přírodní památky ve smyslu § 40 odst. 4 
zákona o ochraně přírody. 
Krajský úřad odmítl tvrzené rozpory s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, naopak dospěl  
k závěru, že vyhlášení přírodní památky je s tímto dokumentem principiálně v souladu. 
Námitku nedůvodnosti záměru vyhlášení přírodní památky krajský úřad odmítl, neboť navrhovaná přírodní 
památka Na Plachtě 3 splňuje hned několik charakteristik definovaných v § 36 zákona o ochraně přírody. 
Funkční návaznost lokality Na Plachtě 3 na stávající přírodní památky Na Plachtě 1 a 2 vyvrací námitku, 
že rozšíření stávajících památek není nutné. Zpracovaný plán péče pak správní orgán považuje za odborný 
dokument, který je zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 60/2008 Sb., opírá se i o poznatky jiných 
odborníků než odborníků nařčených z podjatosti. Posudek Ing. V. M. předložený žalobci byl posouzen již při 
projednávání plánu péče. Plán péče byl řádně schválen.  
Upozorňuje totiž znovu, že se jedná zejména o stavební odpad a jeho odstranění není žádoucí s ohledem 
na vyjmenované živočichy. Správní orgán považuje za irelevantní posouzení vlivu plánu péče na evropsky 
významnou lokalitu kód CZ0523010 ve smyslu § 45i zákona o ochraně přírody. 
Konečně krajský úřad odmítl námitku žalobců, že navrhovaná managementová opatření budou příliš 
nákladná. 



 103

Dále správní orgán uvádí, že nemá žádný důvod pochybovat o úplnosti a správnosti podkladů pro 
vyhlášení přírodní památky, které obdržel od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na základě těchto 
podkladů a svých vlastních poznatků z dané lokality dospěl k nezbytnosti vyhlášení přírodní památky  
z důvodu zachování zejména nalezišť zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve fragmentech 
ekosystémů s regionálním ekologickým, vědeckým, naučným a estetickým významem, stejně tak i 
ochrana jedinců daných zvláště chráněných druhů samotných. 
 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
V obsahové rovině jsou žalobní námitky obdobné námitkám uplatňovaným v obou stupních správního 
řízení. Zdejší soud předně podotýká, že správní řízení, ač dvoustupňové, tvoří jeden celek. Obě správní 
rozhodnutí se tedy do určité míry doplňují, co se týče obsahu jejich odůvodnění. 
První skupinu žalobních námitek – rozpor s cíli územního plánování ve smyslu § 18 stavebního zákona  
a s principem ochrany vlastnického práva, dobré víry a legitimního očekávání – shledal Městský soud  
v Praze nedůvodnou. Předně je totiž třeba odmítnout souvislost mezi procesy územního plánování a 
vyhlašování zvlášť chráněných území tak, jak to činí žalobce, tj. že by platný územní plán bránil orgánům 
ochrany přírody ve vyhlášení zvlášť chráněného území. 
K vyhlášení zvláště chráněného území totiž orgán ochrany přírody přistoupí, „je-li to třeba“ (srov. § 40 odst. 
1 zákona o ochraně přírody), při svém rozhodování, zda k vyhlášení přistoupit či nikoliv, je orgán ochrany 
přírody vázán pouze tím, zda jsou splněny zákonem vymezené definiční znaky pro daný typ zvláště 
chráněného území. Určení ploch v lokalitě stanovené (platným) územním plánem není pro jeho rozhodnutí 
relevantní stejně jako cíle územního plánování obecně definované v § 18 stavebního zákona. Orgány 
ochrany přírody jsou dle zákona povinny sledovat cíle stanovené zákonem o ochraně přírody (§ 1 a § 75 
odst. 2 zákona o ochraně přírody), nikoliv cíle další, stanovené jinými předpisy pro jiné orgány (§ 5 a § 18 
stavebního zákona). Správní orgány v posuzované věci tedy nijak nepochybily, když vyhlásily přírodní 
památku Na Plachtě 3 v lokalitách, které byly dříve určeny územním plánem k zastavění. Orgány ochrany 
přírody nejsou ani nijak vázány svými dřívějšími (cca 10 let starými) vyjádřeními učiněnými v procesu 
přijímání územního plánu. Argument žalovaného, že potřeba územní ochrany dané lokality vyvstala až na 
základě novějších biologických poznatků, je adekvátní. Námitka žalobců, že vyhlášením přírodní památky 
dojde k nadřazení zájmů ochrany přírody nad jiné veřejné zájmy (hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel území), je tedy jednak příliš obecná, neboť žalobce neuvádí, v čem konkrétně mají 
ony jiné veřejné zájmy spočívat, a jednak je v řízení o vyhlášení přírodní památky nepřípadná. Orgán 
ochrany přírody zde totiž sleduje pouze zájem ochrany přírody, nikoliv ostatní veřejné zájmy. 
Žalobci dále namítají, že své pozemky nabyli v době, kdy byly územním plánem určeny k zastavění, za 
účelem realizace svých podnikatelských záměrů (a též do nich již investovali nemalé prostředky); 
vyhlášení přírodní památky pak považují za omezení svého vlastnického práva, což je v rozporu s čl. 11 
odst. 4 Listiny. Zdejší soud naopak považuje argumentaci správních orgánů v této otázce za zcela 
dostatečnou. Námitka nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí tedy není důvodná.  
Soud konkrétně považuje za stěžejní argument, že vyhlášením přírodní památky není zakázána jakákoliv 
stavební činnost v území, stavební činnost je zde dle § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody vázána na 
(souhlasné) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. K případnému omezení vlastnického práva 
žalobců by tedy skutečně došlo až při posuzování konkrétního záměru ve správním řízení, a to vydáním 
rozhodnutí, jež by z důvodů spočívajících v územní ochraně přírody znemožňovalo žalobcům využití jejich 
pozemků k zamýšlenému účelu. V takovém případě by mohla být na místě i náhrada za takovéto 
omezení, o jejím přiznání by však – pokud by nedošlo k dohodě – v konkrétním případě příslušelo 
rozhodnout soudům v civilním řízení. 
Pokud žalobci namítají, že ochranu přírody v dané lokalitě by bylo možno zajistit i jiným způsobem, soud  
s nimi nesouhlasí. Jak již bylo naznačeno výše, vyhlášení zvláště chráněného území je svěřeno uvážení 
orgánů ochrany přírody. V posuzovaném případě správní orgány shledaly, že na daném území se nachází 
natolik významné prvky přírody, že je na místě je chránit územní formou ochrany; své rozhodnutí 
srozumitelným způsobem zdůvodnily (srov. úvodní část prvostupňového rozhodnutí). Soud v jejich úvaze 
neshledal žádné vady (k soudnímu přezkumu správního uvážení srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 15. 10. 2003, čj. 3 Azs 12/2003-38; všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). Soud pak ještě poznamenává, že žalobci neuvádějí konkrétní 
důvody, proč by ochrana poskytovaná pouze prostřednictvím „účasti“ orgánů ochrany přírody 
v jednotlivých správních řízeních měla být dostatečná, tedy neargumentuje konkrétně proti nutnosti 
komplexní ochrany území prostřednictvím vyhlášení přírodní památky. 
Lze shrnout, že námitky žalobců formulované v žalobě pod body 1 a 2 nejsou důvodné. 
Jen na okraj a pro úplnost soud dodává, že je mu z veřejně dostupných informací známo 
(http://www.hradeckralove.org/urad/uzemni-plan), že došlo ke změně územního plánu a pozemky 
žalobců již nejsou určeny k zastavění. Soudu není známo, zda ke změně došlo v návaznosti na vyhlášení 
přírodní památky a zda případně došlo k uplatnění práva na náhradu podle § 102 odst. 2 stavebního 
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zákona; je však zřejmé, že obavy žalobců, že město Hradec Králové ke změně územního plánu 
nepřistoupí, byly liché. 
Ve třetím žalobním bodu žalobci namítají, že správní orgány při vyhlášení přírodní památky, resp. při 
vydání napadeného rozhodnutí vycházely z nedostatečně zjištěného skutkového stavu. 
Soud musel tedy posoudit, zdali je plán péče závazným podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí a 
tedy i předmětem přezkumu zdejšího soudu ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř.  s.  
Plán péče definuje zákona o ochraně přírody v § 38 odst. 1 takto: „Plán péče o zvláště chráněné území a 
jeho ochranné pásmo (dále jen ‚plán péče‘) je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na 
základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na 
zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště 
chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad 
pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani 
právnické osoby není závazný.“ 
Povahou plánu péče se v minulosti již judikatura správních soudů zabývala, přičemž zdejší soud  
v usnesení ze dne 30. 11. 2007, č. j. 9Ca 265/2007-19 uvedl, že „plán péče je odborným, koncepčním, 
podkladovým a právně nezávazným aktem, který stanoví základní principy realizace péče o zvláště 
chráněná území a jejich ochranná pásma, která realizují orgány ochrany přírody až ve svých následných 
rozhodnutích, opatřeních či je uplatňují ve svých stanoviscích dle cit. zákona. Zásady plánů péče  
o ochranu životního prostředí jsou uplatňovány např. v územně plánovací dokumentaci pro funkční využití 
území dle zákona č. 183/2006 (stavební zákon), pro plánování v oblasti vod dle zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách), jsou podkladem lesních hospodářských plánů dle zákona č. 289/1995 Sb. (zákon  
o lesích).“ Následně soud uzavřel, že samotný plán péče není možno v soudním řízení považovat za 
nezákonný zásah, pokyn nebo donucení ve smyslu § 82 a násl. s. ř. s. a potažmo ani za rozhodnutí ve 
smyslu § 65 a násl. s. ř. s., neboť jím nemůže být žalobce přímo zkrácen na svých právech. Nezávaznou 
povahu plánu péče potvrdil ve svém rozsudku i Nejvyšší správní soud (rozsudek ze dne 17. 2. 2012, č. j.  
5 As 12/2011-167). 
V projednávané věci neshledal Městský soud v Praze žádný důvod k tomu, aby se od uvedeného názoru 
odchýlil. Se závěrem o nezávaznosti plánu péče pak nutně souvisí i skutečnost, že plán péče není 
závazným podkladovým rozhodnutím pro vydání rozhodnutí o námitkách proti záměru na vyhlášení 
přírodní památky ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s. Soud tedy plán péče v řízení o žalobě proti nyní 
napadenému rozhodnutí nepřezkoumává, plán péče není předmětem tohoto řízení. Soud se tedy 
námitkami žalobců spatřujícími v obsahu plánu péče nedostatečně zjištěný skutkový stav nemohl věcně 
zabývat. Stejně tak to nemohl učinit ani žalovaný v přezkoumávaném správním řízení. 
Pokud jde o námitky, které nedostatečné zjištění skutkového stavu spatřují v existenci skládek  
v posuzované lokalitě a v potřebě vypracování studie sanace těchto skládek, soud je též nepovažuje za 
důvodné. Jak je zřejmé z prvostupňového rozhodnutí (srov. vyjádření k námitce B. žalobců) a napadeného 
rozhodnutí, správním orgánům je známa povaha odpadů, jež se na skládkách nacházejí (převážně použitý 
inertní stavební materiál). Z toho pak vychází i jejich závěr o vhodnosti ponechání odpadů na místě, neboť 
představují významné útočiště pro zvlášť chráněné druhy. Pokud jde o poukaz žalobců na kupní smlouvu  
o převodu pozemků, v níž prodávající (Česká republika – Ministerstvo obrany) upozornil na výsledky 
pyrotechnického průzkumu, podle kterého se na nemovitostech nachází nedokonale zničená munice  
s trhavinou, soud přisvědčuje žalovanému, že předmětná námitka je irelevantní. Ve zmiňované smlouvě 
se uvádí, že „při jakékoli činnosti, která bude souviset s úpravami povrchu nebo se stavebními pracemi a 
hloubkovými výkopy, těžbou dřeva, pálením větví apod. je vždy nutný pyrotechnický dozor“. V daném 
případě došlo k zamítnutí námitek proti vyhlášení přírodní památky. Toto rozhodnutí (ani ve spojení  
s žalobou napadeným rozhodnutím) neiniciují žádnou vyjmenovanou rizikovou činnost (úpravy povrchu, 
stavební práce, hloubkové výkopy, těžbu dřeva, pálení větví apod.), není tedy skutečně patrno, jaký by měl 
mít význam případný výskyt nedokonale zničené munice v zájmové lokalitě z hlediska „pouhého“ 
vyhlášení či nevyhlášení přírodní památky. Městský soud v Praze tedy neshledal, že by správní orgány 
vycházely z nedostatečně zjištěného skutkového stavu a nezabývaly se dostatečně námitkami žalobců. 
Čtvrtým žalobním bodem, v němž žalobci zpochybňují (ne)podjatost pracovníků Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR, kteří vypracovali plán péče o přírodní památku, se soud nemohl zabývat. Jak již soud uvedl 
výše, plán péče není předmětem přezkumu v probíhajícím řízení, tedy ani procesem jeho přijetí se soud 
nemůže zabývat. Z obsahu správního spisu pak nevyplynulo, že by se jmenovaní pracovníci ve smyslu § 14 
odst. 1 správního řádu bezprostředně podíleli na přípravě rozhodnutí o námitkách proti vyhlášení přírodní 
památky (popřípadě žalobou napadeného rozhodnutí o odvolání), ostatně žalobci v podané žalobě nic 
takového ani netvrdili. 
Poněvadž Městský soud v Praze nepřisvědčil žádné z námitek žalobců a neshledal ani vadu, pro niž by měl 
napadené rozhodnutí zrušit bez návrhu, žalobu jako celek zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s., neboť není 
důvodná. 
(…) 
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278 
 
Vozidlo potřebné pro lesní a zemědělské hospodaření 
 
k ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a), § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Žalovaný i správní orgán prvního stupně chybně vycházeli z toho, že se jedná o stavbu,  
a neposoudili, zda uvedený objekt je možno považovat za zařízení potřebné pro lesní  
a zemědělské hospodaření. Pokud snad bylo žalovaným uváděno, že se tento objekt nacházel 
na předmětném pozemku i v době, kdy se nejednalo o agrotechnické lhůty pro obhospodařování 
trvalého travního porostu, neupřesnil, kdy tyto agrotechnické lhůty na uvedeném území jsou 
stanoveny. 
 
II. Napadené rozhodnutí trpí nedostatkem důvodů. V rámci řízení o přestupku nebylo náležitě 
zhodnoceno, zda žalobcem umístěný objekt je možno považovat za vozidlo (přívěs) potřebné pro 
lesní a zemědělské hospodaření. Soud má za to, že žalobcova námitka vznesená v průběhu 
správního řízení, že se jedná o vozidlo, které využívá k obhospodařování svého pozemku  
k uskladnění sekaček, křovinořezů a jiného nářadí a materiálu, nebyla vyvrácena.  
 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2014, č.j. 4 A 13/2011 -62) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Žalobou se žalobce domáhal přezkoumání shora uvedeného rozhodnutí, kterým žalovaný rozhodl  
o žalobcově odvolání proti rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správa chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy, Č.j.: SR 0012/ZV/2009 ze dne 13. 1. 2010, kterým byl žalobce uznán vinným ze 
spáchání přestupku podle § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů, jehož se dopustil tím, že v letních a podzimních měsících roku 2009 umístil 
novou stavbu v k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou v I. zóně chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, což je 
činnost zakázaná dle § 26 odst. 2 písm. a) citovaného zákona. Za tento přestupek mu byla uložena 
pokuta ve výši 55 000 Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Žalovaný toto rozhodnutí 
změnil tak, že ve výroku uvedl: „Po provedeném přestupkovém řízení byl obviněný uznán vinným  
z přestupku podle ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) zákona č 114/1999 Sb., jehož se dopustil tím, že  
v I. zóně chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy vykonával činnost zakázanou podle § 26 odst. 2 písm. a) 
citovaného zákona, když v průběhu měsíců srpna až prosince 2009 umístil v k.ú. Lhotka u Žďáru nad 
Sázavou objekt, který byl podle stanoviska stavebního úřadu MÚ ve Žďáře nad Sázavou č.j.: 
SÚ/1640/09/Ku-6-Dopi ze dne 5. 10. 2009 označen za stavbu. Přestupek byl ve smyslu § 4 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, spáchán z vědomé nedbalosti, neboť obviněný věděl, že svým 
jednáním může porušit zájem chráněný zákonem č. 114/1992 Sb., ale bez přiměřených důvodů spoléhal 
na to, že tento zájem neporušil. Za spáchaný přestupek se mu ukládá podle § 87 odst. 3 zákona  
č. 114/1992 Sb. s přihlédnutím k § 12 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokuta ve výši  
10 000 Kč. Ve zbytku bylo rozhodnutí potvrzeno.  
Žalobce v podané žalobě uvedl, že žalovaný napadeným rozhodnutím porušil jednak ustanovení zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Stěžejní námitkou, kterou žalobce vznesl v žalobě je, že se nejedná o stavbu ani zakázanou činnost, neboť 
na přechodnou dobu na svůj pozemek za účelem zemědělského hospodaření na uvedeném pozemku 
přivezl po vlastní ose maringotku, která je movitou věcí. Pokud na uvedené movité věci udělal úpravy, tyto 
nemohou být posuzovány jako stavební úpravy, které by podléhaly zákonné úpravě stavebního zákona  
č. 183/2006 Sb., nýbrž se jedná o úpravu maringotky jako movité věci. 
Žalobce uvedl, že žalovaný porušil ustanovení § 3 správního řádu, neboť nezjistil skutkový stav věci,  
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonů s požadavky 
uvedenými v § 2 správního řádu. Žalobce uvedl, že dle § 50 odst. 3 správního řádu je správní orgán 
povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch toho, komu má 
být povinnost uložena. Správní orgán je povinen při řešení předběžné otázky, kterou není oprávněn si 
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vyřešit sám – v daném případě, zda maringotka je stavbou či nikoliv – postupovat podle § 57 správního 
řádu a řízení přerušit dle § 64 správního řádu do jejího pravomocného vyřešení. Dle názoru žalobce bylo 
postupem žalovaného i správního orgánu prvního stupně porušeno více ustanovení správního řádu, neboť 
dle jeho názoru rozhodnutí není ve výrokové části určité, přezkoumatelné a náležitě odůvodněné. Takto 
byl porušen § 67 a § 68 správního řádu. 
Žalobce žalovanému vytkl, že přestože mu bylo známo, že současně s přestupkovým řízením probíhá u MÚ 
ve Žďáru nad Sázavou u stavebního odboru pod sp. zn. SU/2434/09/Ku správní řízení o odstranění 
stavby, ke kterému sám žalovaný dal podnět, nevyčkal pravomocného skončení tohoto správního řízení, 
ve kterém se řešily v podstatě stejné skutečnosti, zda se jedná o stavbu. Dle žalobce si žalovaný měl před 
vydáním rozhodnutí, a rovněž tak správní orgán prvního stupně, vyžádat od stavebního úřadu aktuální 
zprávu o průběhu řízení o odstranění stavby. Toto však nebylo učiněno. Důkazem o nesprávném prvotním 
závěru stavebního úřadu v otázce, zda maringotka je či není stavbou, je jeho rozhodnutí č.j.: 
SU/2434/09/Ku-12-Dopi ze dne 2. 4. 2010, kterým bylo řízení o odstranění stavby podle § 66 odst. 2 
správního řádu zastaveno, neboť na základě znaleckého posudku Ing. P. F. č. 332-54/2010 ze dne 22. 3. 
2010 bylo prokázáno, že maringotka je přívěsem speciálním traktorovým v provedení maringotka bez 
registrační značky. Žalobce na základě toho uvedl, že předběžná otázka byla vyřešena v tom smyslu, že se 
nejedná o stavbu, a proto je napadené rozhodnutí o spáchání přestupku v rozporu se zákonem, neboť 
žalobce nevykonával zakázanou činnost – umístění nové stavby na území I. zóny chráněné krajinné 
oblasti, nýbrž zde na přechodnou dobu přivezl po vlastní ose maringotku za účelem provádění zemědělské 
hospodářské činnosti na uvedeném pozemku, a to v souladu se zákonem o ochraně přírody. Zákon 
povoluje vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy i s vozidly potřebnými pro lesní a 
zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární 
službu podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody. Žalobce poukázal na to, že pokud nejdéle do 
11. 9. 2009 odmontoval kola maringotky, tato však zůstala na původně mobilním ocelovém podvozku, 
který byl podložen z důvodu lepšího přístupu do maringotky, tak tato situace nemůže vést k právnímu 
posouzení v tom směru, že se již nejedná o maringotku, nýbrž o stavbu nebo novostavbu, která by 
podléhala zákonné úpravě stavebního zákona. Tato movitá věc byla od samého počátku určena zejména 
k uskladnění sekaček, křovinořezů a jiného nářadí a materiálu sloužícího žalobci k obhospodařování 
čtyřhektarového trvalého travního porostu a nebyla určena k účelu rekreačnímu jako trvalý objekt. 
Žalobce ještě uvedl, že na stejném pozemku je od roku 2000 umístěna stará typizovaná maringotka, 
která nikdy nebyla předmětem zásahu správních orgánů ve směru řízení o odstranění stavby, či 
přestupkového řízení, která je na rozdíl od nyní projednávané maringotky vybavena postelemi, kamínky a 
pracovním ponkem. Žalobce z uvedeného dovozuje nejednotný postup správního orgánu v téže obdobné 
věci. 
Žalobce vytkl rozhodnutí neurčitost a nepřezkoumatelnost jednotlivých výroků, když zejména ve výrokové 
části žalovaný uvedl, že mění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, a uvedl jinou spisovou značku, 
než pod jakou byla věc v prvním stupni projednávána. 
Dále žalobce uvedl, že výroková část napadeného rozhodnutí je neurčitá a nepřezkoumatelná i s ohledem 
na popis jednání žalobce, ve kterém je spatřováno spáchání přestupku, když ve výrokové části se uvádí, že 
v průběhu měsíců srpna až prosince 2009 umístil na pozemek p.č. 241/1 v k.ú. Lhotka u Žďáru objekt, 
který byl podle stanoviska stavebního úřadu MÚ ve Žďáru nad Sázavou ze dne 5. 10. 2009 označen za 
stavbu. Takovýto popis skutku není dle žalobce popsán tak, aby ho nebylo možno zaměnit s jiným 
skutkem, neboť zde zcela postrádá konkretizaci objektu, o který se jedná, tedy není z něj patrno, zda se 
jedná o maringotku či o jinou stavbu či věc, aby tak mohlo být najisto postaveno, že byla naplněna litera 
zákona o ochraně přírody. Žalobce uvádí, že neurčitým činí výrokovou část i určení pozemku, na kterém  
k umístění objektu mělo dojít, neboť takovýto pozemek dle výpisu z katastru nemovitostí vůbec 
neexistuje, neboť katastrální území Lhotka u Žďáru není v zápisech příslušného katastrálního úřadu. 
Žalobce také uvedl, že správní orgán skutkový stav, který vzal za základ napadeného rozhodnutí, je  
v rozporu se spisy a nemá v nich oporu a vyžaduje rozsáhlé a základní doplnění zejména spisem MÚ Žďár 
nad Sázavou, stavebním odborem sp. zn. SU/2434/09/Ku-12-Dopi. Žalobce z uvedených důvodů žádá, 
aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Pro případ, že by soud 
neshledal žalobcovy námitky důvodnými, navrhl, aby soud rozhodl o upuštění od uloženého trestu. 
Žalovaný se vyjádřil k žalobě a setrval na stanovisku, které zaujal v napadeném rozhodnutí. Odkázal na 
odůvodnění tohoto rozhodnutí. Poukázal na to, že zákonná úprava umožňuje vlastníku pozemku přijet  
s vozidlem k vlastnímu pozemku pro účel návozu sekačky, křovinořezu, či jiného nářadí a materiálu a 
nezbytnou dobu zde setrvat. Toto je také běžná praxe ze strany vlastníků pozemků v CHKO. V případě 
žalobce se jedná o obhospodařování trvalého travního porostu, v zásadě občasné posečení louky, jež se 
provádí s ohledem k příslušným agrotechnickým lhůtám pro takové obhospodařování, proto nemůže být 
relevantním celoroční nepřetržité setrvávání speciálního traktorového přívěsu v provedení maringotka na 
místě. Dle žalovaného jde v případě žalobce o zřetelné obcházení právní úpravy, neboť k umístění 
rekreační stavby by v I. zóně CHKO nikdy příslušná povolení nezískal. K námitce, že se jedná o nejednotný 
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postup, když CHKO nevedla sankční řízení, respektive řízení o odstranění stavby ohledně předchozího 
umístění typizované maringotky (jednalo se o typ běžně používaný v lesním hospodářství pro sezónní 
práce zejména při pěstební a těžební činnosti, tj. o jednoosou maringotku s komínkem a bednou na 
nářadí), uvedl žalovaný, že eventuální nečinnost Správy CHKO ohledně výkonu konkrétních správních 
činností nemůže být důvodem pro nevedení jiných. Žalovaný poukázal také na podklady, z nichž bylo 
vycházeno správním orgánem, a to stanovisko stavebního úřadu MÚ ve Žďáře nad Sázavou ze dne 5. 10. 
2009, kdy byl objekt označen za stavbu. 
Žalovaný uvedl, že znalecký posudek, který žalobce předložil stavebnímu úřadu, byl znaleckým posudkem 
znalce se specializací na obor strojírenství, nikoliv stavebnictví, a na jeho podkladě mělo být stavebním 
úřadem zastaveno řízení o odstranění stavby. Toto však nemohlo mít vliv na pravomocné sankční 
rozhodnutí. Nejedná se o důvod pro obnovu řízení. 
K námitkám, které se týkají písemných nesprávností, žalovaný uvedl, že přistoupil k jejich opravě ve 
smyslu § 70 správního řádu. 
Žalovaný také uvedl, že snížil pokutu z původně uložené částky 55 000 Kč na 10 000 Kč a zohlednil při 
tom mimo jiné dosavadní v zásadě vstřícný postoj žalobce k ochraně zájmů přírody a krajiny (realizace 
prací v rámci programu péče o krajinu, za niž mu byly nicméně poskytovány dotace), a domnívá se, že 
výše sankce bude dostačujícím motivem k odstranění závadného stavu.  
Žalovaný dále uvedl, že si je žalobce svého protiprávního jednání vědom, o čemž svědčí i jeho závěrečný 
návrh, v němž mimo jiné žádá o opuštění od uloženého trestu. Žalovaný s tímto návrhem nesouhlasí a trvá 
na uložené sankci. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. 
Na žádost žalobce rozhodoval soud při jednání. Žalobce se k tomuto jednání nedostavil, ač byl řádně 
předvolán. Omluvil svou neúčast hospitalizací na ortopedické klinice nemocnice Na Bulovce. Soud jednání 
v této věci neodročil, neboť neshledal důvod pro odročení jednání. Podle § 49 odst. 3 s.ř.s. neúčast řádně 
předvolaných účastníků nebrání projednání a skončení věci. Soud v této věci neprováděl dokazování 
jinými podklady, než obsahem správního spisu a žalobcem při podání žaloby předloženými přílohami. Za 
této situace nepovažoval soud žalobcovu osobní účast při jednání za nezbytnou. 
Městský soud v Praze vycházel při posouzení této věci z obsahu správního spisu z něhož zjistil, že Správa 
Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy zahájila se žalobcem přestupkové řízení na základě zjištění, že  
2. srpna 2009 je na pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou umístěna nepovolená stavba 
obdélníkového půdorysu zastřešená střechou mírného sklonu v době zjištění bez oken, dveří, opláštění. 
Správní orgán vycházel z toho, že se jedná o stavbu, neboť na dotaz odpověděl MÚ ve Žďáru nad Sázavou, 
odbor stavební, přípisem ze dne 5. 10. 2009 pod Č.j.: SU/164/09/Ku-6-Domi, že i v případě maringotky 
se jedná o stavbu, která podléhá režimu stavebního zákona. Žalobce reagoval na zahájení řízení přípisem, 
že se jedná o v tomto případě o jednoosou dřevěnou maringotku nahrazující původní plechovou a 
poskytující minimální zázemí pro údržbu 4 hektarů pozemků, potoků a tůně. Poukázal na to, že 
maringotka byla dovezena na uvedený pozemek v souladu s ustanovením § 26 odst. 1, písm. c), zákona  
o ochraně přírody. 
Správní orgán prvního stupně provedl ve věci ještě šetření na místě, z něhož zjistil, že byla na místě 
odmontována kola, která při převozu na místo byla pod podvozkem maringotky. Kola byla zpětně 
namontována vedle podvozku, což umožňuje univerzální náprava se stavitelným rozchodem. Maringotka 
byla stavebně upravena, dokončena střecha, zateplení, osazená okna a dveře, bylo provedeno opláštění. 
Správní orgán prvního stupně pak rozhodl dne 13. 1. 2010 pod Č.j.: SR0012/ZV/2009 a žalobce uznal 
vinným z přestupku podle § 87 odst. 3 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, kterého se měl 
dopustit tím, že v letních a podzimních měsících roku 2009 umístil novou stavbu na předmětný pozemek. 
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž pak bylo rozhodnuto žalobou napadeným 
rozhodnutím, tak jak bylo již shora citováno. Žalovaný se vyjádřil i k žalobcově námitce týkající se 
možnosti vjíždění vozidel a obytných přívěsů na pozemky v této oblasti a konstatoval, že ustanovení § 16 
odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. (vjíždění a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů 
potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření na území CHKO) je vzhledem k tomu, že se jedná  
o stavbu, irelevantní. Žalovaný ještě poukázal na to, že zmíněné ustanovení sice umožňuje, aby vlastník 
pozemku vjel za tímto účelem na území CHKO a setrval zde s motorovým vozidlem nebo s obytným 
přívěsem, ale pouze za účelem zemědělského hospodaření, to znamená po dobu nezbytně nutnou pro 
realizaci této hospodářské činnosti.  Žalovaný také uvedl, že navíc zemědělské hospodaření na předmětné 
parcele musí probíhat i v souladu s plánem péče, což je povinna zajišťovat SCHKO (například doba a 
rozsah sečení vycházejí z potřeb stability porostů, metodiky managmentu a místních možností a 
podmínek ochrany přírody). Rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci 18. března 2010. 
Ze správního spisu soud dále zjistil, že žalobce požádal dne 16. 4. 2010 o obnovu řízení a zrušení 
rozhodnutí ve věci přestupku. Předložil jako důkaz dopis MÚ Žďár nad Sázavou, stavebního odboru, ze dne 
2. 4. 2010 o zastavení řízení o odstranění nepovolené stavby na předmětném pozemku. Stavební úřad 
vycházel přitom ze znaleckého posudku ze dne 22. 3. 2010 č. 332-54/2010 vypracovaného Ing. P. F., 
znalcem z oboru strojírenství, se specializací na autoopravárenství a technický stav motorových vozidel. 
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Znalec v posudku na základě technické prohlídky označil objekt na pozemku, který byl předmětem řízení 
o přestupku, za maringotku, přívěs speciální traktorový v provedení maringotka PVT-0TVPST- M, bez 
registrační značky. Žalobce se podaným návrhem obnovy řízení u žalovaného nedomohl, neboť žalovaný 
dospěl k závěru, že se v případě znaleckého posudku nejedná o důkaz, který existoval v době původního 
řízení, a žalovaný jej nemohl v původním řízení uplatnit. 
Městský soud v Praze při posouzení námitek vznesených žalobcem proti napadenému rozhodnutí dospěl  
k závěru, že lze žalobci přisvědčit v jeho tvrzení, že rozhodnutí nevychází z náležitě zjištěného stavu věci. 
Žalovaný i správní orgán prvního stupně vycházel z toho, že stavební úřad označil objekt umístěný 
žalobcem na předmětném pozemku jako stavbu. V době, kdy toto stanovisko stavební úřad zaujal, 
probíhalo před stavebním úřadem řízení o odstranění stavby. Jak žalobce dále doložil, toto řízení bylo 
zastaveno, neboť stavební úřad vyšel z žalobcem předloženého znaleckého posudku, podle kterého se 
nejedná o stavbu, ale o motorové vozidlo. Žalobce toto vše v řízení před stavebním úřadem doložil, jednak 
dokladem o technické kontrole ze dne 18. 2. 2010, technickým průkazem motorového vozidla a 
znaleckým posudkem Ing. P. F.  ze dne  22. 3. 2010. Tyto podklady byly žalobcem předloženy až po právní 
moci napadeného rozhodnutí, avšak i přes tuto skutečnost, že žalobcem nebyly v rámci řízení o přestupku 
předloženy, dokládají skutečnosti, které zpochybňují žalovaným učiněný závěr, že se v případě objektu 
umístěného na předmětném pozemku jedná o stavbu. 
Žalovaný ve vyjádření k žalobě i v průběhu správního řízení, pokud žalobce tvrdil, že se nejedná o stavbu, 
ale o pojízdný objekt, který byl na pozemek umístěn za účelem zemědělského hospodaření na 
přechodnou dobu, toto žalobcovo tvrzení nevyvrátil. 
Podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny je na celém území CHKO zakázáno vjíždět a 
setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená 
se souhlasem orgánů ochrany přírody kromě vjezdu a setrvání vozidel orgánů státní správy, vozidel 
potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, 
zdravotní a veterinární službu.  
Žalovaný i správní orgán prvního stupně chybně vycházeli z toho, že se jedná o stavbu, a neposoudili, zda 
uvedený objekt je možno považovat za zařízení potřebné pro lesní a zemědělské hospodaření. Pokud snad 
bylo žalovaným uváděno, že se tento objekt nacházel na předmětném pozemku i v době, kdy se nejednalo 
o agrotechnické lhůty pro obhospodařování trvalého travního porostu, neupřesnil, kdy tyto agrotechnické 
lhůty na uvedeném území jsou stanoveny. Doba, po kterou byl objekt na pozemku umístěn, byla 
ohraničena v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně „v letních a podzimních měsících roku 2009“. 
Blíže určil tuto dobu pak žalovaný v upraveném výroku v odvolacím rozhodnutí, kdy stanovil, že se jednalo 
o dobu od měsíce srpna do prosince 2009. Oba správní orgány však neuvedly, po jakou dobu byl objekt na 
pozemku umístěn mimo dobu, po kterou lze určité zařízení na pozemku umístit pro zajištění lesního a 
zemědělského hospodaření. 
Soud pro tyto nedostatky dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí trpí nedostatkem důvodů. V rámci 
řízení o přestupku nebylo náležitě zhodnoceno, zda žalobcem umístěný objekt je možno považovat za 
vozidlo (přívěs) potřebné pro lesní a zemědělské hospodaření. Soud má za to, že žalobcova námitka 
vznesená v průběhu správního řízení, že se jedná o vozidlo, které využívá k obhospodařování svého 
pozemku k uskladnění sekaček, křovinořezů a jiného nářadí a materiálu, nebyla vyvrácena.  
(…) 
 
 
 
 

279 
 
I. Vypuštění rybníka spojeného se zásahem do přirozeného vývoje chráněných druhů živočichů 
II. Podjatost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
III. Vztah vodoprávního povolení a výjimky ze zákazů na ochranu živočichů 
 
k ustanovení § 50 odst. 2, § 56, § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 14 odst. 1, § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
k ustanovení § 11 odst. 1, § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů 
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I. Skutečnost, že žalobce postupoval dle manipulačního řádu, nezbavuje žalobce povinnosti 
dodržovat příslušná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a odpovědnosti za případné 
porušení těchto ustanovení. 
 
II. Při činnosti schválené v povolení podle jednoho zvláštního zákona nelze postupovat tak, aby 
došlo k porušení jiného zvláštního právního předpisu.  
 
III. Ze samotného faktu, že AOPK ČR podala inspekci podnět, který byl jedním z podkladů pro 
zahájení správního řízení, nelze bez dalších skutkových či právních okolností obecně dovozovat 
její zájem na výsledku řízení a neobjektivnost jí vypracovaného posudku. Pochybnosti  
o nepodjatosti AOPK ČR pro zájem na výsledku řízení nelze dovozovat jen ze samotné 
skutečnosti, že jedním z podkladů, na jejichž základě inspekce správní řízení zahájila, byl i 
podnět podaný AOPK ČR. 
 
IV. Vodoprávní povolení řeší věc z hlediska vodního zákona a bylo plně na žalobci zvážit, zda 
způsob jeho hospodaření na rybníku vyžaduje vydání rozhodnutí o výjimce, která by stanovila 
podmínky, za nichž lze hospodaření provádět bez ohrožení zájmů ochrany přírody.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2014, č.j. 5 A 159/2010 -33) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví rozsudku, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání 
a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“) ze dne 6. 1. 
2010, č.j. ČIŽP/46/OOP/SR01/0916839.017/10/HKP, kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 
25.000,- Kč za správní delikt dle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), jehož se žalobce dle výroku rozhodnutí prvního 
stupně dopustil tím, že ve dnech 10. 5. - 12. 5. 2009 vypustil rybník Sovovka, který byl v té době biotopem 
zde se rozmnožujících tří zvláště chráněných druhů obojživelníků, a to blatnice skvrnité, ropuchy obecné a 
skokana menšího, bez rozhodnutí o výjimce udělené orgánem ochrany přírody dle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, čímž došlo k nepovolenému zásahu do přirozeného vývoje těchto zvláště chráněných 
druhů živočichů a k porušení § 50 odst. 2 téhož zákona. Žalobci byla dále uložena povinnost uhradit 
náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. 
(…) 
Soud vycházel z obsahu správního spisu předloženého žalovaným. 
Zápis o inspekčním šetření provedeném ČIŽP dne 22. 5. 2009 v lokalitě rybníka Sovovka obsahuje i popis 
skutečností známých inspekci před provedeným šetřením – rybník byl podle záznamu AOPK ČR 
pořízeného na rybníce dne 14. 4. 2009 zcela napuštěn a byl zde zaznamenán výskyt dospělců blatnice 
skvrnité, skokana menšího /syn. krátkonohý/ a ropuchy obecné. Při další návštěvě pracovníka AOPK ČR 
dne 13. 5. 2009 bylo zjištěno, že předmětný rybník je zcela vypuštěn. O stavu lokality v obou uvedených 
termínech byla pořízena ze strany AOPK ČR fotodokumentace (která je rovněž založena do správního 
spisu). 
Podle popisu skutečností zjištěných inspekcí při šetření dne 22. 5. 2009 bylo zjištěno, že rybník byl po 
předchozím vypuštění zastaven, vodní hladina pokrývala cca  ¼ vodní plochy a její úroveň se nacházela 
asi 2 metry pod hranou bezpečnostního přelivu. Na dně rybníka nebyly nalezeny zbytky dospělců ani 
vývojových stádií zvláště chráněných druhů živočichů, potok pod hrází měl minimální stav vody a v jeho 
korytě přežívalo několik druhově neidentifikovatelných pulců. Z vyjádření osob přítomných kontrole bylo 
zjištěno, že rybník byl vypuštěn od 10. 5. do 12. 5. 2009, byl sloven a ještě téhož dne zastaven. Nízký stav 
vody v rybníce zjištěný dne 22. 5. 2009 lze vysvětlit déle trvajícím suchem a minimálním přítokem do 
rybníka. Při telefonické konzultaci s vedoucím střediska, bylo zjištěno, že rybník byl vypuštěn za účelem 
slovení plůdku, k této činnosti nebyla podána žádost o výjimku dle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, což jmenovaný nepovažoval za nutné, s tím, že se jednalo o rybářskou činnost spadající pod běžné 
obhospodařování rybníka. V rámci inspekčního šetření dne 22. 5. 2009 byla pořízena fotodokumentace, 
která je založena do správního spisu. 
Na základě žádosti inspekce (žádost ze dne 3. 6. 2009) byl zpracován odborný posudek (ze dne 25. 6. 
2009), rovněž založený do správního spisu, jehož závěry zmiňuje rozhodnutí prvního stupně i žalobou 
napadené rozhodnutí žalovaného. Soud pouze pro úplnost (když sám žalobce tuto skutečnost nenamítá a 
žádné závěry na jejím podkladě nedovozuje) uvádí, že odborné posouzeni AOPK ČR sice uvádí, že 
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vypuštění rybníka v první dekádě května znamená výrazný až téměř likvidační zásah do vývojových stádií 
obojživelníků (snůšky, larvy), avšak zároveň konstatuje i to, že ropucha obecná má za normální situace 
počátkem května již rozplavané pulce, je tudíž pravděpodobné, že při vypouštění rybníka Sovovka dne  
10. 5. 2009 byla jejich část splavena do potoka pod rybník. Pulci ropuch jsou poměrně tolerantní a odolní 
a často v potocích přežívají do úspěšné metamorfózy. Na úbytek hladiny v litorálech však většinou 
nezareagují všichni pulci a část jich zůstane v zátopě rybníka i po vypuštění, kde po té dojde k jejich 
úhynu. 
Na základě uvedených podkladů bylo inspekcí zahájeno správní řízení. K zahájení správního řízení podal 
žalobce vyjádření ze dne 7. 10. 2009, v němž uplatnil stejné námitky, které po té vznesl i pod bodem 2.  
a 3. odvolání proti rozhodnutí prvního stupně a které posléze v nezměněné podobě uplatnil i pod bodem IV 
správní žaloby. 
Z odůvodnění rozhodnutí prvního stupně, které soud podrobně zmínil shora, je zřejmé, že inspekce se 
podrobně vypořádala se všemi námitkami a připomínkami, které žalobce vznesl ve svém vyjádření ze dne 
7. 10. 2009 k zahájenému správnímu řízení. 
Podle § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí 
obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce 
napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné. 
Formulace žalobních bodů, tj. skutkových a právních námitek, je plně v dispozici žalobce a soud 
přezkoumává žalobou napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů, jimiž je vázán. Není tedy na soudu, 
aby sám vyhledával nezákonnosti rozhodnutí, které žaloba nenamítá. 
Soud vycházel z těchto podstatných skutečností: 
Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech 
svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané 
živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 
předpisem. Podle odstavce 2) je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, 
poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, 
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Podle odst. 3) ochrana podle 
tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 
prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo  
z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto 
případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud nejde 
o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. 
V tomto stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný 
přenos živočichů. Podle odst. 4) ustanovení odstavce 3neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené. 
Podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody uloží pokutu až do 
výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se 
dopustí protiprávního jednání tím, že usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, 
nebo zvláště chráněné živočichy bez povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného 
vývoje. 
Žalobci byla uložena pokuta za protiprávní jednání dle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a 
krajiny spočívající v nedovoleném zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, jehož 
se dopustil tím, že ve dnech 10. 5. - 12. 5. 2009 vypustil rybník Sovovka, který byl v té době biotopem zde 
se rozmnožujících tří zvláště chráněných druhů obojživelníků, a to blatnice skvrnité a skokana menšího 
(řazených do kategorie silně ohrožených) a ropuchy obecné (z kategorie druhů ohrožených). Ve výroku 
rozhodnutí prvního stupně uvedl správní orgán, že vypuštění rybníka proběhlo bez rozhodnutí o výjimce 
udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. V odůvodnění rozhodnutí 
odkázal na vyjádření vedoucího střediska, který k věci uvedl, že nebyla podána žádost o povolení výjimky, 
ani žádost o vydání závazného stanoviska. 
Soud nepovažuje za důvodnou žalobní námitku, že žalobce prováděl hospodářskou činnost plně v souladu 
s rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami a v souladu s rozhodnutím o schválení Manipulačního a 
provozního řádu rybníka Sovovka, a to standardním způsobem, stejně jako v průběhu minulých mnoha 
desítek let. Sám žalobce ostatně v žalobě (a shodně i ve svém vyjádření ze dne 7. 10. 2009 a v podaném 
odvolání) zároveň uvedl, že v roce 2008 se rybník Sovovka lovil 5. 4. 2008 a v roce 2007 dne 18. 4. 2007, 
tedy podstatně dříve, než v předmětném roce 2009, kdy byl rybník vypuštěn od 10. do 12. 5. Nelze tedy 
mít za to, že žalobce v roce 2009 postupoval shodně jako v letech předcházejících. Přitom podle 
odborného posouzení AOPK ČR je pro většinu obojživelníků přijatelné vypouštění rybníků před zahájením 
kladení snůšek, tj. v průběhu března, max. do poloviny dubna kalendářního roku, přičemž v době 
vypuštění rybníka v roce 2009, tj. 10. 5. do 12. 5. 2009 již podle AOPK ČR musela být snůška vajíček  
v rybníku se vyskytujících druhů obojživelníků provedena. Nelze se ztotožnit s žalobcem v jeho tvrzení, že 
postupoval-li v souladu s povolením k nakládání s vodami a manipulačním a provozním řádem rybníka, 
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pak se nemohl dopustit porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Čl. C1 manipulačního řádu, na který 
žalobce odkazuje, sice stanoví, že vypouštění rybníka je možno provádět podle potřeby pro odchov rybí 
obsádky…jedenkrát na jeden až dva roky, to však neznamená, že žalobce může rybník vypustit bez ohledu 
na to, zda tím nedojde k porušení jiného právního předpisu. Každé povolení vychází ze standardních 
podmínek, mohou však nastat situace, kdy se i povolená činnost může stát hrozbou pro chráněné části 
přírody. Skutečnost, že žalobce postupoval dle manipulačního řádu, nezbavuje žalobce povinnosti 
dodržovat příslušná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a odpovědnosti za případné porušení 
těchto ustanovení. Městský soud zde odkazuje např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 
53/2011 – 109, podle nějž je Česká inspekce životního prostředí oprávněna v rámci své inspekční 
činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny (§ 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 
rozhodnutím podle § 66 uvedeného zákona omezit či zakázat fyzické či právnické osobě jakoukoli činnost 
nebo pro ni stanovit podmínky, pokud taková činnost představuje hrozbu nedovolených změn chráněných 
částí přírody, a to i v případech, kdy oprávnění k této činnosti vzniklo na základě rozhodnutí nebo postupů 
jiných správních orgánů, včetně jiných orgánů ochrany přírody (nejde-li o ústřední orgány státní správy), 
než je Česká inspekce životního prostředí, nebo na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 
2008, čj. 9 As 8/2008-80, podle nějž rozhodujícím kritériem pro uplatnění pravomoci orgánu ochrany 
přírody dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je hrozba nežádoucích změn 
chráněných částí přírody v důsledku realizované činnosti bez ohledu na to, zda tuto hrozbu představuje 
činnost zakázaná, povolená či dokonce nařízená jiným orgánem než orgánem ochrany přírody. Případnou 
kolizi rozhodnutí správních orgánů na různých úsecích veřejné správy je pak nutno řešit s ohledem na 
zásadu spolupráce správních orgánů ve vzájemné součinnosti dotčených úřadů. 
Městský soud se ztotožňuje se správním orgánem prvního stupně, který v odůvodnění rozhodnutí prvního 
stupně uvedl, že při činnosti schválené v povolení podle jednoho zvláštního zákona nelze postupovat tak, 
aby došlo k porušení jiného zvláštního legislativního předpisu. 
Žalobce v dané souvislosti dále namítá, že odpovědnost za porušení zákona nelze posuzovat jako 
odpovědnost objektivní a pokud je vyloučena protiprávnost a tím pádem i zavinění, nelze takovému 
subjektu ve smyslu správního řádu uložit pokutu. K této žalobní námitce soud uvádí, že to, že žalobci bylo 
vydáno povolení k nakládání s vodami a že byl schválen manipulační řád rybníka Sovovka, nevylučuje 
odpovědnost žalobce za porušení § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a naplnění skutkové 
podstaty správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. e) cit. zákona. Nejedná se přitom o odpovědnost 
objektivní (odpovědnost za výsledek), jak žalobce namítá, ale o odpovědnost za porušení zákona. 
Naplnění skutkové podstaty uvedeného správního deliktu nevyžaduje zavinění. 
Žalobce dále namítá podjatost zpracovatele „znaleckého“ posudku (posudku ze dne 25. 6. 2009 
zpracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR), a to na základě toho, že správní řízení bylo v dané 
věci zahájeno z podnětu této instituce, která proto podle žalobce má zájem na výsledku řízení. 
Podle § 14 odst. 1 správního řádu každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci 
správního orgánu, o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům 
řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, 
je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. Toto 
ustanovení se dle odst. 7 obdobně užije i pro znalce a tlumočníky. Podle § 11 odst. 1 zákona o znalcích a 
tlumočnících, znalec (tlumočník) nesmí podat posudek (provést tlumočnický úkon), jestliže lze mít pro 
jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost  
o jeho nepodjatosti.  
AOPK ČR byla zřízena Ministerstvem životního prostředí jako organizační složka státu. Do předmětu 
činnosti AOPK ČR patří mimo jiné i sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a 
populací ohrožených druhů a krajiny, vedení Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) a centrální státní 
dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny a správního archivu, vytváření, 
správa a vedení Informačního systému ochrany přírody (Portál ochrany přírody a Mapový server), odborná 
podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, a to zejména prostřednictvím regionálních 
pracovišť, výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a na 
ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem o ochraně přírody a krajiny (viz k tomu Opatření 
Ministerstva životního prostředí č. 10/12 o vydání úplného znění zřizovací listiny organizační složky státu 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, dostupné na www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/). 
AOPK ČR je znaleckým ústavem ve smyslu § 21 a násl. zákona o znalcích a tlumočnících, pro nějž 
přiměřeně platí i ustanovení o podjatosti (§ 22 odst. 3 téhož zákona). 
Posudek AOPK ČR ze dne 25. 6. 2009 nicméně není posudkem znaleckým, jak žalobce v žalobě uvádí, 
neboť AOPK ČR nebyla inspekcí ustanovena jako znalec dle § 56 správního řádu. Jedná se pouze  
o posudek odborný (odborné posouzení). 
AOPK ČR je tedy státní odbornou institucí, do její činnosti náleží mimo jiné i sledování stavu, změn a 
vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů a krajiny a spolupracuje i s Českou 
inspekcí životného prostředí. Podnět AOPK ČR zaslaný inspekci proto byl úkonem, který vyplýval z profesní 
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činnosti AOPK ČR. Nelze dovozovat podjatost zpracovatele předmětného odborného posouzení (Mgr. M.) 
ani AOPK ČR jako instituce jako takové v důsledku plnění zákonem o ochraně přírody a krajiny jim 
uložených povinností. Ze samotného faktu, že AOPK ČR podala inspekci podnět, který byl jedním  
z podkladů pro zahájení správního řízení, nelze bez dalších skutkových či právních okolností obecně 
dovozovat její zájem na výsledku řízení a neobjektivnost jí vypracovaného posudku. Pochybnosti  
o nepodjatosti AOPK ČR pro zájem na výsledku řízení nelze dovozovat jen ze samotné skutečnosti, že 
jedním z podkladů, na jejichž základě inspekce správní řízení zahájila, byl i podnět podaný AOPK ČR 
(podkladem pro zahájení řízení byla nejen zjištění AOPK ČR ze dne 14. 4. 2009 a 13. 5. 2009, ale i zjištění 
inspekce ze dne 22. 5. 2009). 
Žalobce v dané souvislosti namítá i nesprávně zjištěný skutkový stav věci, s tím, že předmětné 
obojživelníky nikdo v rybníce nespatřil, tvrzení, se v rybníce vyskytovali, vyplývá jen z hlasových projevů 
těchto živočichů, jehož pravdivost nebyla ani později prokázána, a jedná se podle žalobce pouze  
o subjektivní posouzení osob, které lze pokládat za podjaté. K totožné žalobcově námitce, kterou uplatnil 
již v podaném odvolání, uvedl žalovaný, že detekce obojživelníků podle hlasových projevů je nepřímou 
metodou monitorování bezocasých obojživelníků a odkázal na www.biomonitoring.c.z. Dále uvedl, že tato 
metoda je standardně používána při mapování výskytu obojživelníků, a rovněž uvedl, že zjištění AOPK ČR 
(dne 14. 4. 2009) týkající se výskytu zvláště chráněných druhů živočichů byla také zanesena do příslušné 
nálezové databáze ochrany přírody (ISOP), využívaného orgány ochrany přírody - nachází se na 
elektronickém portálu ISOP spravovaném AOPKhttp:// portal.nature.cz. V podané žalobě žalobce na tuto 
argumentaci žalovaného nikterak nezareagoval, nevznesl žádné námitky, s nimiž by se soud měl 
vypořádat, a soudu tak není zřejmé, zda vůbec, případně z jakého důvodu argumentaci žalovaného 
považuje za nesprávnou. Je-li tedy detekce obojživelníků podle hlasových projevů standardní nepřímou 
metodou monitorování bezocasých obojživelníků, a byl-li nadto výskyt zvláště chráněných živočichů v dané 
lokalitě zjištěný dne 14. 4. 2009 zaznamenán i v příslušné nálezové databázi, pak soud neshledává žádný 
důvod k tomu, aby zjištění Mgr. M., zkušeného zoologa, byla zpochybněna. Ostatně především sám 
žalobce žádný konkrétní důvod zpochybňující toto zjištění v žalobě neuvedl. 
Žalobce v žalobě nesouhlasí s tvrzením správního orgánu, že se dopustil porušení zákona o ochraně 
životního prostředí přesto, že mu musely být známy skutečnosti, které lze pokládat za „obecně známé“,  
a to, že pro většinu druhů obojživelníků je přijatelné vypouštění rybníků před zahájením kladení snůšek,  
tj. v průběhu března, maximálně do poloviny dubna kalendářního roku. Žalovaný k této námitce, kterou 
žalobce uplatnil již ve svém odvolání, jednak konstatoval, že žalobci tyto skutečnosti musejí být známy již 
vzhledem k tomu, že předmětem jeho činnosti je chov ryb, jednak poukázal na řadu výjimek, které byly 
žalobci k výkonu jeho činnosti na rybnících uděleny orgány ochrany přírody. Rozhodnutí o výjimkách jsou 
založena do správního spisu a z jejich obsahu je zcela zřejmé, že žalobci přinejmenším na jejich podkladě 
bylo známo, že přistoupí-li k vypuštění rybníka v určitém období (po snůšce vajec), dopustí se porušení 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalobce ani v případě této žalobní námitky v žalobě nikterak 
nereagoval na argumentaci žalovaného. Proto soud pouze nad rámec věci uvádí, že z vydaných výjimek 
ani jejich odůvodnění sice přímo neplyne, že v případě jarního vypouštění rybníků lze rybník vypustit  
v průběhu března, maximálně do poloviny dubna (výjimky stanoví, že vypouštění rybníků za účelem výlovu 
v jarním období musí být provedeno co nejdříve v závislosti na počasí, příp. na přítoku, s okamžitým 
napuštěním po výlovu, odůvodnění výjimek uvádí, že musí být vypuštěny co nejdříve po roztání ledu, aby  
k vypuštění nedošlo až po snůšce vajec), avšak nepochybně bylo na samotném žalobci, aby před 
vypuštěním rybníka Sovovka (k němuž v roce 2009 přistoupil později, než v dřívějších letech) náležitě 
zvážil, zda tímto jednáním neporuší zákon o ochraně přírody a krajiny. Pro vyvození odpovědnosti žalobce 
není podstatné, zda shora uvedené skutečnosti jsou či nejsou „obecně známé“, ale to, zda žalobce svým 
jednáním porušil příslušná ustanovení zákona. Žalobce se v rámci své podnikatelské činnosti nemůže 
spoléhat na upozornění orgánů životního prostředí na možné nebezpečí poškození populace zvláště 
chráněných živočichů, ale je na něm postupovat tak, aby jeho činností nedošlo k porušení zákona  
o ochraně přírody a krajiny.  
Za důvodnou nelze považovat ani žalobní námitku, že pokud se orgány ŽP domnívaly, že na předmětném 
rybníce je zapotřebí hospodařit jiným způsobem, měly své připomínky uplatnit ve správním řízení  
o nakládání s vodami a rovněž ani žalobní námitku, že orgán ochrany přírody měl žalobce vyrozumět  
o tom, že rybník je z hlediska ochrany přírody významný. Vodoprávní povolení řeší věc z hlediska vodního 
zákona a bylo plně na žalobci zvážit, zda způsob jeho hospodaření na rybníku vyžaduje vydání rozhodnutí 
o výjimce, která by stanovila podmínky, za nichž lze hospodaření provádět bez ohrožení zájmů ochrany 
přírody. K žalobní námitce, že žalobci by v takovém případě měla být nahrazena vzniklá škoda, soud 
poukazuje na to, že náhrada škody náleží za podmínek stanovených zákonem č. 115/2000 Sb.,  
o náhradách škod způsobených vybranými chráněnými živočichy. 
Protože soud z hlediska vznesených žalobních námitek neshledal žalobu důvodnou, zamítl ji podle § 78 
odst. 7 s.ř.s.  
(…) 
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Zastavení řízení o udělení druhové výjimky 
 
k ustanovení § 50, § 56, § 56 odst. 1 a odst. 3, odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
Pokud žalovaný dospěl k závěru, že výjimku již není třeba udělit, protože k porušení ochranných 
podmínek zvláště chráněných živočichů nedojde, nebyly naplněny podmínky pro zastavení řízení 
dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu a žalovaný měl rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí  
o povolení výjimky, tj. měl rozhodnout věcně.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2014, č.j. 5 A 165/2010 -73) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Žalobci podali žalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví tohoto rozsudku, jímž žalovaný k odvolání 
občanských sdružení Ateliéru pro životní prostředí, Občanského sdružení přátel Hendlova dvora a Sdružení 
Kotlářka rozhodl podle § 90 odst. 4 správního řádu a zrušil rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
životního prostředí, č.j. MHMP-61127/2005/OZP-V-312/R-81/Pra, ze dne 10. 6. 2005, o udělení výjimky 
investorovi stavby společnosti Hanspaulka – Nové Vily s.r.o. (nynější investor společnost HNV a.s.) podle  
§ 56 odst. 1 a § 56 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů daných ust. § 50 téhož zákona pro ohrožené druhy ťuhýk 
obecný a veverka obecná v souvislosti s rezidenční výstavbou na pozemcích parc. č. 3082/2 a 3083/2  
v k.ú. Dejvice a řízení o výjimce zastavil.  
(…) 
 
Z obsahu správního spisu vyplývá, že společnost Hanspaulka-Nové Vily s.r.o. (nynější investor: společnost 
HNV a.s.) podáním ze dne 11. 3. 2005 požádala o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů – ťuhýka obecného, veverky obecné, vlaštovky obecné a rorýse obecného,  
a to „v souvislosti s rezidenční výstavbou v lokalitě Praha 6 - Hanspaulka“. Magistrát hl.m. Prahy dne  
10. 6. 2005 pod č.j. MHMP-61127/2005/OZP-V-312/R-81/Pra, rozhodl poté, co projednal návrh na 
udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v § 50 zákona v souvislosti se 
stavbou na pozemcích parc. č. 3082/2 a 3083/2 podle projektové dokumentace „Hanspaulka-Nové Vily“ 
zpracované v říjnu 2004, že uděluje výjimku podle § 56 odst. 1 a 56 odst. 3 písm. h) zákona o ochraně 
přírody a krajiny ze zákazů uvedených v § 50 téhož zákona pro druh zvláště chráněných živočichů – ťuhýk 
obecný a veverka obecná (ohledně zbylých druhů nerozhodoval s tím, že nad lokalitou pouze přelétají při 
lovu potravy). Dle odůvodnění rozhodnutí bylo vycházeno ze „Závěrečné zprávy k biologickému 
hodnocení…“  z února 2005, vegetační mapy a ortofotosnímků území z let 1996 a 2003. Dále se uvádí, že 
na pozemcích č. 3082/2 a 3083/2 je navržena stavba tří činžovních a tří rodinných vil, oplocení mezi 
jednotlivými vilami navzájem a vůči pozemku činžovních vil bude řešeno formou kamenných opěrných 
zídek, výskyt druhů uvedených ve výroku je prokázaný, negativní zásah do biotopu budou představovat 
terénní a stavební práce, v jejichž důsledku dojde k faktické likvidaci části jejich stanovišť. 
Rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 9. 2005, čj. 500/1333/503 21/05, jímž bylo zamítnuto odvolání a 
shora uvedené rozhodnutí o udělení výjimky ze dne 10. 6. 2005 potvrzeno, bylo pro nepřezkoumatelnost 
zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11 Ca 276/2005 ze dne 24. 8. 2006 a žalovanému bylo 
uloženo posoudit splnění podmínek stanovených v § 56 odst. 1, 3 zákona č. 114/1992 Sb. Na to žalovaný 
rozhodnutím ze dne 20. 12. 2006, čj. 500/1756/503 21/06, rozhodnutí o udělení výjimky ze dne 10. 6. 
2005 zrušil a řízení zastavil podle § 90 odst. 4 správního řádu s tím, že žádost o výjimku se stala 
bezpředmětnou. Správní žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem 
ze dne 4. 6. 2008, č.j. 9 Ca 55/2007-77, v němž mimo jiné uvedl, že vzal za prokázané, že ke dni vydání 
žalobou napadeného rozhodnutí se stala žádost o povolení výjimky zjevně bezpředmětnou, a provedl svůj 
výklad pojmu „zjevná bezpředmětnost“ (na nějž v nyní souzené věci poukazuje žalovaný ve vyjádření  
k žalobě). Tento rozsudek ze dne 4. 6. 2008, č.j. 9 Ca 55/2007-77 byl zrušen a věc byla městskému 
soudu vrácena k dalšímu řízení rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2009, č.j. 4 As 
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71/2008-123, neboť ten posoudil jako důvodnou kasační námitku podstatné vady správního řízení 
spočívající ve skutečnosti, že odvolací správní orgán neumožnil účastníkům seznámit se s doplněnými 
podklady řízení a nedal jim možnost se k nim vyjádřit, což objektivně signalizuje možnost nedostatečného 
zjištění skutkového stavu věci; otázku zjevné bezpředmětnosti žádosti a zákonnosti zastavení řízení 
odvolacím orgánem Nejvyšší správní soud v tomto zrušujícím rozsudku nikterak neřešil. Městský soud  
v Praze pak následně rozsudkem ze dne 28. 5. 2009, č.j. 9 Ca 55/2007-139 vázán právním názorem 
uvedeným ve zrušujícím rozsudku NSS zrušil odvolací rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 12. 2006 a věc 
mu vrátil k dalšímu řízení a žalovanému uložil, aby v intencích zrušujícího rozsudku NSS poskytl žalobcům 
možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a aby na základě doplněných podkladů 
znovu posoudil podané odvolání (tj. odvolání podané proti rozhodnutí o povolení výjimky ze dne 10. 6. 
2005). 
Po té rozhodl žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 4. 2010, č.j. 51558/ENV/09 5338/500/09 (jímž podle  
§ 90 odst. 4 správního řádu rozhodnutí o povolení výjimky ze dne 10. 6. 2005 zrušil a řízení zastavil), 
které je předmětem předmětného přezkumného řízení. 
Podle § 78 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s.ř.s.), právním názorem, který soud 
vyslovil ve zrušujícím rozsudku nebo v rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán 
vázán. 
Městský soud v Praze ve zrušujícím rozsudku č.j. 9 Ca 55/2007-139 ze dne 28. 5. 2009 sice odkázal na 
svůj náhled na bezpředmětnost žádosti o povolení výjimky v dřívějším rozsudku čj. 9 Ca 55/2007-77 ze 
dne 4. 6. 2008, dále však odvolacímu orgánu výslovně uložil, aby postupoval v souladu s § 89 odst. 2 
správního řádu a na základě podkladů doplněných do spisu po 4. 12. 2006 a případného stanoviska 
žalobců k těmto podkladům znovu posoudil podané odvolání. Nelze tedy mít za to, že by odvolací orgán byl 
zrušujícím rozsudkem městského soudu č.j. 9 Ca 55/2007-139 ze dne 28. 5. 2009 zavázán k tomu, aby  
o odvolání rozhodl opětovně podle § 90 odst. 4 správního řádu, tj. rozhodnutí o povolení výjimky zrušil a 
řízení o žádosti o povolení výjimky zastavil. Nelze proto dospět k závěru, že by odvolací orgán jiným 
rozhodnutím, než vydaným podle § 90 odst. 4 správního řádu, porušil zásadu vázanosti právním názorem 
vyjádřeným ve zrušujícím rozsudku stanovenou v § 78 odst. 5 s.ř.s.. 
Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže 
žádost se stala zjevně bezpředmětnou. 
SPRÁVNÍ ŘÁD, KOMENTÁŘ, II. vydání, Josef Vedral, Ph.D., RNDr. Ivana Hexnerová-Bova-Polygon, Praha, 
leden 2012, str. 593, uvádí: „To, že se žádost stala zjevně bezpředmětnou, obecně znamená, že v průběhu 
řízení nastane důvod, v důsledku kterého nelze o žádosti rozhodnout věcně, tzn. nelze ji ani zamítnou, ani 
jí vyhovět. Tento důvod pro zastavení řízení však nelze zaměňovat se situací, kdy správní orgán v průběhu 
řízení dojde k závěru, že žádosti nelze vyhovět – tím se žádost nestává bezpředmětnou, ale v takovém 
případě ji musí správní orgán rozhodnutím zamítnout…Výraz „žádost se stala zjevně bezpředmětnou“ 
znamená, že toto ustanovení dopadá pouze na případy, kdy v průběhu řízení o žádosti dojde k takové 
změně skutkových nebo právních okolností, že žádost, která v době jejího podání nebyla bezpředmětná, 
se bezpředmětnou stane. Bezpředmětnost je nutno vnímat jako stav, kdy jakýmkoli rozhodnutím  
o žádosti, ať už kladným nebo záporným, nedojde k žádné změně v právním postavení žadatele. 
Bezpředmětnost žádosti nelze zaměňovat s její právní nepřípustností (§ 66 odst. 1 písm. b/ správního 
řádu), ani s nesplněním podmínek pro vyhovění žádosti“. 
Podle § 90 odst. 4 správního řádu jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která 
odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí 
o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. 
Žalovaný dovozuje zjevnou bezpředmětnost žádosti s poukazem na své zjištění, že výskyt ťuhýka 
obecného a veverky obecné již nebyl v opakovaném odvolacím řízení prokázán, nebyly zjištěny ani jejich 
pobytové stopy a nebylo potvrzeno, že by stávající prostředí představovalo biotop těchto druhů, dále  
s poukazem na již provedenou realizaci staveb tří bytových domů MI až MII, včetně komunikací, chodníků 
a přípojek, a částečnou realizaci tří rodinných domů, z nichž RII je ve stádiu hrubé stavby a pro RI byla 
zahájena výstavba, a konečně s poukazem na to, že stavební činnost, která má být provedena v ploše 
původně označené jako PP a ZN (sadová úprava, oplocení, úpravy terénu), není podle jeho názoru 
zásahem vyžadujícím vydání výjimky. 
Žalobci namítají, že žalovaný si neopatřil dostatečné podklady pro zjištění skutečného stavu věci a stav 
věci nezjistil správně. Závěr o tom, že se na území již nevyskytuje žádný z živočichů, pro které byla výjimka 
povolena, lze podle nich učinit jen na podkladě dlouhodobějšího pozorování, které však provedeno nebylo, 
z předložených podkladů naopak vyplývá možnost existence biotopu a pravděpodobnost, že došlo ke 
znovuosídlení lokality. Poukazují na skutečnost, že stavební činnost v místě domu RI dosud realizována 
nebyla, a na to, že na pozemku 3082/2 nedošlo k žádné změně a zde zamýšlené úpravy terénu a stavby 
opěrných zdí znamenají podle názoru žalobců zásah, k němuž je výjimka nepochybně zapotřebí. 
Podle soudu může být řízení pro zjevnou bezpředmětnost žádosti zastaveno jen v důsledku takových 
okolností, které jsou zjevné, tj. zcela zřejmé tak, že o nich není a ani nemůže být sporu. Žádost o výjimku 
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dle § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. by se podle soudu stala zjevně bezpředmětnou např. v případě, 
pokud by investor upustil od svého záměru, pro který o výjimku žádal; v takovém případě by došlo  
k takové změně okolností, že rozhodnutí správního orgánu o žádosti by již pro žadatele nemělo žádný 
význam, tj. žádost by se stala zjevně bezpředmětnou. Zjevnou bezpředmětnost žádosti však podle soudu 
nelze shledat a řízení nelze zastavit na základě meritorního posouzení otázky, zda udělení výjimky je 
potřebné s ohledem na možný zánik biotopu v dané lokalitě, z důvodu částečného uskutečnění 
zamýšleného záměru či z toho důvodu, že došlo ke změně náhledu na to, zda záměr dosud 
neuskutečněný výjimku skutečně vyžaduje. Ve vztahu k posledně uvedenému soud konstatuje, že o zjevné 
bezpředmětnosti žádosti lze ostatně hovořit jen tehdy, pokud se žádost, která v době svého podání 
bezpředmětná nebyla, v důsledku změny okolností bezpředmětnou stane. 
V dané věci soud neshledal okolnosti, v jejichž důsledku by se žádost o povolení výjimky stala v průběhu 
řízení o této žádosti zjevně bezpředmětnou. Pokud žalovaný dospěl k závěru, že výjimku již není třeba 
udělit, protože k porušení ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů nedojde, nebyly naplněny 
podmínky pro zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu a žalovaný měl rozhodnout  
o odvolání proti rozhodnutí o povolení výjimky, tj. měl rozhodnout věcně. Protože žalovaný nesprávně 
vyhodnotil možnost postupu dle § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) správního 
řádu, je jeho rozhodnutí nezákonné. Konstatování nezákonnosti napadeného rozhodnutí přitom není 
přepjatým formalismem, neboť žalovaný zastavením řízení procesně ukončil řízení, aniž by rozhodl  
o hmotných právech a povinnostech účastníků řízení. Zastavení řízení z důvodu, že se žádost stala zjevně 
bezpředmětnou, má za následek, že o žádosti nebylo meritorně rozhodnuto. Otázka potřebnosti výjimky 
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. tak zůstala nevyřešena. (srovnej rozsudek Nevyššího správního soudu 
č.j. 1 As 35/2011-91 ze dne 29. 6. 2011). 
Za dané situace je nadbytečné posuzovat žalobou tvrzený nedostatečně zjištěný skutkový stav, tj. zabývat 
se jednotlivými zjištěnými skutkovými okolnostmi a adekvátností jejich hodnocení žalovaným. Nelze totiž 
předjímat, jaké podklady v následném odvolacím řízení odvolací orgán shromáždí. Skutkový stav, na jehož 
základě bude žalovaný nově rozhodovat, se od skutkového stavu zjištěného v době vydání žalobou 
napadeného rozhodnutí může velmi lišit. 
(…) 
 
 
 

281 
 
Exemplář narozený a odchovaný v zajetí 
 
k ustanovení § 25 odst. 8 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 
pozdějších předpisů   
k ustanovení čl. 8 odst. 1 a 3 písm. d) nařízení Rady (ES) 338/97 ze dne 9. prosince 1996  
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi  
k ustanovení bodu 4 čl. 54 nařízení Komise (ES) 865/2006 ze dne 4. května 2006  
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi    
 
 
Ustanovení bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení obsahuje další dva požadavky, které jsou však 
formulovány alternativně - chovné stádo (hejno) samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo 
potomstvo druhé nebo další generace (F2, F3 atd.) nebo je spravováno způsobem, který se 
prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném 
prostředí. Z hlediska výrokové logiky je pak zřejmé, že ke splnění celé podmínky bodu 4 čl. 54 
prováděcího nařízení postačí splnit kterýkoliv z alternativně vyjádřených požadavků obsažených 
v tomto bodu. I kdyby tedy žadatel neprokázal, že chovné hejno samo v kontrolovaném prostředí 
vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další generace, pořád by mohl danou podmínku splnit, 
pokud by byl výkonný orgán ubezpečen, že je hejno spravováno způsobem, který se prokázal 
jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí. 
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 (Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 31. října 2014, č.j. 6 As 127/2014 -28) 
 (Z vlastních zdrojů) 
  
I. Rozhodnutí městského soudu 
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 4. 2014, č. j. 6 A 30/2010 - 65, zamítl žalobu, kterou se 
žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 12. 2009, č. j. 
6288/570/09 81828/ENV/09, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí 
Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 1. 9. 2009, č. j. KUOK 85298/2009 KUOL LX00CRRBD, sp. 
zn. KÚOKú73301/2009/OŽPZ/581. Rozhodnutím krajského úřadu byla zamítnuta žádost stěžovatele  
o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností k exempláři druhu Amazona guildingii (amazoňan 
ohnivý), o kterou žalobce požádal podle § 25 odst. 8 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 pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 100/2004 Sb.“), ve spojení s čl. 8 odst. 3 písm. d) Nařízení Rady (ES)  
č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
(dále jen „nařízení“). Stěžovatel podle krajského úřadu neubezpečil dle čl. 56 nařízení Komise (ES)  
č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (dále jen „prováděcí nařízení“) 
výkonný orgán, že se daný exemplář narodil a byl odchován v zajetí v souladu s čl. 54 prováděcího 
nařízení. 
V odůvodnění napadeného rozsudku dospěl městský soud k závěru, že je zřejmé, že stěžovatel disponuje 
exemplářem uvedeným v příloze A nařízení, v důsledku čeho se na něj vztahují zákazy obchodních činností 
obsažených v čl. 8 odst. 1 nařízení, s možností udělení výjimky z některého z taxativně uvedených důvodů 
podle čl. 8 odst. 3 nařízení. Jelikož stěžovatel v žádosti o udělení výjimky výslovně vymezil důvod podle čl. 
8 odst. 3 písm. d) nařízení, tedy že se jedná o exemplář narozený a odchovaný v zajetí, vymezil tím podle 
městského soudu předmět žádosti a zároveň rozsah jejího posuzování, včetně rozsahu potřebných 
skutkových zjištění. Poukaz žalobce na to, že mohl v případě daného exempláře existovat i jiný důvod pro 
udělení výjimky vymezený v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení, než který žalobce sám vymezil, proto nebyl 
případný. Městský soud se ztotožnil i se způsobem, jakým byla při posouzení žádosti stěžovatele krajským 
úřadem i žalovaným aplikována relevantní ustanovení prováděcího nařízení, konkrétně čl. 54, který 
obsahuje funkční definici pojmu „exemplář narozený a odchovaný v zajetí“, tedy pojmu užívaného 
ustanovením čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení. Z ustanovení čl. 54 prováděcího nařízení přitom vyplývá, že 
exemplář živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, 
pokud jsou kumulativně splněna čtyři v článku vymezena kritéria. Pokud stěžovatel namítal, že se jedná  
o kritéria samostatná, nesprávně poukazoval na původní znění čl. 54 prováděcího nařízení před 
uveřejněním opravy ze dne 11. 8. 2007. Původní znění však nekorespondovalo s ostatními jazykovými 
verzemi prováděcího nařízení a s ohledem na vzájemnou provázanost jednotlivých podmínek postrádalo 
smyslu. V rozhodné době však již bylo úřední české znění opraveno a text čl. 54 prováděcího nařízení vedl 
jednoznačně i ve svém gramatickém smyslu k tomu, že podmínky v něm uvedené, musejí být splněny 
kumulativně. S ohledem na to, postačovalo pro zamítnutí žádosti stěžovatele skutkové zjištění, že není 
naplněna alespoň jedna z vymezených podmínek. Podle městského soudu krajský úřad i žalovaný ve 
svých rozhodnutích jasně konstatovali, že daný exemplář je potomstvem první filiální generace chovného 
páru. Z toho důvodu nebyla podle městského soudu naplněna podmínka uvedená v bodu 4 čl. 54 
prováděcího nařízení, tedy povinnost ubezpečit výkonný orgán, že chovné stádo (hejno) samo v 
kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další generace (F2, F3 atd.) nebo je 
spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace  
v kontrolovaném prostředí. 
Městský soud se neztotožnil ani s námitkou stěžovatele, že tento závěr nebyl z rozhodnutí krajského úřadu 
zřejmý. Krajský úřad totiž po citaci celého článku 54 prováděcího nařízení, tedy včetně bodu 4, uvedl, že 
žalobce dostatečně neprokázal, že byly splněny podmínky pro vydání výjimky ze zákazu obchodních 
činností podle čl. 8 odst. 3 písm. d), neboť předmětný exemplář je první filiální generací odchovanou  
u žalobce. Podle městského soudu bylo z takové formulace, byť velmi stručné, zřejmé, že krajský úřad 
shledal absenci podmínky vymezené pod bodem 4 čl. 54 prováděcího nařízení. Rozhodnutí krajského 
úřadu ani rozhodnutí žalovaného proto neshledal nepřezkoumatelnými ani pro nesrozumitelnost, ani pro 
nedostatek důvodů. 
Argumentaci stěžovatele co do původu obou rodičů pak městský soud shledal z hlediska skutkového 
závěru o nenaplnění podmínky bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení zjevně irelevantní. Aby byly splněny 
podmínky prováděcího nařízení pro udělení výjimky, musel by být exemplář potomstvem druhé generace 
nebo další generace (F2, F3, F4, atd.), nebo by musel být odchovaný v kontrolovaném prostředí z rodičů, 
kteří byli rovněž odchováni v kontrolovaném prostředí. Daný exemplář, ohledně něhož stěžovatel usiloval  
o udělení výjimky, by tedy musel být exemplářem odchovaným v kontrolovaném prostředí, a zároveň by 



 117

musel pocházet z rodičů, kteří byli rovněž odchováni v kontrolovaném prostředí. Zatímco první podmínka 
byla u daného exempláře splněna, druhá podmínka prokázána nebyla. Podkladem pro rozhodnutí 
krajského úřadu byly registrační listy obou rodičů exempláře. U otce registrační list uváděl původ F, tedy 
první filiální generace narozená v kontrolovaném prostředí, u matky byl uveden původ neznámý. Podle 
městského soudu je třeba neznámost původu s ohledem na vysvětlivky jednotlivých kódů původu chápat 
nikoliv jako neznámost charakteru právního (tedy neznámost způsobu, jakým byl daný jedinec získán, zda 
v souladu s právní úpravou na ochranu ohrožených druhů, či nikoliv), ale jako neznámost původu 
generačního – tedy zda jde o jedince původu W (z volné přírody), či jedince filiální generace F1 (alespoň 
jeden rodič narozen a odchován v zajetí), či filiální generace F2 (oba rodiče odchováni a narozeni v zajetí) 
a další. Pokud nebyl u matky prokázán tento původ ve smyslu generačním, nebylo možné dospět podle 
městského soudu ke skutkovému závěru, že jedinec vzešlý z této matky v zajetí je druhou či další filiální 
generací narozenou a odchovanou v kontrolovaném prostředí. Městský soud dále ve svém rozsudku uvedl, 
že na závěru o nesplnění podmínky bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení nemohl nic změnit ani fakt, že 
matka disponuje registračním listem a že byla ve vztahu k ní udělena výjimka z obchodních činností. 
Jelikož se v případě předmětného exempláře jednalo o jedince narozeného 3. 6. 2009, vztahují se na něj  
v plném rozsahu pravidla obsažená jak v nařízení, tak v provádějícím nařízení. Výjimku z příslušných 
zákazů obchodních činností lze přitom udělit pouze za splnění skutkových předpokladů těmito předpisy 
vymezených. Definuje-li čl. 54 bod 4 prováděcího nařízení jako jednu z těchto podmínek, že jde  
o exemplář druhé či další filiální generace odchované v zajetí, musí být v řízení postaveno na jisto, že oba 
jeho rodiče byli narozeni a odchováni rovněž v kontrolovaném prostředí. Podklady shromážděné ve 
správním spisu však takový skutkový závěr neumožňují. 
Městský soud tak uzavřel, že závěry krajského úřadu i žalovaného měly dostatečnou oporu v podkladech 
shromážděných v průběhu správního řízení.  
 
I. Kasační stížnost 
Stěžovatel v kasační stížnosti podané v zákonné lhůtě uplatnil důvody podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V prvé řadě 
namítá, že se městský soud ve svém rozhodnutí vůbec nezabýval otázkou zákonnosti řízení, které 
předcházelo vydání rozhodnutí žalovaného, a to i přesto, že již v žalobě argumentoval tím, že nebyl v řízení 
o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností řádně poučen a vyzván k odstranění vad podání či  
k doplnění žádosti o paternitní testy exempláře. Jelikož podáním žádosti o výjimku bylo podle stěžovatele 
zahájeno správní řízení, měly správní orgány postupovat řádně podle tohoto předpisu a stěžovatele  
k uvedenému odstranění vad či doplnění žádosti vyzvat. Stěžovatel uvádí, že v předešlých případech 
žádostí o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností mu bylo vyhověno, přičemž vždy předložil shodné 
dokumenty, proto měl i nyní v souladu se zásadou legitimního očekávání právní nárok na to, aby mu bylo 
opět vyhověno. Krajský úřad přitom v dané věci provedl podle stěžovatele pouze jeden úkon, a to vyžádání 
stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny. Další úkony neučinil a žádost stěžovatele zamítl. Přitom 
měl dle stěžovatele povinnost vyzvat ho podle § 45 odst. 2 správního řádu k doložení dalších důkazů  
k splnění podmínek pro udělení výjimky. Jelikož tak neučinil, jednalo se z jeho strany o nezákonný postup, 
neboť stěžovatele na vady podání neupozornil a neposkytl mu součinnost při jejich odstranění.  
Stěžovatel dále namítá, že řízení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností není řízením  
o prokázání původu exempláře, proto nenese povinnost důkazního břemene. Znění čl. 54 prováděcího 
nařízení, že má být příslušný výkonný orgán „ubezpečen“, nelze vykládat absolutně, neboť by se jednalo  
o prokazování nemožného. Naopak je nutné tento pojem vykládat tak, že výkonný orgán nemá objektivní 
pochybnosti o tom, že se exemplář narodil v zajetí. Proto se stěžovatel domnívá, že výkonný orgán neměl 
právo zpochybňovat dříve udělené výjimky ze zákazu obchodních činností, jelikož se jednalo o veřejné 
listiny nadané presumpcí správnosti, jež bylo možné vyvrátit pouze protidůkazem, a ne pouhou 
domněnkou. 
Stěžovatel dále ve své kasační stížnosti namítá, že městský soud nesprávně posoudil vliv původu matky 
exempláře na splnění zákonných podmínek pro vydání výjimky ze zákazu obchodních činností. V této 
souvislosti uvádí, že matka předmětného exempláře má v jí udělené výjimce uveden kód „O, U“, což 
znamená, že se jedná o exemplář získaný před platností Úmluvy CITES, a dále původ neznámý. Městský 
soud přitom uvedl, že se označení původu musí chápat jako neznámost původu generačního, ne jako 
neznámost původu právního. S takovým posouzením však stěžovatel nesouhlasí, jelikož veškeré správní 
orgány posuzují původ exempláře z pohledu legálního nabytí, nikoliv z hlediska generačního původu.  
O tom svědčí i existence kódů „O“ nebo „U“, které nemají žádnou souvislost s generačním původem. Podle 
stěžovatele je v případě matky lhostejno, zda je označena kódem „O, U“ nebo jenom „O“, neboť je zřejmé, 
že se na území České republiky nacházela ještě před účinnosti Úmluvy CITES. Podle stěžovatele je tedy 
nutné interpretovat kód „O“ tak, že se jedná o „předCITESové“ exempláře, u kterých je známo konkrétní 
datum dovezení či narození v zajetí. Kód „U“ je nutné vykládat tak, že se vztahuje k těm samým 
exemplářům, avšak není u nich známo konkrétní datum jejich dovozu či narození. Lze však s jistotou 
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tvrdit, že exempláře s těmito kódy se nacházely na území České republiky ještě před účinností Úmluvy 
CITES. Jinak by jim totiž nebyla vydána výjimka ze zákazu obchodních činností dle čl. 8 odst. 3 nařízení. 
Tento fakt má podle stěžovatele za následek to, že se na tyto exempláře hledí jako na legálně dovezené, 
jejich skutečný původ přitom není zkoumán. Původ matky exempláře vyjádřený kódem „O, U“ nemůže být 
k jeho tíži, neboť tento původ nelze doložit žádným důkazem, jednalo by se totiž o prokazování 
nemožného, a to bez zavinění stěžovatele. Původ matky proto nemůže být překážkou k udělení výjimky ze 
zákazu obchodních činností pro jejího potomka. Potomstvo exempláře dovezeného před účinností Úmluvy 
CITES nemůže být diskvalifikováno proto, že není možné doložit, jak se jeho rodič ocitl na území České 
republiky, tedy zda se zde narodil nebo byl dovezen. V době nabytí rodičovského exempláře přitom tehdy 
účinné předpisy takové důkazy o původu nepožadovaly, chovatelé tedy neměli důvod si je opatřovat či 
uchovávat. Aprobováním postupu městského soudu by byla z obchodování vyřazena téměř celá generace 
potomků exemplářů dovezených před účinností Úmluvy CITES, která by tak nemohla být použita  
k podpoře chovu daného druhu v zajetí. To by mělo dle stěžovatele negativní dopad i na volně žijící jedince 
v podobě zvýšení nelegálního odchytu. Takový postup by byl zcela v rozporu s účelem Úmluvy CITES. Navíc 
by se podle stěžovatele jednalo i o nepřípustnou retroaktivitu v jeho neprospěch.  
Stěžovatel dále ve své kasační stížnosti napadá to, že se městský soud ani správní orgány nezabývaly 
otázkou alternativního splnění podmínky uvedené v bodě 4 čl. 54 prováděcího nařízení. Z dikce tohoto 
ustanovení vyplývá, že ke splnění této podmínky postačí pouze splnění jedné z alternativ – tedy že se 
jedná o potomstvo druhé či další generace anebo se jedná o chovné hejno, jež je spravováno způsobem, 
který se prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném 
prostředí. Posouzením způsobu spravování se podle názoru stěžovatele nezabýval ani krajský soud, ani 
žalovaný či krajský úřad ve správním řízení. Městský soud podle stěžovatele navíc nesprávně posoudil 
smysl a funkci Úmluvy CITES, jejímž účelem je chránit volně žijící populace ohrožených druhů. Úspěšný 
odchov exemplářů v zajetí má přitom podle stěžovatele pozitivní vliv na volně žijící populace ohrožených 
druhů, neboť snižuje tlak na nelegální odlov a odvoz. Naproti tomu správní orgány považují úspěšný 
odchov exemplářů za legalizaci pašovaných jedinců ohroženého druhu a zahajují s chovateli řízení. Pokud 
chovatel nemůže odchované exempláře prodat, může to znamenat ukončení chovu, a s tím spojené 
zvýšení tlaku na nelegální odchyt volně žijící populace, čímž se popírá smysl Úmluvy CITES. 
Žalovaný se ke kasační stížnosti v stanovené lhůtě nevyjádřil. 
 
II. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Ze soudního spisu vyplynulo, že stěžovatel jako fyzická osoba, nepodnikatel, požádal dne 22. 7. 2009  
o výjimku ze zákazu obchodních činností k exempláři druhu Amazoňan ohnivý (Amazona guildingii) podle 
čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení, tedy z důvodu toho, že se jedná o exemplář živočišného druhu narozený a 
odchovaný v zajetí. Stěžovatel podal žádost na předepsaném formuláři k příslušnému krajskému úřadu 
podle § 25 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb. Žádost stěžovatele byla krajským úřadem po vyžádání 
stanoviska Agentury pro ochranu přírody a krajiny zamítnuta rozhodnutím ze dne 1. 9. 2009, č. j. KUOK 
85298/2009 KUOL LX00CRRBD, sp. zn. KÚOKú73301/2009/OŽPZ/581. Proti tomuto rozhodnutí podal 
stěžovatel odvolání, které bylo rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 12. 2009, č. j. 6288/570/09 
81828/ENV/09, zamítnuto. Rovněž žaloba stěžovatele byla rozsudkem městského soudu ze dne 15. 4. 
2014, č. j. 6 A 30/2010 - 65, zamítnuta. Druh papouška Amazona guildingii je obsažen v příloze A 
nařízení a také v příloze I. Úmluvy CITES, jedná se tedy o druh ohrožený vyhubením, který je nebo může 
být obchodem nepříznivě ovlivňován. Součástí spisu byly i kupní smlouvy uzavřené dne 16. 3. 1992 a  
10. 9. 1997, na základě kterých stěžovatel získal rodiče předmětného exempláře. 
Podle čl. 8 odst. 1 nařízení je 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 zařazených do přílohy A zakázáno. 
Podle čl. 8 odst. 3 písm. d) může být v souladu s požadavky jiných právních předpisů Společenství  
o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin udělena případ od případu výjimka ze zákazů 
uvedených v odstavci 1, a to 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. 
Podle čl. 54 prováděcího nařízení, ve znění opravy ze dne 11. 8. 2007, aniž je dotčen článek 55, exemplář 
živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je 
příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že 
jsou splněna tato kritéria: 
1. exemplář je potomstvem nebo je odvozen z potomstva narozeného nebo jinak vyprodukovaného  
v kontrolovaném prostředí z některé z těchto kategorií rodičů: 
a) z rodičů, kteří kopulovali nebo jejichž gamety byly jinak přeneseny v kontrolovaném prostředí, 
jestliže se jedná o pohlavní rozmnožování; 
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b) z rodičů, kteří se nacházeli v kontrolovaném prostředí, když započal vývoj potomstva, jestliže se jedná  
o nepohlavní rozmnožování; 
2. chovné stádo (hejno) bylo založeno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a 
způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě; 
3. chovné stádo (hejno) je udržováno bez doplňování exemplářů z volné přírody, s výjimkou příležitostného 
doplňování živočichy, vejci nebo gametami, v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a způsobem, 
který není na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě, pouze pro jeden nebo více z těchto účelů: 
a) pro zabránění nebo zmírnění škodlivého vlivu příbuzenské plemenitby, přičemž objem takového 
doplňování je dán potřebou nového genetického materiálu; 
b) k použití zabavených živočichů v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97; 
c) výjimečně k použití jako chovné stádo (hejno); 
4. chovné stádo (hejno) samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další 
generace (F2, F3 atd.) nebo je spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě 
produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí. 
Podle § 25 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném ke dni podání žádosti stěžovatele, zajišťují 
krajské úřady mimo jiné výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství  
o ochraně ohrožených druhů a tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazu obchodních činností  
s exempláři.  
Stěžejní otázkou v nyní projednávané věci bylo posouzení toho, zda stěžovatel splnil podmínky stanovené 
nařízením a prováděcím nařízením, a zda mu tak bylo možné udělit výjimku ze zákazu obchodních 
činností k předmětnému exempláři. Správní orgány i městský soud při posouzení této otázky shodně 
dospěly k závěru, že stěžovateli výjimku udělit nelze, jelikož nesplnil podmínku obsaženou v bodu 4 čl. 54 
prováděcího nařízení, neboť nebyl schopný prokázat, že oba rodiče exempláře byli narozeni  
v kontrolovaném prostředí, a že se tedy nejedná o chovné hejno, které by samo v kontrolovaném prostředí 
vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další generace. Nejvyšší správní soud se v této souvislosti 
ztotožňuje se závěrem městského soudu, pokud jde o kumulativní charakter jednotlivých podmínek 
obsažených v čl. 54 prováděcího nařízení. Kumulativnost přitom jednoznačně vyplývá jednak z jiných 
jazykových verzí prováděcího nařízení, jednak z opravy, která ve svém bodu 72 výslovně nahrazuje 
formulaci „… že je splněno některé z těchto kritérií:“ novými slovy „… že jsou splněna tato kritéria:“. 
Oprava přitom byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 8. 2007, tedy téměř dva roky 
před podáním žádosti o výjimku. Uvedené znění proto mělo být stěžovateli v době podání žádosti známé. 
Pokud jsou podmínky k udělení výjimky formulované kumulativně, je nepochybné, že lze udělení výjimky 
odepřít při nesplnění byť jenom jediné z těchto podmínek. Zdejší soud nicméně nepřehlédl, že ustanovení 
bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení obsahuje další dva požadavky, které jsou však formulovány 
alternativně - chovné stádo (hejno) samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo 
další generace (F2, F3 atd.) nebo je spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě 
produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí. Z hlediska výrokové logiky je pak 
zřejmé, že ke splnění celé podmínky bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení postačí splnit kterýkoliv  
z alternativně vyjádřených požadavků obsažených v tomto bodu. I kdyby tedy žadatel neprokázal, že 
chovné hejno samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další generace, 
pořád by mohl danou podmínku splnit, pokud by byl výkonný orgán ubezpečen, že je hejno spravováno 
způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace  
v kontrolovaném prostředí. 
I když městský soud správně dospěl k závěru o kumulativním charakteru čtyř bodů obsažených v čl. 54 
prováděcího nařízení, pochybil, pokud se zabýval pouze prokazováním původu matky, aniž by zohlednil 
druhou alternativní podmínku a zkoumal také způsob spravování hejna ve vztahu k schopnosti spolehlivě 
produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí. Městský soud v odůvodnění svého 
rozsudku pouze víckrát cituje relevantní ustanovení bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení, včetně obou 
alternativních podmínek, aniž by se k splnění druhé z nich jakkoliv vyjádřil. Městský soud se měl touto 
podmínkou zabývat tím spíš, že stěžovatel toto opomenutí namítal již ve své správní žalobě: 
„Aby nesplnění podmínky tohoto bodu mohlo být důvodem pro neudělení výjimky, musel by se správní 
orgán prvního stupně zabývat také otázkou, zda je chovné stádo spravováno způsobem, který se prokázal 
jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí.“  
V této souvislosti je vhodné odkázat na předchozí judikaturu Nejvyššího správního soudu, který se  
v minulosti obdobnými vadami soudních rozhodnutí opakovaně zabýval. V rozsudku ze dne 18. 10. 2005, 
č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 Sb. NSS, vyslovil tento soud závěr, že „opomene-li krajský 
(městský) soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu přezkoumat jednu ze žalobních 
námitek, je jeho rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů (§ 103 odst. 1 
písm. d/ s. ř. s.)“. V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75,  
č. 134/2004 Sb. NSS se uvádí: „Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je založena na nedostatku 
důvodů skutkových, nikoliv na dílčích nedostatcích odůvodnění soudního rozhodnutí. Musí se přitom 
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jednat o vady skutkových zjištění, o něž soud opírá své rozhodovací důvody. Za takové vady lze považovat 
případy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné  
v rozporu se zákonem, anebo případy, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy byly v řízení provedeny“. 
Uvedené závěry lze vztáhnou i na nyní projednávanou věc, jelikož se městský soud k splnění druhé 
alternativní podmínky uvedené v bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení vůbec nevyjádřil. Z jeho rozhodnutí 
tudíž není zřejmé, jak ji posoudil, jestli ji shledal nedůvodnou a jestli v této souvislosti zjišťoval skutečnosti 
týkající se způsobu spravování hejna stěžovatele, případně jestli v této souvislosti prováděl nějaké důkazy. 
K podobným závěrům lze dojít i ve vztahu k dalším námitkám stěžovatele, které vznesl před městským 
soudem a opět zrekapituloval ve své kasační stížnosti. Stěžovatel již ve své správní žalobě namítal 
procesní pochybení správních orgánů, které ho měly v souladu se správním řádem vyzvat k doplnění nebo 
odstranění vad žádosti (nejenom k doplnění testu paternity). Také upozorňoval na porušení principu 
legitimního očekávání ze strany správních orgánů, které mu v projednávaném případu v rozporu se svou 
předcházející praxí neudělily výjimku ze zákazu obchodování. Dále stěžovatel v správní žalobě předložil 
podrobnou argumentaci ohledně nepřípustné retroaktivní aplikace přísnějších norem a porušení principu 
právní jistoty, přičemž v této souvislosti namítal, že pokud jako adresát právních norem v době pořízení 
rodičů exempláře splnil veškeré podmínky, které mu ukládala tehdy platná legislativa, nelze po něm 
požadovat, aby v současnosti v souvislosti s potomkem předložil nějaké další důkazy, jelikož je takový 
požadavek nesplnitelný. Městský soud se však, ačkoli podrobně rozebral splnění první alternativní 
podmínky obsažené v bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení, s těmito zbývajícími žalobními námitkami 
vypořádal pouze konstatováním: „Z hlediska skutkového závěru o nenaplnění podmínky čl. 54 bodu 4 
prováděcího nařízení, je pak argumentace žalobce co do původu obou rodičů zjevně irelevantní. V tomto 
ohledu soud neshledal důvodnými ani ostatní námitky uplatněné v žalobě. … Pro daný exemplář (tedy 
jedince narozeného 3. 6. 2009) se uplatňují nepochybně v plném rozsahu pravidla obsažená jak  
v nařízení, tak v prováděcím nařízení.“ Z uvedeného konstatování není vůbec patrné, jaké úvahy vedly 
městský soud k závěru o nedůvodnosti dalších žalobních námitek stěžovatele a o jaká skutková zjištění 
svůj závěr opřel. V souladu s názorem vysloveným zdejším soudem v rozsudku ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 
Afs 24/2005 – 44, č. 689/2005 Sb. NSS, lze uzavřít, že „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku 
krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě 
a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové 
rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. zejména 
tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. 
Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je 
nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně 
skutkových) její nesprávnost spočívá.“ Uvedená pochybení městského soudu tak mají v nyní projednávané 
věci za následek nepřezkoumatelnost jeho rozsudku pro nedostatek důvodů, přičemž již tato skutečnost 
je důvodem pro zrušení napadeného rozsudku.  
Z judikatury Nejvyššího správního soudu rovněž vyplývá, že výše uvedené principy přezkoumatelnosti 
zdůrazněné ve vztahu k rozhodnutím správních soudů je třeba vztáhnout i na případy, kdy jsou 
přezkoumávána správní rozhodnutí. Jen řádně a srozumitelně vysloveným právním závěrům správních 
orgánů lze totiž vytýkat jejich nesprávnost resp. nezákonnost, a na základě takovýchto výtek je podrobit 
soudnímu přezkumu. Pokud pak správní rozhodnutí nedostojí vytčeným principům, například proto, že  
z něj nevyplývá, jaký skutkový základ (skutková zjištění) vzal rozhodující správní orgán za prokázaný a jak 
jej následně právně hodnotil (jaké konkrétní právní normy na něj aplikoval), je třeba na takové rozhodnutí 
správního orgánu pohlížet jako na nepřezkoumatelné (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 10. 4. 2014, č. j. 7 Afs 14/2014 - 80). 
V nyní projednávaném případě rozhodnutí žalovaného obsahuje ve vztahu k splnění druhé alternativní 
podmínky bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení pouze stručné konstatování, že „Podle evidence krajského 
úřadu jako orgánu CITES, jde o první odchov daného druhu u žadatele. Za uvedeného stavu nebylo 
prokázáno ani, že chovné hejno je spravováno způsobem, který se prokázal schopný spolehlivě 
produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí“.  Z tohoto výroku nicméně není zřejmé, 
jak ze skutečnosti, že se jedná o první odchov daného druhu, vyplývá, že chovné hejno nemůže být 
spravováno způsobem, který se prokázal schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace  
v kontrolovaném prostředí, zvlášť když sám žalovaný označuje stěžovatele jako zkušeného chovatele.  
Z citované formulace lze usuzovat, že žalovaný vycházel z obsahu evidence krajského úřadu. Dále však již 
nelze dovodit, jak žalovaný toto skutkové zjištění hodnotil právně, tedy zejména jaké konkrétní právní 
normy na ně aplikoval, a zároveň jaký postup jej vedl k závěru, že stěžovatel nespravuje hejno takovým 
způsobem, který je schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí. 
III. Závěr a náklady řízení 
S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že se městský soud v odůvodnění 
napadeného rozsudku nesprávně omezil na posouzení původu matky předmětného exempláře a závěr, že 
exemplář je první filiální generací. Městský soud se nezabýval splněním podmínky, zda je chovné hejno 
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spravováno stěžovatelem způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo 
druhé generace v kontrolovaném prostředí. Zároveň městský soud nedostatečně odůvodnil, proč považuje 
další námitky stěžovatele obsažené v jeho žalobě za nedůvodné. Tím zatížil své rozhodnutí vadou 
nepřezkoumatelnosti podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. 
Kasační stížnost je tudíž důvodná, a proto Nejvyšší správní soud napadený rozsudek městského soudu 
zrušil. Jelikož také správní rozhodnutí trpí podstatnou vadou, která způsobuje jeho nezákonnost, pro 
kterou bylo rozhodnutí možno zrušit již v řízení před městským soudem, a jelikož posouzení druhé  
z alternativních podmínek bodu 4 čl. 54 prováděcího nařízení bude s největší pravděpodobností vyžadovat 
rozsáhlejší doplňování skutkového stavu a jeho následné zhodnocení správními orgány, rozhodl Nejvyšší 
správní soud tak, že za použití § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. se zrušují také rozhodnutí správních orgánů 
obou stupňů a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
(…) 
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Uložení pokuty za nepřiměřeně rozsáhlý a nevhodný ořez dřevin 
 
k ustanovení § 7 odst. 1, § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 
14. 7. 2013  
 
 
I. K zachování všech dřevin přes provedení nepřiměřeně rozsáhlého a nevhodného ořezu bylo 
přihlédnuto. Ve smyslu shora označených odborných stanovisek se však žalovaný s tímto 
závěrem správně nespokojil, když nemohl odhlédnout od vlastností sekundárních korun a 
dopadů ořezu s velkým průměrem řezných ran větví.  
 
II. Rozhodnutí žalovaného správně reflektuje odborné botanické názory stran nižší kvality 
sekundárního obrostu, snížení vitality dřevin a možné další zhoršení stavu dřevin po té, kdy 
řezné rány nebyly bezprostředně po zásahu ošetřeny. Žalobce jako odborník podnikající  
v příslušném odvětví by měl znát zdravé postupy péče o dřeviny, a proto je pro soud až zarážející, 
jak abstrahuje ve svůj prospěch od všech aspektů prořezu dřevin.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26.listopadu 2014, č.j. 10 A 114/2012 - 38) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Žalobce se domáhá přezkumu rozhodnutí uvedeného v záhlaví, jímž bylo rozhodnuto o odvolání žalobce 
proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, (dále také „ČIŽP“), ze dne 12. 1. 2012, č.j. 
ČIŽP/49/OOP/SR01/1104806.021/12/VMK. Rozhodnutím ČIŽP byla žalobci dle ust. § 88 odst. 1 
písmena c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro porušení ust. § 7 odstavce 1 tohoto 
zákona, uložena pokuta ve výši 90 000,- Kč, neboť se měl při výkonu své podnikatelské činnosti dopustit 
správního deliktu, když provedením příliš radikálního řezu poškodil 28 stromů na pozemku parcelního 
čísla 463/6, katastrální území Hrabůvka, a to v lednu 2011. K odvolání žalobce byla žalovaným pokuta 
snížena na 70 000,- Kč a rozhodnutí ve zbytku potvrzeno. 
Žalobce svou žalobou napadá výrok o vině i trestu, neboť má za to, že oba správní orgány učinily na 
základě provedených důkazů nesprávné skutkové závěry, a tyto následně nesprávně posoudily po právní 
stránce; taktéž uloženou sankci považuje za nepřiměřeně přísnou. 
Žalobce se v prvé řadě domnívá, že k poškození předmětných dřevin nedošlo. Uvedl, že v předchozích 
letech byl kontaktován správcem zeleně Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih s žádostí o ořez 
stromořadí, tuto zakázku však s poukazem na nemožnost ořezu pouhých 50 cm po obvodu celého 
kulovitého tvaru koruny opakovaně odmítal. Po následném neodborném zásahu nespokojených občanů 
došlo navíc k vychýlení růstu stromů z osy. Žalobce posléze po dohodě s pracovnicí správce zeleně 
přistoupil k hlubokému řezu do korun stromů a zároveň se zavázal o stromy po následující tři roky pečovat 
tak, aby byla dosažena jednotná linie stromořadí. 
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Žalobce má za to, že nedošlo k poškození ani poničení dřevin, neboť stromy obrostly sekundárními 
korunami a estetická i ekologická funkce stromořadí tak byla omezena jen po určitý čas. I při místním 
šetření dne 14. 11. 2011 bylo zjištěno, že žádná z dřevin neuhynula, na všech se vytvořil nový obrost. 
Žalobce dále poukazuje na nedostatečné zohlednění polehčujících okolností při stanovení sankce. 
Žalovaný ve vyjádření k žalobě setrval na svém stanovisku, promítnutém v napadeném rozhodnutí, 
připomněl, že podkladem správního řízení byla nejen fotodokumentace lokality, jeho vlastní odborná 
zjištění, ale také odborné vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy Chráněné 
krajinné oblasti Poodří a krajského střediska Ostrava. 
Žalovaný dále zdůraznil, že poškození dřevin shledává ve zničení primární koruny. Intenzivní zásah žalobce 
nenapravitelně zasáhl do kvality dřeviny, která zůstává poškozená narušením rovnováhy fytohormonů a 
řeznými ranami, které snižují její životnost. 
K žalobní námitce zásahu do korun stromů ze strany obyvatel okolních domů, nespokojených se 
světelnými podmínkami ovlivněnými růstem stromořadí podél obytných domů, žalovaný poukázal na 
fotodokumentaci původního stavu, z které je vidět, že v dolních částech koruny není patrný žádný rozsáhlý 
ořez, a tedy tvrzené odstranění jednotlivých větví v dolní části koruny neodůvodňuje žalobcem provedený 
ořez větví po celém obvodu koruny. Z celkového počtu 28 stromů se navíc 10 kusů nachází na travnaté 
ploše parkového charakteru a žádné svévolné zásahy za účelem získání více světla v bytovém domě proto 
nelze předpokládat. 
Co se týče stanovené pokuty, žalovaný ve svém vyjádření provedl přepočet její výše na 1 kus dřeviny (tj.  
2 500,- Kč), sníženou pokutu považuje za spravedlivou. Žalobci byl ořez stromů zadán bez bližší 
specifikace rozsahu a způsobu jako profesionálovi znalému zahradnické práce, tento měl postupovat  
s péčí odpovídající odborným znalostem, neboť po provedení zásahu již nelze následky poškození odčinit. 
Ze správního spisu plynou tyto skutečnosti: 
Opatřením ze dne 11. 4. 2011 zahájila Česká inspekce životního prostředí s žalobcem řízení o správním 
deliktu. Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2011, čj. ČIŽP/49/OOP/SR01/ 14806.007/11/VMK byla žalobci 
uložena pokuta ve výši 100.000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000 Kč. 
K odvolání žalobce bylo toto rozhodnutí zrušeno rozhodnutím žalovaného ze dne 27. 9. 2011, č.j. 
1175/580/11,72212/ENV, sp. zn. 00372/A-10, a věc byla České inspekci životního prostředí vrácena  
k novému projednání. 
Následným rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 12. 1. 2012, č.j. 
ČIŽP/49/OOP/SR01/1104806.021/12/VMK, byla žalobci uložena pokuta 90 000,- Kč a povinnost  
k náhradě nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč, neboť příliš radikálním řezem provedeným v lednu 2011 
poškodil 28 ks jasanu ztepilého v ulicích Dr. M a Mjr. N. v O. – H. Šetřením správního orgánu prvního 
stupně bylo u uvedených dřevin zjištěno odstranění převážné části koruny, tj. zásah do větví I., II. i III. řádu, 
který znamená závažné snížení ekologické, mikroklimatické, hygienické i estetické funkce dřevin. Ořez byl 
proveden dle objednávky Statutárního města Ostravy. 
Žalobci byl dále vytýkán velký průměr řezných ran, které navíc nebyly ošetřeny. Prosychání stromových ran 
usnadňuje průnik patogenních organismů a snižuje vitalitu rostliny. Řez sesazovací, provedený žalobcem, 
může být důvodný u dřevin napadených dřevokaznými houbami, předmětné stromy však nejevily známky 
napadení ani přítomnosti dutin. Jasan jako dřevina dlouhověká se tímto řezem neupravuje. 
Již správnímu orgánu prvního stupně bylo zřejmé, že dřeviny obrostou sekundární korunou, to však 
nepovažuje za přínos zásahu, když úmyslné zapěstování sekundárních korun označuje za nouzové řešení 
výjimečných situací. Tento porost se totiž vyznačuje nižší vitalitou a horším ukotvením, když mezi 
jednotlivými výhony nefunguje hormonální regulace (kontrola vyváženosti). 
Správní orgán má z uvedených důvodů za to, že pokud by v daném případě skutečně redukční řez měl být 
nezbytný, lepším řešením by bylo pokácení jasanů a vysazení nových malokorunních dřevin. Stávající 
dřeviny totiž budou v současné situaci požadovat doživotní péči a pravidelnou redukci, ani tříletá žalobcem 
přislíbená péče tak není dostatečná. 
Při stanovení výše pokuty bylo vycházeno z vysoké závažnosti protiprávního jednání žalobce, který by ve 
své podnikatelské praxi měl ctít elementární pravidla zahradničení, a ze způsobení středně vysoké újmy. 
Tu správní orgán spatřuje v rozsahu provedeného ořezu a z toho plynoucí ztráty účelu rostlin. 
Proti rozhodnutí ČIŽP podal žalobce odvolání, ve kterém uvedl, že mu nebylo prokázáno poškození ani 
zničení stromů, obnova funkcí dřevin nastane s růstem sekundární koruny. Žalovaný si před rozhodnutím 
o odvolání žalobce vyžádal odborné posouzení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR stran typu ořezu ve 
vztahu ke zdravotnímu stavu dřevin, provedení řezu a jeho následků. Uvedený správní orgán se vyjádřil 
tak, že ořez „na kostru“ není standardně užíván, v daném případě není ani odůvodněn postavením stromu 
vůči domům a s tím souvisejícími světelnými podmínkami. Typ ořezu nemůže odůvodnit ani stav dřevin, 
neboť se jedná o stromy mladé bez suchých a polámaných větví. Ořez byl navíc proveden neodborně,  
v některých případech došlo k ořezu pouze z estetických důvodů (snaha o zachování jednotného tvaru 
korun), vzniklé řezy o průměru až 25 cm jsou pro strom životně nebezpečné, mohou vést ke vzniku dutin a 
narušení stability koruny. Trvalé snížení estetické funkce spočívá v tom, že v období mimo vegetaci 
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zůstanou patrné pahýly a rány vzniklé při ořezu. Došlo k narušení rovnováhy mezi kořenovým systémem a 
objemem koruny, pročež silná regenerační schopnost dřevin způsobila rychlou obnovu objemu koruny. 
Pokud by se však obvodový řez vedl šetrně, došlo by k zahuštění vnitřní části koruny a objem by se 
rapidně nezvětšil. 
Žalobce se jako odvolatel k odbornému posouzení vyjádřil tak, že vyzvedl fakt nepříliš výrazného snížení 
estetické funkce dřevin v době vegetační a rychlou obnovu objemu korun stromů. Z uvedeného dovozuje 
svou nevinu a nezákonnost rozhodnutí ČIŽP. 
Žalované ministerstvo v rozhodnutí dospělo k jednoznačnému závěru o trvalém a podstatném snížení 
ekologických funkcí žalobcem upravených dřevin. Vyšlo z popisu a fotodokumentace lokality, odborného 
vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR i odborného hodnocení ČIŽP. Vyzvedlo hledisko životnosti 
dřevin, kterou provedený zásah zcela bezdůvodně zkrátil, a tím i snížení jejich ekologické funkce, když 
tento dopad se neprojeví bezprostředně. Velké řezné rány omezují vitalitu i stabilitu dřeviny, a proto 
vytvoření sekundární koruny a následná péče nemůže dostatečně kompenzovat důsledky ořezu. 
Estetická hodnota dřevin je odvozována od velikosti listové plochy, tvaru koruny, vitality a zdravotního 
stavu. Způsobil-li odvolatel (žalobce) ořezem změnu přirozeného tvaru koruny a zhoršení stavu dřevin, 
nelze pouhé sezónní zarostení pahýlů uřezaných větví považovat za zachování estetické hodnoty 
stromořadí. 
S ohledem na umístění dřevin na travnaté ploše parku, 3,5 m nebo 6,5 m od bytových domů nelze 
radikální řez omlouvat ani světelnými podmínkami. Stejně tak údajné neodborné odstranění jednotlivých 
větví v dolní části koruny neodůvodňuje ořez větví po celém obvodu koruny. 
Snížení pokuty pak žalovaný odůvodnil tím, že předmětné dřeviny v následujících letech vytvoří sekundární 
koruny, což ve vegetačním období povede ke zmírnění následků ořezu na snížení estetické funkce dřevin.  
 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Soud předně konstatuje, že se ve správním řízení soudním může zabývat toliko konkrétními námitkami 
žalobce, směřujícími proti konkrétním závěrům, které učinil žalovaný. Žalobce ve své žalobě (stejně jako 
ve svých podáních ve správním řízení) znovu opakuje, že se necítí vinen žádným poškozením dřevin, 
upozorňuje na to, že estetická funkce korun byla snížena jen do doby nového obrostu, nenamítá však 
žádné konkrétní pochybení správního řízení. Je v prvé řadě povinností správních orgánů, aby se vyrovnaly 
se všemi návrhy a námitkami, které žalobce v průběhu správního řízení uplatnil, soud pak přezkoumává  
(v mezích uplatněných žalobních bodů) pouze způsob, jak se s těmito námitkami správní orgány vyrovnaly. 
Námitky žalobce nevyvrací argumenty, na kterých je napadené rozhodnutí postaveno, ba ani nenabízí jiný 
náhled na věc. Žalobce setrvává na svém původním stanovisku, které bez reflexe proběhlého řízení 
opakuje, a ze kterého pouze plyne, že jiné než vlastní názory na problematiku nerespektuje. Soud po 
přezkoumání žalobních tvrzení dospěl k závěru, že námitky žalobce nejsou důvodné. 
Dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, pokud 
se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Dle ust. § 88 odst. 1 
písmena c) téhož zákona uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 1 000 000,- Kč právnické osobě 
nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že 
poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. 
Dle ust. § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (ve znění účinném do 14. 7. 2013) je poškozování a ničení 
dřevin rostoucích mimo les nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických 
a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. 
Jak plyne ze shora uvedených rozhodnutí žalovaného, k zachování všech dřevin přes provedení 
nepřiměřeně rozsáhlého a nevhodného ořezu bylo přihlédnuto (viz i zjištění v protokolu z místního 
ohledání č.j. ČIŽP/49/OOP/SR01/1104806.014/11/VMK). Ve smyslu shora označených odborných 
stanovisek se však žalovaný s tímto závěrem správně nespokojil, když nemohl odhlédnout od vlastností 
sekundárních korun a dopadů ořezu s velkým průměrem řezných ran větví. Rozhodnutí žalovaného 
správně reflektuje odborné botanické názory stran nižší kvality sekundárního obrostu, snížení vitality 
dřevin a možné další zhoršení stavu dřevin po té, kdy řezné rány nebyly bezprostředně po zásahu ošetřeny. 
Žalobce jako odborník podnikající v příslušném odvětví by měl znát zdravé postupy péče o dřeviny, a proto 
je pro soud až zarážející, jak abstrahuje ve svůj prospěch od všech aspektů prořezu dřevin. 
Žalovaný ve svém rozhodnutí vyšel z celého obsahu spisu a všech zjištění tam uvedených, jeho závěru  
o skutkovém stavu není čeho vytknout. Ježto i potenciální opětovné zvýšení estetické funkce dřevin ve 
vegetačním období bylo při rozhodování o odvolání ve správním řízení zohledněno (snížením pokuty), 
neobstojí ani žalobcova druhá námitka. K navrhovanému snížení pokuty z důvodu, že žalobce o dřeviny 
dále pečuje a že jejich ořez provedl na žádost správce zeleně, lze opět odkázat na správní rozhodnutí.  
Rozsah a způsob provedení ořezu závisel na úvaze žalobce, když v zadání správce zeleně nebyl 
specifikován. Lze očekávat, že žalobce se zakázky zhostí s péčí a odbornými znalostmi podnikatele ve 
svém oboru. Případnou odpovědnost objednatele za správní delikt nepřísluší soudu v tomto řízení 
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zkoumat a pro posouzení žalobou napadeného rozhodnutí není tato otázka nijak rozhodná, předmětem 
posouzení je totiž výhradně odpovědnost žalobce za projednávaný správní delikt. 
V daném případě se jednalo o poškození 28 kulovitých jasanů, nevratné snížení jejich vitality a vyvolání 
nutnosti zvýšené péče o ně. Jak plyne z obsahu spisu, jednání se dopustil žalobce, toto nepopíral. Pokuta 
za správní delikt mohla být stanovena až ve výši jednoho milionu korun. Správním orgánem sníženou 
peněžní sankci 2 500,- Kč za jednu dřevinu, tj. celkem 70 000,- Kč, považuje soud spíše za symbolickou, 
když žalobce prokázal zcela nevhodnou svévoli při plnění objednávky správce zeleně. Žalobce evidentně 
nedisponuje potřebnými odbornými znalostmi, přesto je pokuta stanovena na dolní hranici sazby trestu, 
její výše nedosahuje ani obnosu, který žalobce za zakázku obdržel, nemůže pro něj tedy mít likvidační 
charakter.  
Preventivní úloha postihu nespočívá jen v účinku vůči žalobci. Postih musí mít sílu odradit od 
nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; tento účinek pak 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 (viz 
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2004, čj. 10 Ca 250/2003-48, publikován pod č. 
560/2005 Sb. NSS). 
Protože žalobce navrhl, aby soud uloženou pokutu za správní delikt ve výši 70 000,- Kč jakožto zjevně 
nepřiměřenou přiměřeně snížil, zabýval se soud i tím, zda je namístě v daném případě nahradit správní 
uvážení správního orgánu užitím moderačního práva soudu. 
Jak již judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30. 11. 2005, čj. 1 As 30/2004-82, takový zásah 
do uvážení správního orgánu je zásahem dovoleným, umožněným soudu ustanovením § 78 odst. 2 s. ř. s., 
kde soud se chová jako správní orgán a může zasáhnout do výše trestu jako by jej uděloval sám. Tím, že 
trest soud sníží či od něj upustí, nezpochybňuje závěr správního orgánu o tom, že žalobce porušil zákon a 
dopustil se správního deliktu. 
Městský soud v Praze dospěl v daném případě k závěru, že uložená pokuta ve výši 70.000,- Kč není 
pokutou zjevně nepřiměřenou, nýbrž pokutou, která odpovídá danému porušení zákona i zákonnému 
rozpětí stanovenému v ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona, dle něhož lze uložit za skutkovou podstatu 
správního deliktu, kterého se žalobce dopustil, pokutu až do výše 1.000.000,- Kč. Jde tedy o pokutu 
uloženou takřka na samé dolní hranici zákonné sazby. Všechny polehčující okolnosti, na něž žalobce 
poukazuje, byly při rozhodování vzaty v úvahu – tj. především to, že žádná z žalobcem poškozených dřevin 
neuhynula a že vytvořily sekundární koruny. Na druhé straně je třeba vzít do úvahy i značný počet 
poškozených dřevin a fakt, že žalobce je osobou podnikající v oboru zahradnictví. 
Smyslem a účelem moderace (§ 78 odst. 2 s. ř. s.) není hledání „ideální“ výše sankce soudem místo 
správního orgánu, ale její korekce v případech, že by sankce, pohybující se nejen v zákonném rozmezí a 
odpovídající i všem zásadám pro její ukládání a zohledňující kritéria potřebná pro její individualizaci, 
zjevně neodpovídala zobecnitelné představě o adekvátnosti a spravedlnosti sankce. V případě sankcí  
z obecných hledisek méně závažných proto bude moderace sankce zpravidla vzácnější než v případě 
sankcí výrazných (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2012, čj. 7 As 22/2012-23). 
Vzhledem k absolutní výši uložené sankce v projednávaném případě (70.000,- Kč) a k jejímu poměru  
k maximální zákonem stanovené výši, kterou bylo možno za projednávaný delikt uložit (1 mil. Kč), soud 
nedospěl k závěru, že by se jednalo o shora vymezený případ, kdy by soud měl k moderaci uložené pokuty 
přistoupit, tedy že by se jednalo o pokutu zjevně nepřiměřenou okolnostem projednávaného případu.  
(…) 
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BB..  OOcchhrraannaa  lleessaa  
 

47 
 
I. Ochrana lesa z hlediska trestního práva 
II. Trestní stíhání fyzických osob za protiprávní vytěžení lesního porostu  
III. Trestní odpovědnost  právnických osob za nedovolenou mýtní těžbu dřevin 
 
k ustanovení § 12 odst. 1 a odst. 2, § 114 odst. 2, § 229 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 31 odst. 1, § 32, § 33 odst. 3 zákona č.  289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů 
k ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Cílem popsaného jednání všech spoluobviněných bylo dosažení rychlého zisku vytěžením 
dřeva nacházejícího se na předmětném lesním pozemku, a to bez ohledu na to, že lesní porost 
na něm stojící nedosáhl věku 80 let, jak vymezuje lesní zákon, a s cílem vyhnout se 
povinnostem stanoveným lesním zákonem, zejména povinnosti obnovy lesa po jeho vytěžení. 
Přitom je zjevné, že tímto způsobem se fyzické osoby, které fakticky činily právní jednání, která 
po právně formální stránce byla z hlediska právního přičtena osobám právnickým, pokoušely 
vyhnout režimu jak lesního zákona, tak postihu podle trestních předpisů. 
 
II. Soudy obou stupňů však pominuly, že reálně právní jednání a další činnosti ve věci činili 
všichni obvinění, přičemž uvedené obchodní společnosti zde figurovaly jako jejich zástěrka. Pro 
posuzovanou věc je příznačné, že W. S., a. s., je společností s jediným akcionářem a AAA  s. r. o. 
společností s jediným společníkem. Soudy obou stupňů však při svém rozhodování pominuly  
z tohoto pohledu významné ustanovení § 114 tr. zákoníku a souvislosti z něho vyplývající. V tom 
se Nejvyšší soud bezezbytku identifikoval s argumentací nejvyššího státního zástupce  
v podaném dovolání.  
 
III. Zákonné podmínky pro vyvození trestní odpovědnosti obviněného P. L. (jakožto fyzické osoby) 
za trestný čin zneužívání vlastnictví podle § 229 tr. zákoníku v postavení hlavního pachatele, 
nemohly být nikterak ovlivněny právní úpravou, týkající se výlučně  trestní odpovědnosti 
právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.  
 
IV. Jednání všech obviněných bylo vedeno cílem dosažení rychlého zisku vytěžením lesního 
porostu na dotčeném pozemku a zároveň se (jako fyzické osoby) chtěli vyhnout svým 
povinnostem vyplývajícím z lesního zákona, a proto nemůže být takové jednání v souladu se 
zákonem. Dovedeno ad absurdum, pokud by všechny obchodní společnosti jednaly uvedeným 
způsobem s poukazem na to, že v § 229 tr. zákoníku je stanoven jako speciální subjekt fyzická 
osoba, a takové jejich jednání by nebylo postihováno jako protiprávní a trestní zákonem 
sankcionované jednání, vedlo by to k nevyhnutelnému poškození lesů v celé České republice 
jejich beztrestným vykácením. 
 
V. Takto splněným zákonným podmínkám pro vyvození trestní odpovědnosti všech tří 
obviněných rozhodně nebrání povinná zdrženlivost při uplatňování prostředků trestního práva, 
kdy je kritérium společenské škodlivosti případu doplněno principem „ultima ratio“. 
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(Rozsudek Nejvyššího  soudu v Brně ze dne 13. srpna 2014, č.j. 8 Tdo 654/2014 – 20, dostupný 
na www.nsoud.cz) 
  
Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 14. 10. 2013, sp. zn. 4 T 206/2013, podle § 314c odst. 1 
písm. a) tr. ř., za použití § 188 odst. 1 písm. c) tr. ř. a § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř., zastavil trestní stíhání 
obviněných J. Š., P. L. a J. E. pro skutek spočívající v tom, že „všichni obvinění v úmyslu vymýtit les a 
ponechat jej bez obnovy, uložené jim lesním zákonem, jednali tak, že: obviněný J. Š. nejprve zaplatil svými 
480 000,- Kč nákup lesního pozemku  v k.ú. N. H., okres O., o výměře 11 917 m2, se smrkovým porostem 
ve stáří okolo 74 let, a to pro společnost Wood-Steel a. s., jež se stala vlastníkem pozemku, po předchozí 
dohodě s obviněným P.L. a obviněnou J. E., ovládajícími a jednajícími za tuto společnost, když obviněná  
J. E. podepsala za společnost Wood-Steel a. s. ke koupi potřebné listiny dne 3. 10. 2012, poté zadal těmto 
obviněným za úplatu přibližně 70 000,- Kč vytěžení dřeva z pozemku spolu s vyřízením částečného 
povolení k těžbě sloužícímu k zastření plánované mýtní těžby, když žádost o povolení výchovné těžby poté 
podepsala dne 23. 10. 2012 obviněná J. E., poté dne 14. 11. 2012 podali katastrálnímu úřadu k zápisu 
kupní smlouvu, kterou pozemek kupuje nemajetná společnost AAA Stavebně obchodní s. r. o. za  
180 000,- Kč, když tuto kupní smlouvu podepsala za prodávajícího obviněná J. E. a za kupujícího obviněný 
P. L., aby se tak předem zbavili povinnosti obnovy vytěženého lesa a když jim nebyla výchovná těžba 
povolena, což zjistili 15. 11. 2013, obviněný P. L. s vědomím obviněné J. E. zajistil na pátek až neděli  
16. 11. – 18. 11. 2012 obsluhu a stroj k těžení dřeva, jenž měl pronajatý od R. O., a u J. N. objednal na 
pondělí 19. 11. 2012 vývoz dřeva z lesa, které měl obviněný J. Š. následně prodat, aby se mu tak vyplatily 
peníze vložené do nákupu pozemku, a poté došlo neznámou osobou ke strojnímu vytěžení pozemku  
v době od 16. 11. do 18. 11. 2012 a odvozu dřeva v hodnotě 560 000,- Kč bylo zabráněno dne 19. 11. 
2012 ráno náhodně po ohlášení neoprávněné těžby zaměstnancem společnosti hospodařící jako nájemce 
na pozemku Policii ČR, když všichni obvinění takto jednali od počátku s vědomím, že dřevo nesmí těžit, 
neboť stromy jsou mladší 80 let a již vůbec ne holosečně, a později jednali přes zákaz, byť jen výchovné 
těžby, a zejména od počátku chtěli poškodit zájem na ochraně lesa a přírody, k čemuž vymýcením 
pozemku došlo, neboť tento vymýcený nehodlali jakkoliv obnovit, když tak jednali s vědomím, že porušují 
lesní zákon č. 289/1995 Sb., zejména jeho ustanovení hlavy páté, a to například ustanovení § 31 odst. 1, 
které vlastníkům lesa ukládá povinnost obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a 
vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo 
plnění funkcí lesa, dále svým jednáním obešli ustanovení § 32 téhož zákona, které ukládá vlastníkovi lesa 
vícero povinností k jeho ochraně, dále provedli těžbu v rozporu s ustanovením § 33 odst. 3 téhož zákona a 
v rozporu s odst. 4 téhož paragrafu, který zakazuje úmyslnou mýtní těžbu porostů mladší 80 let, rovněž si 
byli vědomi, že ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zhoršili stav 
životního prostředí svou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy (lesní zákon),“  neboť dospěl  
k závěru, že skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci.  
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Olomouci s takovým rozhodnutím nesouhlasil a podal 
proti němu stížnost, o níž Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl usnesením ze dne 20. 12. 
2013, sp. zn. 2 To 274/2013, tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.  
Nejvyšší státní zástupce (dále též „dovolatel“) s takovým rozhodnutím soudu druhého stupně nesouhlasil a 
podal proti němu dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) alinea druhá tr. ř., 
neboť je přesvědčen, že usnesením soudu druhého stupně bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného 
opravného prostředku proti usnesení soudu prvního stupně uvedenému v § 265a odst. 2 písm. c) tr. ř. a  
v řízení předcházejícím byly dány důvody dovolání uvedené v § 265b odst. 1 písm. f) a g) tr. ř., jelikož došlo 
k zastavení trestního stíhání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí a rozhodnutí soudu 
prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení skutku.  
V úvodu svého podání dovolatel uvedl, že trestní zákoník vychází ze zásady individuální odpovědnosti 
fyzických osob. Z hlediska zákonných podmínek pro vyvození trestní odpovědnosti fyzické osoby za přečin 
zneužívání vlastnictví potom v § 229 stanoví požadavek speciálního postavení jeho pachatele, které 
spočívá v jeho vlastnickém vztahu k předmětu útoku. Přestože takové právní postavení k rozhodné době 
vymýcení lesa nesvědčilo žádné z obviněných fyzických osob, resp. jím disponovala pouze právnická 
osoba, a to společnost AAA Stavebně obchodní s. r. o., nelze na straně druhé přehlédnout, že taková 
podmínka speciálního subjektu trestného činu podle § 229 tr. zákoníku, byla v daném případě splněna. 
Stalo se tak za pomoci právní fikce ve smyslu § 114 odst. 2 tr. zákoníku, neboť obviněný P. L. jednal  
v postavení zmocněnce takové právnické osoby. Proto byly splněny podmínky přímé aplikace tohoto 
ustanovení zvláštní části trestního zákoníku přímo na fyzickou osobu jmenovaného obviněného, i když 
uvedený znak jeho speciálního subjektu byl naplněn pouze ze strany právnické osoby, za kterou tento 
obviněný jednal.  
Podle nejvyššího státního zástupce je tedy zřejmé, že takto splněné podmínky pro vyvození trestní 
odpovědnosti obviněného P. L. (fyzické osoby) za trestný čin zneužívání vlastnictví podle § 229 tr. 
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zákoníku v postavení hlavního pachatele nemohly být nikterak ovlivněny právní úpravou, týkající se 
výlučně trestní odpovědnosti právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o TOPO“). Jestliže nalézací soud v uvedeném směru 
poukázal na komentované znění Trestního zákoníku II., zvláštní části, druhého vydání C. H. BECK 2012, 
str. 2299, bod V., vysv. č. 5, ve které se k výkladu znaků skutkové podstaty trestného činu zneužívání 
vlastnictví podle § 229 tr. zákoníku uvádí, že „trestný čin podle § 229 tr. zákoníku nemůže spáchat 
trestně odpovědná právnická osoba (viz taxativní výčet skutkových podstat v § 7 zákona o TOPO)“  
a s takovým výkladovým odkazem dovodil, že na straně žádného z obviněných není splněna podmínka  
v osobě pachatele tohoto trestného činu, pak zcela popřel výše uvedená pravidla trestní odpovědnosti 
fyzických osob. Navíc z jím poukazovaného výkladu subjektu trestného činu podle § 229 tr. zákoníku, je 
dovoditelné pouze tolik, že s odkazem na taxativní výčet ve smyslu § 7 zákona o TOPO nelze právnické 
osoby činit trestně odpovědnými za tento trestný čin, i když je jen otázkou času, kdy bude takto zakotvený 
princip speciality po vzoru zahraničních právních úprav nahrazen zásadou obecné odpovědnosti právnické 
osoby (srov. Trestní odpovědnost právnických osob, Komentář, C. H. BECK 2012, str. 146 a násl.).  
Podle dovolatele však podstatným pro posouzení dané věci zůstává, že o trestní odpovědnost právnické 
osoby – společnosti AAA Stavebně obchodní s. r. o. – tu v daném případě rozhodně nešlo, že na straně 
obviněného P. L. byly splněny podmínky pro vyvození jeho trestní odpovědnosti v postavení generálního 
zmocněnce speciálního subjektu podle § 229 tr. zákoníku za pomoci právní fikce ve smyslu § 114 odst. 2 
tr. zákoníku a že přisouzeným způsobem jednal v rámci svého zplnomocnění nakládat s předmětným 
lesním pozemkem jménem svého zmocnitele jako s věcí vlastní. Přitom vlastní věcí pachatele se rozumí 
věc, ke které má vlastnické právo on nebo je s ní oprávněn nakládat jako s vlastní (viz Trestní zákoník II., 
zvláštní část, druhé vydání C. H. BECK 2012 na str. 2297, bod II., vysv. č. 2, třetí odstavec). Na straně 
zbývajících spoluobviněných J. Š. a J. E. se pak jejich trestní odpovědnost za účastenskou formu 
součinnosti na jednání hlavního pachatele uvedeného trestného činu odvíjí od splněných podmínek § 114 
odst. 3 tr. zákoníku.  
Dovolatel dále uvedl, že nelze přisvědčit právní úvaze soudů, že jim ve vyvození trestní odpovědnosti 
obviněných bránil také nedostatek zjištění způsobeného trestného následku posuzovaného jednání  
v podobě poškození důležitého zájmu na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí, neboť ze závěrů 
znaleckého posudku nevyplynula žádná konkrétní specifikace a míra společenské škodlivosti dopadů 
posuzovaného jednání v uvedeném směru, došlo-li podle znalce toliko k rozšíření pravděpodobnosti 
ohrožení životního prostředí v lesním komplexu B., avšak stalo se tak při zachování možností přirozeného 
vývoje na daném stanovišti. Na uvedeném podkladě soudy uzavřely, že takto poukazovaná zjištění 
neodpovídají pojmu poškození důležitého zájmu zakládajícímu podmínku trestnosti podle § 229 tr. 
zákoníku. 
Nejvyšší státní zástupce k takové argumentaci uvedl, že z hlediska naplnění kvalifikačního znaku 
skutkové podstaty trestného činu podle § 229 tr. zákoníku, spočívajícím v „poškození důležitého zájmu“, 
se jeví nezbytným akcentovat, že účelem zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lesní zákon“), je podle § 1 stanovení předpokladů pro zachování lesa, péči o les a 
obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění 
všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Ze závěrů znaleckého posudku  
z oboru ochrany přírody, vypracovaného soudním znalcem Ing. Janem Musilem dne 28. 8. 2013, přitom 
vyplynulo, že v daném případě bylo neoprávněnou těžbou lesního pozemku na parcele v k. ú. N. H. 
poškozeno životní prostředí v lese, že předpoklady pro zachování lesa a pro plnění všech jeho funkcí a pro 
podporu trvale udržitelného hospodaření v něm byly ohroženy, že došlo k omezení celospolečenských 
funkcí lesa (stabilizační, bioprodukční, půdoochranné, rekreační) a provedená těžba měla charakter 
ohrožující stav lesního ekosystému tím, že zvýšila pravděpodobnost působení vlivů abiotických a 
biotických na stabilitu lesa. Přitom významný je zejména možný dopad na stabilitu okolních porostů 
biotickými a abiotickými činiteli (např. vítr, hmyzí škůdci), že došlo k dopadu na vlastní stanoviště  
z hlediska působení vody a její erozivní činnosti, když vliv této neoprávněné těžby na okolních porostech 
nelze vyloučit, vzniklá holoseč na lesním pozemku pod kótou Bradlo má dále vliv na společenstva nebo 
populace volně žijících živočichů nebo na společenstva planě rostoucích rostlin. V neposlední řadě se 
vlivem dalších holosečných prvků rozšířila pravděpodobnost výraznějšího ohrožení životního prostředí.  
Pokud jmenovaný soudní znalec v návaznosti na takto popsané dopady jednání obviněných poukázal na 
rozlohu zasaženého území (0,96 ha), jakož i na možnost přirozeného vývoje posuzovaného lesního 
komplexu spolu s takovými obnovnými zásahy vlastníků lesa, které by směřovaly ke struktuře lesa 
blízkému přírodě, a postavil se na stanovisko o zanedbatelném rozsahu ohrožení a poškození životního 
prostředí, nejvyšší státní zástupce v reakci na to uvedl, že i takto vyjádřená perspektiva přirozeného 
procesu obnovy neoprávněně vykáceného lesního pozemku v souladu s jeho původním funkčním určením 
(viz § 6 lesního zákona) si zcela zákonitě klade nezanedbatelné časové nároky v řádech desetiletí, po 
která nebude moci vykácený lesní pozemek sloužit svému hospodářskému a současně ani ochrannému 
účelu. Po tuto dobu tak nesporně není způsobilým plnit svoje přirozené funkce a tím se stává  
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v poukazovaném ohledu i neupotřebitelným, neboť posuzovaným způsobem zásahu nepochybně ztratil 
jak na své přírodní hodnotě, tak i na svém významu pro tvorbu životního prostředí a tedy pozbyl těch 
vlastností, pro které požívá zvláštní ochrany. V návaznosti na výklad pojmu „poškozující jednání“ (Trestní 
zákoník II., zvláštní část, druhé vydání C. H. BECK 2012 na str. 2297, bod II., vysv. č. 2) tak lze mít 
důvodně za to, že posuzovaným jednáním obviněných byla naplněna skutková podstata přečinu 
zneužívání vlastnictví podle § 229 tr. zákoníku i ve znaku „poškození důležitého zájmu“. 
Podle dovolatele takto splněným podmínkám pro vyvození trestní odpovědnosti obviněných rozhodně 
nebrání povinná zdrženlivost při uplatňování prostředků trestního práva, kdy je kritérium společenské 
škodlivosti případu doplněno principem „ultima ratio“. Pokud v této souvislosti oba soudy shledaly za 
postačující řešení otázky nápravy takto způsobeného dopadu posuzovaného jednání obviněných toliko na 
podkladě zjištění, že společnosti Wood-Steel a. s., byla v rámci správního řízení uložena sankce, kterou 
potvrdil i odvolací orgán Ministerstva životního prostředí, pak je z rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí, zn. ČIŽP/48/OOL/SR01/1301430.005/13OMV ze dne 2. 4. 2013, potvrzeného rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí, pod č. j. 34358/ENV/13,803/570/13 ze dne 22. 8. 2013, zřejmé, že se 
sice týká jednání na lesním pozemku s parcelním číslem k. ú. N.H., okres O., takové jednání však spočívá 
toliko v naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České 
inspekci životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČIŽP“), podle kterého jedná 
přestupce tak, že vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických 
činitelů. Při respektu k zásadě totožnosti skutku ve smyslu § 220 odst. 1 tr. ř. je z popisu správního 
deliktu, jak ve smyslu vytýkaného jednání, tak i z hlediska způsobeného následku v porovnání s popisem 
zažalovaného jednání zřejmé, že vyvození odpovědnosti za správní delikt pokrývá pouze dílčí část 
zažalovaného skutku, lze-li vůbec nalézt částečnou shodu v takových podstatných skutkových okolnostech 
jednání, rozhodného z hlediska řízení o přestupcích, a naproti tomu jednání, posuzovaného jako trestný 
čin. Touto otázkou se však soudy při posuzování podmínek subsidiarity trestní represe nezabývaly a 
především nevzaly v potaz, že jimi poukazovaná rozhodnutí orgánů státní správy při ochraně lesa 
nepostihují zažalované jednání hlavního pachatele obviněného P. L., na jehož spáchání participovala 
obviněná J. E. jako zástupkyně sankcionované obchodní společnosti Wood-Steel a. s., toliko  
v účastenském postavení.  
Z výše uvedených důvodů nejvyšší státní zástupce v závěru svého podání navrhl, aby Nejvyšší soud podle  
§ 265k odst. 1, 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu  
v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 20. 12. 2013, sp. zn. 2 To 274/2013, a usnesení Okresního soudu 
v Olomouci ze dne 14. 10. 2013, sp. zn. 4 T 206/2013, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušená 
rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,  
a dále postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a přikázal Okresnímu soudu v Olomouci, aby věc v potřebném 
rozsahu znovu projednal a rozhodl. 
K podanému dovolání se ve smyslu ustanovení § 265h odst. 2 tr. ř. vyjádřil prostřednictvím svého obhájce 
pouze obviněný J. Š. Obvinění P. L. a J. E. se nevyjádřili a zástupce společnosti TAGROS a. s., která je 
nájemcem předmětného pozemku, zaslal přípis, v němž (mimo vyslovení souhlasu s projednáním 
dovolání v neveřejném zasedání) uvedl, že dovolání ponechává bez vyjádření.  
Obviněný J. Š. prostřednictvím svého obhájce ve vyjádření k podanému dovolání uvedl, že se zcela 
ztotožňuje s rozhodnutími obou soudů nižších stupňů, že žalovaný skutek není trestným činem. Aplikace  
§ 114 odst. 3 tr. zákoníku je podle jeho názoru extrémním výkladem a nejsou zřejmé žádné objektivní 
důvody, které by ji umožňovaly a proč by k ní měl soud přistoupit. Přečin zneužívání vlastnictví podle  
§ 229 tr. zákoníku nespadá pod taxativně vymezené skutkové podstaty, za které lze právnické osoby 
stíhat. Dále podle jeho názoru nebyla naplněna skutková podstata uvedeného přečinu ve znaku 
„poškození důležitého zájmu“. Ze znaleckého posudku není zřejmé, že by došlo k poškození důležitého 
zájmu, když znalec uvádí, že lze hovořit pouze o možnosti poškození životního prostředí. K jeho tíži nelze 
přičítat skutečnost, že Česká inspekce životního prostředí posoudila správní delikt jako ohrožení nebo 
poškození životního prostředí v lesích tím, že byly vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických 
a abiotických činitelů. Proto je přesvědčen, že věc již byla řádně projednána ve správním řízení a za 
vytěžení lesa byla vlastníkovi lesa udělena pokuta.  
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že v této trestní věci je dovolání přípustné [§ 265a 
odst. 1, 2 písm. c) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. a) tr. ř.], v zákonné lhůtě a 
na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), přičemž splňuje i obsahové náležitosti dovolání  
(§ 265f tr. ř.).  
Protože dovolání lze podat jen z důvodů taxativně vyjádřených v § 265b tr. ř., Nejvyšší soud dále 
posuzoval, zda vznesené námitky naplňují dovolatelem uplatněné dovolací důvody, a shledal, že všechny 
shora uvedené námitky jsou pod uplatněné dovolací důvody podřaditelné.  
Jelikož Nejvyšší soud nedospěl k závěru, že by byly splněny zákonné podmínky pro odmítnutí dovolání 
podle § 265i odst. 1 tr. ř., přezkoumal podle odst. 3 tohoto ustanovení zákonnost a odůvodněnost těch 
výroků napadeného usnesení, proti němuž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z důvodů, uvedených  
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v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející. K vadám výroků, které nebyly 
dovoláním napadeny, Nejvyšší soud přihlížel, jen pokud mohly mít vliv na správnost výroků, proti nimž bylo 
podáno dovolání. Shledal přitom, že podané dovolání nejvyššího státního zástupce je důvodné a 
argumentace v něm obsažená správná a přiléhavá.   
Nejvyšší soud považuje na tomto místě za vhodné a potřebné – aniž by přitom současně činil podrobnou 
rekapitulaci posuzované věci – vyzdvihnout některé její významné skutečnosti.  
Z důkazů obsažených ve spise, jež měly oba soudy nižších instancí před svými rozhodnutími k dispozici, 
vyplývá, že obchodní společnost Wood-Steel a. s., je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem a 
jediným členem představenstva v rozhodné době byla obviněná J. E. Předsedou dozorčí rady této akciové 
společnosti byl v období od 12. 3. 2012 do 20. 8. 2013 obviněný P. L. (srov. výpis z obchodního rejstříku 
na č. l. 313 a vizitku na č. l. 40 spisu). Uvedená obchodní společnost jednající členem představenstva J. E. 
se stala na základě kupní smlouvy ze dne 4. 10. 2012 vlastníkem předmětného lesního pozemku  
s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 5. 10. 2012. Poté dne 23. 10. 2012 byla podána 
příslušnému orgánu státní správy žádost o částečné povolení k těžbě, kterou podepsala J. E. Dne 23. 4. 
2012 jmenovaná obchodní společnost jako zmocnitel jednající J. E. udělila plnou moc ke všem právním 
úkonům, a to i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu a správního řádu a 
veškerému zastupování společnosti při jednáních před orgány státní správy i ke všem úkonům s tím 
spojených na dobu od 23. 4. 2012 do 31. 12. 2012, zmocněnci P. L.   
Dne 5. 11. 2012 uzavřely obchodní společnost Wood-Steel a. s., jako prodávající, jednající J. E., a AAA 
Stavebně obchodní s. r. o., jako kupující zastoupena zmocněncem P. L. (na základě generální plné moci 
udělené mu R. B., jednatelem společnosti), kupní smlouvu o převodu předmětného pozemku.  
Dne 14. 11. 2012 byl podán návrh na vklad uvedené smlouvy ze dne 5. 11. 2012 do katastru nemovitostí. 
K provedení vkladu katastrálním úřadem ve prospěch kupující společnosti nedošlo z toho důvodu, že dne 
6. 12. 2012 Krajský soud v Hradci Králové vydal usnesení o nařízení předběžného opatření č. j. 39 Cm 
262/2012-37, kterým mimo jiné zakázal obchodní společnosti Wood-Steel a. s., nakládat s pozemkem   
v k. ú. N. H., které nabylo právní moci dne 28. 12. 2012 a vykonatelnosti dne 29. 12. 2012. V katastru 
nemovitostí zůstala zapsána jako vlastník obchodní společnost Wood-Steel a. s., za kterou však byl 
oprávněn jednat na základě plné moci P. L.  
 Vytěžení dřeva a jeho vývoz zajistil obviněný P. L., jenž opatřil nejprve na pátek 16. 11. 2012 až neděli  
18. 11. 2012 obsluhu a stroj na těžení dřeva a na pondělí 19. 11. 2012 vývoz dřeva z lesa. Počínal si tak 
jako osoba oprávněná jednat jak za Wood-Steel a. s., tak i za AAA Stavebně obchodní s. r. o., neboť byl 
zároveň zmocněncem obou dvou těchto společností (v prvém případě jej zmocnila J. E., ve druhém případě 
R. B.).  
Finanční prostředky pro koupi předmětného pozemku poskytl a prodej vytěženého dřeva měl uskutečnit 
obviněný J. Š..  
Ze skutečností shora uvedených (okolností případu, činností jednotlivých obviněných, časového sledu 
událostí) je zřejmé, že všichni tři spoluobvinění jednali velice sofistikovaným způsobem. Ačkoliv po 
formálně právní stránce byla jejich jednotlivá právní jednání činěna jménem právnické osoby (či 
právnických osob), je zřejmé, že tento způsob byl úmyslně zvolen fyzickými osobami v dané věci 
figurujícími a fakticky jednajícími jako zastírací úkon, aby jejich jednání byla z hlediska právního přičítána 
dotčeným osobám právnickým.  
Tím mělo být dosaženo toho, že povinnostmi stanovenými lesním zákonem neměly být zavázány dotčené 
fyzické osoby, nýbrž pouze dané obchodní společnosti, přičemž finálně měla tato povinnost zůstat na 
společnosti AAA Stavebně obchodní s. r. o. V jejích orgánech v rozhodné době nefiguroval osobně nikdo  
z obviněných, nýbrž pouze třetí osoba jednatel R. B., jenž zde evidentně působil v roli tzv. bílého koně.  
Tento scénář s použitím dvou subjektů, z nichž jeden je spojen s aktivy činnosti obviněných (tj. Wood-Steel 
a. s.) a druhý subjekt je spojen s pasivy (tj. AAA Stavebně obchodní s. r. o.), lze z hlediska trestního práva 
označit jako běžný.  
Je zřejmé, že cílem popsaného jednání všech spoluobviněných bylo dosažení rychlého zisku vytěžením 
dřeva nacházejícího se na předmětném lesním pozemku, a to bez ohledu na to, že lesní porost na něm 
stojící nedosáhl věku 80 let, jak vymezuje lesní zákon, a s cílem vyhnout se povinnostem stanoveným 
lesním zákonem, zejména povinnosti obnovy lesa po jeho vytěžení. Přitom je zjevné, že tímto způsobem 
se fyzické osoby, které fakticky činily právní jednání, která po právně formální stránce byla z hlediska 
právního přičtena osobám právnickým, pokoušely vyhnout režimu jak lesního zákona, tak postihu podle 
trestních předpisů.  
Soudy obou stupňů rozhodly způsobem výše uvedeným primárně na základě toho, že trestný čin podle  
§ 229 tr. zákoníku stanoví podmínku speciálního subjektu, tedy že trestného činu se musí dopustit fyzická 
osoba a že daný trestný čin není uveden ve výčtu podle § 7 zákona o TOPO. Přitom svá rozhodnutí opřely 
právě o shora popisované zjištění. Soudy obou stupňů však pominuly, že reálně právní jednání a další 
činnosti ve věci činili všichni obvinění, přičemž uvedené obchodní společnosti zde figurovaly jako jejich 
zástěrka. Pro posuzovanou věc je příznačné, že Wood-Steel a. s. je společností s jediným akcionářem a 
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AAA Stavebně obchodní s. r. o. společností s jediným společníkem. Soudy obou stupňů však při svém 
rozhodování pominuly z tohoto pohledu významné ustanovení § 114 tr. zákoníku a souvislosti z něho 
vyplývající. V tom se Nejvyšší soud bezezbytku identifikoval s argumentací nejvyššího státního zástupce  
v podaném dovolání.  
Také platný a účinný trestní zákoník vychází (obdobně jako jemu předcházející trestní zákon) ze zásady 
individuální odpovědnosti fyzických osob. Z hlediska zákonných podmínek pro vyvození trestní 
odpovědnosti fyzické osoby za přečin zneužívání vlastnictví potom ve svém § 229 stanoví požadavek 
speciálního postavení jeho pachatele, které spočívá v jeho vlastnickém vztahu k předmětu útoku. Ačkoliv 
takové právní postavení k rozhodné době vymýcení lesa nesvědčilo žádnému ze spoluobviněných 
(fyzických osob), resp. jím disponovala pouze právnická osoba, a to společnost AAA Stavebně obchodní  
s. r. o., nelze na straně druhé přehlédnout, že taková podmínka speciálního subjektu trestného činu 
zneužívání vlastnictví podle § 229 tr. zákoníku byla v posuzovaném případě splněna. Stalo se tak právě za 
pomoci právní fikce ve smyslu § 114 odst. 2 tr. zákoníku.  
Podle citovaného ustanovení platí, jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní 
vlastnosti, způsobilosti nebo postavení, postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou 
dány u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná. Tohoto ustanovení se užije i tehdy, 
a) jestliže k jednání pachatele došlo před vznikem právnické osoby, 
b) jestliže právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti právnické osoby, nebo 
c) je-li právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, neplatný nebo neúčinný. 
Podle odstavce 3 téhož ustanovení organizátorem, návodcem nebo pomocníkem trestného činu 
uvedeného v odstavcích 1 a 2 může být i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost nebo postavení tam 
vyžadované.  
Shora uvedené ustanovení v uvozovací větě odst. 2 slovy „postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo 
postavení jsou dány u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná“ upravuje právě situaci nastalou  
v posuzované věci. Z výše popsaného skutkového děje, který žádný ze soudů nižších stupňů ve svém 
rozhodnutí nezpochybnil, se totiž podává, že některé činnosti tam popisované uskutečnil obviněný P. L., 
přičemž byl oprávněn k jednání za obě dotčené obchodní společnosti v postavení jejich zmocněnce. Proto 
byly splněny podmínky přímé aplikace citovaného ustanovení přímo na fyzickou osobu tohoto obviněného, 
i když uvedený znak jeho speciálního subjektu byl naplněn pouze ze strany právnické osoby, za kterou 
tento obviněný jednal. Další činnosti pak uskutečnili spoluobvinění J. E. a J. Š. (u nichž je namístě uplatnit 
právě ustanovení § 114 odst. 3 tr. zákoníku, neboť jejich jednání odpovídá účastenství na trestném činu). 
Obviněná J. E. poskytla pro trestnou činnost akciovou obchodní společnost, jejíž byla jediným akcionářem 
a členem představenstva, a obviněný J. Š. (minimálně) poskytl finanční prostředky na uskutečnění celé 
akce.  
S dovolatelem je třeba souhlasit i v tom, že zákonné podmínky pro vyvození trestní odpovědnosti 
obviněného P. L. (jakožto fyzické osoby) za trestný čin zneužívání vlastnictví podle § 229 tr. zákoníku  
v postavení hlavního pachatele nemohly být nikterak ovlivněny právní úpravou, týkající se výlučně trestní 
odpovědnosti právnických osob podle zákona o TOPO. Pokud se soud prvního stupně v tomto směru 
odvolával na komentované znění Trestního zákoníku II., zvláštní části, druhého vydání C. H. BECK 2012, 
str. 2299, bod V., vysv. č. 5 (srov. výše) a s takovým výkladovým odkazem dovodil, že na straně žádného  
z obviněných není splněna podmínka v osobě pachatele tohoto trestného činu, pak zcela popřel výše 
uvedená pravidla trestní odpovědnosti fyzických osob. Navíc pak z jím poukazovaného výkladu subjektu 
trestného činu podle § 229 tr. zákoníku je dovoditelné pouze tolik, že s odkazem na taxativní výčet ve 
smyslu § 7 zákona o TOPO nelze právnické osoby činit trestně odpovědnými za tento trestný čin, i když je 
(zřejmě) jen otázkou času, kdy bude takto zakotvený princip speciality po vzoru zahraničních právních 
úprav nahrazen zásadou obecné odpovědnosti právnické osoby (k tomu srov. Trestní odpovědnost 
právnických osob, Komentář, C. H. BECK 2012, str. 146 a násl.).  
Nejvyšší soud je přesvědčen, že rozhodným pro posouzení předmětné věci zůstává, že o trestní 
odpovědnost právnické osoby – společnosti AAA Stavebně obchodní s. r. o. – tu rozhodně nešlo, že na 
straně obviněného P. L. byly splněny podmínky pro vyvození jeho trestní odpovědnosti v postavení 
generálního zmocněnce speciálního subjektu podle § 229 tr. zákoníku za pomoci právní fikce ve smyslu 
shora citovaného § 114 odst. 2 tr. zákoníku a že jednal způsobem popsaným v podané obžalobě (který 
žádný ze soudů nižších instancí nezpochybnil) v rámci svého zplnomocnění nakládat s předmětným 
lesním pozemkem jménem svého zmocnitele jako s věcí vlastní. Přitom vlastní věcí pachatele se rozumí 
věc, ke které má vlastnické právo on nebo je s ní oprávněn nakládat jako s vlastní (srov. shora odkaz na 
komentářovou judikaturu). Na straně zbývajících spoluobviněných J. Š. a J. E. se pak jejich trestní 
odpovědnost za účastenskou formu součinnosti na jednání hlavního pachatele uvedeného trestného činu 
odvíjí od splněných podmínek § 114 odst. 3 tr. zákoníku (rovněž srov. citaci shora).  
Jestliže již výše Nejvyšší soud konstatoval, že jednání všech obviněných bylo vedeno cílem dosažení 
rychlého zisku vytěžením lesního porostu na dotčeném pozemku a zároveň se (jako fyzické osoby) chtěli 
vyhnout svým povinnostem vyplývajícím z lesního zákona, nemůže být takové jednání v souladu se 
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zákonem. Dovedeno ad absurdum, pokud by všechny obchodní společnosti jednaly uvedeným způsobem 
s poukazem na to, že v § 229 tr. zákoníku je stanoven jako speciální subjekt fyzická osoba, a takové jejich 
jednání by nebylo postihováno jako protiprávní a trestním zákonem sankcionované jednání, vedlo by to  
k nevyhnutelnému poškození lesů v celé České republice jejich beztrestným vykácením.  
Nejvyšší soud nemohl přisvědčit ani právnímu závěru obou soudů nižších stupňů, že jim ve vyvození trestní 
odpovědnosti obviněných bránil také nedostatek zjištění způsobeného trestného následku posuzovaného 
jednání v podobě poškození důležitého zájmu na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí (jako 
zákonné podmínky trestnosti podle § 229 tr. zákoníku), který učinily ze znaleckého posudku, podle něhož 
nevyplynula žádná konkrétní specifikace a míra společenské škodlivosti dopadů posuzovaného jednání  
v uvedeném směru, došlo-li toliko k rozšíření pravděpodobnosti ohrožení životního prostředí v lesním 
komplexu B., avšak stalo se tak při zachování možností přirozeného vývoje na daném stanovišti.  
Také v tomto směru se Nejvyšší soud identifikoval s argumentací dovolatele, že z hlediska naplnění 
kvalifikačního znaku skutkové podstaty trestného činu zneužívání vlastnictví podle § 229 tr. zákoníku, 
spočívajícím v poškození důležitého zájmu, je třeba zdůraznit, že již podle § 1 lesního zákona je účelem 
zákona stanovení předpokladů pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, 
tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale 
udržitelného hospodaření v něm. Ze závěrů zmiňovaného znaleckého posudku přitom vyplynulo, že  
v daném případě bylo neoprávněnou těžbou lesního pozemku na parcele v k. ú. N.H. poškozeno životní 
prostředí v lese, že předpoklady pro zachování lesa a pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale 
udržitelného hospodaření v něm byly ohroženy, že došlo k omezení celospolečenských funkcí lesa 
(stabilizační, bioprodukční, půdoochranné, rekreační) a provedená těžba měla charakter ohrožující stav 
lesního ekosystému tím, že zvýšila pravděpodobnost působení vlivů abiotických a biotických na stabilitu 
lesa. Přitom významný je zejména možný dopad na stabilitu okolních porostů biotickými a abiotickými 
činiteli (např. vítr, hmyzí škůdci), že došlo k dopadu na vlastní stanoviště z hlediska působení vody a její 
erozivní činnosti, když vliv této neoprávněné těžby na okolních porostech nelze vyloučit, vzniklá holoseč na 
lesním pozemku pod kótou B. má dále vliv na společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo na 
společenstva planě rostoucích rostlin, a že vlivem dalších holosečných prvků se rozšířila pravděpodobnost 
výraznějšího ohrožení životního prostředí.  
Stejně tak se Nejvyšší soud zcela ztotožnil s názorem dovolatele, že pokud jmenovaný soudní znalec  
v návaznosti na takto popsané dopady jednání obviněných poukázal na rozlohu zasaženého území (0,96 
ha), jakož i na možnost přirozeného vývoje posuzovaného lesního komplexu spolu s takovými obnovnými 
zásahy vlastníků lesa, které by směřovaly ke struktuře lesa blízkému přírodě, a postavil se na stanovisko  
o zanedbatelném rozsahu ohrožení a poškození životního prostředí, pak i takto vyjádřená perspektiva 
přirozeného procesu obnovy neoprávněně vykáceného lesního pozemku v souladu s jeho původním 
funkčním určením (srov. § 6 lesního zákona) si zcela zákonitě klade nezanedbatelné časové nároky  
v řádech desetiletí, po která nebude moci vykácený lesní pozemek sloužit svému hospodářskému  
a současně ani ochrannému účelu. Po tuto dobu tak nesporně není způsobilým plnit svoje přirozené 
funkce a tím se stává v poukazovaném ohledu i neupotřebitelným, neboť posuzovaným způsobem zásahu 
nepochybně ztratil jak na své přírodní hodnotě, tak i na svém významu pro tvorbu životního prostředí a 
tedy pozbyl těch vlastností, pro které požívá zvláštní ochrany.  
Oba soudy nižších stupňů měly věnovat více pozornosti rovněž znaleckému posudku č. 12/2012 Ústavu 
pro hospodářskou úpravu Lesů Brandýs nad Labem, především v zodpovídaných otázkách vlivu těžby na 
stav lesa, stanoviště a okolní porosty, následné možné ohrožení nebo poškození biotickými a abiotickými 
činiteli, ohrožení nebo poškození funkcí lesa i výše vzniklé škody z vytěženého dřeva, resp. dřevní hmoty. 
Pokud by tak činily, musely by na základě obou znaleckých posudků dospět k závěru, že posuzovaným 
jednáním všichni spoluobvinění naplnili skutkovou podstatu přečinu zneužívání vlastnictví podle § 229  
tr. zákoníku i ve znaku „poškození důležitého zájmu“.  
S nejvyšším státním zástupcem lze souhlasit rovněž v tom, že takto splněným zákonným podmínkám pro 
vyvození trestní odpovědnosti všech tří obviněných rozhodně nebrání povinná zdrženlivost při uplatňování 
prostředků trestního práva, kdy je kritérium společenské škodlivosti případu doplněno principem „ultima 
ratio“.  
K tomu je zapotřebí uvést, že podle § 12 odst. 2 tr. zákoníku trestní odpovědnost pachatele  
a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých 
nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Z tohoto vymezení, které navazuje na 
zásadu zákonnosti vyjádřenou v § 12 odst. 1 tr. zákoníku, podle níž jen trestní zákon vymezuje trestné 
činy a stanoví trestní sankce, které lze uložit, plyne, že trestní represe, tj. prostředky trestního práva, je 
možné v konkrétní věci použít jen tehdy, když jde o společensky škodlivé jednání a uplatnění 
odpovědnosti podle jiného právního předpisu nepostačuje.  
Takto definovaným principem „ultima ratio“ je zajištěno, aby prostředky trestního práva byly použity 
zdrženlivě, především tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní. Tím je vyjádřena 
funkce trestního práva jako krajního prostředku ve vztahu k ostatní deliktní právní úpravě (správněprávní, 
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občanskoprávní, obchodněprávní apod.). Z uvedeného vyplývá, že trestnými činy mohou být pouze 
závažnější případy protispolečenských jednání, a to podle zásady, že tam, kde postačí k regulaci 
prostředky správního nebo civilního práva v širším slova smyslu, jsou trestněprávní prostředky nejen 
nadbytečné, ale z pohledu principu právního státu také nepřípustné. Ochrana majetkových vztahů má být 
v prvé řadě uplatňována prostředky občanského a obchodního práva a teprve tam, kde je taková ochrana 
neúčinná a kde porušení občanskoprávních vztahů svou intenzitou dosahuje zákonem předpokládané 
společenské škodlivosti, je namístě uvažovat o trestní odpovědnosti (v podrobnostech k tomu srov. nálezy 
Ústavního soudu například ve věcech sp. zn. II. ÚS 372/2003, I. ÚS 558/2001, I. ÚS 69/2006, I. ÚS 
541/2010, II. ÚS 1098/2010, dále celou řadu rozhodnutí Nejvyššího soudu a zejména stanovisko jeho 
trestního kolegia ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, publikované pod č. 26/2013 Sb. rozh. trest., 
z komentované literatury pak Šámal P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha :  
C. H. Beck, 2012, str. 117 a 118).  
Pokud v této souvislosti oba soudy nižších instancí shledaly za postačující řešení otázky nápravy 
způsobeného dopadu posuzovaného jednání obviněných v podstatě jen na podkladě zjištění, že 
společnosti Wood-Steel a. s. byla v rámci správního řízení uložena sankce, kterou potvrdil i odvolací orgán 
Ministerstva životního prostředí, pak je třeba současně připomenout, že z rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí, ze dne 2. 4. 2013, zn. ČIŽP/48/OOL/SR01/1301430.005/13OMV, potvrzeného 
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, ze dne 22. 8. 2013, č. j. 34358/ENV/13,803/570/13, je 
zřejmé, že se sice týká jednání na lesním pozemku s parcelním číslem v k. ú. N. H., okres O., takové 
jednání však spočívá toliko v naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 4 písm. c) zákona  
o ČIŽP, podle něhož jedná přestupce tak, že vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých 
biotických a abiotických činitelů.  
V projednávané věci bylo třeba, aby oba soudy v závislosti na konkrétních skutkových okolnostech 
zhodnotily zvlášť pečlivě existenci společenské škodlivosti zjištěného jednání všech tří obviněných a 
hodnotily zejména povahu a rozsah jejich zásahu do chráněných zájmů. Pokud by tak činily, musely by 
dospět k závěru o potřebě uplatnění trestní odpovědnosti vůči nim a o nezbytnosti trestněprávních 
důsledků s ní spojených.  
Nejvyšší soud se ztotožnil i s  dovolatelovým  výkladem problematiky totožnosti skutku podle § 220 odst. 
1 tr. ř.. Z popisu správního deliktu, jak ve smyslu vytýkaného jednání, tak i z hlediska způsobeného 
následku v porovnání s popisem zažalovaného jednání je zřejmé, že vyvození odpovědnosti za správní 
delikt pokrývá pouze dílčí část žalovaného skutku, lze-li vůbec nalézt částečnou shodu v takových 
podstatných skutkových okolnostech jednání, rozhodného z hlediska správního řízení o přestupcích, a 
naproti tomu jednání, posuzovaného jako trestný čin. Touto otázkou se oba soudy nižších instancí při 
posuzování podmínek subsidiarity trestní represe vůbec nezabývaly a především nevzaly v úvahu, že jimi 
poukazovaná rozhodnutí orgánů státní správy při ochraně lesa nepostihují zažalované jednání hlavního 
pachatele obviněného P. L., na jehož spáchání participovala obviněná J. E. jako zástupkyně 
sankcionované obchodní společnosti Wood-Steel a. s. toliko v účastenském postavení.  
V této souvislosti Nejvyšší soud na okraj podotýká, že v dané věci není bez zajímavosti, že výše zmíněná 
uložená sankce (pokuta) není jedinou a osamocenou. Z obsahu trestního spisu je totiž zřejmé, že  
inspekce uložila mnoho dalších pokut, a to subjektům, v nichž figurovaly (zřejmě ne náhodou) i osoby, 
jejichž trestní odpovědnost je posuzovaná v tomto trestním řízení (ale objevuje se tam také společnost 
Wood-Steel a. s., a to v poměrně vysokých finančních částkách. Například na č. l. 585 spisu je obsaženo 
rozhodnutí, v němž Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, uložila 
společnosti Wood-Steel a. s. pokutu ve výši 1.500.000,- Kč za poškození životního prostředí nezákonnou 
těžbou dříví na svém lesním pozemku. Z přehledů správních řízení týkajících se obviněného J. Š. a 
subjektů personálně spojených s těžební činností Wood-Steel a. s. přitom plyne, že žádná z řady uložených 
pokut nebyla zaplacena.  
Z těchto podstatných důvodů Nejvyšší soud v souladu s názorem dovolatele shledal, že oba soudy nižších 
instancí učinily rozhodnutí spočívající na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném 
hmotně právním posouzení, čímž byl naplněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) alinea druhá  
tr. ř. ve spojení s dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť rozhodnutí o zastavení 
trestního stíhání obviněných je ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. l písm. f) tr. ř. 
rozhodnutím, pro které nebyly splněny podmínky stanovené zákonem.  
Nejvyšší soud proto z podnětu dovolání nejvyššího státního zástupce zrušil podle § 265k odst. 1 tr. ř. 
usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 20. 12. 2013, sp. zn. 2 To 274/2013,  
a rovněž jemu předcházející usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 14. 10. 2013, sp. zn.  
4 T 206/2013. Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušená 
rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.  
Po tomto rozhodnutí Nejvyšší soud podle § 265l odst. 1 tr. ř. věc přikázal Okresnímu soudu v Olomouci, 
aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, neboť již jeho rozhodnutím byla primárně založena 
nesprávnost a nezákonnost rozhodnutí o podané obžalobě.  
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Věc se tak vrací do stadia řízení před soudem prvního stupně, na němž bude, aby se zevrubně zabýval 
všemi argumenty v tomto usnesení obsaženými. Jen pro pořádek je pak vhodné připomenout, že podle  
§ 265s odst. 1 tr. ř. orgán činný v trestním řízení, jemuž věc byla přikázána k novému projednání a 
rozhodnutí, je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud, a je povinen 
provést úkony a doplnění, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.  
(…) 
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CC..  NNaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  
 

168 
 
I. Evideční listy o přepravě nebezpečných odpadů 
II. In dubio pro reo 
  
k ustanovení § 18 odst. 1 písm. k) a § 66 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 40 odst. 6 zákona č.  2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod 
k ustanovení § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů    
 

 
I. Ve vztahu k závěru o neposkytnutí úplných a pravdivých informací o tom, jakým způsobem 
žalobce naložil s nebezpečnými odpady, soud shledal důkazní deficit. Pokud jde o zbývající část 
sankcionovaného jednání, tedy o předložení neúplných evidenčních listů o přepravě 
nebezpečných odpadů, podřadily správní orgány toto jednání skutkové podstatě stanovené  
v § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, v tehdy účinném znění. Dle tohoto ustanovení bylo 
správním deliktem neumožnění výkonu kontrolní činnosti kontrolním orgánům nebo 
neposkytnutí pravdivých nebo úplných informací souvisejících s nakládáním s odpady. Toto 
ustanovení tak upravovalo pořádkový delikt; jeho účelem bylo eliminovat bránění nebo 
ztěžovaní kontroly kontrolním orgánům. Nemůže tak dopadat na porušení hmotněprávních 
norem. 
 
II. Rozsah dokazování tak dle názoru zdejšího soudu neumožňuje postavit – jak požaduje zásada 
in dubio pro reo – nad vší rozumnou pochybnost najisto, že se žalobce dopustil jednání majícího 
znaky skutkové podstaty vytýkaného správního deliktu spočívajícího v neposkytnutí pravdivých 
nebo úplných informací souvisejících s nakládáním s odpady. Je třeba zdůraznit, že posuzovaná 
věc je věcí trestního práva (byť v širším smyslu). Odpovědnost za spáchání správního deliktu 
nelze dovodit na základě pouhé míry pravděpodobnosti zjištěného skutkového stavu.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. května 2014, č.j. 3 A 181/2011-41) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání 
proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha, ze dne 2. 2. 2011, č. j. 
ČIŽP/41/OOH/SR01/1007865.003/11/PZK. Tímto rozhodnutím byla žalobci uložena pokuta ve výši  
250 000 Kč za správní delikt podle § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, tedy za to, že žalobce 
předložil neúplné evidenční listy o přepravě nebezpečných odpadů a neposkytl úplné a pravdivé informace 
o tom, jakým způsobem naložil s nebezpečnými odpady, a tím porušil povinnost stanovenou v § 18 odst. 
1 písm. k) téhož zákona.  
V prvním žalobním bodu žalobce namítá nedostatečné zjištění skutkového stavu, neboť bez bližšího 
zdůvodnění nebyli vyslechnuti jím navrhovaní svědci, kteří měli doložit pravdivé vyplnění evidenčních listů 
o přepravě nebezpečných odpadů, a to 
1. pan K., který nebezpečný odpad odvážel na skládku v B.,   
2. pan G., bývalý vedoucí skládky v B., jenž přijetí nebezpečného odpadu na skládku potvrdil v evidenčních 
listech o přepravě nebezpečných odpadů.  
Ve druhém žalobním bodu žalobce namítá, že se vytýkaného správního deliktu nedopustil, neboť poskytl 
informace úplné a pravdivé. Pokud se přesto dopustil nějakého pochybení, jednalo se jen o formální 
nedostatky při vyplňování evidenčních listů. 
Ve třetím žalobním bodu žalobce brojí proti výši uložené pokuty; považuje ji za zjevně nepřiměřenou a 
likvidační. Žalobce poukazuje na to, že s ČIŽP v průběhu celého kontrolního šetření i správního řízení 
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spolupracoval a poskytoval jí pravdivě veškeré informace, že za přiložení řádně vyplněného evidenčního 
listu k zásilce nebezpečného odpadu je odpovědný odesílatel odpadu (a tedy nikoliv žalobce), že nebylo 
zohledněno, že žalobce nebyl v souvislosti s nakládáním s odpadem doposud trestán.  
Ve vyjádření k obsahu žaloby žalovaný připomíná, že žalobce byl pokutován za to, že neposkytl ČIŽP úplné 
a pravdivé informace o nakládání s odpady a neúplně vyplněné doklady vydával za doklady dostačující. 
Tato skutečnost je jednoznačně prokázána právě těmito neúplnými dokumenty. V tomto ohledu je 
evidentní, že žalobcem navržené výslechy svědků by na celé věci nemohly nic změnit – těžko si lze 
představit, že by se po provedení výslechu svědka chybějící údaje v požadovaných dokumentech nějakým 
zázrakem objevily. Právě tyto dokumenty mají sloužit k tomu, aby bylo známo, jak bylo s odpadem 
naloženo a kde skončil. Pokud by zákonodárce chtěl tyto skutečnosti dokladovat výpověďmi svědků, jistě 
by tento institut zavedl. Bylo proto jednoznačně uvedeno, že výslechy nebudou prováděny, protože by nic 
nezměnilo na závadnosti žalobcem předložených dokladů. 
K uložené sankci žalovaný uvádí, že musí plnit preventivní úlohu. Proto také musí být citelná a musí 
představovat takový zásah do majetkové sféry pokutovaného subjektu, aby byl do budoucna od 
závadného chování odrazen. Navíc žalovaný nesouhlasí s bagatelizováním daného provinění. Evidenční 
povinnosti jsou jedněmi ze základních v oblasti odpadového hospodářství a plní nezastupitelnou úlohu při 
kontrole toku odpadů. Neplnění těchto povinností není pouhým administrativním pochybením, ale 
představuje přímé ohrožení životního prostředí. V daném případě nebylo postihováno nepřiložení 
vyplněného dokladu k zásilce, ale neschopnost žalobce řádně vyplněnými dokumenty prokázat nakládání 
s odpady. Dále není pravda, že by nebyla zohledněna předchozí bezúhonnost žalobce. To je zjevné 
z prvoinstančního rozhodnutí, kde je toto výslovně uváděno jako polehčující okolnost. Závěrem žalovaný 
konstatuje, že žalobce ve správním řízení nedoložil jediný důkaz prokazující likvidační důsledky uložené 
sankce na jeho podnikání. Dle názoru žalovaného pouhá podnikatelská neschopnost pokutovaného 
subjektu nemůže být důvodem pro neuložení sankce.  
 
Městský soud v Praze posoudil věc takto: 
Podle § 18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech, ve znění účinném v době spáchání správního deliktu,  
i v době rozhodování žalovaného, provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen umožnit 
kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, 
poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 
Podle § 40 téhož zákona: 
§ 40 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů 
(1) Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede 
při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál 
provozovny. 
(2) Odesílatel odpadu je povinen 
a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, 
b) zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení 
přepravy do 10 dnů od jejího zahájení, 
c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci 
v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí 
nebezpečného odpadu. 
(3) Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením  
o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa 
zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí. 
(4) Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavců 1 až 3 po dobu 
nejméně 5 let. 
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vedení evidence odpadů při přepravě odpadů. 
Podle § 66 odst. 2 písm. a) téhož zákona pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, 
která nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení 
nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve 
stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo 
evidenci po stanovenou dobu nearchivuje. 
Podle § 66 odst. 2 písm. c) téhož zákona pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, 
která neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo úplné 
informace související s nakládáním s odpady. 
Podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady: 
§ 25 Způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů 
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(1) Účastníci přepravy nebezpečných odpadů vedou evidenci o přepravě nebezpečných odpadů na 
evidenčním listě uvedeném v příloze č. 26. 
(2) Evidence o přepravě nebezpečných odpadů se vede pro každou přepravu samostatně. 
Zdejší soud uvážil, že jednání, za něž byl žalobce pokutován, je dílem nedostatečně prokázáno, dílem bylo 
podřazeno pod nesprávnou skutkovou podstatu. 
Pokud jde o neposkytnutí úplných a pravdivých informací o tom, jakým způsobem žalobce naložil  
s nebezpečnými odpady, tvrdí žalovaný, že jediným možným důkazem jsou evidenční listy o přepravě 
nebezpečných odpadů, a že kdyby byly přípustné jiné důkazní prostředky, zákonodárce by to stanovil. 
Takové tvrzení však nemá oporu v právním řádu. Je třeba si uvědomit, že správní orgány aplikovaly 
skutkovou podstatu záležející v neposkytnutí úplných a pravdivých informací, nikoli záležející v řádném 
nevyplnění evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů (resp. v řádném nevedení odpadové 
evidence). Plně se tak uplatní obecné ustanovení § 51 odst. 1 věta první správního řádu, že k provedení 
důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou 
získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jinými slovy pravdivost a úplnost poskytnutých 
informací lze prokázat veškerými vhodnými důkazními prostředky (tj. např. i svědeckými výpověďmi).  
Z údaje obsaženého v evidenčním listě nelze bez dalšího usoudit na jeho pravdivost či nepravdivost. 
Naopak z pouhého obsahu odpadové evidence zpravidla bude možné usuzovat na její (ne)vedení  
v souladu s právními předpisy.  
Pokud tedy správní orgány přikročily k aplikaci skutkové podstaty záležející v neposkytnutí úplných a 
pravdivých informací, platí zde tedy konstrukce zcela opačná, než kterou dovozuje žalovaný. To znamená, 
že kdyby zákonodárce mínil v daném případě omezit škálu důkazních prostředků, musel by alespoň 
implicitně vyloučit použití § 51 odst. 1 věty prvé správního řádu. To však neučinil. 
V posuzované věci stálo proti sobě 
1. tvrzení žalobce podporované dopisem pana G. (bývalého zaměstnance společnosti X, na jejíž skládku 
měl žalobce umísťovat nebezpečný odpad), že nebezpečné odpady předal společnosti X na skládce v B., 
2. a tvrzení statutárních orgánů společnosti X, provozovatele skládky v B., o tom, že tato společnost žádné 
nebezpečné odpady od žalobce nepřevzala. Toto tvrzení je podporováno, avšak jen nepřímo a jen s určitou 
mírou pravděpodobnosti (tj. nikoli s jistotou), neúplně vyplněnými evidenčními listy o přepravě 
nebezpečných odpadů. 
Správní orgány neprováděly další dokazování a přiklonily se k druhému z uvedených tvrzení, aniž by bylo 
důkazně podpořeno výrazněji než tvrzení první. Rozsah dokazování tak dle názoru zdejšího soudu 
neumožňuje postavit – jak požaduje zásada in dubio pro reo – nad vší rozumnou pochybnost najisto, že se 
žalobce dopustil jednání majícího znaky skutkové podstaty vytýkaného správního deliktu spočívajícího  
v neposkytnutí pravdivých nebo úplných informací souvisejících s nakládáním s odpady. Je třeba 
zdůraznit, že posuzovaná věc je věcí trestního práva (byť v širším smyslu). Odpovědnost za spáchání 
správního deliktu nelze dovodit na základě pouhé míry pravděpodobnosti zjištěného skutkového stavu. Ve 
vztahu k závěru o neposkytnutí úplných a pravdivých informací o tom, jakým způsobem žalobce naložil  
s nebezpečnými odpady, tedy soud shledal důkazní deficit. Pokud jde o zbývající část sankcionovaného 
jednání, tedy o předložení neúplných evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů, podřadily správní 
orgány toto jednání skutkové podstatě stanovené v § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, v tehdy 
účinném znění. Dle tohoto ustanovení bylo správním deliktem neumožnění výkonu kontrolní činnosti 
kontrolním orgánům nebo neposkytnutí pravdivých nebo úplných informací souvisejících s nakládáním  
s odpady. Toto ustanovení tak upravovalo pořádkový delikt; jeho účelem bylo eliminovat bránění nebo 
ztěžovaní kontroly kontrolním orgánům. Nemůže tak dopadat na porušení hmotněprávních norem. 
Neúplné vyplňování evidenčních listů jakožto porušení hmotněprávní povinnosti tehdy bylo (a také dnes 
je) postižitelné podle jiné skutkové podstaty, a to podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech 
(nevedení evidence odpadů v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech;  
tj. s ohledem na danou věc může v úvahu připadat porušení § 40 tohoto zákona, § 25 a přílohy 26 
vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Správní orgány však na dané jednání chybně aplikovaly jinou právní normu  
[§ 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, v tehdy účinném znění]. Jinými slovy, porušení hmotněprávních 
povinností lze sankcionovat jako „klasický“ či „obecný“ správní delikt, porušení pořádkových povinností lze 
sankcionovat jen jako pořádkový delikt. V tomto směru tedy správní orgány – jak plyne z právě uvedeného 
– vedly rozlišovací linii nesprávně. 
Vzhledem k tomu, že neobstojí výrok (resp. jeho část) o odpovědnosti žalobce za správní delikt, stává se 
nadbytečným zabývat se navazujícím výrokem (resp. částí výroku) o uložení sankce. 
(…) 
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I. Uplatnění zásady ne bis in idem ve správním trestání 
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II. Absorpční zásada (absorpce sazeb) 
 
k ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76//2002 Sb.,  
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) a § 66 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a  
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 40 odst. 5 zákona č.  2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
k ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 25/ 2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
I. Zásada ne bis in idem přitom platí nejen pro činy patřící podle českého právního řádu mezi 
trestné činy, ale i pro činy spadající mezi přestupky či jiné správní delikty, a to ve všech 
kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. Nejvyšší správní soud přitom nemá pochyb  
o tom, že v projednávaném případě dotčené správní delikty mají takovou „trestněprávní 
povahu“, která vyžaduje možné uplatnění citované zásady. 
 
II. Česká inspekce životního prostředí jednání stěžovatele rozdělila podle účinnosti právních 
předpisů upravujících jeho činnost na období od 1. 1. 2007 do 8. 10. 2008 a od 8. 10. 2008 do 
29. 7. 2009. Tím došlo k porušení zásady ne bis in idem, neboť takto vymezená období se 
překrývají jedním dnem, kterým je 8. 10. 2008.  
 
III. Podstata absorpční zásady tkví v absorpci sazeb (tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). 
Sbíhající se delikty jsou tak postiženy pouze trestem stanoveným pro nejtěžší z nich, což při 
stejných sazbách pokut znamená, že správní orgán posoudí závažnost deliktu a úhrnný trest 
uloží podle sazby za nejzávažnější z těchto deliktů (závažnost pak nutno posuzovat především  
s ohledem na charakter individuálního objektu deliktu, tedy, zájem, proti kterému delikt 
směřuje a k jehož ochraně je příslušné ustanovení především určeno). Absorpční zásada se 
uplatní vždy, je-li ve společném řízení ukládána sankce za více přestupků témuž pachateli. 
Vzhledem k výše uvedenému se tyto podmínky uplatní analogicky i v případě ukládání sankce 
za správní delikty, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou správní delikty upraveny v jednom 
nebo ve více právních předpisech. Česká inspekce životního prostředí tedy mohla ve společném 
řízení vydat rozhodnutí, že se stěžovatel dopustil několika správních deliktů na úseku ochrany 
životního prostředí, ale při ukládání sankce bylo její povinností uplatnit absorpční zásadu a uložit 
sankci pouze za správní delikt nejpřísněji postižitelný.  
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 24. ledna 2014, č.j. 7 As 34/2013 - 29) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
        
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 3. 2013, č. j. 11 A 127/2010 - 70, zamítl žalobu (dále jen 
„stěžovatel“) proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) ze dne 19. 3. 2010, 
sp. zn. 336/530/10/15391, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) ze dne 22. 12. 2009, č. j. ČIŽP/44/IPP/SR01/0912057 
.010/09/UVH, v bodech A) až D), F) a G) a sankci uloženou pod bodem E zrušilo a řízení ve věci zastavilo. 
Rozhodnutím ČIŽP byla stěžovateli ve výroku I. uložena pokuta, a to pod bodem A) podle ust. § 37 odst. 4 
písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., (dále jen „zákon o integrované prevenci“), pokuta ve výši 500.000 Kč, 
pod bodem B) podle ust. § 66 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., (dále jen „zákon o odpadech“), pokuta ve 
výši 400.000 Kč, pod bodem C) podle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech pokuta ve výši 50.000 Kč, pod 
bodem D) podle ust. § 66 odst. 2 zákona o odpadech pokuta ve výši 20.000 Kč, pod bodem E) podle ust. 
§ 66 odst. 2 zákona o odpadech pokuta ve výši 150.000 Kč, pod bodem F) podle ust. § 5 odst. 3 zákona 
č. 25/2008 Sb., (dále jen „zákon o integrovaném registru“), pokuta ve výši 20.000 Kč a pod bodem  
G) podle ust. § 37 odst. 4 písm. a) zákona o integrované prevenci pokuta ve výši 300.000 Kč.  
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(…) 
Podle obsahu správního spisu byl stěžovatel v době od 1. 1. 2007 do 29. 7. 2009 provozovatelem zařízení 
s názvem „Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a mísení nebezpečných odpadů“. ČIŽP provedla kontroly 
tohoto zařízení dne 29. 7. 2009, 6. 8. 2009 a dne 11. 8. 2009. Těmito kontrolami bylo zjištěno porušení 
zákona o integrované prevenci, zákona o odpadech a zákona o integrovaném registru. Na základě 
výsledků těchto kontrol byly stěžovateli uloženy sankce za správní delikty. 
Pod bodem A) byla stěžovateli uložena pokuta podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona o integrované 
prevenci za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Konkrétně měl 
stěžovatel provozovat zařízení v rozporu s podmínkami 4.5, 4.9 a 2.3.2 integrovaného povolení vydaného 
Krajským úřadem Ústeckého kraje ze dne 17. 9. 2008 pod č. j. 449/ZPZ/07/IP-124/Rc. Podmínka 4.5 
integrovaného povolení stanovila povinnost provozovat zařízení v souladu se schváleným provozním 
řádem. V rozporu se seznamem odpadů, jenž je součástí provozního řádu, však byly do zařízení přijímány 
odpady, které podle tohoto seznamu povoleny nejsou. Vedle toho stěžovatel v rozporu s provozním řádem 
neprováděl u odpadů přijímaných přímo v zařízení zkoušky na chlór a u žádných z legálně převzatých 
odpadů do zařízení nebyl v období od 8. 10. 2008 do 29. 7. 2009 odebírán kontrolní vzorek, který by 
stěžovatel posléze archivoval do doby konečného zpracování odpadu. Dále stěžovatel v provozním deníku 
u způsobu popsaného nakládání s odpadem neuváděl v období od 8. 10. 2008 do 29. 7. 2009 katalogová 
čísla odpadu a jeho množství. Podle podmínky 4.9 integrovaného povolení musí být ke shromažďování 
odpadů použity vždy shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle § 5 vyhlášky 
žalovaného č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tuto podmínku měl stěžovatel porušit 
tím, že skladoval nebezpečný odpad v nádobách bez nezbytného označení patřičným katalogovým číslem 
a názvem shromažďovaného odpadu a jménem nebo příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 
shromažďovaného odpadu. Stěžovatel k tomu namítal, že odpady byly podle druhů ukládány v prostoru 
skladu na oddělených místech, která byla na zdi označena cedulí s údaji o odpadu a identifikačním listem 
odpadu s tím, že při předchozích kontrolách nebyl tento způsob skladování odpadů shledán 
nevyhovujícím. Podle podmínky 2.3.2 integrovaného povolení je nutno schválený havarijní plán uložit tak, 
aby byl dostupný v případě havárie. V době kontroly dne 29. 7. 2009 nebyl havarijní plán v zařízení 
stěžovatele, který k tomu uvedl, že se jednalo o nešťastnou shodu okolností. 
Pod bodem B) byla stěžovateli uložena pokuta podle ust. § 66 odst. 3 zákona o odpadech za porušení 
povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) citovaného zákona. Tohoto pochybení se stěžovatel dopustil 
tím, že v období od 1. 1. 2007 do 8. 10. 2008 v rozporu s provozním řádem přijímal odpady, které nebylo 
povoleno do zařízení přijímat, neprováděl u odpadů přijímaných přímo v zařízení zkoušku na chlór  
a u žádných z legálně převzatých odpadů do zařízení nebyl v období od 1. 1. 2007 do 8. 10. 2008 
odebírán kontrolní vzorek, který by byl posléze archivován. V provozním deníku u způsobu popsaného 
nakládání s odpadem neuváděl stěžovatel katalogová čísla odpadu a množství odpadu, s nímž bylo 
nakládáno.  
Pod bodem C) byla stěžovateli uložena pokuta za správní delikt podle ust. § 66 odst. 5 zákona  
o odpadech za porušení povinností uvedených v ust. § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) a v ust. § 44 odst. 1 
citovaného zákona. V době kontroly inspekce dne 29. 7. 2009 nebylo 62 shromažďovacích prostředků 
nebezpečných odpadů v zařízení stěžovatele označeno grafickým symbolem nebo nápisem „nebezpečný 
odpad“. Dále stěžovatel nezpracoval plán odpadového hospodářství původce odpadů, přestože mu  
v letech 2008 a 2009 (do 1. 10. 2009) vzniklo nadměrné množství nebezpečných odpadů. 
Pod bodem D) byla stěžovateli uložena pokuta za správní delikt podle ust. § 66 odst. 2 zákona  
o odpadech za porušení ust. § 18 odst. 1 písm. k) citovaného zákona, protože ke kontrole dne 29. 7. 2009 
nebyly ČIŽP poskytnuty úplné informace o provozu zařízení.  
Pod bodem F) byla stěžovateli uložena pokuta za správní delikt podle ust. § 5 odst. 3 zákona  
o integrovaném registru ve spojení s § 5 odst. 1 citovaného zákona za porušení ust. § 3 odst. 1 písm. a)  
a § 3 odst. 4 téhož zákona. Stěžovatel podle ČIŽP nesplnil ohlašovací povinnost do Integrovaného registru 
znečišťování a neohlásil přenosy nebezpečných odpadů, které překročily prahovou hodnotu. 
Pod bodem G) byla stěžovateli uložena pokuta za správní delikt podle ust. § 37 odst. 4 písm. a) zákona  
o integrované prevenci za správní delikt dle 37 odst. 1 písm. a) citovaného zákona za porušení povinnosti 
stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Tohoto pochybení se měl stěžovatel dopustit 
tím, že v roce 2009 bez ohlášení o plánované změně provozu provedl změnu zařízení spočívající v jeho 
rozšíření o dvě nadzemní nádrže, ve kterých soustřeďoval nebezpečný odpad. 
Stěžovatel s výjimkou správního deliktu, za který mu byla uložena pokuta pod bodem C) prvostupňového 
rozhodnutí, v kasační stížnosti nerozporuje, že se svým jednáním dopustil všech výše uvedených správních 
deliktů. Co se týče pokuty uložené pod bodem C), stěžovatel namítal, že se na něj nevztahovala povinnost 
zpracovat plán odpadového hospodářství. Zásadní spornou právní otázkou je tedy zákonnost stěžovateli 
uložených sankcí. 
Podle ust. § 44 odst. 1 zákona o odpadech plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají 
původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního 
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odpadu. Podle ust. § 4 písm. p) zákona o odpadech je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž 
činnosti vznikají odpady. 
Jelikož v zařízení stěžovatele docházelo zpracováním a úpravami převzatých odpadů ke vzniku nových 
odpadů, jiných než původních vlastností a zařazených pod nová katalogová čísla, což stěžovatel nepopírá, 
je nutno ho považovat za původce odpadu. Pokud navíc docházelo ke vzniku nového odpadu v množství 
splňujícím požadavky stanovené v citovaném ustanovení, byl stěžovatel původcem odpadu povinným 
zpracovat plán odpadového hospodářství. Plány odpadového hospodářství totiž neslouží především ke 
statistickým přehledům o odpadech, jak dovozuje stěžovatel. Podle ust. § 41 odst. 2 zákona o odpadech 
se plán odpadového hospodářství zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku 
odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona. Tomuto hlavnímu cíli odpovídá i vymezení závazných 
částí plánů odpadového hospodaření, které na úrovni státu, a poté krajů, stanoví rámcové cíle, rámcová 
opatření k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení (srov. § 42 odst. 4 a § 43 odst. 
4 zákona o odpadech). Podle ust. § 44 odst. 2 zákona o odpadech musí být plán odpadového 
hospodářství původce odpadů v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími 
změnami. Podle odst. 7 citovaného ustanovení o odpadech je plán odpadového hospodářství původce 
odpadů závazným podkladem pro jeho činnosti. Z toho vyplývá zájem zákonodárce na zjišťování, jaké 
množství jednotlivých druhů odpadu vzniká, a také na jednotném postupu při hospodaření s těmito 
odpady, aby bylo možné jejich vzniku předcházet. Jako nekoncepční je proto výklad, podle kterého by bylo 
možno nově vznikající odpady, které mají jiné než původní vlastnosti, postavit mimo zákonem upravený 
systém odpadového hospodářství. V důsledku přijetí zákona č. 169/2013 Sb. došlo ke změně zákona  
o odpadech spočívající mimo jiné ve vypuštění povinnosti původce odpadů zpracovat plán odpadového 
hospodářství, přičemž nově tento plán zpracovávají obce. Podle důvodové zprávy bylo hlavním cílem této 
změny odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle 
platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které byly shledány jako ne zcela 
nutné, a to při zachování dostatečné ochrany životního prostředí. To však neznamená, že by zákonná 
úprava účinná ke dni rozhodování správního orgánu byla nekoncepční nebo protiústavní. Pokud by však 
bylo ve věci rozhodováno po účinnosti nové právní úpravy, bylo by na místě otázku aplikace pozdějšího, 
pro pachatele příznivějšího předpisu, řešit (viz čl. 40 odst. 6 věta druhá Listiny základních práv a svobod). 
Ve vztahu k námitce, že městský soud neprovedl důkaz, žádostí stěžovatele o vydání integrovaného 
povolení v řízení, se Nejvyšší právní soud ztotožňuje se stěžovatelem, že se nejednalo o novou žalobní 
námitku, neboť důkaz směřoval k podpoření argumentace, že stěžovatel nebyl povinen zpracovat plán 
odpadového hospodářství. Jednalo se však o důkaz, který nebyl způsobilý prokázat stěžovatelova tvrzení, 
neboť povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství nevyplývá pro původce odpadů z integrovaného 
povolení nebo z vyjádření správních orgánů k žádosti o jeho vydání, nýbrž tuto povinnost stanoví zákon  
o odpadech v ust. § 44 odst. 1. Proto neprovedení navrhovaného důkazu nemohlo na závěrech městského 
soudu nic změnit. Na základě vyjádření správních orgánů mohl být sice stěžovatel v dobré víře, že nemusí 
zpracovat plán odpadového hospodářství, ale to nic nemění na tom, že tuto povinnost měl. Případné 
pochybení správních orgánů může hrát roli při posuzování, zda se stěžovatel dopustil správního deliktu, 
tedy zda jeho jednání bylo zaviněné (pokud je zavinění podmínkou odpovědnosti za konkrétní správní 
delikt), a případně také při určování výše sankce. To však stěžovatel v žalobě nenamítal, pouze rozporoval 
závěr ministerstva, že je možné z odpadu produkovat odpad. V tomto směru by se tedy jednalo o novou 
námitku neuplatněnou v žalobě a městský soud správně odmítl navržený důkaz provést. Námitku, že byl  
v dobré víře, že nemá povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství, uplatnil stěžovatel teprve  
v kasační stížnosti. Proto se jí Nejvyšší správní soud nemohl zabývat s ohledem na ust. § 104 odst. 4  
s. ř. s. 
Co se týče zákonnosti uložených sankcí, je nutno především zdůraznit, že i v oblasti správních deliktů se 
uplatní analogicky trestněprávní úprava. K důvodům, proč tomu tak je, se vyjádřil Nejvyšší správní soud 
např. v rozsudku ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007 - 135, publ. pod č. 1338/2007 Sb. NSS, v němž 
vyslovil, že „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. Pro ilustraci lze vzpomenout  
i někdy převrácený poměr u peněžitých sankcí: stamilionové pokuty, které hrozí za některé správní 
delikty, a více než desetinásobně přesahují možnou výměru peněžitého trestu podle trestního zákona. 
Také proto pro trestnost správních deliktů musí platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost 
trestných činů.“ Na základě této argumentace pak Nejvyšší správní soud dovodil, že při trestání za správní 
delikty se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů a dospěl k závěru, že je vyloučen 
vícečinný souběh deliktů tam, kde se ve skutečnosti jedná o delikt pokračující, hromadný, případně 
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trvající. Obdobně tedy musí být trestněprávní teorie i praxe aplikována při posuzování otázky, jedná-li se  
v daném případě o jednočinný souběh více správních deliktů, nebo zda jde o souběh pouze zdánlivý. 
Z výše uvedených důvodů nelze vyloučit aplikaci zásady ne bis in idem. Je třeba vycházet z toho, že právo 
nebýt souzen nebo potrestán dvakrát za týž čin je na ústavní úrovni zakotveno v čl. 40 odst. 5 Listiny 
základních práv a svobod a že čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod zakazuje stíhání pro druhý trestný čin, pokud je tento založen na totožném, či v podstatných rysech 
totožném skutku. Zásada ne bis in idem přitom platí nejen pro činy patřící podle českého právního řádu 
mezi trestné činy, ale i pro činy spadající mezi přestupky či jiné správní delikty, a to ve všech kombinacích, 
které mezi nimi přicházejí v úvahu. Nejvyšší správní soud přitom nemá pochyb o tom, že v projednávaném 
případě dotčené správní delikty mají takovou „trestněprávní povahu“, která vyžaduje možné uplatnění 
citované zásady. Podstatou skutku je přitom právně relevantní jednání pachatele a jím zapříčiněný právně 
významný následek (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 16. 2. 2005, č. j. 1 A 
6/2003 - 44, publ. pod č. 1038/2007 Sb. NSS). Přitom není podstatné, zda je pachatel postihován za 
trestné činy (a analogicky přestupky a správní delikty) upravené jedním právním předpisem nebo více 
právními předpisy, neboť takový přístup by byl příliš restriktivní vůči právům jednotlivce [viz rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, č. j. 5 Afs 9/2008 - 328, a rozsudek Evropského soudu 
pro lidská práva ze dne 10. 2. 2009 ve věci Zolotukhin proti Rusku (číslo stížnosti 14939/03), zejména 
body 81 a 82 odůvodnění]. 
Dále v rozsudku ze dne 11. 1. 2012, č. j. 1 As 125/2011 - 163, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že 
„(i)nherentní součástí systému správního trestání je v (nejen) českém právním řádu skutečnost, že k řízení 
o jednotlivých správních deliktech jsou mnohdy věcně příslušné různé správní orgány. Shodným jednáním 
pachatele tak může dojít k vyvolání různých právních následků (a potažmo k porušení či ohrožení zcela 
odlišných zájmů a hodnot), a tedy ke spáchání správních deliktů stanovených různými právními předpisy a 
sankcionovaných různými správními orgány. V takových případech je to právě konstrukce skutku de iure, 
která umožňuje postižení pachatele za všechny právně relevantní následky jeho jednání. Pokud by tomu 
tak nebylo a uložení sankce jedním z dotčených správních orgánů by znamenalo založení překážky ne bis 
in idem, docházelo by k situacím, kdy by určitým zájmům a hodnotám nemohla být ze strany správních 
orgánů poskytována ochrana, byť jsou právě k jejich ochraně zákonem povinovány. Nepřípustnost 
takového stavu by byla patrná zejména v momentu, kdy by byl pachatel nejprve postižen jedním správním 
orgánem za určitý nepříliš závažný následek svého jednání, čímž by bylo znemožněno jeho potrestání za 
jiný, daleko závažnější následek.“ A tento závěr Nejvyšší správní soud doplnil tak, že „aby bylo možné 
postihnout pachatele na základě totožného jednání za dva různé delikty, nestačí samotná existence dvou 
nominálně odlišných skutkových podstat deliktu. Teprve odlišnost v právně významném následku jednání 
zakládá existenci dvou samostatných skutků, o nichž je možné vést samostatná řízení.“ Lze odkázat i na 
obdobné závěry vyslovené v rozsudku ze dne 10. 2. 2011, č. j. 9 As 67/2010 - 74, ve kterém Nejvyšší 
správní soud dovodil, že „stíhání jednoho a téhož skutku podle dvou skutkových podstat je přípustné 
tehdy, pokud se tyto od sebe navzájem liší v podstatných prvcích (okolnostech). Naopak tam, kde panuje 
alespoň částečná shoda v podstatných okolnostech skutku, půjde ve vztahu k aplikaci článku 4 protokolu 
č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod o uplatnění zásady ne bis in idem.“ V citované 
věci pak Nejvyšší správní soud dovodil, že totožnost skutku byla dána: „Mezi oběma rozhodnutími panuje 
naprostý soulad mezi popisem skutku ve výrokových částech obou rozhodnutí, konkrétní skutkové 
okolnosti se týkají téhož obviněného, jsou neoddělitelně spjaty v čase a místě. V obou případech byl totiž 
stěžovatel sankcionován za použití nevhodné harvestorové technologie, a to ve stejném časovém 
okamžiku (…) a na stejném místě (…); uvedeným jednáním stěžovatel přitom dle výroku obou správních 
rozhodnutí způsobil v obou případech dlouhodobé poškození stavu půdního profilu, poškození stromů, 
poškození koryta vodoteče a změnu vodního režimu. Obě rozhodnutí se také opírají o to, že zásah se týkal 
území se zvýšenou ochrannou podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Následkem vytýkaného jednání 
pak bylo v obou případech porušení zájmů na ochraně lesa jako součásti životního prostředí, které požívá 
zvláštní ochrany.“ 
Stěžovateli byla jedním rozhodnutím pod body A) a B) uložena sankce za shodná pochybení, kterých se 
dopustil jednak v období od 1. 1. 2007 do 8. 10. 2008 a jednak v období od 8. 10. 2008 do 29. 7. 2009. 
Tento závěr potvrzuje i bližší popis jeho jednání odůvodnění rozhodnutí ministerstva, které k sankci 
uložené pod bodem B) uvedl, že „Jelikož se v tomto případě jedná v podstatě o identická provinění jako  
v předchozím bodě „A“ je i obsah odůvodnění totožný jako v předešlé části tohoto rozhodnutí (v bodě 1/A 
napadeného rozhodnutí). Účastník řízení se prokazatelně dopustil výše uvedených deliktů, za což mu byla 
uložena výše uvedená sankce, která je úměrná zjištěným skutečnostem.“ Není tedy sporu o tom, že 
stěžovatel byl pod body A) a B) prvostupňového rozhodnutí postižen za pokračující závadná jednání, 
přičemž obě porušení zákona vykazují zcela stejné znaky s výjimkou podmínky, aby byla neoddělitelně 
spjata v čase (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2011, č. j. 9 As 67/2010 - 74). 
Tudíž je nutné zabývat se časovým aspektem zásady ne bis in idem. 
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Mění-li se právní úprava během páchání přestupku, správního deliktu nebo trestného činu, užije se 
zákona, který je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán. Zákon o přestupcích v ust. § 7 
stanoví, že odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; 
podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější. Pachateli lze uložit pouze 
takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o přestupku rozhoduje. V zákoně  
o přestupcích je tak promítnuta i zásada, podle které je třeba posoudit, zda není nová úprava pro 
stěžovatele příznivější. Opomenutí správního orgánu či soudu zabývat se tím, není-li nová právní úprava 
pro pachatele příznivější, představuje zásah do jeho práva na spravedlivý proces (viz nález Ústavního 
soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. II. ÚS 192/05, www.nalus.cz). Podobně zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, stanoví v ust. § 2, že trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin 
spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Změní-li 
se zákon během páchání činu, užije se zákon, který je účinný při dokončení jednání, kterým je čin 
spáchán. Při změnách zákona účinných při dokončení jednání, jímž je čin spáchán, se užije právní úprava 
nejmírnější. Nauka trestního práva rozeznává v případě trvajícího deliktního jednání (popř. jeho následků) 
v delším časovém horizontu tyto formy trestné činnosti: pokračování v trestné činnosti, trvající trestnou 
činnost a hromadný trestný čin. Pokračování v trestné činnosti, stejně jako delikty trvající a hromadné 
jsou považovány de iure za jediný skutek a jediný trestný čin. 
Z tohoto obecného pravidla jsou přípustné výjimky, teorie trvajícího deliktu jako jednoho skutku je 
prolomena například ukončením výhradní národní jurisdikce (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 10. 4. 2009, č. j. 2 Afs 93/2008 - 920). V posuzované věci rovněž nastala odlišná situace. Nedošlo ke 
změně úpravy správního deliktu podle ust. § 66 odst. 3 zákona o odpadech za porušení povinnosti 
stanovené v ust. § 18 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, ani tento správní delikt nepřestal být správním 
deliktem. Úprava v ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci ve spojení s § 16 odst. 1 
písm. a) citovaného zákona existovala paralelně s úpravou v zákoně o odpadech. Změnila se pouze 
úprava povolovacího režimu, v důsledku které stěžovatel provozoval zařízení podle zákona o odpadech a 
následně podle zákona o integrované prevenci. Pokud by byl potrestán za delikty uvedené pod bodem A) 
a B) za celé období, tj. od 1. 1. 2007 do 29. 7. 2009, jednalo by se nepochybně o porušení zásady ne bis 
in idem, neboť by za stejné jednání byl potrestán dvakrát. ČIŽP jednání stěžovatele rozdělila podle 
účinnosti právních předpisů upravujících jeho činnost na období od 1. 1. 2007 do 8. 10. 2008 a od 8. 10. 
2008 do 29. 7. 2009. Tím došlo k porušení zásady ne bis in idem, neboť takto vymezená období se 
překrývají jedním dnem, kterým je 8. 10. 2008. Stížní námitka stěžovatele, že došlo k porušení zásady ne 
bis in idem, je proto důvodná, byť v podstatně menším rozsahu, než jaký stěžovatel namítal. 
Ukládá-li správní orgán v jednom řízení pokutu za více správních deliktů, je povinen analogicky dodržet 
absorpční zásadu zakotvenou v ust. § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o přestupcích“), nestanoví-li příslušný právní předpis jinak. V rozsudku ze dne 22. 9. 
2005, č. j. 6 As 57/2004 - 54, publ. pod č. 772/2006 Sb. NSS, k tomu Nejvyšší správní soud uvedl: 
„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 (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). Sbíhající se delikty jsou tak postiženy pouze 
trestem stanoveným pro nejtěžší z nich, což při stejných sazbách pokut znamená, že správní orgán 
posoudí závažnost deliktu a úhrnný trest uloží podle sazby za nejzávažnější z těchto deliktů (závažnost pak 
nutno posuzovat především s ohledem na charakter individuálního objektu deliktu, tedy, zájem, proti 
kterému delikt směřuje a k jehož ochraně je příslušné ustanovení především určeno). Pokud tedy krajský 
soud v rozhodnutí připustil, že je možno uložit za sbíhající se delikty jeden (úhrnný) trest, a to za delikt 
nejpřísněji trestný, pak připustil aplikaci zásady absorpce sazeb. Použití této zásady tedy má místo při 
stanovení konkrétní výměry úhrnné sankce, což nic nemění na tom, že delikvent bude uznán vinným ze 
spáchání více správních deliktů.“ Dále lze odkázat na rozsáhlou argumentaci v rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 3. 12. 2008, č. j. 7 Afs 7/2008 – 204. 
Nemůže obstát závěr městského soudu, že není možné uplatnit absorpční zásadu pouze z důvodu, že 
jednání stěžovatele byla kvalifikována jako správní delikty podle odlišných právních předpisů. Předně 
úprava absorpční zásady v ust. § 12 odst. 2 zákona o přestupcích nestanoví mezi podmínkami jejího 
uplatnění, že skutkové podstaty jednotlivých přestupků musí být upraveny v jednom právním předpisu. 
Absorpční zásada se tak uplatní vždy, je-li ve společném řízení ukládána sankce za více přestupků témuž 
pachateli. Vzhledem k výše uvedenému se tyto podmínky uplatní analogicky i v případě ukládání sankce 
za správní delikty, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou správní delikty upraveny v jednom nebo ve více 
právních předpisech. ČIŽP tedy mohla ve společném řízení vydat rozhodnutí, že se stěžovatel dopustil 
několika správních deliktů na úseku ochrany životního prostředí, ale při ukládání sankce bylo její 
povinností uplatnit absorpční zásadu a uložit sankci pouze za správní delikt nejpřísněji postižitelný. 
Skutečnost, že se stěžovatel dopustil více správních deliktů, bylo nutno zohlednit teprve při rozhodování  
o konkrétní výši ukládané sankce v mezích stanovených zákonem.  
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K námitce nevyužití ust. § 38 odst. 3 zákona o integrované prevenci, podle kterého, je-li projednán správní 
delikt spáchaný provozovatelem zařízení, lze od uložení pokuty upustit, jestliže provozovatel zařízení 
zajistil odstranění následků porušení povinnosti a přijal opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově 
protiprávního stavu, lze uvést, že citované ustanovení ponechává možnost upuštění od uložení sankce ve 
sféře správního uvážení správního orgánu (k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 
2013, č. j. 8 Afs 48/2012 - 41, bod 27). Z odůvodnění rozhodnutí ČIŽP, které rozsáhle rekapitulovalo 
skutkový stav a podrobně se zabývalo přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi při ukládání sankcí za 
jednotlivá porušení zákona, je zřejmé, že neshledala důvody pro upuštění od uložení pokuty z důvodů 
upravených v ust. § 38 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Takové odůvodnění lze akceptovat, neboť 
nelze trvat na tom, aby se správní orgán výslovně zabýval každým aspektem trestání, vyplývají-li 
jednoznačně z rozhodnutí jako celku úvahy správního orgánu ohledně hodnocení skutkového stavu a 
uložení sankce (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2013, č. j. 6 As 25/2013 - 23). 
Pokud ovšem stěžovatel v odvolání výslovně uplatnil námitku, že mělo být užito ust. § 38 odst. 3 zákona  
o integrované prevenci, bylo povinností ministerstva na tuto námitku reagovat a patřičným způsobem se  
s ní v odůvodnění vypořádat. To však ministerstvo neučinilo a stejnou námitku uplatněnou v žalobě přešel 
mlčením i městský soud. Tím zatížil svůj rozsudek vadou nepřezkoumatelnosti. 
Na základě výše uvedeného dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost stěžovatele je 
důvodná, neboť městský soud neposoudil správně otázku zákonnosti uložených sankcí a nevypořádal se 
ani s námitkou nevyužití ust. § 38 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Proto Nejvyšší správní soud 
podle ust. § 110 odst. 1 s.ř.s. napadený rozsudek městského soudu zrušil. Jelikož také napadené správní 
rozhodnutí trpí podstatnou vadou, která způsobuje jeho nezákonnost, pro kterou bylo rozhodnutí možno 
zrušit již v řízení před městským soudem, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že se za použití ust. § 110 
odst. 2 písm. a) s. ř. s. současně zrušuje také rozhodnutí ministerstva a věc vrací ministerstvu k dalšímu 
řízení. 
(…) 
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Odpady: souhlas k provozování mobilní recyklační linky 
 
k ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů,  ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 188/2004 Sb. 
 
 
Rozhodnutí krajského úřadu, kterým byl podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech, žalobci udělen souhlas k provozování mobilní recyklační linky na zpracování 
stavebních demoličních odpadů a též souhlas s provozním řádem tohoto zařízení, neopravňuje 
žalobce k provozování jiného (stacionárního) zařízení, do kterého svou mobilní recyklační linku 
následně umístil.  
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2014, č.j. 7 A49/2011 – 72) 
(Dostupné na www.nssoud.cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
č. 11/2014, rozsudek č. 3116) 
  
Rozhodnutím ze dne 22. 10. 2010 č.j. ČIŽP/47/OOH/SR01/1005078.005/10/BJJ (dále jen „rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně“) Česká inspekce životního prostředí, (dále jen „ČIŽP“ nebo ,,inspekce“) jako 
příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství uložila žalobci podle § 66 odst. 4 písm. 
b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), pokutu ve výši 125.000,- Kč za porušení povinnosti stanovené  
v § 12 odst. 2 zákona o odpadech, tj. povinnosti nakládat s odpady podle tohoto zákona pouze  
v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena, pokud není stanoveno jinak. 
Žalobce dle zjištění inspekce ze dne 30. 3. 2010 a dle místního šetření dne 17. 3. 2010, výsledek bylo 
v provozovně „Recyklace stavebních sutí Oblekovice” v k. ú. Oblekovice města Znojma žalobcem 
provozováno zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů bez souhlasu příslušného krajského úřadu. Do 
zařízení bylo v roce 2009 přijato a využito celkem 8465,15 tuny odpadu a v období od 1. 1. 2010 do 
konce února 2010 celkem 617,5 tuny odpadu. Přijaté odpady byly dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog 
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odpadů, ve znění pozdějších předpisů, ze skupiny č. 17 - stavební a demoliční odpady zařazené do 
kategorie „ostatní” odpad. 
Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) žalovaný zamítl 
odvolání, a toto rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný uvedl, že ze spisového 
materiálu zjistil skutkový a právní stav věci. Jednatel žalobce, který se kontroly zúčastnil, odmítl protokol 
převzít, a proto byl protokol následně doručen do datové schránky žalobce (dne 1. 4. 2010). Dopisem ze 
dne 6. 4. 2010 zaslal žalobce námitky směřující proti Protokolu o kontrolním zjištění ze dne 30. 3. 2010, 
současně byly zaslány i některé doklady vyžádané inspekcí. K námitkám vydala inspekce dne 24. 5. 2010 
rozhodnutí č.j. ČIŽP/47/OOH/1005078.004/10/BJJ, dle kterého ředitel Oblastního inspektorátu Brno 
námitkám nevyhověl (důvody jsou v rozhodnutí uvedeny). Z výsledků inspekčních šetření a kontroly 
předložených dokladů je zřejmé, že žalobce v roce 2009 a části roku 2010 (do konce února 2010) 
provozoval zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů označené jako „Recyklace  stavebních sutí 
Oblekovice", v k.ú. Oblekovice města Znojma, bez souhlasu uděleného příslušným krajským úřadem, jak 
požaduje ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech. 
Inspekce ještě před oznámením zahájení správního řízení požádala dopisem ze dne 2. 7. 2010 Krajský 
úřad Jihomoravského kraje o informaci, jak postupuje řízení ve věci udělení souhlasu k provozování 
dotčeného zařízení. Dne 15. 7. 2010 obdržela od krajského úřadu odpověď, ze které vyplývá, že žalobci 
byl souhlas k provozování kontrolovaného zařízení udělen dne 7. 6. 2010, č.j. JMK 52860/2010, 
rozhodnutí nabylo právní moci 1. 7. 2010. 
Dopisem ze dne 16. 8. 2010 inspekce oznámila zahájení správního řízení a současně usnesením 
stanovila lhůtu deset dnů pro vyjádření se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí. Jak oznámení, tak 
usnesení bylo zasláno advokátovi, a to na základě plné moci ze dne 25. 5. 2009, kterou inspekce 
vyhodnotila jako generální. Advokát uvedené dokumenty převzal dne 30. 8. 2010 a dne 8. 9. 2010 doručil 
inspekci podání k oznámení zahájení správního řízení s usnesením o lhůtě, v němž namítl, že s ohledem 
na ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu nepovažuje uvedenou plnou moc za generální a doručené 
oznámení o zahájení správního řízení vč. usnesení vrátil inspekci s tím, aby je zaslala žalobci. Z uvedeného 
důvodu inspekce vyhotovila nové oznámení o zahájení správního řízení č.j. ČIŽP/47/OOH/SRO1/ 
1005078.003/1O/BJJ ze dne 20. 9. 2010 a nové usnesení o stanovení lhůty ze dne 20. 9. 2010 a obě 
tyto písemnosti doručila do datové schránky žalobce dne 24. 9. 2010. K zahájenému správnímu řízení se 
žalobce vyjádřil dopisem ze dne 1. 10. 2010, doručeným inspekci dne 4. 10. 2010. Ve vyjádření uvedl, že 
nesouhlasí s tím, že by se měl dopustit porušení zákona o odpadech, neboť vlastní souhlas k provozování 
zařízení - „Mobilní recyklační linka na zpracování stavebních a demoličních odpadů“ udělený rozhodnutím 
KÚ JMK ze dne 17. 9. 2009, č.j. JMK 79273/2009, kterým byl současně schválen provozní řád zařízení. 
Namítl, že zákon o odpadech nerozlišuje mezi stacionárními a mobilními zařízeními, ale hovoří pouze  
o zařízeních k využívání odpadů, dále pak rozvíjel svůj názor na postup správních orgánů, jejich výklad 
zákona a praxi v udělování souhlasů k provozování zařízení k nakládání s odpady. Dle názoru žalobce není 
shromážděný podkladový materiál dostatečný k prokázání skutkové podstaty správního deliktu dle § 66 
odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. 
Následně vydala inspekce rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 125 000,- Kč, proti kterému podal žalobce 
odvolání. V odvolání vyslovil názor, že rozhodnutí inspekce neobsahuje všechny náležitosti stanovené 
správním řádem, což jej činí nepřesvědčivým a nezákonným. Jeho odůvodnění je dle žalobce v rozporu  
s ust. § 68 odst. 3 správního řádu, neboť v něm není uvedeno, jak se správní orgán vypořádal s námitkami 
účastníka řízení ze dne 6. 4. 2010. Žalobce se nemůže spokojit s konstatováním, že správní orgán  
o těchto námitkách rozhodl dne 24. 5. 2010 rozhodnutím č.j. ČIŽP/47/OOH/1005078.004/1 O/BJJ tak, 
že námitky byly zamítnuty. Nesouhlasí s názorem, že rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje ze dne 17. 9. 
2010, č.j. JMK 79273/2009, sp. zn. S- JMK 79273/2009/OŽP/Nv, kterým mu byl dán souhlas  
k provozování „Mobilní recyklační linky na zpracování stavebních a demoličních odpadů“ a současně 
schválen provozní řád tohoto zařízení, není dostatečným dokladem pro to, aby podle něho mohl 
provozovat zařízení k využívání odpadů v Oblekovicích. Toto je dle žalobce v rozporu s právními předpisy, 
neboť zákon nerozlišuje mezi stacionárními a mobilními zařízeními. Dále se žalobce v odvolání zabývá 
úvahou, zda je správné, aby souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech byl požadován v jednotlivých 
krajích, přestože v zákoně není vymezena regionální působnost. Co se týká výše pokuty, má žalobce za to, 
že správní orgán nevyhodnotil jednotlivá kritéria pro určení její výše ve vzájemných souvislostech, např. 
8.465,15 tun odpadu není nijak velké množství, nedostatečně byla promítnuta do výše pokuty skutečnost, 
že se jednalo o odpady ostatní, jedná se o první případ, kdy jednání žalobce je považováno za porušení 
povinností dle zákona o odpadech, a nedošlo k porušení životního prostředí. Z odůvodnění rozhodnutí 
inspekce není zřejmé, zda uložená pokuta je v souladu s veřejným zájmem a zda koresponduje požadavku 
správního řádu, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 
rozdíly. 
Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že po přezkoumání rozhodnutí dospěl k závěru, že 
inspekce při rozhodování vycházela ze spolehlivě zjištěného stavu věci a její závěry jsou adekvátní 
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závažnosti protiprávního jednání, kterého se žalobce dopustil. K námitce vytýkající inspekci porušení § 68 
odst. 3 správního řádu uvedl, že správní orgán I. stupně v odůvodnění rozhodnutí své úvahy rozvedl 
dostatečným způsobem. Z odůvodnění je zcela zřejmé, jaká zjištění správní orgán I. stupně učinil a jaké 
jednání považuje za naplnění skutkové podstaty správního deliktu. Hlavním základem odůvodnění jsou 
vlastní důvody, proč správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Tyto důvody 
jsou v odůvodnění dostatečně přesvědčivé a vychází z provedeného dokazování. Žalobce sice vytýká 
odůvodnění rozhodnutí nedostatky dle správního řádu, avšak jeho výtky jsou obecného charakteru, neboť 
žádné konkrétní námitky neuvádí. Žalobcův názor, že pokud vlastní souhlas vydaný příslušným krajským 
úřadem k provozování „Mobilní recyklační linky na zpracování stavebních a demoličních odpadů“ a 
schválený provozní řád tohoto zařízení, může na základě tohoto souhlasu provozovat i zařízení ke sběru, 
výkupu a využívání odpadů „Recyklace stavební suti Oblekovice“, je dle žalovaného ve vztahu  
k podmínkám uvedeným v zákoně o odpadech irelevantní. Při nakládání s odpady je třeba dbát na 
dodržování povinností daných zákonem o odpadech. Podle tohoto zákona každý, kdo nakládá s odpady, 
musí jednat tak, aby tato činnost byla v souladu s tímto zákonem a dalšími právními předpisy v oblasti 
nakládání s odpady. Zákon o odpadech ustanovením § 12 odst. 2 stanoví obecnou povinnost, že s odpady 
lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Zařízení  
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů je možné provozovat jen na základě rozhodnutí 
krajského úřadu, kterým se uděluje souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, což vyplývá 
z § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Podle ust. § 78 odst. 2 zákona o odpadech krajský úřad uděluje 
souhlas k provozování zařízení a jeho udělení může vázat na podmínky. Podle odst. 6 stejného ustanovení 
je k rozhodování podle odst. 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo 
činnost. Zákon sice nerozděluje zařízení na stacionární a mobilní, ale dává možnost krajským úřadům 
stanovit podmínky k provozování zařízení a tím i upřesnit, o jaké zařízení se jedná. Je nereálné, aby 
provozovatel zařízení, který má vydaný souhlas k jeho provozování, na jedno povolení - souhlas provozoval 
několik různých zařízení, neboť každé zařízení je jiné a pro každé je třeba stanovit jiné podmínky  
k provozu a zpracovat samostatný provozní řád. Pokud tedy žalobce vlastnil souhlas k provozování 
mobilního zařízení (rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17. 9. 2010, č.j. JMK 
79273/2009, sp. zn. S- JMK 79273/2009 OŽP/Nv), nemohl se domnívat, že tento souhlas se bude 
vztahovat i na zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v Oblekovicích. Důkazem toho je i skutečnost, 
že KÚ JMK (po splnění určitých podmínek) udělil žalobci rozhodnutím ze dne 7. 6. 2010, č.j. JMK 
52860/2010, sp. zn. S-JMK 52860/2010 OŽP/Nv, samostatný souhlas k provozování zařízení ke sběru, 
výkupu a využívání odpadů, způsob využívání R12, R13, R5, s názvem „Recyklační linka na zpracování 
stavebních a demoličních odpadů, provoz Znojmo-Oblekovice.“ 
Dle názoru žalovaného je z výše uvedeného zřejmé, že žalobce povinnost uvedenou v § 12 odst. 2 zákona 
o odpadech prokazatelně neplnil. Správní orgán uložil v daném případě pokutu ve výši 125 000,- Kč. Při 
jejím stanovení vycházel ze skutečnosti, že předmětné zařízení bylo provozováno bez souhlasu po delší 
dobu (v r. 2009 a část r. 2010), v zařízení bylo nakládáno s větším množstvím odpadů (v r. 2009 to bylo 
8465,15 tun a v r. 2010 to bylo 617,5 tun). Tvrzení žalobce, že se jedná o první případ porušení zákona, 
se nezakládá na pravdě, protože žalobce již několikrát obdržel od inspekce pokutu za porušení povinností 
daných tímto zákonem, i když je faktem, že se uložené pokuty nevztahovaly na předmětné zařízení. Na 
druhou stranu inspekce uvážila skutečnosti svědčící ve prospěch žalobce, a to, že se jednalo o odpady 
kategorie ostatní a že v době vydání napadeného rozhodnutí žalobce měl již souhlas k provozování 
zařízení, udělený rozhodnutím krajského úřadu dne 7. 6. 2010, č.j. JMK 52860/2010 (rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 1. 7. 2010). Dle názoru odvolacího orgánu je takto vyměřená pokuta zcela adekvátní 
porušení povinnosti dané zákonem o odpadech a je srovnatelná se skutkově stejnými či podobnými 
případy řešenými inspekcí. Žalovaný závěrem uvedl, že pokud provozovatel zařízení k nakládání s odpady 
provozuje toto zařízení v rozporu se zákonem o odpadech (v daném případě neměl souhlas k provozování 
zařízení udělený příslušným krajským úřadem podle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech), dochází vždy  
k možnosti poškození životního prostředí, a to ze samé podstaty věci. Účelem uděleného souhlasu a 
současně schváleného provozního řádu je vymezit podmínky pro provoz zařízení k nakládání s odpady tak, 
aby možnost poškození životního prostředí byla co nejvíce minimalizována. Každé porušení zákonné 
povinnosti zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k poškození životního prostředí, a tedy znamená ohrožení 
životního prostředí. Ohrožení životního prostředí žalobce spočívá právě v jednání v rozporu s právními 
předpisy. 
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal vyslovení nicotnosti napadeného 
rozhodnutí, popř. jeho zrušení, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Poté, co v žalobě 
popsal průběh správního řízení, které vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí, namítl, že mu bylo 
napadené rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v listinné podobě, a proto 
mělo mít náležitosti podle § 69 odst. 1 spr. ř., přičemž nebyl dán žádný důvod pro to, aby mělo formu 
používanou v případě jeho doručování v elektronické podobě a následném převedení do podoby listinné. 
Napadené rozhodnutí není nikým podepsáno ani neobsahuje otisk úředního razítka, přičemž tuto vadu 
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nemůže překlenout list papíru s ověřovací doložkou o konverzi do dokumentu v listinné podobě připojený 
před první stranu napadeného rozhodnutí. Navíc je-li k dokumentu připojována ověřovací doložka, tato 
doložka musí být umístěna až za poslední stránku ověřovaného dokumentu, aby bylo zřejmé, co vlastně 
bylo předmětem ověření a musí být s listinou spojena pevnou uzávěrou, která musí být přelepena a 
opatřena razítkem ověřujícího orgánu, aby nemohlo dojít k oddělení jednotlivých listů. Nesplňuje-li 
napadené rozhodnutí požadavky kladené na něho právními předpisy v popsaném směru, pak trpí jinými 
vadami, pro něž je nelze považovat za rozhodnutí vydané správním orgánem a jako takové je nicotné. 
Kromě toho ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě připojená před první stranu 
napadeného rozhodnutí nesplňuje náležitosti podle ust. § 25 odst. 2 písm. f), g) zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jelikož v ní chybí údaj o tom, zda byl vstup 
podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou 
značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen, nebo číslo 
kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná elektronická značka založena, a obchodní 
firma akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný 
systémový certifikát vydal, a dále v doložce chybí datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, 
číslo kvalifikovaného časového razítka a obchodní firma akreditovaného poskytovatele certifikačních 
služeb, který kvalifikované časové razítko vydal, byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen. 
Navíc tato doložka obsahuje údaj o tom, že tento dokument vznikl konverzí do listinné podoby podle  
§ 69a zákona č. 190/2009 Sb., avšak citovaný § 69a zákon č. 190/2009 Sb. neobsahuje. Tento paragraf 
obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, avšak § 69a zákona o archivnictví a spisové službě na 
daný případ vůbec nedopadá, jelikož se týká archivace dokumentů v digitální podobě, nikoli provádění 
autorizované konverze dokumentů, kterýmžto úkonem se ve smyslu ust. § 22 odst. 1 písm. b) zákona  
č. 300/2008 Sb. rozumí úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu  
v listinné podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. 
K formální stránce napadeného rozhodnutí žalobce dále namítl, že na první straně napadeného 
rozhodnutí je v pravém horním rohu drobný křížek a pod ním hůře čitelný drobným písmem napsaný text, 
z něhož je čitelný pouze text „neplatný podpis", a ostatní je překryto tmavě šedým křížkem, a tudíž 
nečitelné. Z toho žalobce dovozuje, že napadené rozhodnutí ve formě datové zprávy nebylo podepsáno 
platným elektronickým podpisem, a proto jako takové nemůže být považováno za rozhodnutí správního 
orgánu. Podle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. dokumenty orgánů veřejné moci doručované 
prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. Podle ust. § 2 odst. 1 písm. d) zákona  
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, se datovou zprávou rozumí elektronická data, která lze 
přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při 
zpracování a přenosu dat elektronickou formou, přičemž podle ust. § 3 odst. 1, první věta zákona  
č. 227/2000 Sb., je datová zpráva podepsána, pokud je opatřena elektronickým podpisem. Pokud 
napadené rozhodnutí nesplňuje uvedené zákonné požadavky, nejedná se o rozhodnutí a takový akt je 
nutno prohlásit za nicotný.  
Žalobce dále konstatoval, že pro rozhodování ČIŽP i žalovaného v rámci výkonu státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství platí ustanovení správního řádu, a proto měly oba tyto správní orgány 
postupovat v souladu s ním, což však neučinily. Žalovaný v dané věci rozhodl v rozporu s § 89 odst. 2  
správního řádu, jelikož nepřezkoumal soulad rozhodnutí ČIŽP a řízení jeho vydání předcházejícího  
s právními předpisy. Pokud by tak učinil, nepochybně by mu neuniklo, že ČIŽP vydala dvě oznámení  
o zahájení téhož správního řízení. První oznámení ze dne 16. 8. 2010 o zahájení správního řízení ČIŽP 
chybně doručila JUDr. J. S., jenž však neměl ve spisu založenou žádnou plnou moc k zastupování žalobce  
v tomto řízení, přičemž plnou moc ze dne 25. 5. 2009 nelze považovat za generální plnou moc podle ust. 
§ 33 odst. 2 písm. c) správního řádu. Namísto toho, aby inspekce totéž oznámení z 16. 8. 2010 následně 
doručila přímo žalobci, vydala druhé oznámení o zahájení správního řízení ze dne 20. 9. 2010, které 
následně doručila přímo žalobci. Takový postup považuje žalobce za nezákonný, jelikož není možné jedno 
a totéž správní řízení zahajovat vícero úkony, a tyto střídavě doručovat domnělým účastníkům řízení. 
Vydání druhého oznámení nemá oporu ve správním řádu a je tedy nezákonné, přičemž na jeho základě 
proběhlo celé správní řízení o uložení pokuty, které musí být s ohledem na uvedené také nezákonným. 
Těmito skutečnostmi se měl žalovaný zabývat z úřední povinnosti, jelikož se jedná o porušení procesních 
předpisů. 
Dále žalobce namítl, že v záhlaví rozhodnutí ČIŽP není uvedeno ustanovení právního předpisu, na jehož 
základě byla určena místní příslušnost rozhodujícího orgánu, a není zde uvedeno ustanovení správního 
řádu, podle něhož byla žalobci uložena pokuta, přičemž obecný poukaz na uložení pokuty v souladu se 
správním řádem nemůže obstát, jelikož v rozhodnutích správních orgánů mají být uvedena přesně 
konkrétní ustanovení právních předpisů, podle kterých je správními orgány postupováno a rozhodováno. 
Rovněž tento nedostatek rozhodnutí ČIŽP ponechal žalovaný stranou své pozornosti, ačkoli jde o vady 
rozhodnutí, kterými se má zabývat z moci úřední. 



 147

Žalobce v námitkách ze dne 6. 4. 2010 poukázal na skutečnost, že má vydané souhlasy k provozování 
zařízení k nakládání s odpady v jiných částech Jihomoravského kraje, kteroužto skutečnost si mohla ČIŽP 
ověřit z úředních evidencí, nicméně na tento důkazní návrh nebylo ČIŽP nijak reagováno, když  
v rozhodnutí ČIŽP není ani vysvětleno, proč tento důkazní návrh nebyl ČIŽP proveden.  
Při zkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí ČIŽP se žalovaný řádně nezabýval obsahem tohoto 
rozhodnutí, jehož odůvodnění je v rozporu s ust. § 68 odst. 3 správního řádu. V odůvodnění rozhodnutí 
ČIŽP nejsou výslovně uvedeny podklady pro vydání rozhodnutí. Chybí v něm uvedení jednotlivých námitek, 
které žalobce vznesl proti protokolu o kontrolním zjištění ze dne 30. 3. 2010 ve svém podání ze dne 6. 4. 
2010, stejně jako chybí uvedení toho, jak se ČIŽP s jeho námitkami vypořádala. Podle názoru žalobce 
vyhověním požadavku ust. § 68 odst. 3 správního řádu není prosté konstatování, že o těchto námitkách 
bylo rozhodnuto dne 24. 5. 2010 rozhodnutím č.j. ČIŽP/47/OOH/1005078.004/10/BJJ tak, že tyto 
námitky byly zamítnuty. V odůvodnění rozhodnutí ČIŽP chybí uvedení skutkových závěrů, které mají 
vyplývat z listin obsažených ve spisu, stejně jako absentuje uvedení úvah, kterými se ČIŽP řídila při 
hodnocení jednotlivých podkladů pro vydání rozhodnutí. Rozhodnutí neobsahuje uvedení úvah, kterými se 
ČIŽP řídila při výkladu aplikovaných ustanovení příslušných právních předpisů. Nelze se spokojit s tím, že 
správní orgán v rozhodnutí zmiňuje obsah listin ve spisu, který ho k vydání rozhodnutí vedl, aniž by 
náležitě uvedl, jaké konkrétní závěry z jakých konkrétních podkladů vyvozuje. Bez označení konkrétních 
podkladů, z nichž správní orgán při rozhodování vycházel, není možné následně ověřit, zda správním 
orgánem vyvozená skutková zjištění mají oporu v příslušných podkladech či nikoli, a proto je takové 
rozhodnutí nepřesvědčivé a nezákonné. Rozhodnutí ČIŽP je vzhledem k výše uvedenému nepřesvědčivé a 
nepřezkoumatelné a žalovaný nedostál své přezkumné povinnosti uložené mu v ust. § 89 odst. 2 spr. ř., 
jelikož nezkoumal soulad rozhodnutí ČIŽP a řízení jeho vydání předcházející s právními předpisy, ač byl 
povinen tak učinit. 
Dle mínění žalobce působí podivně postup ČIŽP v rámci vedeného řízení, kdy inspekce v rozhodnutí ze dne 
24. 5. 2010 č.j. ČIŽP/47/OOH/1005078.004/10/8JJ na jednu stranu konstatuje, že nehodnotí stav 
dokladování kvality přejímaných odpadů, jelikož zařízení nemá potřebný souhlas k nakládání s odpady, na 
druhou stranu však od žalobce vyžaduje souhrnné hlášení o množství přijímaných odpadů, aby mu na jeho 
základě mohla uložit sankci. 
Žalobce dále namítl, že i rozhodnutí žalovaného jako odvolacího orgánu musí korespondovat ust. § 68 
správního řádu. Odůvodnění napadeného rozhodnutí však rovněž neobsahuje uvedení jednotlivých 
podkladů, které měl žalovaný k dispozici pro své rozhodování. Podle názoru žalobce nepostačuje 
konstatování, že žalovaný ze spisového materiálu zjistil skutkový a právní stav věci popsaný v odvoláním 
napadeném rozhodnutí a přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí ČIŽP, jelikož není zřejmé, co 
konkrétně bylo žalovanému předloženo. Navíc podstatnou část „svých závěrů" o skutkovém a právním 
stavu věci žalovaný přebírá z rozhodnutí ČIŽP, s čímž nelze souhlasit, jelikož žalovaný si má na základě 
příslušných podkladů sám učinit skutkové a právní závěry a tyto následně porovnat se závěry uvedenými  
v odvoláním napadeném rozhodnutí, což se v daném případě nestalo. Dále žalovaný v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí neuvedl úvahy, kterými se řídil při hodnocení podkladů, jaké důkazy využil a jak je 
vyhodnotil pro své rozhodnutí a která konkrétní skutková zjištění a proč odůvodňují použití jím zvolených 
ustanovení právních předpisů při jejich aplikaci na daný případ. V odůvodnění napadeného rozhodnutí 
dále absentují informace o tom, jak se žalovaný vypořádal s návrhy a námitkami žalobce uplatněnými  
v odvolání. 
Žalobce též namítl, že ze spisového materiálu není zřejmé, jakým způsobem bylo ČIŽP i žalovaným 
provedeno dokazování. Vzhledem k tomu, že obsah spisu tvoří toliko listiny, měl být o provedení důkazů 
těmito listinami oběma správními orgány podle ust. § 53 odst. 6 správního řádu minimálně učiněn 
záznam do spisu. V ust. § 18 odst. 1 spr. ř. se hovoří o tom, že o provedení důkazu listinou se sepisuje 
protokol. Na danou problematiku existují dva názory, kdy podle jednoho názoru se § 18 odst. 1 spr. ř. 
použije pouze při úkonech, při kterých dochází ke styku s účastníky řízení (potom se také sepisuje 
protokol), zatímco v ostatních případech, kdy ke styku s účastníky řízení nedochází, se učiní „pouze" 
záznam do spisu, pro který nejsou předepsány žádné formální náležitosti. Podle druhého názoru je však 
nutno chápat dikci ust. § 53 odst. 6 správního řádu jako nepřesnost zákonodárce a musí být sepsán 
protokol vždy. Ať tak či tak, ve spisu musí být o provedení důkazu listinou buď proveden záznam, nebo 
sepsán protokol, což se však v daném případě nestalo. 
Žalobce nesouhlasí s tím, jakým způsobem se žalovaný vypořádal s jeho odvolacími námitkami. Podle 
jeho názoru by měly být v rozhodnutí ČIŽP uvedeny podklady pro jeho vydání (viz výše), kdy pouhý poukaz 
na podklady by bylo možné akceptovat (podle názoru žalovaného stačí na podklady odkázat), pokud by 
bylo současně vysvětleno, jaké závěry jsou z toho kterého podkladu ČIŽP vyvozovány, což však v daném 
případě neplatí, a proto takový postup není možné akceptovat. 
Žalobce se ohrazuje proti závěru žalovaného obsaženému v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že by 
jeho výtky vůči rozhodnutí ČIŽP měly být obecného charakteru. Chybí-li v odůvodnění rozhodnutí jeho 
podstatné náležitosti, pak se nedá na tyto nedostatky poukázat jiným způsobem než zkonstatováním 
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toho, co by v odůvodnění obsaženo být mělo a uvedením toho, že to tam není. Navíc v dalším textu 
odvolání žalobce své námitky podrobně rozvedl. 
Žalobce má za to, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí náležitě nevypořádal s jeho námitkou, že ČIŽP 
ve svém rozhodnutí měla uvést, jak se vypořádala s námitkami žalobce ze dne 6. 4. 2010. Dle mínění 
žalobce nestačí, že žalovaný v napadeném rozhodnutí v rámci konstatování právního a skutkového stavu 
věci zmínil, že „k námitkám vydala inspekce dne 24. 5. 2010 rozhodnutí č.j. ČIŽP/47/OOH/ 
1005078.004/10/BJJ, dle kterého ředitel Oblastního inspektorátu Brno námitkám nevyhověl (důvody 
jsou v rozhodnutí uvedeny)", jelikož žalovaný měl v napadeném rozhodnutí zhodnotit, zda žalobcem 
vytýkaný postup ČIŽP, ve vztahu k vypořádání se s jeho námitkami ze dne 6. 4. 2010, byl správný či nikoli, 
což však neučinil. 
S námitkou žalobce, že v zákoně o odpadech nemá oporu postup správních orgánů, jež vyžadují a vydávají 
souhlasy k provozování zařízení k využívání odpadů s omezením na jednotlivé kraje, ačkoli v zákoně není 
vymezena regionální působnost, se žalovaný v napadeném rozhodnutí nijak nevypořádal. Podle názoru 
žalobce není správný výklad ČIŽP a potažmo i žalovaného, týkající se nutnosti disponovat souhlasem 
příslušného krajského úřadu k provozování zařízení v Oblekovicích, včetně schválení provozního řádu, 
kterýžto souhlas není podle názoru rozhodujících správních orgánů nahrazen souhlasem vydaným žalobci 
pro mobilní recyklační linku na zpracování stavebních a demoličních odpadů, s působností pro 
Jihomoravský kraj (rozhodnutím KÚ JMK ze dne 17. 9. 2009 čj. JMK 79273/2009, sp. zn. S-JMK 
79273/2009 OŽP/Nv). Poukazuje-li žalovaný na to, že tyto žalobcovy námitky jsou irelevantní ve vztahu  
k podmínkám uvedeným v zákoně o odpadech s tím, že uvádí výčet ustanovení zákona o odpadech 
včetně jejich dikce, z nichž však nelze jednoznačně dovodit argumenty ve prospěch názoru žalovaného, 
nelze tento jeho výklad považovat za přesvědčivý. Je pravdou, že podle ust. § 12 odst. 2 zákona  
o odpadech lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena, přičemž dle 
ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech 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, nicméně z těchto ustanovení nevyplývá, že by souhlas vydaný 
krajským úřadem žalobci pro mobilní zařízení neplatil současně také pro zařízení v Oblekovicích, je-li  
v tomto zařízení mobilní zařízení používáno. Mobilní zařízení má totiž dle rozhodnutí KÚ JMK ze dne 17. 9. 
2009 čj. JMK 79273/2009, sp. zn. S-JMK 79273/2009 OŽP/Nv bodu 1) vymezenou místní platnost na 
celé území Jihomoravského kraje, přičemž Oblekovice u Znojma nepochybně do této oblasti spadají. 
Skutečnost, že se mobilní zařízení žalobce nacházelo v provozovně v Oblekovicích, je doložena zjištěním 
ČIŽP dne 17. 3. 2010, kdy v zápise z místního šetření ze dne 17. 3. 2010 je uvedeno, že u hromad sutí 
stojí třídící linka. Toto zařízení je součástí mobilního zařízení, k němuž má žalobce vydaný potřebný 
souhlas (viz bod 3 provozního řádu mobilního zařízení, který obsahuje stručný popis zařízení – technické 
vybavení - technologie, kdy mezi jednotlivými složkami mobilního zařízení je uveden třídič stavebních sutí - 
typ HARTL). Také pro mobilní zařízení je zpracován a schválen jeho provozní řád, a proto otázky ochrany 
životního prostředí jsou dostatečně ošetřeny. Skutečnost, že žalobce požádal o vydání souhlasu  
k provozování zařízení v Oblekovicích s názvem Recyklační linka na zpracování stavebních a demoličních 
odpadů, provoz Znojmo - Oblekovice, byla vyvolána provozní realitou, kdy tento souhlas si žalobce opatřil 
pro případy, kdy mobilní zařízení, na které souhlas má, bude potřebovat umístit do jiné svojí provozovny  
v rámci Jihomoravského kraje, a tímto přemístěním mobilního zařízení by se provozovna v Oblekovicích 
ocitla bez příslušného souhlasu. V žádném případě z toho nelze dovozovat, že by tímto postupem žalobce 
sám připustil, že jeho názor o tom, že k provozování zařízení v Oblekovicích postačuje souhlas pro mobilní 
zařízení, byl nesprávný, jak to dovozuje žalovaný v napadeném  rozhodnutí. Žalobce se naopak na základě 
rozhodnutí KÚ JMK ze dne 17. 9. 2009 čj. JMK 79273/2009 bodu 5), v němž je uvedeno: „evidence 
odpadů přijatých do zařízení bude vedena v souladu s platnou legislativou a vykazována příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti podle místa nasazení zařízení“, domníval, že souhlas  
k provozování mobilního zařízení se vztahuje také na zařízení v Oblekovicích. Má-li totiž být také 
v souvislosti s provozem mobilního zařízení vedena evidence odpadů, pak není prakticky žádný rozdíl mezi 
stacionárním a mobilním zařízením k nakládání s odpady z hlediska uložených povinností ve vztahu  
k ochraně životního prostředí a vyžadování souhlasu pro každé zařízení zvlášť, je nelogické a nemá oporu 
v zákoně o odpadech. 
V odůvodnění napadeného rozhodnutí nejsou dle žalobce uvedeny a náležitě zhodnoceny skutečnosti, jež 
vzal žalovaný v potaz při přezkoumávání výše uložené pokuty, a proto je v této části jeho rozhodnutí 
nepřesvědčivé a nepřezkoumatelné. Nemůže obstát pouhé shrnutí údajů, jež při ukládání pokuty 
zohlednila ČIŽP, aniž by žalovaný vysvětlil, zda hodnocení jednotlivých hledisek ze strany ČIŽP považuje za 
správné a z jakých důvodů. Žalovaný se nijak nevypořádal s námitkou žalobce, že kritéria, která při 
ukládání sankce zohlednila ČIŽP, nebyla ČIŽP hodnocena přiléhavě a ve vzájemných souvislostech, když 
množství odpadů v rozsahu 8.465,15 tun v roce 2009 není podle názoru žalobce nijak horentní. Rovněž 
námitky, že do výše sankce ČIŽP nedostatečně promítla skutečnost, že se jednalo o odpad kategorie 
„ostatní" a že se žalobce při nakládání s těmito odpady nedopustil žádného jednání, které by bylo  
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v rozporu se zákonem o odpadech (sama ČIŽP konstatovala v zápise z inspekčního šetření ze dne 17. 3. 
2010, že nebyla na povrchu hromad zjištěna příměs jiných odpadů a nebyly zjištěny vizuální známky 
znečištění škodlivinami), ponechal žalovaný stranou své pozornosti a nijak se k nim nevyjádřil. 
Závěr žalovaného o adekvátnosti uložené sankce není podložen relevantním zhodnocením všech 
zákonných požadavků předepsaných zákonem o odpadech při ukládání sankcí. Takové odůvodnění výše 
pokuty je dle mínění žalobce zcela nedostatečné a nemůže obstát, jelikož není v souladu s § 68 odst. 3 
spr. ř. Při ukládání sankcí je totiž správnímu orgánu dán prostor pro správní uvážení, aby do příslušné 
sankce a její výše co nejcitlivěji a co nejpřiléhavěji konkrétnímu případu promítl všechna hlediska 
stanovená mu v daném případě zákonem o odpadech v ust. § 67 odst. 2, čímž má být zajištěna právní 
jistota účastníka správního řízení, přesvědčivost a přezkoumatelnost daného rozhodnutí a má být 
zabráněno projevům libovůle a šikanóznímu výkonu státní správy správními orgány. Z odůvodnění výše 
sankce tedy musí být zřejmé, jak se konkrétní hlediska uvedená v zákoně promítla do výše uložené 
pokuty, což však není případ napadeného rozhodnutí. Z něj totiž není zřejmé, zda se žalovaný při 
přezkoumávání výše sankce vůbec zabýval hledisky dle ust. § 67 odst. 2 zákona o odpadech, kdy chybí  
i výslovný odkaz na toto ustanovení zákona o odpadech. Žalovaný se tedy k otázce výše pokuty  
v odůvodnění svého rozhodnutí zákonem požadovaným způsobem nevyjádřil, přestože odvolací námitky 
žalobce směřovaly i do výše uložené sankce. Napadené rozhodnutí je tedy nepřezkoumatelné, protože 
důvody, jimiž se žalovaný řídil při rozhodnutí o výši pokuty, chybějí. 
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí dle žalobce rovněž není zřejmé, zda a jakým způsobem žalovaný 
ověřil jeho námitku, jíž se domáhal přezkoumání toho, zda přijaté opatření v podobě uložené pokuty je  
v souladu s veřejným zájmem a zda koresponduje požadavku správního řádu, aby při rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Žalovaný se omezil na pouhé 
konstatování, že žalobci vyměřená pokuta je srovnatelná se skutkově stejnými či podobnými případy 
řešenými ČIŽP, což žalobce považuje za nedostatečné. 
K výši uložené pokuty žalobce dále namítl, že uložená sankce je příliš přísná, nepřiměřeně vysoká a 
neodpovídá jak závažnosti jemu vytýkaného pochybení, tak ani skutečnosti, že de facto nedošlo  
k ohrožení ani k narušení životního prostředí nepříznivými vlivy. ČIŽP ve svém rozhodnutí nezohlednila 
skutečnost, že jde o první zjištěné porušení zákona o odpadech ze strany žalobce v zařízení v Oblekovicích.  
Shora popsaný postup jak ČIŽP, tak žalovaného je dle názoru žalobce v rozporu s právními předpisy, a tím 
také porušuje jednu ze zásad správního řízení (§ 2 odst. 1 správního řádu) a porušuje také principy dobré 
správy, mezi něž patří soulad rozhodnutí správních orgánů a jejich postupů s právem, předvídatelnost a 
přesvědčivost rozhodování správních orgánů.  
Pro případ, že soud dospěje k závěru, že se žalobce dopustil vytýkaného porušení zákona na úseku 
odpadového hospodářství, jak bylo popsáno v rozhodnutích správních orgánů obou stupňů, a shledá-li 
vysvětlení výše pokut korespondujícím právním předpisům a principům dobré správy, žalobce navrhl, aby 
byla výše pokuty soudem snížena v mezích zákonem dovolených, nebude-li možné upustit od jejího 
uložení. 
Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce si musí 
být po věcné stránce vědom opodstatněnosti ukládané sankce, a snaží se tak rozhodnutí zvrátit 
především poukazováním na domnělé procesní deficity rozhodování, jakož i přehnanými požadavky na 
formalizovanou podobu všech postupů správních orgánů. Správní řád celkem logicky s jistou mírou 
„nedokonalosti" v rámci procesu správního rozhodování počítá, jak plyne z § 89 odst. 2 správního řádu, 
podle kterého se nepřihlíží k vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad 
napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost. Rovněž judikatura soudů se 
konzistentně staví proti přepjatému formalismu (aktuálně viz např. rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 
9 Ca 329/2007 - 37 ze dne 25. 11. 2010). Ostatně správní soudy jsou povolány k tomu, aby poskytovaly 
ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob a důvodem pro zrušení rozhodnutí 
správního orgánu soudem může být tedy jedině takové pochybení správního orgánu, které mělo, nebo 
alespoň reálně mít mohlo dopad do veřejných subjektivních práv žalobce. V tomto ohledu nicméně 
žalobce nic konkrétního ve své žalobě neuvádí. Omezuje se povětšinou jen na obecné proklamace  
o porušení zákona, přičemž konkrétní obsah, na nějž by mohlo být ze strany žalovaného adekvátně 
reagováno, chybí. Co se týče žalobcem namítaných nedostatků písemného vyhotovení doručovaných 
rozhodnutí, k tomu žalovaný uvedl, že správní řád rozlišuje písemné vyhotovení rozhodnutí, tedy jeho 
originál, který je součástí spisu, a stejnopisy písemného vyhotovení rozhodnutí, které jsou doručovány 
účastníkům řízení. Forma stejnopisu rozhodnutí není přitom vázána na formu originálu. Originál 
rozhodnutí žalovaného i jeho stejnopis předložený žalobcem splňují požadavky, jež na tyto dvě odlišné 
formy téže písemnosti klade § 69 odst. 1 správního řádu. Výsledná podoba stejnopisu rozhodnutí 
odesílaného adresátovi závisí mj. také na formě, v níž je orgánem veřejné moci vykonávána spisová 
služba. Žalovaný vede elektronickou spisovou službu, a proto provedl pro adresáta, který nemá 
zpřístupněnu datovou schránku (doručováno právnímu zástupci žalobce) podle § 69a odst. 4 zákona  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, převedení rozhodnutí v digitální podobě na rozhodnutí v analogové podobě, a tento dokument 
mu poté řádně doručil způsobem upraveným v § 19 a násl. správního řádu. Žalovaný tedy neprováděl 
žalobcem mylně namítanou autorizovanou konverzi rozhodnutí ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.,  
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Převedení 
rozhodnutí bylo provedeno postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho 
obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převedení. Pokud se jedná o způsob označení a 
spojení listin, tyto zákon č. 499/2004 Sb., ani jeho prováděcí právní předpis blíže neupravuje, tj. speciální 
požadavky žalobce, aby ověřovací doložka byla umístěna až za poslední stránku ověřovaného dokumentu 
a spojení bylo přelepeno a opatřeno razítkem ověřujícího orgánu, nemají oporu v právních předpisech. Pro 
případ, že by soud přece jen shledal na vyhotovení stejnopisu rozhodnutí doručeného žalobci určité 
nedostatky, žalovaný uvádí, že oba dokumenty jsou identické jak v označení, tak ve výroku i v odůvodnění, 
a rozdíly, které mezi oběma vyhotoveními rozhodnutí event. jsou, nezakládají jejich skutečnou odlišnost. 
Krom toho měl-li žalobce ve vztahu k jemu doručenému stejnopisu rozhodnutí pochybnosti, mohl využít 
svého práva ve smyslu § 69 odst. 4 správního řádu (na požádání účastníka správní orgán vydá stejnopis 
písemného vyhotovení rozhodnutí, stejně tak je správní orgán povinen na požádání vydat pouze stejnopis 
výroku), což neučinil. Za situace, kdy je součástí správního spisu vyhotovení rozhodnutí, které je 
podepsáno oprávněnou osobou a je i jinak bezvadné, nezakládá případná vada stejnopisu písemného 
vyhotovení rozhodnutí jeho nezákonnost či dokonce žalobcem tvrzenou nicotnost. Žalovaný v této 
souvislosti odkázal na související judikaturu Nejvyššího správního soudu, konkrétně na rozsudek č.j. 2 Azs 
22/2006 - 102 ze dne 11. 1. 2007 a dále na rozsudek č.j. 1 Azs 158/2004 - 50 ze dne 17. 8. 2005,  
z nichž plyne, že „chybějící zákonné náležitosti správního aktu mohou vyvolávat jeho nicotnost pouze 
tehdy, jestliže je tento nedostatek natolik intenzivní a zřejmý, že po účastnicích dotčeného právního 
vztahu nelze spravedlivě žádat, aby tento správní akt respektovali." 
Pokud jde o namítané vady týkající se zahájení správního řízení („ČIŽP vydala dvě oznámení o zahájení 
téhož správního řízení"), žalovaný upozornil na to, že tento krok byl nepřímo vyvolán žalobcem, neboť na 
telefonický dotaz právničky inspekce právní zástupce žalobce JUDr. J. S. nejprve sdělil, že zplnomocnění  
z předchozího případu řešeného inspekcí (plná moc udělená JUDr. J. S. 25. 5. 2009) je plnou moci 
„generální", aby posléze svými faktickými kroky (z pohledu žalovaného obstrukčními), kdy oznámení  
o zahájení řízení zaslal zpět inspekcí s tím, že není zplnomocněn k zastupování žalobce, uvedené 
zpochybnil. Žalovaný především považuje za nutné zdůraznit, že sankční řízení bylo zahájeno řádně, a to 
doručením příslušného oznámení o zahájení řízení  č.j. ČIŽP/47/OOH/SR01/ 1005078.003/10/BJJ ze 
dne 20. 9. 2010 do datové schránky žalobce. Předchozí doručení oznámení o zahájení řízení JUDr. J. S. 
nemohlo vyvolat příslušné právní účinky, neboť tento, jak sám konstatoval, nebyl oprávněn v té době 
žalobce zastupovat. Podle § 46 správního řádu je řízeni z moci úřední zahájeno dnem, kdy správní orgán 
oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení. 
Také vymezení příslušnosti správního orgánu ve věci rozhodovat je dle přesvědčení žalovaného  
v napadených správních aktech řešeno zcela transparentně a jednoznačně. Žalovaný, potažmo správní 
orgán I. stupně, se dostatečně vypořádal rovněž s poněkud svéráznou argumentací žalobce, že „má 
vydané souhlasy k provozování zařízení k nakládání s odpady v jiných částech Jihomoravského kraje"  
(a tedy nepotřebuje souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů ve Znojmě - 
Oblekovicích). Skutečnost, že žalobce disponoval souhlasem pro mobilní recyklační linku na zpracování 
stavebních a demoličních odpadů s působností pro Jihomoravský kraj, nemůže nic změnit na jeho 
povinnosti disponovat také souhlasem k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu ve 
Znojmě - Oblekovicích. Krom toho během podstatné části roku 2009 ani tento souhlas k provozování 
mobilního zařízení k využívání odpadů žalobci k dispozici nebyl. V tomto ohledu je dle žalovaného 
nepřípadná rovněž argumentace žalobce ohledně schváleného provozního řádu mobilního zařízení. 
Provozní řád mobilního zařízení nutně odráží specifika tohoto typu zařízení k nakládání s odpady (na místě 
je zde proto i požadavek na vedení evidence odpadů přijatých do zařízení dle místa nasazení zařízení),  
a naopak nemůže obsáhnout specifika činností provozovaných ve stacionárním zařízení k nakládání  
s odpady (mj. regulace činností týkajících se sběru a shromažďování odpadů). Zatímco sběr a výkup 
odpadů je záležitost víceméně kontinuální, samotná recyklace může probíhat v konkrétních provozovnách 
nárazově, dle aktuálních potřeb provozovatele (kupř. po nahromadění odpadů v množství opodstatňujícím 
návoz mobilní recyklační linky). Námitka žalobce, kterou napadá postup správních orgánů, jež vydávají 
souhlas k provozování mobilních zařízení k využívání odpadů s působností pouze na jednotlivé kraje, 
nikterak nesouvisí s předmětem daného sankčního řízení a v tomto směru také byla správními orgány 
vypořádána. K dalšímu žalobnímu bodu o „podivném postupu inspekce", která požadovala souhrnné 
hlášení o množství přijímaných odpadů, ale nehodnotila stav dokladování kvality přejímaných odpadů, je 
dle žalovaného nutno uvést, že právě množství odpadů, se kterými bylo nakládáno v nezákonném zařízení, 
je důležitou informací pro posouzení míry závažnosti správního deliktu (konstatování, že inspekce 
nehodnotila stav dokladování kvality přejímaných odpadů, je toliko informací, že tato část povinnosti 
nebyla předmětem vedeného správního řízení o uložení sankce). 
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Žalovaný nesouhlasí ani s tvrzením žalobce, že nebyly vypořádány jeho námitky a připomínky ze dne 6. 4. 
2010. Inspekce ve svém rozhodnutí č.j. ČIŽP/47/OOH/1005078.004/10/BJJ ze dne 24. 5. 2010 
podrobně rozvedla, proč je nutno mít námitky žalobce za nedůvodné a žalovaný se s jejími závěry 
ztotožnil. Žalovaný odmítá tvrzení, že rozhodnutí ČIŽP o pokutě je v rozporu s ust. § 68 správního řádu. 
Správní orgán do výrokové části rozhodnutí zahrnul jak řešení otázky, která je předmětem řízení, tak 
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno. Stejně tak je z rozhodnutí zřejmé, kdo je jeho 
účastníkem (v řízení o správním deliktu dle zákona o odpadech je účastníkem pouze delikvent). Rovněž 
tak odůvodnění rozhodnutí splňuje všechny zákonné požadavky, správní orgány se opřely o skutečnosti 
zjištěné v rámci provedených inspekčních šetření. Veškeré podklady inspekce uvedla v oznámení  
o zahájení správního řízení a zopakovala je i ve svém rozhodnutí (v jeho odůvodnění), přičemž žalobce měl 
možnost se s nimi seznámit. Stěžejním základem odůvodnění jsou pak správní úvahy a závěry, k nimž 
správní orgány dospěly. Tyto žalovaný považuje za dostatečně přesvědčivé a vycházející z provedeného 
řízení.  
Co se týče údajných nedostatků dokazování, má žalovaný za to, že závěry, jež správní orgány učinily, 
zřetelně plynou z učiněných skutkových zjištění (viz zápis z místního šetření dne 17. 3. 2010, protokol  
o kontrolním zjištění ze dne 30. 3. 2010 včetně žalobcem předložených dokladů - hlášení o produkci a 
nakládání s odpady za rok 2009, bilance převzatých odpadů v období od 1. 1. 2010 do konce února 
2010), a k jejich dovozování tedy není nutno činit nějaké zvláštní dokazování. Nelze nezmínit ani finanční 
prospěch, který žalobce bezpochyby získal za příjem odpadů do neschváleného zařízení, resp. za prodej 
recyklátu z tohoto neschváleného zařízení. Uvedenému konvenují závěry správních orgánů o z hlediska 
závažnosti nikoli nevýznamném ohrožení životního prostředí, jež se promítlo do výše ukládané sankce. 
Výše žalobci uložené sankce je srovnatelná s výší pokut uložených ve skutkově obdobných případech, což 
je žalovaný na vyžádání soudu schopen doložit příslušnými rozhodnutím inspekce.  
Soud na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání 
předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně 
uvedené právní úpravy: 
Podle § 4 písm. d) zákona o odpadech se pro účely tohoto zákona nakládáním s odpady rozumí jejich 
shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a 
odstraňování. 
Podle § 4 písm. e) zákona o odpadech se pro účely tohoto zákona zařízením rozumí technické zařízení, 
místo, stavba nebo část stavby. 
Podle § 12 odst. 2 věta prvá 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. 
Podle § 14 odst. 1 věta prvá zákona o odpadech 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"). 
Podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech 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. 
Podle § 67 odst. 2 zákona o odpadech při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení 
životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. 
Podle § 46 odst. 1 správního řádu řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil 
zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením,  
a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak kterémukoliv jinému účastníkovi. Oznámení musí 
obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo  
a podpis oprávněné úřední osoby. 
Podle § 18 odst. 1 správního řádu o ústním jednání (§ 49) a o ústním podání, výslechu svědka, výslechu 
znalce, provedení důkazu listinou a ohledání, pokud jsou prováděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných 
úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, se sepisuje 
protokol. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo zvukový záznam. 
Podle § 53 odst. 6 správního řádu se o provedení důkazu listinou se učiní záznam do spisu. Za přítomnosti 
účastníků nebo zúčastněných osob, anebo účastní-li se úkonu veřejnost, se důkaz listinou provede tak, že 
se listina přečte nebo sdělí její obsah. 
Podle § 68 odst. 2 správního řádu ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, 
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří 
jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří 
jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění 
ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení 
odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více 
výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. 
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Podle § 68 odst. 3 správního řádu v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 
předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 
Podle § 69 odst. 1 správního řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí uvede označení "rozhodnutí" 
nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení 
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, 
příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je 
na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední 
osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která 
odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí. 
Podle § 69 odst. 4 věta prvá správního řádu na požádání účastníka správní orgán vydá stejnopis 
písemného vyhotovení rozhodnutí. 
Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Soud o věci uvážil takto: 
Neopodstatněnými shledal soud veškeré námitky procesního charakteru, jimiž žalobce brojí proti postupu 
správních orgánů obou stupňů v řízení. Napadené rozhodnutí nelze označit za nicotné z toho důvodu, že 
stejnopis tohoto rozhodnutí, který byl žalobci doručen prostřednictvím držitele poštovní licence, 
neobsahuje některé náležitosti vyžadované ustanovením § 69 odst. 1 správního řádu, jako je otisk 
úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby. 
Teorie práva i judikatura správních soudů považuje za nicotný správní akt, který trpí vadami takové 
intenzity, že již vůbec nelze o správním aktu hovořit. Typicky jsou takovými vadami neexistence 
zákonného podkladu pro rozhodnutí, nedostatek pravomoci, nejtěžší vady příslušnosti, absolutní 
nedostatek formy, absolutní omyl v osobě adresáta, neexistence skutkového základu způsobující 
bezobsažnost, požadavek trestného plnění, požadavek plnění fakticky nemožného, neurčitost, 
nesmyslnost či neexistence vůle. Nicotnost nelze zhojit ani uplynutím času. Nicotný akt nikoho nezavazuje 
a nikdo jej není povinen respektovat, neboť mu nesvědčí presumpce správnosti (srov. Staša, J. in 
Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání. C. H. Beck, Praha, 2003, s. 136-141, nebo 
rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2005, č. j. 6 A 76/2001 – 96). 
Na tyto doktrinální a judikatorní závěry navázal zákonodárce právní úpravou institutu nicotnosti 
rozhodnutí obsaženou v ustanoveních § 77 a § 78 správního řádu. Podle § 77 odst. 1 správního řádu je 
nicotné rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal 
správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotnost z tohoto důvodu zjišťuje a 
rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal. Podle 
§ 77 odst. 2 správního řádu je dále nicotné rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně 
rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec 
považovat za rozhodnutí správního orgánu. Nicotnost z těchto důvodů vyslovuje soud podle soudního řádu 
správního. 
Napadené rozhodnutí není stiženo žádnou vadou, která by podle § 77 odst. 1 a 2 správního řádu 
zakládala jeho nicotnost. Není sporu o tom, že bylo vydáno k tomu věcně příslušným správním orgánem,  
a netrpí ani žádnou vadou, která by ho činila vnitřně rozporným nebo právně či fakticky 
neuskutečnitelným, anebo jinou vadou, pro kterou by ho nebylo možné vůbec považovat za rozhodnutí 
správního orgánu. Soud ověřil, že originál napadeného rozhodnutí založený ve správním spise vykazuje 
všechny náležitosti požadované zákonem, včetně otisku úředního razítka žalovaného a podpisu oprávněné 
úřední osoby – RNDr. M. R., ředitele odboru výkonu státní správy VII. Nepochybně se tedy jedná  
o rozhodnutí žalovaného správního orgánu ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu. Za situace, kdy je 
součástí správního spisu vyhotovení rozhodnutí, které je podepsáno oprávněnou osobou a je i jinak 
bezvadné, nezakládá tato vada nicotnost rozhodnutí, neboť je zřejmé, že rozhodnutí skutečně vydala  
k tomu oprávněná osoba (shodně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2007 č.j. 2 Azs 
22/2006 – 102).  
To, že žalobci bylo žalovaným doručeno písemné vyhotovení (stejnopis) napadeného rozhodnutí bez těchto 
náležitostí, je sice v rozporu s ustanovením § 69 odst. 1 správního řádu, tato nezákonnost, kterou 
žalovaný nemůže omlouvat vedením spisové služby, však nemůže být dostatečným důvodem pro zrušení 
napadeného rozhodnutí, neboť se nejedná o podstatné porušení ustanovení o řízení před správním 
orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Soud v tomto směru považuje 
za nutné zdůraznit, že žalobce nebyl v důsledku uvedeného procedurálního pochybení žalovaného,  
k němuž došlo při vyhotovení stejnopisu napadeného rozhodnutí, nikterak zkrácen na svých právech, 
neboť mu i přes uvedené nedostatky muselo být (a také evidentně bylo) zřejmé, kdo napadené rozhodnutí 
vydal, jaké věci se tento správní akt týká a co je jeho obsahem. Jak navíc žalovaný správně podotkl, měl-li 
žalobce jakékoliv pochybnosti o věrohodnosti napadeného rozhodnutí či jeho původce, mohl se po jeho 
doručení obrátit na žalovaného a požádat podle § 69 odst. 4 správního řádu o vydání stejnopisu 
písemného vyhotovení rozhodnutí. V „Ověřovací doložce konverze do dokumentu v listinné podobě“, 
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kterou obdržel spolu s napadeným rozhodnutím, byl žalobce rovněž vyrozuměn o možnosti obrátit se na 
žalovaného se žádostí o získání tohoto dokumentu v elektronické podobě, a současně vyzván k tomu, aby 
se na žalovaného neprodleně obrátil v případě, že má podezření na neautentičnost dokumentu. Z toho, že 
tak neučinil, nelze než dovodit, že žádné pochybnosti v tomto směru neměl a že mu v žalobě namítané 
formální nedostatky (absence otisku úředního razítka a podpisu oprávněné úřední osoby) nevadily. Jeho 
žalobní argumentace, v níž následně tyto nedostatky žalovanému vytýká, se tak soudu nutně jeví jako 
účelová. 
Neopodstatněné jsou žalobcovy námitky, že konverze napadeného rozhodnutí nevyhovuje požadavkům 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a že napadené 
rozhodnutí nebylo podepsáno platným elektronickým podpisem, protože žalovaný v souzené věci 
autorizovanou konverzi napadeného rozhodnutí podle uvedeného zákona vůbec neprováděl, ani 
nedoručoval žalobci napadené rozhodnutí formou datové zprávy. Doručení napadeného rozhodnutí  
v listinné podobě právnímu zástupci žalobce prostřednictvím držitele poštovní licence prokazuje 
doručenka založená ve správním spise. 
V souzené věci nedošlo k nezákonnému „dvojímu“ zahájení správního řízení, jak žalobce neprávem 
namítá. Řízení o uložení pokuty za spáchání správního deliktu je řízením z moci úřední, které je podle  
§ 46 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi 
uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením. Doručením oznámení  
o zahájení řízení jinému subjektu než účastníkovi řízení (zde advokátu JUDr. J. S.) tedy nemohlo dojít  
k zahájení řízení v souzené věci; toto řízení bylo zahájeno až doručením oznámení datovaného dnem  
20. 9. 2010 žalobci. V takto zahájeném řízení správní orgán umožnil žalobci uplatňovat veškerá procesní 
práva, která mu jako účastníku řízení správní řád přiznává. Žalobce ostatně ani netvrdí, jaký negativní 
dopad do jeho procesních práv mělo mít předchozí zaslání oznámení o zahájení řízení advokátu JUDr. J. S. 
Jeho námitka dvojího zahájení řízení je tak rovněž účelová; jejím jediným smyslem je žalobcova snaha 
vyhnout se uložené sankci. 
Žádný zákon neukládá ČIŽP povinnost uvádět v záhlaví rozhodnutí ustanovení právního předpisu, podle 
kterého byla určena její místní příslušnost k vydání rozhodnutí. Námitka, v níž žalobce vyslovuje tento 
požadavek a vytýká žalovanému, že tento nedostatek rozhodnutí inspekce zůstal v odvolacím řízení 
stranou jeho pozornosti, tedy nemá oporu v zákoně. Totéž lze uvést o námitce, že v rozhodnutí inspekce 
není uvedeno ustanovení správního řádu, podle něhož byla žalobci uložena pokuta. Ve výrokové části 
(nikoliv v záhlaví) rozhodnutí správního orgánu I. stupně je výslovně uvedeno, že inspekce ukládá žalobci 
pokutu „podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech“. Tím správní orgán dostál povinnosti uvedené  
v § 68 odst. 2 správního řádu, tj. povinnosti uvést ve výrokové části (rozhodnutí) právní ustanovení, podle 
něhož bylo rozhodováno. 
ČIŽP neměla důvod zabývat se v rozhodnutí o uložení pokuty argumentací žalobce, že má vydané souhlasy 
k provozování zařízení k nakládání s odpady v jiných částech Jihomoravského kraje. Jak žalobce sám 
uvádí, tuto argumentaci uplatnil v námitkách ze dne 6. 4. 2010 proti protokolu o kontrolním zjištění, tedy 
ještě před zahájením správního řízení, a nejedná se tudíž o důkazní návrh uplatněný v průběhu správního 
řízení, kterým by správní orgán byl povinen se zabývat a popř. zdůvodňovat, proč tento důkaz neprovedl. 
Uvedená argumentace navíc byla pro rozhodnutí správního orgánu ve věci samé naprosto bezpředmětná. 
Předmětem řízení totiž nebylo posuzování toho, zda má žalobce vydané souhlasy k provozování (jiných) 
zařízení k nakládání s odpady v jiných částech Jihomoravského kraje, ale to, zda měl v rozhodné době 
souhlas krajského úřadu k provozování zařízení nacházejícího se v jeho provozovně v k.ú. Oblekovice, 
které bylo krajským úřadem následně označeno jako „Recyklační linka na zpracování stavebních a 
demoličních odpadů, provoz Znojmo - Oblekovice”. 
Nedůvodné jsou též žalobcovy námitky, v nichž dovozuje, že odůvodnění prvostupňového rozhodnutí ČIŽP 
neobsahuje náležitosti vyžadované ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu. Opak je pravdou. ČIŽP  
v odůvodnění svého rozhodnutí uvedla detailní výčet podkladů, které jsou obsahem správního spisu  
a z nichž při rozhodování ve věci samé vycházela. S námitkami, které žalobce uplatnil proti protokolu  
o kontrolním zjištění, se náležitě vypořádal ředitel Oblastního inspektorátu Brno ČIŽP v rozhodnutí ze dne 
24. 5. 2010, jímž námitkám žalobce nevyhověl. Nebylo proto žádného důvodu, aby tyto námitky opakoval 
a znovu se s nimi vypořádával správní orgán I. stupně v rozhodnutí o uložení pokuty. Ani žalovaný 
nepochybil, jestliže v odůvodnění napadeného rozhodnutí k odvolací námitce, v níž žalobce požadoval 
opětovné vypořádání těchto námitek ze strany inspekce, toliko konstatoval, že důvody nevyhovění 
žalobcovým námitkám proti protokolu o kontrolním zjištění jsou uvedeny v rozhodnutí ředitele Oblastního 
inspektorátu Brno ČIŽP. V rozhodnutí správního orgánu I. stupně jsou rovněž dostatečně určitým a 
srozumitelným způsobem popsána skutková zjištění, která ČIŽP ze shromážděných podkladů učinila. 
Skutečnost, že žalobce v předmětné provozovně nakládal s odpady, podle ČIŽP vyplývá z protokolu  
o kontrolním zjištění ze dne 30. 3. 2010 a z výsledků místního šetření provedeného dne 17. 3. 2010. 
Množství odpadů, s nimiž žalobce v předmětném zařízení v kontrolovaném období nakládal, a rovněž 
jednotlivé druhy těchto odpadů správní orgán zjistil z hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2009 
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a z bilance převzatých odpadů předložených žalobcem. To, že žalobce až do 1. 7. 2010 neměl 
pravomocně udělen souhlas k provozování předmětného zařízení, pak inspekce prokazatelně zjistila  
z dopisu krajského úřadu ze dne 14. 7. 2010, v němž bylo mj. uvedeno datum, kdy rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu žalobci s provozováním předmětného zařízení nabylo právní moci. To, že žalobce 
vychází z (nesprávného) právního názoru, že byl předmětné zařízení oprávněn provozovat na základě 
souhlasu krajského úřadu ze dne 17. 9. 2009 týkajícího se mobilní recyklační linky na zpracování 
stavebních a demoličních odpadů s působností pro Jihomoravský kraj, správní orgán I. stupně 
pochopitelně zjistil z vyjádření samotného žalobce učiněného v průběhu řízení; zmíněný souhlas ze dne 
17. 9. 2009 týkající se mobilní recyklační linky, měl správní orgán rovněž k dispozici, protože mu ho sám 
žalobce předložil. 
Lze shrnout, že v odůvodnění rozhodnutí jsou výše uvedené skutkové závěry, jež byly předmětem 
následného právního posouzení ze strany ČIŽP, náležitě vylíčeny a přiřazeny k jednotlivým podkladům, ze 
kterých tato zjištění správní orgán čerpal. Stejně tak jsou v rozhodnutí popsány úvahy, jimiž se ČIŽP řídila 
při právním posouzení skutkových zjištění vyplývajících z jednotlivých podkladů a při výkladu ustanovení 
právních předpisů, které na danou věc aplikovala. Závěr, že žalobce nedisponoval potřebným souhlasem 
k provozování předmětného zařízení, čímž porušil povinnost stanovenou zákonem o odpadech a dopustil 
se tak správního deliktu, je v rozhodnutí ČIZP (a následně též v napadeném rozhodnutí žalovaného, které 
tvoří s rozhodnutím správního orgánu jeden celek) vyjádřen naprosto srozumitelně. Nelze proto vejít na 
námitku žalobce, že odůvodnění rozhodnutí ČIŽP je vzhledem k absenci zákonem stanovených náležitostí 
nepřesvědčivé a nepřezkoumatelné. 
Stav dokladování kvality přejímaných odpadů vskutku nebyl předmětem daného sankčního řízení, a proto 
soud neshledává nic podivného na postupu ředitele Oblastního inspektorátu Brno ČIŽP, který toto 
konstatoval v rozhodnutí ze dne 24. 5. 2010, jímž nevyhověl námitkám uplatněným žalobcem proti 
protokolu o kontrolním zjištění. Požadavek inspekce na předložení souhrnného hlášení o množství odpadů 
přijímaných žalobcem v předmětném zařízení byl zcela oprávněný, protože z tohoto podkladu inspekce 
čerpala skutková zjištění o rozsahu, v jakém žalobce v rozhodné době v předmětném zařízení s odpady 
bez povolení nakládal, což je nepochybně zjištění významné pro posouzení míry možného ohrožení 
životního prostředí, a tím i pro stanovení výše pokuty. 
Stejně jako je tomu v případě rozhodnutí správního orgánu I. stupně, také odůvodnění napadeného 
rozhodnutí splňuje požadavky, které na něj klade ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu. Žalovaný  
v odůvodnění napadeného rozhodnutí shrnul průběh dosavadního správního řízení a v rámci jeho popisu 
mj. zmínil jednotlivé podklady, z nichž správní orgán I. stupně (a shodně též žalovaný) při rozhodování  
v dané věci vycházel. S ohledem na to, že žalovaný v plném rozsahu přisvědčil skutkovým i právním 
závěrům správního orgánu I. stupně, což je z jeho potvrzujícího rozhodnutí patrné, nebylo důvodu, aby tyto 
závěry znovu dopodrobna opakoval, nebo aby porovnával své závěry se závěry správního orgánu I. stupně, 
jak požaduje žalobce. Již ze samotného faktu, že se žalovaný v odvolacím řízení ztotožnil se skutkovými  
i právními závěry správního orgánu I. stupně, aniž by dokazování jakkoliv doplňoval, je zcela zřejmé, že při 
rozhodování vyšel z totožných podkladů jako správní orgán I. stupně a že na základě jejich posouzení 
dospěl ke shodným skutkovým a právním závěrům. Porovnávání závěrů správních orgánů obou stupňů  
v odůvodnění napadeného rozhodnutí, kterého se žalobce nesmyslně domáhá, by v takovém případě 
znamenalo dvojí opakování téhož. 
Žalovaný se dle náhledu soudu řádně vypořádal s jednotlivými odvolacími námitkami žalobce. Ten  
v žalobě krajně rozporným způsobem namítá, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí absentují 
informace o tom, jak se žalovaný vypořádal s jeho návrhy a námitkami uplatněnými v odvolání (aniž by 
specifikoval, která konkrétní odvolací námitka zůstala ze strany žalovaného nevypořádána), zatímco na 
jiném místě žaloby uvádí, že nesouhlasí s tím, jakým způsobem se žalovaný vypořádal s jeho odvolacími 
námitkami, čímž připouští, že se žalovaný s jeho odvolacími námitkami vypořádal. 
Také žalovaný v napadeném rozhodnutí dostatečně určitým a srozumitelným způsobem formuloval závěr 
(totožný se závěrem správního orgánu I. stupně), že žalobce byl oprávněn provozovat předmětné zařízení 
nacházející se v jeho provozovně v k. ú. Oblekovice, pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu, kterým by byl udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem, a dále 
související závěr, že souhlas vydaný žalobci rozhodnutím krajského úřadu ze dne 17. 9. 2009  
k provozování mobilní recyklační linky na zpracování stavebních a demoličních odpadů neopravňoval 
žalobce k provozování předmětného zařízení. Úvahy žalovaného stran právního posouzení rozhodných 
skutkových zjištění a výkladu relevantních ustanovení právních předpisů jsou v napadeném rozhodnutí 
vyjádřeny rovněž dostatečně jasně a určitě, přičemž s oběma výše uvedenými závěry, jak dále uvedeno, se 
soud plně ztotožňuje. 
Soud nevešel ani na námitku žalobce, že vzhledem k absenci záznamu o provedení důkazu není ze 
spisového materiálu zřejmé, jakým způsobem bylo správními orgány obou stupňů provedeno dokazování. 
O tom, jaké podklady pro vydání rozhodnutí – listinné důkazní prostředky - ČIŽP shromáždila, byl žalobce 
vyrozuměn již v oznámení o zahájení správního řízení ze dne 20. 9. 2010. V uvedeném oznámení byl 
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rovněž poučen o tom, že pokud nevyužije svého práva navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, přistoupí ČIŽP 
k vydání rozhodnutí na základě těchto podkladů shromážděných k okamžiku zahájení řízení, což se 
následně také stalo. Jak již bylo soudem konstatováno shora, z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu  
I. stupně je patrno, z jakých podkladů (listinných důkazních prostředků) ČIŽP v dané věci čerpala skutková 
zjištění významná pro posouzení věci samé, což ovšem znamená, že těmito listinami v řízení provedla 
důkaz. Dokazování nebylo prováděno v přítomnosti žalobce, takže nebylo důvodu, aby správní orgán  
o provedení důkazu shromážděnými listinami sepisoval protokol – ten je dle § 18 odst. 1 správního řádu 
nutno sepsat pouze o úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky 
řízení. Žalobci je nutno přisvědčit v tom, že správní orgán měl v takovém případě v souladu s § 53 odst. 6 
správního řádu o provedení důkazu listinami učinit záznam do spisu, což v souzené věci neučinil. Tímto 
formálním pochybením správního orgánu nicméně nebyl žalobce nijak zkrácen na svých procesních 
právech účastníka řízení, neboť z rozhodnutí ČIŽP seznal, z jakých podkladů (důkazů) správní orgán při 
rozhodování ve věci samé vycházel, a proti skutkovým a právním závěrům správního orgánu týkajícím se 
posouzení provedených důkazů mohl brojit podaným odvoláním, což také učinil. Absence záznamu  
o provedení důkazu listinami ve správním spise vzhledem k výše uvedenému není podstatnou vadou 
řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, a nemůže být proto důvodem pro 
zrušení napadeného rozhodnutí ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s.. 
Nedůvodnými shledal soud rovněž námitky hmotněprávního charakteru, směřující jednak proti klíčovému 
závěru správních orgánů obou stupňů, že podle zákona o odpadech bylo povinností žalobce provozovat 
předmětné zařízení pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu, jímž byl udělen souhlas  
k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem, a dále proti souvisejícímu závěru, že souhlas 
vydaný žalobci rozhodnutím krajského úřadu ze dne 17. 9. 2009 čj. JMK 79273/2009 pro mobilní 
recyklační linku na zpracování stavebních a demoličních odpadů s působností pro Jihomoravský kraj 
neopravňoval žalobce k provozování předmětného zařízení. Soudu nezbývá než konstatovat, že se plně 
ztotožňuje s argumentací, kterou v tomto směru ve svém rozhodnutí zaujala ČIŽP a následně též žalovaný. 
Není pochyb o tom, že předmětné zařízení jakožto místo, kde žalobce prokazatelně nakládal s odpady 
(prováděl jejich sběr, výkup, skladování a též využívání spočívající v následné recyklaci odpadů s pomocí 
mobilní recyklační linky), je zařízením podle § 4 písm. e) zákona o odpadech. Na toto zařízení, stejně jako 
na kterékoliv jiné zařízení sloužící k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, dopadá 
ustanovení § 14 odst. 1 věta prvá zákona o odpadech, podle něhož lze takové zařízení provozovat pouze 
na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho 
provozním řádem. Mezi účastníky řízení není sporu o tom, že žalobce takovým rozhodnutím (souhlasem) 
vztahujícím se k předmětnému zařízení až do dne 1. 7. 2010, kdy nabylo právní moci rozhodnutí 
krajského úřadu ze dne 7. 6. 2010 č.j. JMK 52860/2010, nedisponoval. V takovém případě nelze než 
přitakat závěru správního orgánu, že žalobce nakládal s odpady v zařízení, ve kterém nebylo nakládání 
s odpady příslušným orgánem povoleno, čímž porušil povinnost uloženou mu ustanovením § 12 odst. 2 
věta prvá zákona o odpadech a zároveň naplnil skutkovou podstatu správního deliktu uvedenou  
v § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. 
Souhlas příslušného krajského úřadu k provozování předmětného zařízení nelze v žádném případě 
zaměňovat se souhlasem, jenž byl žalobci vydán k provozování mobilní recyklační linky na zpracování 
stavebních a demoličních odpadů rozhodnutím krajského úřadu ze dne 17. 9. 2009 čj. JMK 79273/2009, 
a stejně tak nelze dovozovat, že žalobci vydaný souhlas k provozování mobilní recyklační linky na 
zpracování stavebních a demoličních odpadů ze dne 17. 9. 2009 automaticky opravňoval žalobce 
k provozování jiných zařízení (zde předmětného zařízení v provozovně žalobce v k. ú. Oblekovice). Souhlas 
k provozování mobilní recyklační linky na zpracování stavebních a demoličních odpadů udělený žalobci 
rozhodnutím krajského úřadu ze dne 17. 9. 2009 je souhlasem, který se váže výlučně ke konkrétnímu 
zařízení (mobilní recyklační lince jakožto technickému zařízení ve smyslu § 4 písm. e) zákona  
o odpadech), což je ostatně na první pohled zřejmé i z výrokové části tohoto rozhodnutí. Tento souhlas 
opravňuje žalobce pouze k těmto způsobům provozování mobilní recyklační linky – předúpravě odpadů  
k aplikaci některého z postupů uvedených (v příloze 3 zákona o odpadech) pod označením R1-R10, a dále 
R5 – k recyklaci/znovuzískávání ostatních anorganických materiálů. Neopravňuje tedy žalobce 
k provozování předmětného zařízení, které není mobilní recyklační linkou, ale zařízením stacionárním (viz 
definice pojmu mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů obsažená v § 3 písm. a) vyhlášky  
č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů), stejně jako jej 
neopravňuje k dalším, v rozhodnutí neuvedeným způsobům nakládání s odpady, které žalobce provozoval 
v předmětném zařízení (sběr či skladování odpadů).  
Názor zastávaný žalobcem, jehož podstatu lze vyjádřit tak, že souhlas krajského úřadu ze dne 17. 9. 2009 
k provozování mobilní recyklační linky na zpracování stavebních a demoličních odpadů žalobce 
opravňoval k provozování jakéhokoliv zařízení na území Jihomoravského kraje, kam svou mobilní 
recyklační linku umístí, je zcela mylný. 
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Krajský úřad se v souhlasu uděleném žalobci k provozování mobilní recyklační linky na zpracování 
stavebních a demoličních odpadů ze dne 17. 9. 2009 nezabýval (ani k tomu neměl důvod) posuzováním 
jiných, stacionárních zařízení, ani neudělil žalobci souhlas k provozování těchto jiných zařízení. Protože se 
jeho rozhodnutí týkalo výlučně mobilní recyklační linky, nezabýval se vhodností jejího provozu v konkrétní 
lokalitě z hlediska ochrany zdraví lidí a životního prostředí, tj. neposuzoval, zda je z tohoto hlediska 
přípustné a možné provozování sběru či skladování odpadů na konkrétním místě (pozemcích). Posouzení 
těchto skutečností, stejně jako posouzení toho, zda dané zařízení vyhovuje podmínkám a technickým 
požadavkům, které na zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů kladou ustanovení  
§ 4, § 5, § 7 vyhlášky č. 383/2011 Sb., a případné stanovení podmínek, na které krajský úřad podle § 78 
odst. 2 písm. a) může vázat udělení souhlasu, je totiž předmětem řízení o udělení souhlasu k provozování 
konkrétního zařízení (v daném případě předmětného zařízení v žalobcově provozovně v k. ú. Oblekovice). 
Žalovaný v tomto směru přiléhavě argumentuje tím, že každé zařízení je individuální a pro každé zařízení 
je proto třeba stanovit jiné podmínky k provozu a zpracovat samostatný provozní řád. Soud k tomu 
dodává, že podle § 14 odst. 6 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem také obec, na jejímž území má být 
zařízení provozováno. Příslušná obec má tedy právo se jako účastník řízení o udělení souhlasu vyjádřit  
k tomu, že žalobce hodlá v předmětném zařízení nacházejícím se v konkrétní lokalitě provádět sběr 
odpadů, jejich skladování či využívání za pomoci (již schválené) mobilní recyklační linky. 
Ze znění podmínky č. 5 obsažené v rozhodnutí krajského úřadu ze dne 17. 9. 2009, podle níž je žalobce 
při provozování mobilní recyklační linky povinen vést evidenci odpadů přijatých do (tohoto) zařízení  
v souladu s platnou legislativou a vykazovat jí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti 
podle místa nasazení zařízení, nemohl žalobce důvodně usuzovat na to, že souhlas k provozování mobilní 
recyklační linky se vztahuje také na jeho zařízení v Oblekovicích. Jedná se totiž o podmínku týkající se 
výlučně odpadů přijatých do schvalovaného zařízení, tj. do mobilní recyklační linky, nikoliv o podmínku, 
která by upravovala vedení evidence odpadů přijatých do předmětného zařízení v Oblekovicích a její 
předkládání příslušnému obecnímu úřadu. O tom, že by se souhlas krajského úřadu k provozování mobilní 
recyklační linky vztahoval na předmětné zařízení žalobce v Oblekovicích, není v tomto souhlasu 
samozřejmě ani zmínka; ze strany žalobce se jedná toliko o účelovou dedukci. Sám žalobce ostatně svou 
další argumentací, jíž zdůvodňuje podání žádosti o vydání souhlasu k provozování předmětného zařízení  
v Oblekovicích, potvrzuje, že mobilní recyklační linka na straně jedné a předmětné zařízení na straně 
druhé jsou zcela samostatnými zařízeními, která mohou být provozována nezávisle na sobě. Jiným 
způsobem totiž nelze vykládat žalobcovo tvrzení o potřebě souhlasu s provozováním předmětného zařízení 
pro případ, že bude potřebovat umístit mobilní zařízení do jiné svojí provozovny v rámci Jihomoravského 
kraje. 
Lze shrnout, že teprve na základě souhlasu vydaného ve formě rozhodnutí krajského úřadu, vztahujícího 
se přímo k předmětnému zařízení (a nikoliv na základě souhlasu k provozování mobilní recyklační linky, 
kterou lze z povahy věci používat na různých místech), byl žalobce oprávněn nakládat s odpady  
v předmětném zařízení. Souhlas k jeho provozování podle výslovného znění zákona vydává příslušný 
krajský úřad (§ 14 odst. 1, § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech) a tento souhlas se nevztahuje na 
území celého kraje, ale váže se ke konkrétnímu zařízení, a tedy i ke konkrétní lokalitě, v níž se toto 
zařízení nachází. Soud nepřisvědčil ani námitkám, jimiž žalobce brojí proti výši uložené pokuty a jejímu 
zdůvodnění. Není totiž pravdou, že v napadeném rozhodnutí nejsou uvedeny a náležitě zhodnoceny 
skutečnosti rozhodné pro stanovení výše uložené pokuty. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, 
že žalovaný se plně ztotožnil s tím, jakým způsobem ČIŽP stanovila výši žalobci ukládané pokuty, tj. jak 
ČIŽP posoudila jednotlivé skutečnosti, k nimž při stanovení výše pokuty přihlédla. Protože rozhodnutí 
odvolacího orgánu, jímž bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrzeno, tvoří s potvrzovaným 
rozhodnutím jeden celek, bylo zbytečné, aby žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí detailně 
opakoval jednotlivé závěry ČIŽP ohledně posouzení jednotlivých hledisek rozhodných pro stanovení výše 
pokuty, a stejně tak nebylo zapotřebí opakovaně citovat ustanovení § 67 odst. 2 zákona o odpadech, 
které již v rámci zdůvodnění výše pokuty v odůvodnění svého rozhodnutí zmínil správní orgán I. stupně. 
Také soud považuje závěry správních orgánů obou stupňů týkající se výše žalobci uložené pokuty za 
dostatečně srozumitelné, přiléhavé a řádně zdůvodněné, a tím i za přezkoumatelné. Nesdílí přesvědčení 
žalobce, že téměř osm a půl tisíce tun, což je množství odpadu, se kterým bylo v předmětném zařízení 
nakládáno v roce 2009, není „nijak horentní“ množství, naopak má ve shodě se správním orgánem za to, 
že se vskutku jedná o větší množství odpadu. ČIŽP tudíž nepochybila, když tuto skutečnost zohlednila  
v rámci úvah o stanovení výše sankce v neprospěch žalobce. V prvostupňovém rozhodnutí inspekce 
výslovně uvedla, že na druhou stranu, tj. ve prospěch žalobce, vzala v úvahu skutečnost, že se jednalo  
o odpady kategorie „ostatní“ a že u žalobce nebyly zjištěny jiné nedostatky (rozuměj jiná porušení zákona 
o odpadech) při reálném nakládání s odpady přijatými do předmětného zařízení. Námitka žalobce, že tyto 
skutečnosti inspekce nedostatečně promítla do výše sankce, proto neobstojí. Jak již bylo soudem 
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konstatováno shora, žalovaný se v odvolacím řízení k tomuto posouzení věci vyjádřil tak, že mu plně 
přitakal, a neponechal jej tedy stranou své pozornosti, jak tvrdí žalobce. 
Žalobce by jistě mohl na svou obranu argumentovat tím, že se z jeho strany jednalo o první porušení 
zákona, pokud by to ovšem byla pravda. Jak ale žalovaný v napadeném rozhodnutí uvedl, žalobce již 
několikrát od inspekce pokutu za porušení povinností stanovených zákonem o odpadech obdržel. To, že 
se, jak žalovaný sám připustil, uložené pokuty nevztahovaly k předmětnému zařízení, nemůže zvrátit pro 
žalobce nepříznivý fakt, že se z jeho strany jednalo o opakované porušení zákona o odpadech. 
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí (ve spojení s rozhodnutím správního orgánu I. stupně) lze bez obtíží 
seznat, jakými úvahami se správní orgán řídil při stanovení výše pokuty. I z tohoto pohledu je tedy 
odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů v souladu s požadavky zakotvenými v § 68 odst. 3 
správního řádu. Namítá-li žalobce, že z rozhodnutí není zřejmé, zda se žalovaný při přezkoumávání výše 
sankce vůbec zabýval hledisky dle § 67 odst. 2 zákona o odpadech, je třeba poznamenat, že zmíněné 
ustanovení obsahuje toliko jediné hledisko relevantní pro souzenou věc, kterým je závažnost ohrožení 
životního prostředí (s ohledem na to, že žalobci není kladeno za vinu poškození životního prostředí, ale 
jeho ohrožení, nepřichází v pořadí druhé kritérium zakotvené ve zmíněném rozhodnutí, tj. míra poškození 
životního prostředí, v úvahu). Tímto kritériem se jak ČIŽP, tak i žalovaný v rozhodnutí řádně zabývali. 
Žalovaný v tomto směru právem dovodil, že pokud provozovatel zařízení určeného k nakládání s odpady 
provozuje toto zařízení v rozporu se zákonem o odpadech, protože nemá potřebný souhlas k provozování 
zařízení, dochází vždy k možnosti poškození (tj. k ohrožení) životního prostředí, a to ze samé podstaty věci, 
neboť účelem uděleného souhlasu a současně schváleného provozního řádu je vymezit podmínky pro 
provoz zařízení k nakládání s odpady tak, aby možnost poškození životního prostředí byla co nejvíce 
minimalizována. Každé porušení této zákonné povinnosti tak zvyšuje pravděpodobnost, že dojde  
k poškození životního prostředí, a tedy znamená ohrožení životního prostředí. Na závažnost ohrožení 
životního prostředí ze strany žalobce, která měla vliv na stanovení konkrétní výše sankce, pak žalovaný ve 
shodě s inspekcí usuzoval na základě vyhodnocení doby trvání protiprávního jednání žalobce a jeho 
rozsahu, který je patrný z množství odpadu, se kterým bylo v předmětném zařízení v rozporu se zákonem 
nakládáno.  
Žalovaný nebyl povinen v napadeném rozhodnutí zdůvodňovat, proč je pokuta uložená žalobci v souladu  
s veřejným zájmem. Skutečnost, že dané sankční řízení bylo vedeno a pokuta žalobci uložena za účelem 
ochrany veřejného zájmu, jímž zájem na ochraně životního prostředí a na dodržování povinností 
stanovených zákonem o odpadech bezpochyby je, vyplývá sama o sobě z veřejnoprávní povahy sankčního 
řízení, stejně jako z veřejnoprávní povahy právní normy, jejíhož porušení se žalobce dopustil a podle které 
mu byla pokuta uložena. Vzhledem k tomu, že žalobce v odvolání neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, 
které by byly relevantní pro posouzení jeho obecného tvrzení, v němž poukazuje na požadavek správního 
řádu, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, 
žalovaný nijak nepochybil, jestliže se v odůvodnění napadeného rozhodnutí omezil na konstatování, že 
žalobci vyměřená pokuta „je srovnatelná se skutkově stejnými či podobnými případy řešenými inspekcí.“ 
Žádný zákon správnímu orgánu neukládá povinnost uvádět v rozhodnutí konkrétní detaily jiných, skutkově 
shodných či podobných případů. 
Intenzita veřejného zájmu na dodržování povinnosti nakládat s odpady pouze v takových zařízeních, ve 
kterých bylo nakládání s odpady povoleno, je vyjádřena již tím, jak vysokou sankci zákon umožňuje uložit 
subjektu, který tuto povinnost poruší. Maximální výše sankce 50.000.000,- Kč zřetelně vypovídá o tom, že 
se jedná o významnou povinnost, kterou je třeba bezvýhradně respektovat. Pokutu uloženou v souzené 
věci žalobci za porušení této povinnosti, jejíž výše dosahuje toliko 0,25 % maximální možné sazby, soud 
s přihlédnutím k okolnostem daného případu rozhodně nepovažuje za příliš přísnou a nepřiměřenou. 
Soud uzavírá, že k uložení pokuty žalobci za spáchání správního deliktu, jehož se dopustil jednáním 
popsaným ve výrokové části rozhodnutí správního orgánu I. stupně, došlo v souladu se zákonem.  Zásadní 
skutkové zjištění správního orgánu, z něhož napadené rozhodnutí vychází, tj. že žalobci byl souhlas 
krajského úřadu s provozováním předmětného zařízení pravomocně udělen až dne 1. 7. 2010, žalobce 
žádnou relevantní námitkou nezpochybnil. Stejně tak neoznačil žádný jiný, vhodnější prostředek vedoucí 
„ke správnému vyřízení věci,“ který měl být podle něj správním orgánem použit namísto uložení pokuty. 
Její uložení za spáchání daného správního deliktu má oporu v zákoně a dle náhledu soudu bylo zcela na 
místě. 
Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. 
(…) 
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I. Insolvenční správce dlužníka jako povinný subjekt k úhradě poplatku za ukládání odpadů na 
skládku 
II. Prohlášení konkurzu v insolvenčním rejstříku 
III. Nicotnost rozhodnutí 
k ustanovení § 46 odst. 2 a 3, § 47 odst. 1, § 48 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 89 odst. 1, § 246 odst. 1 zákona č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost  
k úhradě neodvedeného poplatku za ukládání odpadů na skládku za období září a říjen 2013 
bylo vydáno dne 6. 1. 2014. Žalobou napadené rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí správního 
orgánu prvního stupně potvrzeno, bylo vydáno dne 24. 3. 2014, přičemž nabylo právní moci dne 
28. 3. 2014. Vzhledem k tomu, že usnesení o prohlášení konkurzu dlužníka bylo zveřejněno dne 
18. 10. 2013, měl být jako povinný subjekt k úhradě předmětného poplatku v rozhodnutích 
správních orgánů označen insolvenční správce dlužníka, nikoliv samotný dlužník, neboť 
okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkurzu na dlužníka přešla veškerá dispoziční 
oprávnění k majetkové podstatě dlužníka, jakož i práva a povinnosti s ní spojená, na 
insolvenčního správce.   
  
  
(Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. října 2014, č.j. 10A 62/2014 - 
39) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Vymezení věci 
Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále též „krajský soud“) byla doručena žaloba směřující proti 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 3. 2014, č.j. 161/510/14, kterým bylo zamítnuto 
odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým bylo společnosti JIP – 
Papírny Větřní, a.s. (dále též „dlužník“), jako provozovateli zařízení „Skládka odpadů Lověšice“, v souladu  
s ust. § 47 odst. 1 ve vazbě na ust. § 46 odst. 3 a ust. § 48 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů (dále též „zákon o odpadech“), uložena povinnost zaplatit neodvedený 
poplatek za ukládání odpadů na skládku za období září a říjen 2013 v celkové výši 560.432 Kč a dále 
povinnost zaplatit úrok z prodlení za neodvedený poplatek za ukládání odpadů na skládku za období 
duben 2013 – červen 2013, vypočítaný od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013 ve výši 13.911 Kč. Uvedené 
částky měly být zaplaceny příjemci – Městysu Přídolí. 
(…) 
 
Právní názor soudu 
Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního 
řádu správního (dále též „s.ř.s.“), v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.  
Důvodnost žaloby byla soudem shledána z moci úřední ve smyslu ust. § 76 odst. 2 s.ř.s., neboť žalobou 
napadené rozhodnutí jakož i rozhodnutí správního orgánu prvního stupně obsahují nesprávné označení 
povinného subjektu, kterým je v těchto rozhodnutích označen dlužník JIP – Papírny Větřní, a.s.. 
Dle ust. § 246 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále též „insolvenční 
zákon“), prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou 
podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou 
podstatou. Insolvenční správce vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do 
majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým 
zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění 
daňových povinností. 
Dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu 
vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.  
Od prohlášení konkurzu na majetek dlužníka je tudíž insolvenční správce osobou s dispozičními 
oprávněními ohledně všech záležitostí týkajících se majetku dlužníka. V projednávané věci bylo  
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z insolvenčního rejstříku vedeného ve věci dlužníka JIP – Papírny Větřní a.s. zjištěno, že usnesení  
o prohlášení konkurzu dlužníka bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 18. 10. 2013. Od tohoto dne 
nabyl insolvenční správce dlužníka dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka spolu s výkonem 
práv a plněním povinností, které dlužníku přísluší a souvisí s majetkovou podstatou. S ohledem na tuto 
skutečnost přešla ke dni 18. 10. 2013 na insolvenčního správce též veškerá procesní práva a povinnosti 
spojená s majetkovou podstatou dlužníka (tudíž i plnění povinnosti stanovené ust. § 46 odst. 2 zákona  
o odpadech odvést základní složku poplatku vybranou při ukládání odpadu na skládku obci, na jejímž 
území skládka leží). 
Uvedený závěr aproboval též Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 6. 3. 2014 č.j. 9Afs 7/2013 – 36, 
když uvedl, že „Při výkladu § 65 odst. 1 s. ř. s. tak v nynější věci není možno odhlížet od skutečnosti, že 
práva a povinnosti dlužníka související s majetkovou podstatou vykonává po prohlášení konkursu 
insolvenční správce, a to včetně podávání žalob či návrhů k vymožení nároků dlužníka, které se týkají 
majetkové podstaty. Právě s ohledem na úpravu v insolvenčním zákoně bylo nutno připustit aktivní 
legitimaci insolvenčního správce k podání žaloby před krajským soudem. V daném ohledu lze rovněž 
poznamenat, že i ve vztahu k již zrušenému zákonu o konkursu a vyrovnání byla plně akceptována žalobní 
legitimace konkursního správce k podání žaloby týkající se majetku patřícího do podstaty – k tomu srov. 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2006, č. j. 7 Afs 127/2004 - 72, kde šlo o žalobu 
proti rozhodnutí, kterým byl převeden přeplatek na dani z příjmů právnických osob na nedoplatek daně  
z přidané hodnoty.“ 
Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost k úhradě 
neodvedeného poplatku za ukládání odpadů na skládku za období září a říjen 2013, bylo vydáno dne 6. 1. 
2014. Žalobou napadené rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrzeno, 
bylo vydáno dne 24. 3. 2014, přičemž nabylo právní moci dne 28. 3. 2014. Vzhledem k tomu, že usnesení 
o prohlášení konkurzu dlužníka bylo zveřejněno dne 18. 10. 2013, měl být jako povinný subjekt k úhradě 
předmětného poplatku v rozhodnutích správních orgánů označen insolvenční správce dlužníka JIP – 
Papírny Větřní a.s., nikoliv samotný dlužník, neboť okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení 
konkurzu na dlužníka přešla veškerá dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka, jakož i práva a 
povinnosti s ní spojená, na insolvenčního správce. 
Závěr o nicotnosti obou rozhodnutí správních orgánů učinil krajský soud s ohledem na nesprávné označení 
povinného subjektu tak, jak bylo blíže uvedeno shora. Nad rámec a z důvodu zpřehlednění problematiky 
vztahu řízení před správními orgány k řízení insolvenčnímu v projednávané věci se krajský soud dále 
zabýval žalobními námitkami, které z níže uvedených důvodů neshledal důvodnými. 
(…) 
Závěr, náklady řízení 
Soud proto uzavřel, že pochybení správních orgánů je třeba konstatovat s ohledem na nesprávné označení 
subjektu povinného k úhradě poplatku za ukládání odpadů na skládku, kterým je po zveřejnění rozhodnutí 
o konkurzu na majetek dlužníka insolvenční správce. Správní orgány obou stupňů tudíž pochybily, pokud 
povinnost k úhradě tohoto poplatku uložily dlužníku namísto jeho insolvenčnímu správci. Z tohoto důvodu 
soud rozhodl bez nařízení jednání ve smyslu ust. § 76 odst. 2 s.ř.s. a napadené rozhodnutí jakož i 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně prohlásil za nicotná, neboť trpí takovou vadou, která vyvolává 
jejich nicotnost. 
(…) 
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I. Směs certifikovaného výrobku jako odpad 
II. Poučovací povinnost správního orgánu 
 
k ustanovení § 3 odst. 6 a 7, § 78 odst. 2 písm. h), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a  
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 4 odst. 1a 2, § 36 odst. 3, § 45 odst. 2, část věty před středníkem, zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 37 odst. 2 zákona č.  2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
 
 
 



 160

 
I. Povinnost správních orgánů poučovat dotčené osoby o jejich právech a povinnostech naplňuje 
(spolu s dalšími povinnostmi správních orgánů ve vztahu k dotčeným osobám) zásadu výkonu 
veřejné správy jako služby veřejnosti (§ 4 odst. 1 správního řádu) a je součástí ústavního práva 
na právní pomoc obsaženého v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má 
každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 
správy, a to od počátku řízení.  
 
II. Žalobci se i podle názoru soudu mělo dostat, ale nedostalo „možnosti reagovat na průběh 
správního řízení a doplnit k prokázání svých tvrzení další skutečnosti a důkazní návrhy“. Na tom 
nic nemění ani to, že žalobce toto své oprávnění dovozuje z § 36 odst. 3 správního řádu, kdežto 
soud má za to, že toto žalobcovo právo je založeno ust. § 4 odst. 2 ve spojení s § 45 odst. 2 částí 
věty před středníkem téhož zákona. Správní orgán prvního stupně zatížil svůj postup vadou 
spočívající v tom, že žalobce (řádně) nepoučil, odvolací správní orgán vadou spočívající v tom, že 
navzdory uvedenému odvoláním napadené rozhodnutí nezrušil a věc nevrátil prvoinstančnímu 
správnímu orgánu k novému projednání [§ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu]. Jedná se přitom 
o tak podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, že to mohlo mít za 
následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, neboť nelze vyloučit to, že kdyby bylo postupováno 
v souladu se zákonem, mohlo by meritorní rozhodnutí správního orgánu vyznět jinak. 
 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 9. září 2014, č.j. 30 A 16/2013 - 97) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Předmět řízení 
Mezi účastníky řízení je sporné, zda stavební směs ImplevuStab je odpadem podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o odpadech“).  Ve smyslu § 78 odst. 2 
písm. h) zákona o odpadech, ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2013, krajský úřad rozhoduje  
v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1  
k tomuto zákonu považuje za odpad. 
 
Řízení před správními orgány 
Žalobce jako vlastník věci podal dne 3. 10. 2012 krajskému úřadu návrh na vydání rozhodnutí ve smyslu 
§ 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech o tom, že movitá věc – stavební směs ImplevuStab se 
nepovažuje za odpad. K tomuto návrhu přiložil zejména certifikát výrobku č. 204/C5/2010/010-025714, 
vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., a certifikáty č. VÚPS V - 11 - 0180  
a č. VÚPS V – 12 - 0219, vydané Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společností, s.r.o. 
Dne 1. 11. 2012 žalobce svůj návrh doplnil o znalecký posudek č. 34/2012, vypracovaný v září – říjnu 
2012 Ing. L.S., znalkyní v oboru ochrana přírody, specializace nakládání s nebezpečnými i ostatními 
odpady, ohrožení a poškození životního prostředí. Dne 28. 11. 2012 pod čj. 3010/ZZ/12 krajský úřad 
rozhodl tak, že movitá věc – směs certifikovaného výrobku společnosti ČEZ a plastové odpadní drtě 
(stavební směs ImplevuStab) je odpadem. 
Toto své rozhodnutí odůvodnil krajský úřad tím, že z hlášení o produkci a nakládání s odpady, které má  
k dispozici, vyplývá, že žadatel v roce 2011 dovezl 2 461,94 tun odpadu 19 12 04 Plasty a kaučuk ze 
Spolkové republiky Německo a 6 889,065 tun tohoto odpadu převzal v rámci České republiky. U výše 
zmíněných odpadů není krajskému úřadu známo, z jakých technologií, případně jakou předúpravou již 
přijaté odpady prošly. V březnu 2012 statutární zástupce žadatele zpracoval a schválil revizi č. 1 
vnitropodnikové normy, dle které prosetím plastové drtě vzniká dle žadatele výrobek EKOSTAB PLP17. 
Správní orgán se domnívá, že tato plastová drť je nadále odpadem, neboť se nezměnily ani fyzikální, ani 
chemické, či biologické vlastnosti produktu, odpadu, to znamená, dle názoru krajského úřadu, že i dále 
zůstává plastová drť odpadem 19 12 04. Vnitropodniková norma (technická dokumentace výrobce) byla 
Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společností, s.r.o., přezkoumána, ve smyslu 
posouzení shody výrobku s požadavky stanovenými v uvedených dokumentech ve spojení s posouzením 
systému řízení výroby, a byl vydán Certifikát č. VÚPS V - 12 - 0219, který osvědčuje, že opakovaně 
vyráběný výrobek je v souladu s technickými požadavky uvedenými ve vnitropodnikové normě  
PN 012012. 
Správní orgán nedostal žádnou informaci o výluzích plastové drtě, aby bylo skutečně prokázáno, že není 
znečištěna. EKOSTAB PLP17 se dle jiné vnitropodnikové normy smíchá se stabilizátem (certifikovaný 
výrobek dle Certifikátu výrobku č. 204/C5/2010/010-025714) a vzniká ImplevuStab. Revize č. 2 této 
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normy byla rovněž přezkoumána a prošla stejným procesem jako norma přechozí a byl vydán Certifikát  
č. VÚPS V - 11 - 0180. Certifikát se vydává na základě protokolu o certifikaci, který uvádí popis výrobku  
v rozsahu nutném pro jeho identifikaci, výsledky zkoušek, vyhodnocení systému řízení výroby, prokázání 
shody vlastností vzorku výrobku s technickou specifikací, další zjištění certifikačního orgánu a podmínky 
platnosti certifikátu. Certifikační orgán dohlíží nad systémem řízení výroby a kontroluje dodržování 
vlastností výrobků v rozsahu uvedeném v protokolu o certifikaci. Certifikační orgán dozoruje a hodnotí 
vnitropodnikové normy, které si obchodní společnost zpracovává sama. Náležitosti vnitropodnikových 
norem legislativa neupravuje, tedy jejich odborná kvalita je věcí pouze daného zpracovatele. Znamená to 
tedy, že daný produkt je posuzován pouze dle požadavku zpracovatele podnikové normy a nikoliv dle 
obecně platné předlohy vycházející z posouzení kritérií ekologickou legislativou, případně legislativou 
ochrany veřejného zdraví. 
Své rozhodnutí ze dne 28. 11. 2012, čj. 3010/ZZ/12, odůvodnil krajský úřad dále tím, že má za to, že 
předložené certifikáty nejsou argumentem pro tvrzení, že pouhým mícháním dochází ke změně 
charakteru produktu z odpadu na výrobek. V žádném případě předložené certifikáty nedeklarují, že 
ImplevuStab není odpadem. Z tohoto je zřejmé, že certifikační orgán nemění certifikátem status věci, ale 
posuzuje její vlastnosti. Skutečnost, že věc je přímo nebo nepřímo začleněna do výrobního procesu, tuto 
věc nevylučuje z pojmu odpad. Znalecký posudek č. 34/2012 zpracovaný Ing. S. (znalcem v oboru 
ekologie) měl mj. odpovědět na otázku, zda ImplevuStab je odpad či nikoli. Jak je v posudku uvedeno, 
žadatel získává odpad a cíleně z něj vyrábí výrobky. Zpracovatelka posudku uvádí, že není naplněna 
definice pojmu odpad, protože vlastník nemá úmysl se jí zbavit. Tento úmysl se však zkoumá u původce 
odpadů, který movitou věc prohlašuje/neprohlašuje za odpad. Oprávněná osoba (DERTER s.r.o.), která jej 
jako odpad převezme, již toto nezkoumá, jelikož původce věc jako odpad již deklaroval. V posudku je dále 
uvedeno, že využitím (smícháním odpadu se stabilizátem) materiál přestává být odpadem, avšak není 
zřejmé, jakým způsobem zpracovatelka posudku došla k tomuto závěru. Při posouzení otázky, zda 
ImplevuStab je odpad či ne, se krajský úřad držel znění zákona o odpadech, který odpad definuje jako 
každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do 
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech. Původce odpadu plastovou drť 
jako odpad deklaroval. Žadatel předloženými listinami správnímu orgánu neprokázal, jakým způsobem 
plastovou drť transformoval z odpadu na výrobek. Krajský úřad se domnívá, že žadatel nezměnil fyzikální, 
chemické ani biologické vlastnosti, tj. nijak nezměnil charakter věci tak, aby mohla být vyňata  
z působnosti zákona o odpadech. Znalecký posudek, který měl odpovědět na otázku, zda ImplevuStab je 
odpad či nikoli, také nelze vzít jako důkaz o tom, že ImplevuStab není odpad. I znalec v posudku uvedl, že 
„v tomto případu nedošlo k žádné změně tím, že výrobky byly certifikovány“. Správní orgán tedy došel  
k následujícímu závěru: 
Žadatel dle evidence přijímal odpad 19 12 04 jako odpad a žádným aktem ani technologickým postupem 
jej nevyňal z režimu zákona o odpadech. Žadatel pouze smíchal certifikovaný výrobek - stabilizát a naředil 
jej, namíchal s odpadem plastů. Ve správním řízení tedy nebyl předložen žádný důkaz, že ImplevuStab 
není odpadem. 
V odvolání proti tomuto rozhodnutí správního orgánu prvního stupně žalobce mj. uvedl, že v § 3 odst. 6 
zákona o odpadech jsou uvedeny podmínky, za kterých některé druhy odpadu poté, co byly předmětem 
některého ze způsobů využití, přestávají být odpadem. Navrhovatel je přesvědčen, že výroba stavební 
směsi ImplevuStab je právě takovým příkladem a splnění podmínek dokazuje takto: 
a) Věc se běžně využívá ke konkrétním účelům. Náhrada některých tradičních stavebních hmot výrobkem 
ImplevuStab bezesporu splňuje tuto podmínku. 
b) Pro věc existuje trh nebo poptávka. O výrobek je i s ohledem na jeho logicky nižší cenu zájem, v příloze 
jako příklad jedna objednávka na dodání. 
c) Věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo 
normami použitelnými na výrobky. Výrobek je z hlediska vhodnosti pro použití ve stavebnictví certifikován 
příslušným orgánem, doklad navrhovatel přikládá. 
d) Využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví. Výrobek je inertní stavební směs podobající se např. pytlovaným výrobkům 
typu „hotová ruční malta“ a jediný myslitelný vliv je negativní působení na vodu či půdu svými výluhy. 
Podlimitní koncentrace škodlivých sledovaných látek jsou rovněž uvedeny v certifikačním protokolu, který 
navrhovatel přikládá.  
Navrhovatel je toho názoru, že výše uvedeným textem, který se opírá o specifikované přílohy, které je na 
vyzvání připraven případně dále doplnit, jednoznačně prokázal splnění všech čtyř podmínek pro to, aby 
materiál přestal být odpadem. Žalobce navrhl, aby prvoinstanční správní orgán postupoval podle § 87 
správního řádu (autoremedura). K odvolání přiložil žalobce zejména protokol o certifikaci výrobku  
č. P - VUPS V - 11 - 0180, vyhotovený Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společností, 
s.r.o., a objednávku stavební směsi ImplevuStab, vyhotovenou dne 28. 9. 2012 Stavební společností 
FINALE s.r.o. 
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Krajský úřad autoremeduru nepoužil a předal spis odvolacímu správnímu orgánu. Rozhodnutím ze dne  
7. 1. 2013, čj. 2206/530/12, 109072/ENV/12, Ministerstvo životního prostředí odvolání žalobce zamítlo 
a napadené rozhodnutí krajského úřadu ze dne 28. 11. 2012, čj. 3010/ZZ/12, potvrdilo. 
Své rozhodnutí ze dne 7. 1. 2013, čj., 109072/ENV/12, odůvodnilo Ministerstvo životního prostředí tím, že 
prvoinstanční orgán postupoval v souladu se zákonem. Předložené certifikáty vycházející z navržených 
podnikových norem pro nestanovené výrobky a posouzení soudního znalce nebyly dostatečnými podklady 
pro to, aby správní orgány mohly uvedené věci vyloučit z působnosti zákona o odpadech, a zůstávají 
nadále odpadem. Do zařízení byly přijímány odpady k.č.o. 191204 Plasty a kaučuk od různých subjektů 
převážně ze SRN, které prošly úpravou a byly nadále zařazeny u původce jako odpady. Původ odpadů a 
garance stálých vlastností nejsou v daném případě zaručeny, neboť není známé, z jakých technologií 
odpady pocházejí. Pouhým přijetím uvedených odpadů do provozovny účastníka správního řízení a 
popřípadě úpravou granulometrie, nelze daný odpad považovat za výrobek. Na EKOSTAB PLP 17, jak je 
nazývána směs plastových odpadů k.č.o. 191204, si vypracoval účastník řízení podnikovou normu, jejíž 
kritéria byla posouzena certifikační společností tak, že nestanovený výrobek vyhovuje požadavkům normy. 
Nebylo však posouzeno a nebyly předloženy žádné doklady o tom, zda daná věc splňuje podmínky ust.  
§ 3 odst. 7 zákona o odpadech. Uvedená směs plastů je smíchána s popílkem za vzniku směsi, na kterou 
si účastník správního řízení vypracoval podnikovou normu, a tuto směs si zařadil jako výrobek pod názvem 
ImplevuStab. Tato směs byla rovněž posouzena certifikační společností z hlediska splnění vlastností 
uváděných v podnikové normě. V daném případě nebyly rovněž předloženy žádné doklady o tom, že tato 
věc splňuje podmínky ust. § 3 odst. 6 a 7 zákona o odpadech, proto je věc nadále považovaná za odpad. 
V odůvodnění tohoto svého rozhodnutí o odvolání Ministerstvo životního prostředí dále uvedlo, že tvrzení 
účastníka správního řízení o tom, že daný výrobek splňuje ust. § 3 odst. 6 zákona o odpadech není na 
místě, neboť se věc běžně nevyužívá ke konkrétním účelům. Je to prvotní záměr účastníka správního 
řízení. Nezákonné a nekontrolované navezení plastových odpadů na plochu, jejich rozhrnutí s popílkem 
nelze považovat za běžné a dlouhodobé využívání dané věci ke konkrétnímu účelu. Další využití věci není 
zajištěno, neboť účastník správního řízení nepředložil žádné důkazy o tom, že je o věc širší zájem. 
Předložená objednávka neprokazuje, že pro věc existuje trh nebo poptávka. Nebylo rovněž prokázáno, že 
využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní 
prostředí a zdraví lidí. Certifikace výrobku neprováděla ověření věci v souladu s § 12 vyhlášky  
č. 294/2005 Sb., přílohy č. 10, tj. podle kritérií k využívání odpadů na povrchu terénu. Účastník správního 
řízení při posuzování dané věci nesplnil všechny požadavky, které určuje ust. § 3 odst. 6 zákona  
o odpadech, a proto danou věc nelze vyloučit z působnosti zákona o odpadech. Pokud chce účastník 
správního řízení vyloučit dané věci z působnosti zákona o odpadech, musí zaručit to, aby technologie 
výroby a konečný výrobek zaručovaly podmínky a kritéria stanovená zákonem, tj. kontrolovatelný proces 
výroby, vlastnosti vstupních surovin a výstupních produktů zaručujících ochranu zdraví a životního 
prostředí. Předložené podklady tyto požadavky nesplňují. Odvolací správní orgán nesdílí rovněž názor 
účastníka správního řízení v tom, že postupem krajského úřadu bylo porušeno ust. § 36 odst. 3 správního 
řádu. Správní řízení, ve kterém se rozhodovalo, zda daná věc je či není odpadem, je řízení na žádost. 
Správní orgán vycházel pouze z podkladů, předložených účastníkem správního řízení, a o věci v této 
souvislosti rozhodl. Vzhledem k tomu, že řízení nedoplňoval o žádné podklady a o věci bezprostředně 
rozhodl, nebyl zde shledán důvod tyto skutečnosti před vydáním rozhodnutí dále účastníku správního 
řízení sdělovat. Z daného důvodu nebyl účastník správního řízení krácen na svých právech. 
 
Žaloba: 
V žalobě žalobce namítá vadu řízení způsobenou porušením ust. § 36 odst. 3 správního řádu (body 4 až 
13) a nesprávné právní hodnocení na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu (body 15 až 25). 
Žalobní body jsou pokračováním argumentů uplatněných v odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Karlovarského kraje ze dne 28. 11. 2012, čj. 3010/ZZ/12. 
Zásada oficiality a vyšetřovací se v řízení ve smyslu § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech projevuje 
zejména v tom, že je povinností správního orgánu seznámit účastníka se zjištěným skutkovým stavem na 
základě účastníkem navržených důkazů tak, aby mohl své důkazní návrhy k prokázání svých tvrzení 
doplnit a unést své důkazní břemeno. Teprve poté je možné rozhodnout, že účastník řízení neprokázal, že 
movitá věc není odpadem. Žalobce je toho názoru, že jak správní orgán prvního stupně, tak žalovaný 
porušili ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Žalobce dále uvádí, na základě jakých důkazů navrhoval v řízení 
před správním orgánem prvního stupně a před žalovaným prokázání splnění podmínek.  
V dalších bodech žaloby se žalobce podrobněji zabývá jednotlivými uvedenými podmínkami: sub (16) až 
(19) běžnou použitelností předmětného stavebního výrobku ve smyslu § 3 odst. 6 zákona o odpadech, sub 
(20) a (21) existencí trhu nebo poptávky pro posuzovanou movitou věc a sub (22) až (25) splněním 
technických požadavků pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy a požadavků obsahu 
škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu. 
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V závěru žaloby je žalobce vyslovuje přesvědčení, že jak žalovaný, tak správní orgán prvního stupně 
zásadním způsobem porušili práva žalobce, který nebyl před vydáním rozhodnutí vyzván, aby se vyjádřil  
k podkladům rozhodnutí, čímž v obou řízeních správní orgány založily vadu, pro kterou je rozhodnutí obou 
správních orgánů nezákonné. Přesto je žalobce toho názoru, že všechny náležitosti zákona o odpadech 
pro vyslovení, že stavební výrobek není odpadem, doložil a mělo být naopak vysloveno, že se o odpad 
nejedná, to vše ve smyslu předloženého důkazu znaleckým posudkem. Znalec je nezávislým subjektem, 
který si je vědom nepravdivě podaného znaleckého posudku, a jeho závěr nemůže být relevantně 
zpochybněn. V případě jistých pochybností, že znalec se nevyjádřil za použití konkrétních metod, resp. 
neprovedl nezbytná měření, bylo na místě požádat o doplnění posudku nebo si nechat vyhotovit jiný 
znalecký posudek. 
 
Vyjádření žalovaného správního orgánu 
Žalovaný správní orgán se k žalobě vyjádřil tak, že správní orgány při posuzování dané věci, která je 
předmětem řízení, postupovaly v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Řízení dle § 78 odst. 2 písm. h) 
zákona o odpadech je řízením na žádost. Správní úřad vychází z podkladů, které mu předložil žadatel. 
Žádné jiné dokazování či doplňování podkladů v daném řízení nebylo prováděno, neboť správní úřad 
neshledal k tomuto kroku žádný důvod, a proto znovu nevyzýval žadatele, aby se k předloženým 
podkladům vyjádřil.  Jednalo se o plasty, na které nebylo v zemi původu žádné uplatnění z hlediska kritérií 
ochrany ŽP. Tyto odpady byly navezeny na pronajaté pozemky, na nichž žalobce prováděl tzv. rekultivaci 
bez jakéhokoli povolení. Odpady byly rozhrnovány společně s popílkem po povrchu terénu. Je nepřípustné, 
aby docházelo k tzv. využívání odpadů jako výrobku tím, že budou zatěžovány lokality, kde probíhá 
rekultivace, dalšími odpady, na které není jiné uplatnění. Správní orgány při posuzování věci postupovaly  
v souladu s § 3 odst. 6 a 7 zákona o odpadech. Nutno konstatovat, že při vyloučení dané věci z působnosti 
zákona o odpadech musí být splněny všechny podmínky, které jsou v daném ustanovení uvedeny. 
Dále se žalovaný vyslovil k výrobku ImplevuStab z hlediska posouzení a poznatků správního úřadu: 
a) Věc se běžně nepoužívá ke konkrétním účelům. Náhrada některých tradičních stavebních hmot 
výrobkem ImplevuStab je zbožným přáním žalobce. V řízení nebyla tato záležitost prokázána. Způsob 
aplikace plastů smíchaných s popílkem na povrchu terénu odporuje zásadám ochrany ŽP. Stabilita 
terénu, kde byly tyto odpady rozhrnuty, je velice pochybná a nebylo by možné na tomto terénu stavět 
žádné objekty. Možno využít jako výplňový materiál. 
b) Na trhu není pro výrobek poptávka. Fiktivní objednávka jediného subjektu předložená ve správním 
řízení nepotvrzuje širší zájem o danou věc a její další využití.  
c) Zda věc splňuje technické požadavky pro stavebnictví, si určil žalobce sám. Není v kompetenci 
správního úřadu, aby tato kritéria posuzoval. Nutno posoudit dle způsobu využití odbornými institucemi. 
d) Věc není v souladu se zvláštními předpisy a povede k nepříznivým vlivům na ŽP a zdraví. Nebyla 
splněna kritéria stanovená vyhláškou č. 294/2005 Sb., příloha č. 10. Tyto testy nebyly prováděny  
v souvislosti s certifikací výrobku. V § 3 odst. 7 zákona o odpadech se uvádí, že pro konkrétní způsoby 
využití vedlejších produktů podle odst. 5 a výrobků z odpadů podle odst. 6 musí být splněna kritéria pro 
využití odpadů, pokud jsou stanovena. Kritéria využití odpadů na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 
Sb. nebyla splněna. Při odběru vzorků navezených odpadů v řízení ČIŽP a jejich analýzy vyšlo najevo, že 
vzorky nesplňují kritéria ochrany ŽP. 
Posudek Ing. S. nelze podle názoru žalovaného akceptovat, neboť žalobce společnost DERTER s.r.o. 
nebyla původcem odpadů, které následně tzv. využívala. Odpady plastů byly upravovány v zemi původu, tj. 
v SRN, a jako odpady byly předávány žalobci. Tyto odpady žalobce nijak neupravoval, proto nemohly přejít 
pouhým převzetím od pokračování 8 30A 16/2013 zpracovatelů ze SRN do výrobkové oblasti. Kvalita 
vstupních odpadů je velice proměnlivá, neboť tyto odpady pocházejí z různých zařízení na území SRN. 
Nelze zaručit tuto kvalitu, neboť není znám původ odpadů a technologický způsob úpravy. Není známé, jak 
mohla znalkyně dospět k závěru, že materiál má obdobné vlastnosti jako běžné stavební hmoty. V závěru 
posudku znalkyně však uvádí, že materiály nesmí zhoršit stav životního prostředí v místě využití. 
Rekultivační materiály nesmí mít žádné nebezpečné vlastnosti. S tímto závěrem lze souhlasit. 
 
Replika a duplika 
V replice žalobce zdůraznil, že bez ohledu na to, zda správní orgán dospěje k závěru, že není třeba 
doplňovat podklady rozhodnutí a doplňovat provedené dokazování, je v řízení povinen vždy seznámit 
žadatele s podklady rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Za naprosto zavádějící je možné 
považovat tvrzení žalovaného, že pro předmětný stavební výrobek neexistuje poptávka.  Žalovaný 
nedisponuje relevantními informacemi a ani se nepokusil žalobci dát prostor k předložení dalších důkazů 
k prokázání splnění podmínky ve smyslu § 3 odst. 6 písm. b) zákona o odpadech, podle kterého musí pro 
výrobek z odpadu existovat trh nebo poptávka.  Správní orgán vždy musí poskytnout žadateli součinnost a 
sdělit mu své výhrady ve vztahu k jeho žádosti. Vychází se z premisy, že správní orgán zná právo  
a požadavky zákona, a musí vyjít vstříc žadateli a být mu ve všech ohledech nápomocen tak, aby pouze 
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aplikoval zákon, nikoli, aby si ho vykládal ve svůj prospěch a na úkor práv a zájmů žadatelů. Žalobce je 
nadále toho názoru, že správní orgán prvního stupně měl vydat rozhodnutí, že předmětný stavební výrobek 
není odpadem, poněvadž odpadní surovina přestala být odpadem výše uvedeným zpracováním 
provedeným žalobcem prostřednictvím certifikovaného výrobního procesu a výrobní produkt splňuje 
všechny podmínky ust. § 3 odst. 6 zákona o odpadech, resp. vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační 
ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., vyhovuje požadavkům na výsledky ekotoxikologických testů 
stanoveným vyhláškou č. 294/2005 Sb. a je zdravotně nezávadný ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb.,  
o obecné bezpečnosti stavebních výrobků, v platném znění. Splňuje rovněž podmínky vhodnosti použití 
pro stavbu ve smyslu § 156 zákona č. 183/2006 Sb. a využití ve stavebnictví ve smyslu § 134 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb. Výčet dalších norem ČSN je součástí protokolu o certifikaci výrobku.  
V duplice žalovaný správní orgán oponoval, že celá záležitost byla ze strany krajského úřadu s žalobcem  
v dostatečné míře projednávána. Požadované doklady, na základě kterých by mohl správní úřad 
rozhodnout, předloženy nebyly, i když na tyto skutečnosti byl žalobce upozorňován. Žalovaný  
k argumentům žalobce konstatuje, že odpad, pokud má být vyloučen z působnosti zákona o odpadech, 
musí splnit veškeré podmínky stanovené v § 3 odst. 6 a 7. To však ze strany žalobce nebylo prokázáno. 
Pokud má správní orgán posuzovat, zda daná věc je či není odpadem, musí být ze strany žadatele 
předloženy takové doklady, které nevzbuzují pochybnost a splňují zákonem stanovené požadavky. Nutno 
opět konstatovat, že plastová drť, dovezená žalobcem a deklarovaná u původce jako odpad, neprošla 
žádným procesem úpravy, proto nemohla být vyloučena z působnosti zákona o odpadech. Pokud má 
žalobce na mysli další proces smíchávání plastové drti s popílkem pomocí buldozeru či jiné techniky na 
plochách zjištěných Českou inspekcí životního prostředí, nelze tento proces považovat za výrobu výrobku  
s kontrolovatelnými vlastnostmi.  
 
Jednání před soudem 
Při jednání před soudem dne 9. 9. 2014 účastníci řízení setrvali na svých výše uvedených vyjádřeních. 
Soud neprovedl některé žalobcem navržené důkazy [protokol o certifikaci výrobku ImplevuStab ze dne  
21. 6. 2011, protokol z analýzy ze dne 15. 4. 2011, zkušební protokol – analytická laboratoř (Monitoring 
s.r.o.) ze dne 15. 4. 2011, protokol o dozoru – Audit (VÚSP Praha) ze dne 7. 5. 2012, protokol o zkoušce  
č. 335/2012 (certifikovaná laboratoř SU a.s.) ze dne 30. 3. 2012 a rozhodnutí krajského úřadu čj. 
648/ZZ/13], protože se v důsledku postupu správních orgánů musel soustředit na procesní vady  
a hmotné právo ponechat spíše stranou, pročež nebylo nutno brát plně v úvahu jiné úkony vztahující se ke 
správnímu řízení než ty, které tam učinili žalobce a správní orgány. Účastníci řízení se shodli na tom, že 
právním základem věcné stránky tohoto sporu je ust. § 3 zákona o odpadech, zejména ust. § 3 odst. 6 
tohoto zákona. 
Vlastní argumentace soudu 
Racionálním jádrem hlavního žalobního bodu je, že žalobce neměl možnost reagovat na průběh správního 
řízení a doplnit k prokázání svých tvrzení další skutečnosti a důkazní návrhy. 
Na rozdíl od žalobce nemá soud za to, že tu došlo k porušení ust. § 36 odst. 3 správního řádu. 
Podle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí 
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti  
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 
Žalobce míní, že právo vyjádřit se k provedeným důkazům zahrnuje nejenom možnost vyjádřit se  
k provedeným důkazům jako takovým, ale současně právo vyjádřit se k závěrům, které správní orgán 
učiní na základě provedení těchto důkazů. 
S tím soud nesouhlasí. Ust. § 36 odst. 3 správního řádu upravuje toliko právo účastníka řízení vyjádřit se  
k podkladům rozhodnutí. Co jsou podklady rozhodnutí (podklady vydání rozhodnutí), vypočítává příkladmo 
ust. § 50 odst. 1 správního řádu. Že podklady pro vydání rozhodnutí nezahrnují rovněž závěry správního 
orgánu plyne mj. z § 68 odst. 3 správního řádu (arg.: „podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní 
orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů“). Soud tedy shledává výklad žalobce 
nepřiměřeně extenzívním. Kdyby zákonodárce chtěl vykročit žalobcem naznačeným směrem, je téměř 
jisto, že by použil odlišné formulace, jak to učinil např. v § 88 odst. 2 daňového řádu [„Správce daně 
seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů,  
a předloží mu jej k vyjádření.“] nebo v § 115 odst. 2 větě prvé téhož zákona [„Provádí-li odvolací orgán  
v rámci odvolacího řízení dokazování, seznámí před vydáním rozhodnutí o odvolání odvolatele se 
zjištěnými skutečnostmi a důkazy, které je prokazují, a umožní mu, aby se k nim ve stanovené lhůtě 
vyjádřil, popřípadě navrhl provedení dalších důkazních prostředků.“]. K této záležitosti se sluší ještě dodat, 
že si lze jen obtížně představit, že neumožnění vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – v případě, kdy jde  
o řízení o žádosti a kdy jedinými podklady rozhodnutí jsou podklady dodané žadatelem, – představuje 
takovou vadu řízení, která by mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (tj. je možné se 
domnívat, že kdyby se jí správní orgány nedopustily, bylo by jejich meritorní rozhodnutí jiné). 
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Nelze-li mít za to, že zde došlo k nepřeklenutelnému porušení ust. § 36 odst. 3 správního řádu, 
neznamená to ještě, že výše uvedeným postupem správní orgány nezatížily řízení před nimi podstatným 
porušením jiného procesního ustanovení, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci 
samé. 
Správní orgány rozhodovaly v pochybnostech, zda se předmětná movitá věc považuje za odpad. 
Rozhodující tu tedy bylo nejen kompetenční ustanovení, ale i – ba hlavně – diferenční kritéria. 
Kompetenci správnímu orgánu prvního stupně bezpochyby zakládalo ust. § 78 odst. 2 písm. h) zákona  
o odpadech. Ohledně kritérií, podle nichž se určuje, zda příslušná movitá věc se za odpad považuje nebo 
ne, zde ovšem v řízení před správním orgánem prvního stupně nebylo jasno. Až v odvolání vystoupil 
žalobce s tím, že podmínky, za nichž některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jsou obsaženy v § 3 
odst. 6 zákona o odpadech [ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2013], a odvolací správní orgán se  
s tím v rozhodnutí o odvolání víceméně ztotožnil. Je charakteristické, že prvoinstanční správní orgán ještě 
ve svém stanovisku k podanému odvolání uváděl: „Tyto podmínky [= podmínky stanovené v § 3 odst. 6 
zákona o odpadech] nesouvisí s rozhodováním v pochybnostech dle ust. § 78 odst. (2) písm. h) zákona  
o odpadech. Správní orgán dle tohoto ustanovení rozhoduje o tom, zda je movitá věc odpadem či ne, 
kdežto ust. § 3 odst. (6) zákona o odpadech je určeno pro subjekty, které nakládají s odpadem, které si 
samy určují, zda odpady splňují podmínky, kdy některé druhy odpadů přestávají být odpadem.“ 
Zásada je, že správní orgán zná právo. A má také – a v komplikovanějších případech zvláště – poučovací 
povinnost. Ke správnímu řízení přitom nelze přistupovat jako ke hře na schovávanou. 
Podle § 4 odst. 2 správního řádu 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. 
Povinnost správních orgánů poučovat dotčené osoby o jejich právech a povinnostech naplňuje (spolu  
s dalšími povinnostmi správních orgánů ve vztahu k dotčeným osobám) zásadu výkonu veřejné správy 
jako služby veřejnosti (§ 4 odst. 1 správního řádu) a je součástí ústavního práva na právní pomoc 
obsaženého v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo na právní 
pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. 
Ohledně rozsahu poučovací povinnosti správních orgánů došel Nejvyšší správní soud zejména k tomuto 
názoru: „Poučovací povinnost správního orgánu dle § 4 odst. 2 správního řádu z roku 2004 nezahrnuje 
poskytování komplexního návodu, co by účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, aby dosáhl 
žádaného účinku, ale jen pomoc k tomu, aby mohl zákonem stanoveným způsobem dát najevo, co hodlá  
v řízení učinit. Správní orgán proto v řízení o odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona z roku 2006) 
není povinen poučit vlastníka stavby o právu podat návrh na zahájení řízení o jejím dodatečném povolení. 
Pokud však účastník řízení o odstranění stavby učiní náznak žádosti o dodatečné povolení stavby, resp. 
rozpoznatelným způsobem vyjádří vůli usilovat o zachování stavby, je stavební úřad povinen ho poučit  
o náležitostech žádosti.“ [rozsudek ze dne 13. 10. 2010, čj. 1 As 51/2010- 214, publikovaný pod  
č. 2235/2011 Sb. NSS]. 
Zásada poučovací povinnosti je speciálně upravena (tak jako další základní zásady) v některých 
konkrétních ustanoveních zákona. Např. podle § 45 odst. 2 části věty před středníkem správního řádu 
platí, že nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli 
nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a 
poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. 
Žalobci se tedy měly od správního orgánu dostat informace o kritériích, podle nichž se rozlišuje, zda 
příslušná movitá věc se za odpad považuje nebo ne. Tuto povinnost správního orgánu ovšem podle názoru 
soudu nezaložilo ust. § 36 odst. 3 správního řádu, nýbrž ust. § 4 odst. 2 ve spojení s § 45 odst. 2 částí věty 
před středníkem tohoto zákona. 
Žalovaný správní orgán tvrdí, že celá záležitost byla ze strany krajského úřadu s žalobcem v dostatečné 
míře projednávána a že požadované doklady, na základě kterých by mohl správní úřad rozhodnout, 
předloženy nebyly, i když na tyto skutečnosti byl žalobce upozorňován. Soudu předložený spisový materiál 
správních orgánů však nenasvědčuje tomu, rozhodnutí ze dne 28. 11. 2012, čj. 3010/ZZ/12, že movitá 
věc – směs certifikovaného výrobku společnosti ČEZ a plastové odpadní drtě (stavební směs ImplevuStab) 
je odpadem.  
V přezkoumávané věci přitom bylo poučení účastníka řízení zcela na místě. Zatímco v některých jiných 
případech je přímo ze zákona zřejmé, jaké podmínky mají být splněny, v tomto případě se skutečně jeví 
poněkud sporné, co má žadatel tvrdit a k prokázání čehož má navrhnout či alespoň označit důkazy, resp. 
jiné podklady pro vydání rozhodnutí. Správní orgán tedy byl povinen poskytnout žadateli přiměřené 
poučení o jeho právech a povinnostech, neboť to především vzhledem k povaze úkonu, ale i vzhledem  
k osobním poměrům žadatele, bylo potřebné. Poučovací povinnost správního orgánu měla představovat 
pomoc účastníku řízení k tomu, aby mohl zákonem stanoveným způsobem prokázat skutečnosti, jež by 
podle jeho názoru vedly k vyhovění jeho žádosti. 
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K této záležitosti lze dodat, že to, že správní orgán prvního stupně něco přehlédne a odvolací správní orgán 
připustí odvolací důvod nad rámec vymezený v § 82 odst. 4 správního řádu, se v některých případech  
v určitém rozsahu dá přehlédnout. V přezkoumávané věci však de facto řízení před správním orgánem 
prvního stupně představovalo jakési předkolo a teprve odvolací řízení se pak stalo řízením nalézacím 
namísto řízení opravného, což v žádném případě i z důvodu faktické ztráty instance není možno tolerovat. 
Lze tedy shrnout, že žalobci se i podle názoru soudu mělo dostat, ale nedostalo, „možnosti reagovat na 
průběh správního řízení a doplnit k prokázání svých tvrzení další skutečnosti a důkazní návrhy“. Na tom 
nic nemění ani to, že žalobce toto své oprávnění dovozuje z § 36 odst. 3 správního řádu, kdežto soud má 
za to, že toto žalobcovo právo je založeno ust. § 4 odst. 2 ve spojení s § 45 odst. 2 částí věty před 
středníkem téhož zákona. Správní orgán prvního stupně zatížil svůj postup vadou spočívající v tom, že 
žalobce (řádně) nepoučil, odvolací správní orgán vadou spočívající v tom, že navzdory uvedenému 
odvoláním napadené rozhodnutí nezrušil a věc nevrátil prvoinstančnímu správnímu orgánu k novému 
projednání [§ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu]. Jedná se přitom o tak podstatné porušení ustanovení  
o řízení před správním orgánem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, neboť 
nelze vyloučit to, že kdyby bylo postupováno v souladu se zákonem, mohlo by meritorní rozhodnutí 
správního orgánu vyznět jinak. 
Za takovéto situace musel soud rezignovat na věcné přezkoumání naplnění kritérií pro rozhodnutí  
v pochybnostech podle § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech [ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 30. 
9. 2013]. 
Obiter dictum se proto zdejší soud stručně vyjadřuje jenom ke dvěma z podkladů pro vydání rozhodnutí,  
a to k – řečeno s žalobcem – dokladu o zájmu o výrobek a znaleckému posudku. 
Ohledně listiny nazvané doklad zájmu o výrobek nutno konstatovat, že předložená objednávka bez dalšího 
rozhodně není dostatečným průkazem toho, že pro věc existuje trh nebo poptávka [§ 3 odst. 6 písm. b) 
zákona o odpadech]. 
U listiny nazvané znalecký posudek si je třeba ujasnit její právní relevanci. Co je to znalecký posudek 
upravují procesní předpisy, pro správní řízení zejména § 56 správního řádu. Tradičně byl „znalcem“ (toliko) 
ten, kdo byl jako znalec příslušným státním orgánem ustanoven (přibrán), a „znaleckým posudkem“ byl 
úkon znalce, jehož vypracování mu bylo uloženo příslušným orgánem. Vzniká však otázka, jak přistupovat 
k posudkům vypracovaným soudními znalci na žádost účastníků řízení. 
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje znaleckou 
činnost v řízení před orgány veřejné moci a znaleckou činnost prováděnou v souvislosti s právními úkony 
fyzických nebo právnických osob (§ 1 odst. 1 tohoto zákona). Civilistická doktrína dospěla ohledně této 
otázky k tomuto poznatku: Stává se, že se účastníci před sporem obracejí na osoby, jež jsou zapsány  
v seznamu znalců, o podání expertizy o odborných otázkách, jež bude třeba ve sporu řešit. Hovoříme  
o expertizách (§ 1 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb.). Jsou-li tyto expertizy předloženy soudu v rámci řízení, 
nemůže soud s nimi nakládat jako se znaleckými posudky – z důkazního hlediska jde o soukromé listiny 
(§ 129). S jejich obsahem se ovšem soud musí vypořádat (§ 132). Osobu, která takovou soukromou 
expertizu vypracovala, nelze ovšem ustanovit znalcem (§ 11 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb.). Účastníku,  
i když ve sporu zvítězil, nelze ani v rámci náhrady nákladů řízení přiznat částku, kterou za vypracování 
takové expertizy zaplatil [viz Vlastimil Handl – Josef Rubeš a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 1. 
vyd. Praha 1985, s. 592]. 
Ohledně uvedené otázky pak civilní soud došel k tomuto názoru: Předložil-li žalobce k důkazu listinu, 
označenou jako znalecký posudek, aniž si soud sám zpracování takového znaleckého posudku vyžádal, je 
nutno na takovou listinu pohlížet ve smyslu § 129 o.s.ř. (nikoliv jako na znalecký posudek dle § 127 OSŘ), 
kterou je soud povinen hodnotit podle zásad, vyjádřených v § 132 o.s.ř. [viz usnesení Krajského soudu  
v Ústí nad Labem ze dne 28. 3. 2000 sp. zn. 9 Co 164/2000, publikované v časopisu Právní rozhledy, rok 
2000, č. 9, s. 412]. Uvedené poznatky a názory jsou podle názoru zdejšího soudu zásadně použitelné i pro 
správní právo. „Zásadně“ znamená, že ze zásady bývají stanoveny výjimky. Např. posudek potřebný ke 
stanovení výše náhrad za vyvlastněný majetek vyhotovený na žádost vyvlastňovaného nebo s jeho 
souhlasem na žádost vyvlastnitele je zákonem deklarován jako „znalecký posudek“ [§ 18 odst. 3 písm. e) 
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů]. Podle § 95 daňového řádu lze za znalecký posudek mít jak 
posudek vypracovaný ustanoveným znalcem, tak za stanovených podmínek i posudek předložený 
daňovým subjektem [viz § 95 odst. 1 písm. b) daňového řádu]. V daném případě by bylo nepochybně 
nutno vzít v úvahu, že pořízení zmíněných posudků bylo pro uvedený účel stanoveno jako zákonná 
povinnost. 
Nestanoví-li zákon jinak, je ve správním právu zřejmě třeba se držet výše uvedených názorů. Zřejmý je i 
praktický dopad těchto jinak víceméně teoretických úvah: pro správní orgán je jistě snadnějším úkolem 
vypořádat se se „soukromou expertizou“ než oponovat (skutečnému) znaleckému posudku. V daném 
případě je navíc „znalecký posudek č. 34/2012 vypracovaný v září – říjnu 2012 Ing. L.S.“ jako celek 
nepřezkoumatelný, otázky v bodě I. nekorespondují zcela s odpověďmi v bodě IV., znalkyně nesetrvává na 



 167

skutkových otázkách, ale pouští se i do právních závěrů, což jí nepřísluší, a nesoulad je také mezi 
specializací znalkyně a zadáním otázek, na něž mělo být odpovězeno. 
Celkově třeba při vší stručnosti konstatovat, že tak, jak byla obsažena v podáních učiněných žalobcem  
v průběhu řízení před správními orgány, nebyla žalobcova tvrzení většinou dostatečně konkrétní a u jím 
předložených či označených důkazních návrhů nebylo vždy zřejmé, které sporné tvrzení, či která sporná 
tvrzení, se jimi mají prokazovat. 
 
Celkový závěr a náklady řízení 
Jelikož v daném případě, jak odůvodněno výše, došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před 
správními orgány, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, soud pro vady řízení 
podle § 78 odst. 1 ve spojení s § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. zrušil napadené rozhodnutí žalovaného a ze 
stejného důvodu podle § 78 odst. 3 s. ř. s. zrušil i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu 
předcházelo, a podle § 78 odst. 4 s. ř. s. vyslovil současně, že věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému. 
Právním názorem, který soud vyslovil ve zrušujícím rozsudku, je správní orgán v dalším řízení vázán (§ 78 
odst. 5 s. ř. s.). 
(…) 
 
 
 

173  
 
Non bis in idem 
 
k ustanovení § 66 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. e), odst. 4 písm. b) a f) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 116 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
k ustanovení čl. 40 odst. 5 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
k ustanovení čl. 4 odst. 1 protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
 
 
I. Lze přisvědčit žalobci v tom, že popsané skutky vycházejí ze stejného skutkového základu, 
jímž je skladování převzatých autovraků v prostoru zařízení ke sběru a zpracování autovraků 
nedovoleným způsobem, a dále v tom, že oběma těmito skutky došlo k ohrožení životního 
prostředí. Přesto má Městský soud v Praze za to, že se nejedná o totožné skutky de iure. 
  
II. V případě skutku kvalifikovaného podle zákona o odpadech žalobce porušil obecnou 
povinnost provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným 
provozním řádem [§ 18 odst. 1 písm. e)] a povinnost skladovat autovraky v souladu  
s podmínkami stanovenými prováděcím právním předpisem – ustanovením bodu 1.2 přílohy č. 
2 vyhlášky č. 352/2008 Sb. [§ 37b odst. 1 písm. f)], konkrétně tím, že překročil nejvyšší 
dovolenou kapacitu zařízení, skladoval autovraky na jiných než určených místech, a to  
v některých případech zakázaným způsobem (vršil je na sebe).  
 
III. Naproti tomu v případě skutku kvalifikovaného podle vodního zákona žalobce porušil 
povinnost uloženou v § 39 odst. 1, podle kterého každý, kdo zachází se závadnými látkami tam 
vymezenými, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, a to tím, že nedostatečně zabezpečil skladované 
autovraky před únikem závadných látek: chladící, brzdové a posilovací kapaliny, motorového 
oleje a dalších. 
 
IV. Mezi základní zásady moderního trestního práva patří zásada individualizace trestní 
odpovědnosti, s níž úzce souvisí zásada nullum crimen sine lege certa. Nezbytné diferenciace 
trestní odpovědnosti při současném zachování předvídatelnosti práva je dosahováno formálním 
zákonným vymezením jednotlivých skutkových podstat trestných činů a v úvahu přicházejících 
sankcí. Obdobně je tomu také ve správním trestání. Pozice zastávaná stěžovatelkou by 
dotaženo ad absurdum znamenala, že pro právo životního prostředí by postačovalo vymezit  
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v zákoně jednu generální skutkovou podstatu správního deliktu a ponechat širokou diskreci 
správním orgánům při její aplikaci. Taková situace by však dle Nejvyššího správního soudu 
zakládala stav nepřípustné právní nejistoty pro jednotlivce. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2014, č.j. 8 A 141/2010 – 32-35) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Žalobce se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného, jímž bylo k odvolání žalobce změněno 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci Králové (dále jen 
„inspekce“), ze dne 18. 12. 2009, č. j. ČIŽP/45/OOH/SR01/0909755.003/09/KSD/409, kterým byla 
žalobci uložena 1) pokuta 25.000 Kč za správní delikt podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění tehdy účinném, 2) pokuta 90.000 Kč za správní delikt podle § 66 odst. 4 písm. 
b) téhož zákona, 3) pokuta 85.000 Kč za správní delikt podle § 66 odst. 4 písm. f) téhož zákona,  
4) pokuta 30.000 Kč za správní delikt podle § 66 odst. 3 písm. e) téhož zákona, a dále mu byla uložena 
povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou 1.000 Kč, a to následovně. 
Žalovaný výrokem 1) uložil žalobci pokutu 90.000 Kč za správní delikt podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona 
o odpadech, spočívající v provozu zařízení ke sběru a zpracování autovraků v rozporu se schváleným 
provozním řádem, kterého se žalobce dopustil tím, že v kontrolovaném období překročil stanovenou 
kapacitu zařízení – příjem nanejvýš 100 kusů autovraků ročně – a že shromažďoval autovraky na místech 
k tomu provozním řádem neurčených. Výrokem 2) žalovaný uložil žalobci pokutu 85.000 Kč za správní 
delikt podle § 66 odst. 4 písm. f) ve spojení s § 37b odst. 1 písm. f) téhož zákona, spočívající ve 
skladování autovraků v rozporu s prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 352/2008 Sb., kterého se 
žalobce dopustil tím, že převzaté autovraky při skladování vršil na sebe. Výrokem 3) byla žalobci uložena 
povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou 1.000 Kč. Při stanovení výše pokut žalovaný 
zohlednil na jedné straně následky deliktů, množství a charakter autovraků, jakož i způsob a délku doby 
jejich nedovoleného uskladnění, na druhé straně pak důvody, jež ke zjištěnému stavu vedly (zejména 
legislativní opatření týkající se výše pojistného a registračních poplatků, vedoucí k hromadnému 
zbavování se starých automobilů). Žalovaný přisvědčil žalobci, že nepřijetí těchto autovraků by mohlo mít 
zásadní vliv na životní prostředí, avšak zdůraznil, že žalobce měl za této situace postupovat pružněji a 
přijmout příslušná opatření v součinnosti s příslušným krajským úřadem; k nákladům vynaloženým na 
zprovoznění zařízení žalovaný naopak nepřihlédl s tím, že se jedná o svobodně zvolený podnikatelský 
záměr. K námitce, že byl žalobce za jedno provinění potrestán dvakrát, neboť mu již dříve byla uložena 
pokuta podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, žalovaný uvedl, že se jednalo o odlišné delikty podle 
různých zákonů, které je správní orgán povinen prošetřovat z úřední povinnosti. 
Žalobce nepopřel, že se sankcionovaných jednání dopustil, avšak uložené pokuty považoval za 
nepřiměřeně vysoké vzhledem k zásadám stanoveným pro jejich ukládání.  Pokud by zařízení autovraky 
neodebírala, hrozila jejich nelegální likvidace, což uznal i sám žalovaný. Při stanovení výše pokuty bylo 
třeba přihlédnout rovněž k tomu, že nedošlo prakticky k žádnému poškození životního prostředí a že 
žalobce již v průběhu správního řízení přijal účinná nápravná opatření. Pokuta byla sice uložena při dolní 
hranici zákonného rozpětí, avšak i tak způsobí žalobci značné ekonomické potíže: žalobce vložil do 
vybudování zařízení přibližně 10 milionů Kč získaných z úvěrů a jeho provoz je ztrátový. Správní orgán by 
měl při stanovení výše pokuty přihlédnout rovněž k těmto skutečnostem, neboť jejím účelem by mělo být 
varování, nikoli likvidace žalobce. Dále žalobce namítl, že byl fakticky dvakrát potrestán za stejné 
provinění, neboť mu inspekce již rozhodnutím ze dne 14. 7. 2009, č. j. ČIŽP/45/OOV/SR01/0907936. 
003/ 09/KHP – P 17/09, ze stejného důvodu uložila pokutu 100.000 Kč za správní delikt podle § 116 
odst. 1 písm. c) zákona o vodách. 
Žalobce proto navrhl, aby soud postupem podle § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 
upustil od potrestání, nebo uloženou pokutu snížil. 
Žalovaný ve svém vyjádření odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí. 
Soud se nejprve zabýval žalobní námitkou, že žalobce byl napadeným rozhodnutím potrestán podruhé za 
stejné provinění, Zásada non bis in idem, tedy právo nebýt souzen nebo potrestán dvakrát za týž čin, je na 
ústavní úrovni zakotvena v článku 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a povinnost ctít tuto zásadu 
dále plyne z mezinárodních závazků České republiky, zejména z článku 4 odst. 1 protokolu č. 7 Úmluvy  
o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), podle nějž nikdo nemůže být stíhán 
nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl 
osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu. Tuto zásahu 
je přitom třeba podle ustálené judikatury správních soudů vztáhnout rovněž na řízení o přestupcích a  
o správních deliktech. 
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Stěžejní význam pro aplikaci této zásady má judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále „ESLP“), 
neboť Úmluva samotná ani žádný z jejích protokolů blíže nespecifikují totožnost činu, tedy ono „idem“. 
Obzvláště v úpravě správních deliktů, jež není kodifikována a vyznačuje se značnou roztříštěností 
skutkových podstat, totiž nezřídka dochází k částečnému překryvu skutkových podstat jednotlivých 
správních deliktů. Zásadu non bis in idem lze aplikovat dvěma základními způsoby, a sice tak, že (1) nikdo 
nesmí být stíhán opětovně pro týž skutek, nebo (2) nikdo nesmí být stíhán opětovně pro týž delikt. 
Judikatura ESLP k této otázce byla po dlouhou dobu vnitřně rozporná (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu č. j. 4 Ads 14/2010 – 282 ze dne 25. 8. 2010) a k jejímu sjednocení došlo až v rozsudku 
velkého senátu ze dne 10. 2. 2009 ve věci Zolotukhin proti Rusku (číslo stížnosti 14939/03). Tímto 
rozsudkem, a zejména jeho důsledky pro oblast správního trestání, se podrobně zabýval Nejvyšší správní 
soud v rozsudku č. j. 1 A 125/2011 - 163 ze dne 11. 1. 2012, v němž dospěl k následujícím závěrům. 
Nejvyšší správní soud předně konstatoval, že stíhání pro druhý trestný čin je zapovězeno, pokud je založen 
na totožném či v podstatných rysech totožném skutku jako trestný čin, za nějž již byl potrestán; rozhodující 
tedy je vymezení totožnosti skutku. Za rozhodný komparátor pro stanovení prvku idem přitom podle něj 
nelze považovat skutek de facto (skutkový děj zahrnující skutkové okolnosti konkrétního případu bez 
ohledu na jejich trestněprávní relevanci), nýbrž naopak skutek de iure, jímž je souhrn trestněprávně 
relevantních skutečností odlišitelný od jiného skutku de iure téhož pachatele. Momentem, který dělí 
pachatelovo jednání na různé skutky, je tedy následek významný z hlediska (trestního) práva. Tento svůj 
závěr opřel zejména o skutečnost, že „shodným jednáním pachatele tak může dojít k vyvolání různých 
právních následků (a potažmo k porušení či ohrožení zcela odlišných zájmů a hodnot), a tedy ke spáchání 
správních deliktů stanovených různými právními předpisy a sankcionovaných různými správními orgány.  
V takových případech je to právě konstrukce skutku de iure, která umožňuje postižení pachatele za 
všechny právně relevantní následky jeho jednání. Pokud by tomu tak nebylo a uložení sankce jedním  
z dotčených správních orgánů by znamenalo založení překážky ne bis in idem, docházelo by k situacím, 
kdy by určitým zájmům a hodnotám nemohla být ze strany správních orgánů poskytována ochrana, byť 
jsou právě k jejich ochraně zákonem povinovány. Nepřípustnost takového stavu by byla patrná zejména  
v momentu, kdy by byl pachatel nejprve postižen jedním správním orgánem za určitý nepříliš závažný 
následek svého jednání, čímž by bylo znemožněno jeho potrestání za jiný, daleko závažnější následek“ 
(bod 31). 
Nejvyšší správní soud proto dovodil, že „k tomu, aby bylo možné postihnout pachatele na základě 
totožného jednání za dva různé delikty, nestačí samotná existence dvou nominálně odlišných skutkových 
podstat deliktu. Teprve odlišnost v právně významném následku jednání zakládá existenci dvou 
samostatných skutků, o nichž je možné vést samostatná řízení“ (bod 34). 
Pokud jde o nyní posuzovanou věc, žalovaný popsal skutky žalobce ve výrocích svých jednotlivých 
rozhodnutí takto: 
- v rozhodnutí ze dne 2. 4. 2010: deliktů podle zákona o odpadech se žalobce dopustil tím, že  
1) provozoval zařízení ke sběru a zpracování autovlaků v rozporu s provozním řádem, konkrétně  
v kontrolovaném období překročil jeho stanovenou kapacitu přijetím velkého počtu autovraků a 
shromažďoval autovraky na místech k tomu neurčených, a dále 2) skladoval převzaté autovlaky v rozporu 
s prováděcí vyhláškou, když je při skladování vršil na sebe; 
- v rozhodnutí ze dne 4. 8. 2009: deliktu podle zákona o vodách se žalobce dopustil nedovoleným 
nakládáním se závadnými látkami tak, že náplně vozidel určených k demontáži nebyly zabezpečeny, aby 
nemohlo dojít k úniku závadných látek mimo prostory pro jejich bezpečné skladování. 
Lze přisvědčit žalobci v tom, že popsané skutky vycházejí ze stejného skutkového základu, jímž je 
skladování převzatých autovraků v prostoru zařízení ke sběru a zpracování autovraků nedovoleným 
způsobem, a dále v tom, že oběma těmito skutky došlo k ohrožení životního prostředí. Přesto má Městský 
soud v Praze za to, že se nejedná o totožné skutky de iure. 
V případě skutku kvalifikovaného podle zákona o odpadech žalobce porušil obecnou povinnost provozovat 
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem [§ 18 odst. 1 písm. 
e)] a povinnost skladovat autovraky v souladu s podmínkami stanovenými prováděcím právním 
předpisem – ustanovením bodu 1.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 352/2008 Sb. [§ 37b odst. 1 písm. f)], 
konkrétně tím, že překročil nejvyšší dovolenou kapacitu zařízení, skladoval autovraky na jiných než 
určených místech, a to v některých případech zakázaným způsobem (vršil je na sebe). Naproti tomu  
v případě skutku kvalifikovaného podle vodního zákona žalobce porušil povinnost uloženou v § 39 odst. 1, 
podle kterého každý, kdo zachází se závadnými látkami tam vymezenými, je povinen učinit přiměřená 
opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, a to tím, že 
nedostatečně zabezpečil skladované autovraky před únikem závadných látek: chladící, brzdové a 
posilovací kapaliny, motorového oleje a dalších. 
Vymezení každého z uvedených skutků je tak odlišné vzhledem k různým právním následkům popsaných 
jednání, jimiž jsou v prvním případě nedostatečné zajištění pořádku na úseku nakládání s odpady  
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a v druhém případě ohrožování vodní složky životního prostředí, konkrétně odstavných ploch a 
povrchových a podzemních vod. 
Argument žalobce, že účelem obou zákonů je shodně ochrana životního prostředí, tedy odpovídá 
skutečnosti, avšak z hlediska kvalifikace následků správních deliktů se jedná o příliš široké vymezení 
chráněného zájmu, neboť „znemožňuje postižení distinkcí mezi různými zájmy chráněnými jednotlivými 
složkovými zákony spadajícími do práva životního prostředí (a tedy i mezi právními následky předmětného 
jednání stěžovatelky),“ jak konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 1 A 125/2011, v němž  
k obsahově shodné námitce dále podotkl: „Mezi základní zásady moderního trestního práva patří zásada 
individualizace trestní odpovědnosti, s níž úzce souvisí zásada nulám crimen sine lege certa. Nezbytné 
diferenciace trestní odpovědnosti při současném zachování předvídatelnosti práva je dosahováno 
formálním zákonným vymezením jednotlivých skutkových podstat trestných činů a v úvahu přicházejících 
sankcí. Obdobně je tomu také ve správním trestání. Pozice zastávaná stěžovatelkou by dotaženo ad 
absurdum znamenala, že pro právo životního prostředí by postačovalo vymezit v zákoně jednu generální 
skutkovou podstatu správního deliktu a ponechat širokou diskreci správním orgánům při její aplikaci. 
Taková situace by však dle Nejvyššího správního soudu zakládala stav nepřípustné právní nejistoty pro 
jednotlivce.“ 
Námitka žalobce, že správní orgány v posuzované věci porušily zásadu non bis in idem, tudíž není 
důvodnou. 
Zbylé námitky směřovaly proti výši a odůvodnění uložených pokut, když žalovaný podle názoru žalobce 
dostatečně nepřihlédl ke všem relevantním skutečnostem a uložené pokuty byly v důsledku toho 
nepřiměřeně vysoké. 
Soud k této námitce uvádí, že správní orgány obou stupňů zohlednily skutečnost, že nedošlo  
k významnému poškození životního prostředí, když správní delikt posuzovaly jako ohrožovací a podrobně 
popsaly závažnost tohoto ohrožení (množství autovraků, jejich umístění, odhad zastoupení vraků  
s nevypuštěnými závadnými látkami atd.). Výslovně taktéž přihlédly k mimořádnosti situace v oblasti 
likvidace autovraků, kdy kvůli legislativním změnám došlo k hromadnému zbavování se starých vozidel, 
na druhé straně však podotkly, že i v této situaci měl žalobce reagovat pružněji a ve spolupráci s krajským 
úřadem přijmout potřebná opatření k zamezení škodlivým následkům (strany 8-9 rozhodnutí inspekce, 
strana 5 rozhodnutí žalovaného).  Skutečnost, že tak žalobce učinil alespoň v průběhu správního řízení, 
inspekce taktéž zohlednila na straně 9 svého rozhodnutí. Kromě toho správní orgány zohlednily i řadu 
dalších okolností, a odůvodnění výše pokuty inspekcí soud celkově hodnotí jako velmi podrobné. 
Pokud jde o zohlednění majetkových poměrů žalobce, zákon o odpadech toto kritérium ve výčtu hledisek 
rozhodných pro stanovení výše pokuty neuvádí, když podle § 67 odst. 2 tohoto zákona se při stanovení 
výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. 
Judikatura však dovodila, že i v takovém případě je třeba k poměrům pachatele za určitých okolností 
přihlédnout: „Tam, kde zákon s poměry pachatele jako se zvláštním hlediskem pro určení výše pokuty 
nepočítá, měla by informace o majetkové situaci pachatele působit jako ‚záchranná brzda‘, tedy zmíněný 
korektiv, který vstupuje do hry spíše výjimečně, a to až ve chvíli, kdy hrozí natolik vysoká pokuta, že by 
mohla mít pro pachatele správního deliktu z ústavního hlediska nepřípustný likvidační charakter.“ 
(Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 9/2008 - 133 ze dne 20. 4. 2010,  
č. 2092/2010 Sb. NSS.) Likvidační pokutou přitom je podle citovaného usnesení sankce, která „je 
nepřiměřená osobním a majetkovým poměrům pachatele deliktu do té míry, že je způsobilá mu sama  
o sobě přivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost. [...] Podmínkou pro 
uplatnění uvedeného názoru je tedy skutečnost, že pochybnost o likvidačním charakteru pokuty v řízení 
před správním orgánem vyjde najevo“. 
V nynější věci byly žalobci napadeným rozhodnutím uloženy dvě pokuty v celkové výši 175.000 Kč. 
Žalobce v odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí uvedl, že „za současné hospodářské situace by 
pokuty v uložené výši [230.000 Kč], společně s dalšími závazky účastníka, mohly v konečném důsledku 
vést k ukončení jeho veškeré činnosti“. Netvrdil tedy, že k ukončení jeho veškeré činnosti mohou vést 
uložené pokuty samy o sobě, nýbrž klad tento možný následek do souvislosti se svými dalšími závazky, 
jako to učinil i v žalobě. Jeho tvrzení nadto byla značně neurčitá, když nepředestřel ani své majetkové 
poměry, ani výši těchto jiných závazků, aby bylo zřejmé, jaký vliv budou mít v porovnání s nimi právě 
uložené pokuty. Je třeba rovněž dodat, že částka 175.000 tvoří jen necelou dvacetinu základního kapitálu 
žalobce ve výši 4 miliony Kč (tuto skutečnost soud zjistil z výpisu z příslušného veřejného rejstříku) a ještě 
podstatně menší část prostředků podle tvrzení žalobce potřebných pro vybudování předmětného zařízení 
(10 milionů Kč); uložená pokuta tudíž nebyla nikterak zjevně nepřiměřená majetkovým poměrům žalobce. 
S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem má soud za to, že v průběhu správního řízení nevyvstala 
pochybnost o likvidačním charakteru pokuty, a správní orgán tudíž při stanovení její výše nepochybil. 
Žalovanému lze vytknout, že se k této odvolací námitce žádným způsobem nevyjádřil, avšak vzhledem  
k její neurčitosti a vzhledem k tomu, že se o pokutu v likvidační výši zjevně nejednalo, toto pochybení 
nezpůsobuje nezákonnost napadeného rozhodnutí. Skutečnost, že žalobci byla již dříve uložena pokuta 



 171

podle vodního zákona, žalovaný zohlednit nemohl, neboť, jak soud již uvedl, žalobce se dopustil více 
samostatných skutků a pokuty tak nebyly uloženy „ze stejného důvodu“. 
Žádnou ze žalobních námitek soud neshledal důvodnou, a proto žalobu v souladu s ustanovením § 78 
odst. 7 soudního řádu správního zamítl.  
(…) 
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DD..  IInntteeggrroovvaannáá  pprreevveennccee  aa  oommeezzoovváánníí  zznneeččiiššttěěnníí  
 

10 

 
 
I. Zařízení podléhající integrovanému povolení 
II. Jazykový výklad ustanovení unijního práva 
 
k ustanovení § 2 písm. g), § 37 odst. 2 a 4 písm. b), bod 4.1 písm. h) přílohy č. 1 zákona  
č. 76//2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů   
k ustanovení směrnice Rady 96/61/ES  ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci  
a omezování znečištění  
 
 
I. V zařízení provozovaném stěžovatelem dochází k výrobě základních organických chemických 
látek v průmyslovém měřítku pomocí chemických procesů ve smyslu bodu 4 přílohy č. 1 
předmětného zákona. O výrobu v průmyslovém měřítku se jedná s ohledem na předmět činnosti 
stěžovatele a nezpochybnitelný komerční charakter jeho výroby. Skutečnost, že stěžovatel 
nevyrábí PUR pěnu do zásoby, jak argumentoval v průběhu řízení před městským soudem, 
nemá vliv na posouzení průmyslového charakteru výroby. Tento závěr podporují i shora 
specifikovaná Výkladová pravidla Evropské komise. Podle nich, pokud je konkrétní činnost 
prováděna za „obchodním účelem“, tedy coby profesionální obchodní aktivita, měla by být 
výroba považována za výrobu v průmyslovém měřítku, a to i v případě, že látka je meziprodukt  
a není samostatně obchodovatelná  
 
II. Účel zákona i směrnice je vymezen široce, a proto musí být v tomto smyslu i takto vykládány. 
Naopak je nelze vykládat restriktivně. Směrnice umožňuje různost hodnocení v závislosti na 
technické charakteristice zařízení, jeho umístění a stavu životního prostředí v místě, kde se 
nachází. Je proto přirozené, že zákon ani směrnice neobsahují konečný výčet všech konkrétních 
činností, pro které je vyžadováno integrované povolení. To by s ohledem na jejich nepřeberné 
množství, neustálý vývoj a veškeré varianty výroby jednotlivých látek (co se týče chemického 
zpracovávání, produkovaných chemických látek nebo skupin látek, typu a umístění), které 
mohou mít negativní vliv na životní prostředí v konkrétním místě, bylo obtížně možné.  
 
III. Při úvaze, zda je provozovatel povinen při výrobě automobilových volantů potažením základní 
kovové kostry výrobku polyuretanovou pěnou požádat o vydání integrovaného povolení podle  
§ 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,  
o integrovaném registru znečišťování, je třeba mimo jiné provést srovnávací jazykový výklad 
unijního práva – směrnice Rady 96/61/ES  o integrované prevenci a omezování znečištění. Tak 
lze určit obsah pojmu „základní plastické hmoty“ užitý v této směrnicí a v kategorii 4.1 h) přílohy 
č. 1 citovaného zákona.  
 

 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 30. ledna 2014, č.j. 8 As 40/2012 -73. Dostupné 
na www.nssoud,cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.  6/2014, 
rozsudek č. 3040) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, rozhodnutím ze dne 21. 1. 2010 uložil žalobci 
pokutu ve výši 40 000 Kč podle § 37 odst. 2 a 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon  
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), za správní 
delikt spočívající v provozování zařízení bez platného integrovaného povolení.  
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Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím ze dne 28. 5. 2010, čj. 484/500/10, 18653/ENV/10,  
k odvolání žalobce snížilo uloženou pokutu na 10 000 Kč. 
 
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne  
12. 1. 2012, čj. 11 A 174/2010 – 67. 
V žalobě byla nastolena otázka, zda zařízení na výrobu volantů provozované žalobcem spadá do kategorie 
4.1 h) přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Soud vyšel z toho, že jednou z výrobních operací je 
vypěnění korpusu volantu polyuretanovou pěnou (PUR pěna), a je zde využíván proces vzniku této 
plastické hmoty. Pěna je vyrobena nanesením a smísením polyolu a diisokyanátu, přičemž polyadicí 
těchto komponent vzniká makromolekulární látka - polyuretan jako přímá součást výrobku. O tom, že je 
zde přítomen chemický proces (polyadice), není mezi účastníky řízení sporu. 
Podle městského soudu je v dané věci rozhodující, zda při posuzované výrobě volantů dochází  
k chemickým reakcím a zda je výroba realizována v průmyslovém měřítku. Podstatné není naopak to, že 
konečné produkty výroby, tj. volanty, obsahují polymery (PUR pěnu), a nikoli základní plastické hmoty. Jde 
totiž o průmyslovou výrobu, při které dochází k chemické reakci. Soud nesouhlasí s tím, že pokud výsledek 
chemické reakce není produktem chemického průmyslu, nelze jej podřadit pod působnost zákona  
o integrované prevenci. Tento závěr podporuje i stanovisko Evropské komise ze dne 11. 12. 2009, které 
bylo vypracováno k dané problematice. Městský soud tedy dospěl k závěru, že žalobce byl povinen 
požádat o povolení podle zákona o integrované prevenci. Vzhledem k tomu, že tak neučinil ani na výzvu 
správního orgánu, byla mu pokuta uložena důvodně. 
Žalobce namítal, že se správní orgán dozvěděl o tvrzeném deliktu nejpozději dne 7. 2. 2008, kdy mu 
žalobce oznámil výpočet poplatků za znečišťování ovzduší pro rok 2008, a dále poukázal na to, že mu 
správní orgán v době, kdy již měl údajně provozovat zdroj s platným integrovaným povolením, povolil 
změnu provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší. Soud k tomu uvedl, že žalobce měl mít pro svou 
činnost ke dni 30. 10. 2007 vydáno integrované povolení. Skutečnost, že se jednalo o problematickou 
otázku a že u žalovaného došlo v tomto směru k vývoji jeho stanoviska, se projevila ve výši uložené 
pokuty. Neopodstatněnou je podle soudu též námitka, že správní orgán prvního stupně měl žalobce 
nejprve vyzvat k podání žádosti o integrované povolení podle § 42 a § 33 písm. d) zákona o integrované 
prevenci. Z uvedených ustanovení tato povinnost správnímu orgánu nevyplývá. Jedná se pouze o jeho 
oprávnění. 
Žalobce dále namítl, že pokud je názor žalovaného správný, nemělo mu být přiděleno číslo OKEČ 
(Odvětvové klasifikace ekonomických činností) 34300 – Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla, 
ale 241600 – Výroba plastů v primárních formách nebo 241000 – Výroba základních chemických látek. 
Soud k této námitce uvedl, že dané označení je vypracováno pro kategorizaci údajů, které souvisí  
s organizační jednotkou - ekonomickým subjektem; na zařazení dle přílohy č. 1 zákona o integrované 
prevenci nemá žádný vliv. 
Městský soud nevyhověl návrhu žalobce na doplnění dokazování výslechy znalců s tím, že oba znalecké 
posudky byly vypracovány až po vydání napadeného rozhodnutí a jejich výslech by tedy závěr správních 
orgánů nijak neovlivnil. 
Jako nedůvodný shledal městský soud žalobcův návrh na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru 
Evropské unie z důvodu sporného zařazení výroby polyuretanových dílů pod režim směrnice Rady 
96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (dále jen „směrnice 96/61/ES“). Učinil tak  
z důvodu, že jednak není soudem ve smyslu čl. 234 SES (pozn. NSS – čl. 267 Smlouvy o fungování 
Evropské unie), tj. soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního 
práva, a jednak proto, že z obsahu správního spisu vyplývá, že žalovaný rozhodoval poté, co si k této 
otázce opatřil stanovisko Evropské komise. 
 
Rozsudek městského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností z důvodů vymezených v § 103 
odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Stěžovatel nesouhlasí s tím, že výroba volantů spadá do kategorie 4.1 h) 
přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Stěžovatel nevyrábí PUR pěnu do zásoby. Již v žalobě tvrdil, že 
reakční produkty izokyanátů nejsou podle zákona o chemických látkách považovány za polymery. Výčet 
látek v bodu 4.1 h) přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci je konečný a nikoli demonstrativní. 
Stěžovatel soudu předložil znalecké posudky, a ačkoliv těmito posudky prokazoval, že pro výrobu volantů 
u stěžovatele se nevyžaduje integrované povolení, soud odmítl provést výslech uvedených znalců. Přestože 
stěžovatel upozorňoval, že zákon ani judikatura nedefinují pojmy jako průmyslové měřítko či základní 
plastické hmoty, městský soud se jejich výkladem nezabýval. Naopak provedl výklad pojmů z chemického 
průmyslu, aniž by k tomu měl odbornou kvalifikaci anebo se opřel o odborný posudek či stanovisko 
znalců. Řadou znaleckých posudků a dalších důkazů předložených stěžovatelem se nezabýval. Soud 
vyložil předmětné ustanovení způsobem, který neodpovídá jazykovému ani teleologickému výkladu. Vyšel 
pouze ze stanoviska Evropské komise ze dne 11. 12. 2009, ale již nevysvětlil, z jakých důvodů jej 
považoval za rozhodující. Podle stěžovatele je toto stanovisko nedostatečné. Odborné problematice jsou 
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věnovány pouhé dvě, nikterak zdůvodněné, věty. Stěžovatel nesouhlasí s tím, že městský soud nebyl 
povinen se obrátit na Soudní dvůr EU s předběžnou otázkou. Rovněž navrhl, aby o výklad předmětného 
bodu směrnice 96/61/ES požádal Nejvyšší správní soud. 
Stěžovatel v kasační stížnosti zrekapituloval vady řízení, které vytkl žalovanému v žalobě (zejména 
porušení § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu). Dále uvedl, že žalovaný ani městský soud se nezabývali 
námitkou, že správní rozhodnutí nesmí být rozporu s pravidlem, že v pochybnostech nelze rozhodovat  
k tíži účastníka řízení. Rozsudek městského soudu je podle stěžovatele nepřezkoumatelný pro nedostatek 
důvodů. Soud se nezabýval žádným z důkazů předložených dle bodů 4 - 10 žaloby (pozn. NSS - stěžovatel 
pod těmito body poukazoval, že nelze zaměňovat výrobu a použití chemické látky; s ohledem na 
rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 19. 1. 2007, čj. 99/M/06/1186/ENV/06, lze pochybovat, 
že polyuretanová pěna je „základní organickou chemickou látkou“;  vypěňování PUR pěny nemá významný 
vliv na životní prostředí; reakční produkty izokyanátů nejsou polymery; vypěňování polyuretanu je použitím 
a nikoliv výrobou chemických látek; neuvedení technologie výroby polyuretanů v BREF dokumentech; pro 
identickou výrobu není třeba žádat integrované povolení např. v Německu, Španělsku, Rumunsku a 
Portugalsku). 
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti setrval na závěru, že zařízení provozované stěžovatelem 
podléhá integrovanému povolení. Žalovaný považuje předložené znalecké posudky za irelevantní. V dané 
věci není důvod pokládat předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. Odborným orgánem je zde správní 
orgán. Městský soud si nemusel opatřit odborný posudek a naopak sám mohl vyložit příslušná ustanovení 
zákona o integrované prevenci. Žalovaný odmítl, že by správní řízení bylo zatíženo vadami a že by 
rozsudek městského soudu byl nepřezkoumatelný. 
 
Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti a dospěl k závěru, že kasační stížnost není 
důvodná. 
Podstatou souzené věci je otázka, zda výroba automobilových volantů potažením základní kovové kostry 
výrobku polyuretanovou pěnou, přičemž polyuretan vzniká polyadicí reakcí mezi polyolem a 
diisokyanátem, spadá do kategorie 4.1 h) přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, v důsledku čehož je 
provozovatel zařízení povinen požádat o vydání integrovaného povolení ve smyslu § 2 písm. g) zákona  
o integrované prevenci. 
Soud předesílá, že otázka, zda určitá činnost podléhá nebo naopak nepodléhá integrovanému povolení, je 
otázkou právní, založenou především na výkladu zákona o integrované prevenci. K jejímu posouzení je 
povolán správní orgán specializovaný v oblasti integrované prevence a žalovaný coby ústřední orgán státní 
správy, zajišťující odbornou podporu výkonu státní správy v této oblasti (viz § 5 zákona o integrované 
prevenci a § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky). Na tom nic nemění ani možnost správního orgánu vyžádat si jako podklad pro 
posouzení konkrétní činnosti odborné vyjádření či znalecký posudek. Zákonnost úvah žalovaného podléhá 
soudnímu přezkumu. 
Jak plyne z důvodové zprávy k návrhu zákona o integrované prevenci (viz sněmovní tisk č. 63/0, 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, volební období 2002 – 2006, digitální depozitář, www.psp.cz), 
zákonná úprava integrovaného povolení vychází z implementace směrnice 96/61/ES. Má za cíl zajištění 
harmonizace českého práva s právem Evropských společenství, resp. Evropské unie. Výklad zákona  
o integrované prevenci je proto nutno provádět eurokonformním způsobem, tj. v souladu s textem a 
účelem uvedené směrnice (viz čl. 10a a čl. 1 odst. 2 Ústavy a čl. 4 odst. 3 a čl. 288 Smlouvy o Evropské 
unii).  
Žalovaný, resp. správní orgán prvního stupně, zařadil stěžovatelem provozované zařízení pod bod 4 přílohy 
č. 1, tedy do kategorie chemického průmyslu, konkrétně pod bod 4.1 písm. h), do kterého náleží 
chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou základní plastické 
hmoty (syntetická vlákna na bázi polymerů, vlákna na bázi celulózy). „Výrobou" v kategorii chemického 
průmyslu se přitom rozumí výroba v průmyslovém měřítku pomocí chemických procesů, podle výčtu  
v oddílech 4.1 až 4.6. Česká verze směrnice 96/61/ES zněla shodně. Pouze „výrobu“ specifikovala jako 
výrobu v průmyslovém měřítku na základě chemického zpracování látek nebo skupin látek podle výčtu  
v oddílech 4.1 až 4.6.  
Nejvyšší správní soud se předně zabýval tím, zda mu s ohledem na čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské 
unie nevyvstala povinnost obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie s předběžnou otázkou týkající se 
výkladu bodu 4.1 h) přílohy I směrnice 96/61/ES. Shledal, že tomu tak není. Výklad uvedeného bodu 
považuje za jasný a nerozporný (acte clair). Dále podanou argumentaci navíc potvrzuje, byť v souvislosti  
s řešením jiné právní otázky, i judikatura Soudního dvora (acte éclairé); k povinnosti položit předběžnou 
otázkou srov. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. 10. 1982, Srl. CILFIT a Lanificio di Tabardo 
SpA v. Ministerstvo zdravotnictví, 283/81, bod 16 a násl. 
Směrnice 96/61/ES ani zákon o integrované prevenci nedefinují pojem „základní plastické hmoty“. Podle 
judikatury Soudního dvora je třeba význam a dosah pojmů, pro které nemá unijní právo definici, určit  
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v souladu s jejich obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém jsou použity, 
a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž jsou součástí (viz rozsudky ze dne 24. 10. 1996, Kraaijeveld a 
další, C-72/95, bod 38; ze dne 22. 12. 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, bod 17, nebo ze dne 22. 1. 
2009, Association nationale pour la protection des eaux et rivieres a OABA, C-473/07, body 23 a 24). 
Podle jejího článku 1 je účelem směrnice 96/61/ES docílit integrované prevence a omezování znečištění 
uplatněním opatření, která mají vyloučit, anebo snížit emise z činností uvedených v její příloze 1. do 
ovzduší, vody a půdy v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí (viz také výše uvedený 
rozsudek Association nationale pour la protection des eaux et rivieres a OABA, bod 25, nebo rozsudek ze 
dne 15. 12. 2011, Niels Moller proti Haderslev Kommune, C-585/10, body 29 a 30). Obdobným 
způsobem je vymezen i účel zákona o integrované prevenci. Ten v § 1 v rozhodné době stanovil, že jeho 
účelem je v souladu s právem Evropských společenství dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi 
uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Při výkladu směrnice 96/61/ES je vhodné přihlédnout též  
k bodu 18 jejího odůvodnění, podle kterého je věcí členských států, aby stanovily, jakým způsobem je 
třeba vzít v úvahu technické charakteristiky dotyčného zařízení, jeho zeměpisnou polohu a stav životního 
prostředí v místě, kde se zařízení nachází. 
Nejvyšší správní soud porovnal jednotlivé jazykové verze směrnice 96/61/ES a shledal, že výčet látek 
podaný v závorce posuzovaného bodu není v jednotlivých jazykových verzích zcela totožný. V podstatě dvě 
třetiny jazykových verzí (např. německá, francouzská, španělská, portugalská, italská, maďarská, 
švédská, holandská, řecká) obsahují ve výčtu v závorce 3 látky, a to polymery, syntetická vlákna a vlákna 
na bázi celulózy. Naopak třetina jazykových verzí (např. česká, anglická, slovenská, polská, bulharská, 
rumunská) obsahuje ve výčtu v závorce toliko dvě látky, a sice syntetická vlákna na bázi polymerů a 
vlákna na bázi celulózy. 
Se zřetelem k tomu, že všechny jazykové verze směrnice jsou „správné“ a „autentické“, je třeba přistoupit 
ke srovnávacímu jazykovému výkladu ustanovení unijního práva (blíže viz Bobek, M., Bříza, P., Komárek, 
J.: Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 529 a násl.). Požadavek 
jednotného výkladu různých jazykových verzí vyžaduje, aby bylo dotčené ustanovení v případě rozdílu mezi 
jazykovými verzemi vykládáno s ohledem na celkovou systematiku a účel právní úpravy, jejíž část tvoří (viz 
výše uvedený rozsudek Kraaijeveld a další, bod 28, rozsudek ze dne 19. 4. 2007, Profisa, C-63/06, bod 
14, a rozsudek ze dne 14. 4. 2007, UAB Profisa v. Muitenes departamentas prie Lietuvos 
Respublikosfinansu ministerijos, C-63/06). 
Nejvyšší správní soud ověřil, že s účinností od 18. 2. 2008 byla směrnice 96/61/ES nahrazena směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. V anglické 
verzi směrnice došlo pomocí interpunkce k oddělení polymerů od syntetických vláken, čímž byla anglická 
verze uvedena do souladu s jinými jazykovými verzemi; česká verze směrnice tuto změnu nereflektovala. 
Česká verze nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích 
(integrované prevenci a omezování znečištění) je již plně v souladu s dalšími jazykovými zněními: ve výčtu 
látek v bodě 4.1 písm. h) přílohy I. vyjmenovává: a) polymery, b) syntetická vlákna a c) vlákna na bázi 
celulózy. 
Nejvyšší správní soud zde vyšel z následujících úvah. Česká jazyková verze patrně vychází z anglické verze. 
Jestliže česká verze reflektuje anglické slovní spojení „polymers synthetic fibres" jako syntetická vlákna 
na bázi polymerů, pak polymers musí být adjektivum ve smyslu polymerní nebo polymerový. Tak tomu 
však není, protože adjektivu polymerní odpovídá anglické polymeric a adjektivu polymerový pak polymer. 
Anglická, francouzská i německá verze českého termínu „vlákna na bázi celulosy“ obsahuje v sobě 
spojení „na bázi" - cellulose-based fibre, Fasern auf Zellstoffbasis, fibres à base de celulose. V případě 
syntetických vláken na bázi polymerů (v angličtině tedy synthetic polymer-based fibres) však tyto jazykové 
verze termín báze neobsahují. Jediným logickým vysvětlením je podle Nejvyššího správního soudu to, že i 
v anglické verzi jde ve skutečnosti o 3 příklady základních plastických hmot s tím, že mezi slovy polymers 
a synthetic fibres chybí čárka, která by tato slova zřetelně oddělovala. 
Tato skutečnost nemá za následek nesrozumitelnost či nejednotnost právní úpravy, která by měla za 
následek povinnost zdejšího soudu iniciovat řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU. I v unijním 
právu platí, že prvním krokem při výkladu právní normy je zjištění jejího obsahu na základě jazykového 
vyjádření. Komparace jednotlivých jazykových verzí je tak jednou z důležitých metod výkladu a současně 
základní podmínkou pro doktrínu acte clair, kterou je však třeba aplikovat uvážlivě, s vědomím 
základního účelu celého řízení o předběžné otázce, tj. zabránění roztříštění jednoty práva EU (viz také 
Bobek, M., Komárek, J. Passer, J., Gillis, M.: Předběžná otázka v komunitárním právu. Praha, Linde, 2005, 
231 s). Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že v souladu se smyslem směrnice 96/61/ES lze dospět  
k závěru, že mezi základní plastické hmoty patří i polymery coby samostatná skupina základních 
plastických hmot. Právě mezi polymery náleží polyuretan. O tomto východisku není mezi účastníky sporu. 
Nejvyšší správní soud dále uvádí, že z výkladu směrnice 96/61/ES plyne, že bod 4.1 obsahuje toliko 
demonstrativní výčet činností, které podléhají režimu integrovaného povolení; tomu svědčí jednak užitý 
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termín „jako jsou“ (tj. „such as“, „wie“, „que“) a jednak samotný účel posuzované právní úpravy mající za 
cíl efektivní ochranu životního prostředí. Uvedený bod je proto třeba vykládat tak, že integrovanému 
povolení podléhají chemická zařízení na výrobu základních plastických hmot, mezi něž se řadí především 
látky vyjmenované v závorce písmene h) daného bodu. Uvedenému svědčí i právně nezávazná výkladová 
pravidla Evropské komise, jejichž cílem je poskytnout členským státům pomoc při implementaci směrnice 
96/61/ES, (dostupná z http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/general_  
guidance. htm). Také podle nich by měl být pojem „základní“ vykládán v širším slova smyslu. Tento pojem 
nemůže označovat pouze chemické látky požadující další zpracovávání, jelikož některé chemické látky, 
které jsou výslovně uvedeny v bodě 4 přílohy I směrnice 96/61/ES mohou být již finální (ale stále 
základní) chemické výrobky (například syntetické kaučuky, barviva a pigmenty, polymerová syntetická 
vlákna), které však mohou být předmětem dalšího zpracovávání, ale nikoliv ve smyslu chemické výroby. 
S ohledem na uvedené lze konstatovat, že účel zákona i směrnice je vymezen široce a proto musí být  
v tomto smyslu i takto vykládány. Naopak je nelze vykládat restriktivně. Směrnice umožňuje různost 
hodnocení v závislosti na technické charakteristice zařízení, jeho umístění a stavu životního prostředí  
v místě, kde se nachází. Je proto přirozené, že zákon ani směrnice neobsahují konečný výčet všech 
konkrétních činností, pro které je vyžadováno integrované povolení. To by s ohledem na jejich nepřeberné 
množství, neustálý vývoj a veškeré varianty výroby jednotlivých látek (co se týče chemického 
zpracovávání, produkovaných chemických látek nebo skupin látek, typu a umístění), které mohou mít 
negativní vliv na životní prostředí v konkrétním místě, bylo obtížně možné. Ve vztahu k ochraně životního 
prostředí by to dokonce bylo kontraproduktivní. Proto je podle Nejvyššího správního soudu vždy na 
příslušném správním orgánu, aby rozhodl a rovněž náležitě odůvodnil, zda určité zařízení spadá pod 
rozsah zákona o integrované prevenci vzhledem ke všem zjištěným konkrétním okolnostem případu. 
Žalovaný této povinnosti v uspokojivé míře dostál. Nejvyšší správní soud s žalovaným i městským soudem 
shodně shledal, že stěžovatelem provozované zařízení podléhá integrovanému povolení v režimu bodu 4.1 
písm. h) přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. 
Nejvyšší správní soud s ohledem na obsah předloženého spisového materiálu nepochybuje o tom, že 
výroba polyuretanové pěny používané stěžovatelem při výrobě volantů spadá do režimu zákona  
o integrované prevenci. V zařízení provozovaném stěžovatelem dochází k výrobě základních organických 
chemických látek v průmyslovém měřítku pomocí chemických procesů ve smyslu bodu 4 přílohy č. 1 
předmětného zákona. O výrobu v průmyslovém měřítku se jedná s ohledem na předmět činnosti 
stěžovatele a nezpochybnitelný komerční charakter jeho výroby. Skutečnost, že stěžovatel nevyrábí PUR 
pěnu do zásoby, jak argumentoval v průběhu řízení před městským soudem, nemá vliv na posouzení 
průmyslového charakteru výroby. Tento závěr podporují i shora specifikovaná Výkladová pravidla Evropské 
komise.  Podle nich, pokud je konkrétní činnost prováděna za „obchodním účelem“, tedy coby 
profesionální obchodní aktivita, měla by být výroba považována za výrobu v průmyslovém měřítku, a to  
i v případě, že látka je meziprodukt a není samostatně obchodovatelná. Mezi účastníky řízení pak nebylo 
sporu o tom, že během výrobního procesu dochází k polymerační reakci (polyadici) mezi diisokyanátem a 
polyolem. Jedná se o chemickou přeměnu pomocí chemické reakce. V řízení nebylo ani jakkoliv 
zpochybněno to, že polyuretan náleží mezi polymery. 
Skutečnost, zda PUR pěna vyráběná v zařízení stěžovatele je či není konečným produktem, je pro 
podřazení zařazení do režimu zákona o integrované prevenci nepodstatná. Podstatné je to, že pod režim 
tohoto zákona spadá samotná výroba PUR pěny, sloužící k výrobě konečného výrobku – volantu. Neobstojí 
ani stěžovatelova námitka, že jím provozovaná výroba spadá z hlediska oborové klasifikace 
ekonomických činností do zpracovatelského průmyslu. Tyto klasifikace jsou zavedeny pro statistická data 
o činnostech v ekonomických oblastech, a nikoliv pro podporu ochrany životního prostředí. Ani stěžovatel 
netvrdil, že existuje zákonná provázanost mezi zařazením určité činnosti do Odvětvové klasifikace 
ekonomických činností (OKEČ), resp. Klasifikací ekonomických činností (CZ-NACE) a do přílohy č. 1 zákona 
o integrované prevenci. 
Nejvyšší správní soud nepřisvědčil ani tvrzení stěžovatele, že pro identickou výrobu není v ostatních 
zemích EU nutné žádat integrované povolení. Nelze opomenout, že z odůvodnění směrnice 96/61/ES 
vyplývá, že členské státy mohou zohlednit technické charakteristiky zařízení, jeho zeměpisnou polohu a 
stav životního prostředí v místě, kde se zařízení nachází. Z údajů obsažených ve stanovisku žalovaného  
k zařazování technologie výroby polyuretanu vypěňováním do působnosti zákona o integrované prevenci, 
které je založeno v soudním spise naopak vyplývá, že postup žalovaného není v rámci EU ojedinělý. 
Žalovaný doložil, že výroba PUR pěny podléhá režimu integrované prevence např. ve Velké Británii, Irsku či 
Polsku. 
Stěžovatel namítl, že žalovaný porušil § 2 odst. 4 správního řádu, podle kterého je správní orgán povinen 
dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 
rozdíly. Nejvyšší správní soud uvádí, že každý případ podřazení výroby pod zákon o integrované prevenci je 
nutno posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Současně platí, že stěžovatel by se mohl 
dovolávat obdobného či stejného zacházení ze strany správního orgánu jen tehdy, byl-li jeho předchozí 
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postup v souladu se zákonem. To znamená, že i kdyby žalovaný v minulosti ve skutkově totožném případě 
shledal, že zařízení nepodléhá integrovanému povolení, stěžovatel by se nemohl dovolávat těchto závěrů  
v případě, že jsou v rozporu se zákonem (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 
2006, čj. 2 As 7/2005 – 86). Důvodnou pak není ani námitka, že se soud ani žalovaný nezabývali tím, že 
v pochybnostech má být rozhodováno ve prospěch účastníka. Jak bylo v tomto rozsudku potvrzeno, výroba 
volantů v zařízení stěžovatele spadá pod režim zákona o integrované prevenci.  
Správnost tohoto závěru nemůže ovlivnit ani poukaz stěžovatele na stanovisko ministra životního 
prostředí ze dne 19. 1. 2007, čj. 99/M/06/1186/ENV/06. Zmíněné stanovisko vyplývá z rozhodnutí 
vydaného ve zkráceném přezkumném řízení, které se týkalo pokuty uložené jiné obchodní společnosti. 
Předmětem posouzení byla rovněž výroba vypěňování, avšak výroba vypěňování polyuretanových bloků.  
V uvedené věci šlo původně o to, zda podléhala nově instalovaná technologie vypěňování integrovanému 
povolení nebo zda byl správný názor, že modernější typ stroje nelze kvalifikovat jako stavbu nového 
chemického zařízení. K této dílčí otázce směřovalo rozhodování v pořadí prvním zkráceném přezkumném 
řízení. Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán následně změnilo své předchozí stanovisko a 
nově trvalo na nezbytnosti integrovaného povolení pro provoz nového modernějšího zařízení. Za této 
situace ministr citovaným rozhodnutím v pořadí druhém zkráceném přezkumném řízení poukázal na 
zásadu, že v pochybnostech nelze rozhodovat k tíži účastníka řízení. Proto zrušil rozhodnutí o odvolání 
proti uložení pokuty a řízení zastavil. 
Podstatné je, že právní názor ministra nebyl komplexním posouzením podmínek pro vydání či nevydání 
integrovaného povolení pro zařízení na výrobu polyuretanově pěny, ale procesním vyústěním 
komplikovaného správního řízení o uložené pokutě v konkrétní věci. Ministr setrval na tom, že pojem 
základní chemická látka není definován právními předpisy, a vyjádřil pochybnost, že je jí polyuretanová 
pěna. Soudy však interpretaci tohoto pojmu provedly a dospěly k jinému závěru. Dalším důvodem pro 
zastavení řízení o pokutě byly ministru i další skutkové okolnosti. Odbornými posudky bylo totiž zjištěno, 
že fakticky bylo starší zařízení nahrazeno modernějším zařízením, které používalo stejný technologický 
postup. Citované stanovisko ministra proto nemohlo u stěžovatele vyvolat legitimní očekávání, že v této 
věci bude postupováno shodně. Stěžovatel ostatně tuto námitku uplatnil pouze jako jeden z dílčích 
argumentů a netvrdil, že v důsledku dosavadní jednotné praxe správních orgánu očekával posouzení věci 
konkrétním způsobem. 
Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že výslovné neuvedení technologie výroby PUR pěny  
v Referenčních dokumentech BREF, obsahujících nejlepší dostupné techniky (BAT), které pro jednotlivá 
odvětví vydává Evropská komise, nemůže mít vliv na posouzení toho, zda je pro předmětné zařízení 
potřebné integrované povolení. Tyto dokumenty nejsou právně závazné, nýbrž plní toliko informační 
funkci. Referenční dokument nejlepších dostupných technik v rámci výroby polymerů (Reference 
Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers) se věnuje jen některým typům 
výroby polymerů s ohledem na objem produkce a potencionální dopad na životní prostředí. Není v jeho 
možnostech pokrýt veškeré varianty výroby jednotlivých látek. Nadto, s ohledem na § 2 písm. e) a kritéria 
obsažená v příloze č. 3 zákona o integrované prevenci, lze na základě obecných postupů uvedených  
v tomto zákoně určit nejlepší dostupné techniky pro každou činnost. 
Stěžovatel v kasační stížnosti městskému soudu vytkl, že neprovedl jím předložené důkazy. Městský soud 
odůvodnil neprovedení výslechu znalců tím, že oba znalecké posudky byly vypracovány až po vydání 
napadeného rozhodnutí a jejich výslech by tedy nijak neovlivnil závěr správních orgánů. Nejvyšší správní 
soud se s tímto postojem neztotožňuje, neboť by vedl k popření možnosti dokazování před správními 
soudy (§ 52 a § 77 odst. 2 s. ř. s). Soud s ohledem na § 75 odst. 1 s. ř. s. vychází při přezkoumání 
rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. To však 
neznamená, že nemůže provést důkazy, které se vztahují k posuzované povinnosti stěžovatele požádat  
o integrované povolení.  
Tento dílčí nesouhlas však s poukazem na shora uvedené důvody nemohl mít za následek nezákonnost 
rozhodnutí soudu o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Ačkoliv je odůvodnění městského soudu 
stručné a lze nalézt i další důvody pro podporu přijatého právního názoru, Nejvyšší správní soud přihlédl  
k tomu, že podstatou soudního řízení byla otázka, zda stěžovatelem provozovaná činnost podléhá 
integrovanému povolení. Rozsudek městského soudu obsahuje správný závěr, že tomu tak je. [43] 
Nejvyšší správní soud neshledal napadený rozsudek městského soudu nezákonným ani 
nepřezkoumatelným. Protože v řízení neshledal ani jiné nedostatky, ke kterým je podle § 109 odst. 4  
s. ř. s. povinen přihlížet z úřední povinnosti, kasační stížnost v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. 
(…) 

  
  

 



 179

11 
 
I. Zastavení řízení o vydání integrovaného povolení 
II. Hodnocení rizik z hlediska ochrany veřejného zdraví 
III. Rozsah odůvodnění soudního přezkumu 
 
k ustanovení § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 1 písm. m) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 76 odst. 1 zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
I. Posouzení záměru spalovny jako záměru změny stávajícího, tedy existujícího zařízení, je tak 
obsahem správního spisu (samotnou žádostí žalobce a jejími přílohami) podloženo, tudíž 
požadavek na předložení územního rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. m) 
vyhlášky. To, že územní rozhodnutí je dokladem o souladu zařízení se stavebním zákonem, jako 
zvláštním právním předpisem ve smyslu citovaného ustanovení vyhlášky, vyplývá jednoznačně  
z ustanovení § 76 odst. 1 stavebního zákona.  
 
II. Krajská hygienická stanice, která jako oprávněný orgán posuzuje podle § 35 zákona  
o integrované prevenci žádost o vydání integrovaného povolení z hlediska ochrany veřejného 
zdraví v oblasti před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, je oprávněna 
stanovit rozsah podkladů nezbytných k řádnému posouzení věci.  
 
III. Není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na 
podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní 
ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti 
jejich závěrů je sama o sobě dostatečná. 
 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. listopadu 2014, č.j. 52 A 36/2014 - 
224) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Vymezení předmětu řízení: 
Rozhodnutím žalovaného uvedeným v záhlaví tohoto rozsudku bylo zamítnuto odvolání žalobce a 
potvrzeno usnesení krajského úřadu (dále rovněž „správní orgán prvního stupně“) ze dne 6. 11. 2013, č. j. 
KrÚ 76641/2013/OŽPZ/CH. Posledně uvedeným rozhodnutím bylo podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona  
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), zastaveno řízení ve věci žádosti žalobce o vydání 
integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované 
prevenci“),  pro zařízení „Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů“ z důvodu neodstranění vad žádosti 
ve stanovené lhůtě. 
Žalobce tvrdí, že dne 26. 6. 2012 podal podle § 3 zákona o integrované prevenci žádost o vydání 
integrovaného povolení pro spalovnu, přičemž se jednalo o integrované povolení pro modernizaci stávající 
spalovny nebezpečných a ostatních odpadů. Žalovaný vyzval žalobce výzvou ze dne 27. 11. 2012  
k doplnění územního rozhodnutí umožňujícího provedení záměru takové rekonstrukce a modernizace 
přesto, že územní rozhodnutí pro stávající budovy spalovny bylo společně se stavebním povolením  
a kolaudačním rozhodnutím k žádosti přiloženo a dále jej vyzval k předložení nově zpracovaného 
hodnocení rizik na základě stanoviska Krajské hygienické stanice. Tyto podklady žalobce nepředložil, což 
žalovaný vyhodnotil jako důvody pro zastavení řízení. 
Žalobce má za to, že jeho žádost o vydání integrovaného povolení byla úplná. Žalobce tvrdí, že měl právo 
na meritorní projednání žádosti, neboť podle § 3 odst. 6 zákona o integrované prevenci předložil veškeré 
podklady. Žalobce poukázal na vedení řízení u Městského soudu v Praze proti rozhodnutí žalovaného  
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o zamítnutí odvolání žalobce proti zastavení o dřívější žádosti žalobce o integrované povolení pro tutéž 
spalovnu (sp. zn. 8 A 350/2011), když žalovaný předkládá při absenci doložení územního rozhodnutí jiné 
odůvodnění pro zastavení řízení (bez bližší specifikace – pozn. soudu). Žalobce tvrdí, že se jedná  
o účelovou snahu správních orgánů znemožnit žalobci získat integrované povolení pro spalovnu odpadů, 
aniž by předtím bylo rozhodnuto podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Dle žalobce obec Rybitví v koordinaci s žalovaným činí v oblasti územního plánování 
kroky, které směřují k tomu, aby bylo znemožněno obnovení provozu spalovny. Dle žalobce toto hraničí se 
zneužitím pravomoci správních agend, když navíc právní předpisy neumožňují v předmětné problematice 
správní uvážení. 
Žalobce odmítá právní názor žalovaného, že podle § 14 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve spojení s § 1 písm. m) vyhl. č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“),  požadovaným dokladem o souladu zařízení se 
zvláštními právními předpisy, nejde-li o mobilní zařízení, je právě územní rozhodnutí. Žalobce přitom tvrdí, 
že takové doklady je třeba předkládat pouze, jde-li o existující zařízení. Jestliže žalobce požaduje územní 
rozhodnutí pro nový, dosud nerealizovaný záměr žalobce, pak dle žalobce neobstojí tvrzení, že se jedná  
o existující zařízení, jak uvedeno shora, tedy pro něj není třeba předkládat v této fázi řízení územní 
rozhodnutí. V uvedeném spatřuje žalobce zásadní rozpor, který způsobuje nezákonnost napadeného 
rozhodnutí. Dále žalobce tvrdí, že „argumentace krajského úřadu v prvostupňovém rozhodnutí, pokud jde 
o povinnou náležitost žádosti v podobě územního rozhodnutí, neměla podklad v platných právních 
předpisech,“ přičemž žalovaný tyto odvolací námitky řádně nevypořádal. Správní orgán prvního stupně 
přitom připustil, že dle okolností konkrétního řízení lze od požadavku územního rozhodnutí upustit. Takový 
přístup žalobce odmítá, tvrdí, že pouze právní předpisy mohou ovlivnit podobu žádosti, a tudíž i jejich 
příloh. 
Dále žalobce tvrdí, že nebyly dostatečně vypořádány jeho odvolací námitky proti požadavku nového 
předložení hodnocení rizik na základě stanoviska Krajské hygienické stanice, když žalobci je vytýkáno 
opožděné vznesení námitek, ač je učinil v řízení před správním orgánem prvního stupně. Žalobce tvrdí, že 
pokud by se odvolal do rozhodnutí o přerušení řízení, které následovalo po výzvě k doložení podkladů, 
mezi nimi i k neoprávněně požadovaným podkladům územního rozhodnutí a nového hodnocení rizik, pak 
by se jednalo o odvolání toliko do důvodů rozhodnutí, což není přípustné. Mimo to žalobce zvažoval 
vyhovět tomuto neoprávněnému požadavku, avšak po stanovisku původního zpracovatele rizik toto 
neučinil. Dle žalobce měl žalovaný předložit vznesené námitky příslušné krajské hygienické stanici, neboť 
komunikaci s ostatními zúčastněnými orgány má zajišťovat podle § 8 zákona o integrované prevenci 
právě příslušný krajský úřad. Žalobce odmítá tvrzení žalovaného o snaze žalobce prodlužovat řízení. 
Žalobce sporuje výklad žalovaného ve vztahu k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 
84/2011. Tvrdí, že námitky příslušné hygienické stanice nesměřovaly do úplnosti podkladů, nýbrž do 
merita věci. 
Vyjádření žalovaného: 
Žalovaný setrval na právním názoru vyjádřeném v napadeném rozhodnutí a navrhl žalobu zamítnout pro 
nedůvodnost. 
Podstatné okolnosti ve věci: 
Dne 26. 6. 2012 podal žalobce opakovanou žádost o vydání integrovaného povolení pro zařízení 
„Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů,“ provozovna Pardubice, nacházející se v katastrálním území 
obce Rybitví. Správní orgán prvního stupně po ověření žádosti dospěl k závěru, že tato neobsahuje veškeré 
potřebné náležitosti a podklady, vyzval žalobce k doplnění žádosti a přerušil řízení usnesením ze dne  
13. 7. 2012. Žalobce doložil doklady dne 27. 8. 2012 a dne 1. 10. 2012. 
Správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že v řízení není možné pokračovat, a proto vydal podle § 3 
odst. 5 v tehdy platném znění zákona o integrované prevenci a podle § 45 odst. 2 správního řádu dne  
27. 11. 2012 výzvu, kdy stanovil žalobci lhůtu k doplnění uvedených podkladů, a to do 31. 5. 2013. 
Současně bylo řízení přerušeno. Dne 1. 4. 2013 požádal žalobce o prodloužení lhůty pro doplnění 
podkladů do 31. 12. 2013. Této žádosti bylo částečně vyhověno usnesením správního orgánu prvního 
stupně ze dne 29. 4. 2013, když lhůta prodloužena do 31. 10. 2013, tedy celková lhůta pro doplnění 
podkladů činila 11 měsíců.  
V poslední den lhůty předložil žalobce dopis ze dne 30. 10. 2013, přičemž nedoplnil podklady požadované 
pod body 2) a 3) výzvy, a to nově zpracované hodnocení zdravotních rizik s respektováním výhrad a 
připomínek uvedených ve vyjádření Krajské hygienické stance a územní rozhodnutí o změně stavby 
spalovny, respektive o změně vlivu stavby na využití území. 
Žalobce napadl usnesení o zastavení řízení odvoláním, v němž uvedl námitky v zásadě shodné se 
stěžejními žalobními námitkami. Žalovaný v napadeném rozhodnutí zdůraznil, že podle § 1 odst. 1 písm. 
m) vyhlášky, pokud je souhlas vydáván k již existujícímu zařízení, vyžaduje se doklad o souladu zařízení se 
stavebním zákonem. Žalobce přitom odkoupil zařízení se záměrem provést modernizaci spalovny. To 
představuje výstavbu nových objektů a zásadní přestavbu objektů stávajících a dále rozsáhlé změny 



 181

technologií, tak jak je podrobně popsáno ve výkresové a technické dokumentaci. Žalovaný zdůraznil, že 
žalobce byl podle § 45 odst. 2 správního řádu poučen o následcích neodstranění nedostatků ve stanovené 
lhůtě. Žalovaný dovodil správnost postupu správního orgánu prvního stupně ve světle rozsudku Nejvyššího 
správního soudu sp. zn. 1 As 84/2011, bodu 35, kdy Nejvyšší správní soud vyslovil, že zastavení řízení je 
vyhrazeno pro nedostatek náležitostí žádosti, tedy nedostatkům, nikoliv nedůvodnosti žádosti, ta je 
určena pro meritorní rozhodnutí. 
Posouzení věci krajským soudem: 
Žaloba není důvodná. 
Stěžejní žalobní námitky spočívají v tvrzení, že se u zamýšleného záměru žalobce nejedná o existující 
zařízení ve smyslu § 1 odst. 1 písm. m) vyhlášky, tudíž na něj nedopadá povinnost předkládat územní 
rozhodnutí, a dále v tvrzení, že žalobce nebyl na základě vyjádření příslušné hygienické stanice povinen 
předkládat nové hodnocení rizik. V hodnocení těchto námitek, které již byly obsaženy v odvolání, se 
krajský soud plně ztotožňuje s právním názorem žalovaného, přičemž uvádí dotčenou právní úpravu a 
právní argumentaci.  
Podle § 14 zákona o odpadech: 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"). Jednotlivé fáze provozu 
skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním řádem příslušné fáze provozu 
skládky. 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. 
Kolaudační souhlas, vydaný podle zvláštního právního předpisu, pro stavby určené k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas  
k provozování zařízení podle odstavce 1. Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení, 
b) obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, 
c) technické požadavky na tato zařízení, 
d) obsah plánu úprav skládky, 
e) podrobnosti ke vzorkování odpadů pro zjišťování jejich vlastností při nakládání s nimi. 
Podle § 1 odst. 1 písm. m) vyhlášky: Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje: pokud je souhlas k provozování 
zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy, 
nejde-li o mobilní zařízení. Spalovna odpadů nacházející se v k. ú. Rybitví byla zkolaudována jako zařízení 
k odstraňování odpadů kolaudačním rozhodnutím ze dne 7. 7. 1997, č.j. T 91-S/87/1997/KI. V bodě 4 
žádosti o vydání integrovaného povolení pro Spalovnu nebezpečných a ostatních odpadů, provozovna 
Pardubice,  je u popisu zařízení pod bodem 2 výslovně uvedeno: „Stávající zařízení spalovny průmyslových 
odpadů, jehož rekonstrukce a uvedení do provozu je předmětem žádosti, bylo vybudováno jako součást 
BČOV pro průmyslový areál Synthesia a město Pardubice.“ Rovněž tak v bodě 16 („Závěr“) se hovoří  
o modernizaci Spalovny nebezpečných a ostatních odpadů, provozovna Pardubice. Tedy žalobce sám 
výslovně uznává, že jeho záměrem je rekonstrukce stávajícího zařízení spalovny a jeho uvedení do 
provozu. Uvedené posouzení záměru spalovny jako záměru změny stávajícího, tedy existujícího zařízení, je 
tak obsahem správního spisu (samotnou žádostí žalobce a jejími přílohami) podloženo, tudíž požadavek 
na předložení územního rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. m) vyhlášky. To, že 
územní rozhodnutí je dokladem o souladu zařízení se stavebním zákonem, jako zvláštním právním 
předpisem ve smyslu citovaného ustanovení vyhlášky, vyplývá jednoznačně z ustanovení § 76 odst. 1 
stavebního zákona: Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit 
využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Mimo to je v uvedeném směru návodnou rovněž tzv. poznámka pod 
čarou obsažená ve vyhlášce pod č. 1), která odkazuje na předchozí právní úpravu stavebního práva, a to 
na zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Nad  rámec uvedené argumentace krajský soud odkazuje na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne  
4. 6. 2009, č.j. 10 Ca 381/2007–113, z něhož vyplývá shodný názor ohledně povinnosti doložení 
územního rozhodnutí: „Žalovaný sám poukázal na to, že předmětem řízení jsou technické otázky provozu 
zařízení z hlediska nakládání s odpady v tomto zařízení, zařízením se rozumí (§ 4 písm. e/ zákona  
o odpadech) technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, nemusí jít tedy nadto vždy o stavbu, a 
udělení souhlasu s provozem takového zařízení a s jeho provozním řádem tak nemusí předcházet územní 
řízení (mobilní technické zařízení, § 1 odst. 1 písm. m), § 3 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady) nebo povolení stavby (nejde-li o stavbu) ani následovat kolaudační řízení.“ 



 182

Krajský soud proto ohledně uvedené žalobní námitky neoprávněnosti požadavku na doplnění žádosti  
o vydání integrovaného povolení o územní rozhodnutí uzavřel, že tato námitka nebyla důvodná, naopak 
požadavek žalovaného byl plně důvodný a v souladu s dopadající shora citovanou právní úpravou, přičemž 
nedoložení této náležitosti žádosti bylo samo o sobě v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu 
dostatečným důvodem pro vydání usnesení o zastavení řízení: Řízení o žádosti správní orgán usnesením 
zastaví, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování  
v řízení. Ve výkladu žalovaného ve vztahu k rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 84/2011 
neshledal krajský soud pochybení, když žalovaný zcela logicky odlišuje náležitosti, tedy nedostatky žádosti 
od posouzení důvodnosti žádosti. 
Rovněž pokud jde o druhou stěžejní námitku popírající oprávněnost požadavku nového hodnocení rizik, 
shoduje se krajský soud plně s názorem žalovaného vyjádřeným na str. 3 žalovaného rozhodnutí. Je to 
totiž právě krajská hygienická stanice, která jako oprávněný orgán posuzuje podle § 35 zákona  
o integrované prevenci žádost o vydání integrovaného povolení z hlediska ochrany veřejného zdraví  
v oblasti před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, tedy je oprávněna stanovit rozsah 
podkladů nezbytných k řádnému posouzení věci. Nicméně, jak již bylo shora uvedeno, samotné 
nevyhovění předložení územního rozhodnutí bylo dostatečným důvodem pro oprávněnost zvoleného 
postupu žalovaného, tedy i v případě, že by požadavek příslušné krajské hygienické stanice zasahoval 
nikoliv toliko do rozsahu podkladů, nýbrž i do merita věci. Jde-li o vypořádání odvolacích námitek ohledně 
absence právního podkladu pro stanovení povinnosti předložit územní rozhodnutí, je dostatečné 
vypořádání obsaženo na čl. 5-6 napadeného rozhodnutí, když žalovaný odkazuje na aplikaci § 1 odst. 1 
písm. m) vyhlášky. Pokud žalobce tvrdí, že vnímá snahu o znemožnění jeho záměru, zůstává tato jeho 
domněnka v rovině tvrzení, bez vlivu na posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí. 
Na tomto místě je vhodné upozornit na relevantní soudní judikaturu ohledně rozsahu odůvodnění 
soudního přezkumu. Podstatné je, aby se správní soud vypořádal se všemi základními námitkami 
účastníka řízení (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9Afs 70/2008 
– 13). Rozsah reakce soudu na konkrétní námitky je co do šíře odůvodnění spjat s otázkou hledání míry 
(proto zpravidla postačuje, jsou-li vypořádány alespoň základní námitky účastníka řízení /srov. např. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9Afs 70/2008 – 13, dostupný na 
www.nssoud.cz/), případně (za podmínek tomu přiměřeného kontextu) i s akceptací odpovědi implicitní 
(což připouští i Ústavní soud – srov. např. usnesení ze dne 18. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2774/09 /odstavec 
4 odůvodnění/, usnesení ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 609/10 /odstavec 5 odůvodnění/, usnesení ze 
dne 7. 5. 2009, II. ÚS 515/09 /odstavec 6 odůvodnění/, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
21. 12. 2011, č. j. 4 Ads 58/2011 – 72, dostupný na www.nssoud.cz atd.) - tzn., že na určitou námitku lze 
reagovat i (např.) tak, že v odůvodnění svého rozhodnutí soud prezentuje od názoru žalobce odlišný názor, 
který přesvědčivě zdůvodní tak, že toto zdůvodnění poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí. 
Ústavní soud v této souvislosti konstatoval: „není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné 
soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, 
pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že 
podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná“ (srov. nález ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 
989/08, bod 68; srov. obdobně též rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013, č. j. 8 Afs 
41/2012 - 50, bod 21, nebo ze dne 6. 6. 2013, č. j. 1 Afs 44/2013 - 30, bod 41, popř. ze dne 3. 7. 2013, 
č. j. 1 As 17/2013 – 50, bod 17). Úkolem krajského soudu je vypořádat se s obsahem a smyslem žalobní 
argumentace (srov. rozsudek NSS ze dne 3. 4. 2014, č.j. 7 As 126/2013-19). 
Krajský soud proto uzavřel, že v dané věci byly dány důvody pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. 
c) správního řádu, a to důvody spočívající v absenci podkladů, které vyžaduje právní úprava pro posouzení 
žádosti o vydání integrovaného povolení spalovny nebezpečných a ostatních odpadů. Tedy krajský soud 
dospěl k závěru, že postupem žalovaného nebyl žalobce zkrácen na svém veřejném právu na meritorní 
projednání věci, tudíž krajský soud žalobu pro nedůvodnost podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. 
(…) 
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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. 201/2012 Sb., 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, 
 
 

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, 



 184

Na úseku nakládání s chemickými látkami 
 

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


