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AA..  SSpprráávvnníí  řříízzeenníí  aa  ppřřeessttuuppkkoovvéé  řříízzeenníí    
 

665 
 
Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti rozhodnutí 
 
k ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Povinnost uvést ve výrokové části rozhodnutí správního orgánu právní ustanovení, podle nichž 
bylo rozhodováno (§ 68 odst. 2 správního řádu), je splněna i tehdy, když je příslušné ustanovení 
právního předpisu uvedeno v tzv. návětí (záhlaví) rozhodnutí, které je třeba pokládat za součást 
výrokové části rozhodnutí. 
 
  
(Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2015, čj. 8 As 41/2012 
- 57) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2015, rozhodnutí č. 3268, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu: 
 
Názor rozšířeného senátu 
Podle § 68 odst. 1 správního řádu rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. 
Podle odst. 2 stejného ustanovení se ve výrokové části 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. 
Rozšířený senát se otázkou náležitostí výrokové části rozhodnutí správního orgánu o správním deliktu již 
ve své judikatuře zabýval. V usnesení ze dne 15. 1. 2008, čj. 2 As 34/2006 - 73, č. 1546/2008 Sb. NSS, 
rozšířený senát uvedl: „Vymezení předmětu řízení ve výroku rozhodnutí o správním deliktu proto vždy musí 
spočívat ve specifikaci deliktu tak, aby sankcionované jednání nebylo zaměnitelné s jednáním jiným. 
Tento závěr je přitom dovoditelný přímo z ustanovení § 47 odst. 2 starého správního řádu, neboť věcí,  
o níž je rozhodováno, je v daném případě jiný správní delikt a vymezení věci musí odpovídat jejímu 
charakteru. V rozhodnutí trestního charakteru, kterým jsou i rozhodnutí o jiných správních deliktech, je 
nezbytné postavit najisto, za jaké konkrétní jednání je subjekt postižen – to lze zaručit jen konkretizací 
údajů obsahující popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných 
skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným. Taková míra podrobnosti je jistě 
nezbytná pro celé sankční řízení, a to zejména pro vyloučení překážky litispendence, dvojího postihu pro 
týž skutek, pro vyloučení překážky věci rozhodnuté, pro určení rozsahu dokazování a pro zajištění řádného 
práva na obhajobu. V průběhu řízení lze jistě vymezení skutku provedené při zahájení řízení změnit 
v závislosti na dalších skutkových zjištěních či výsledku dokazování. Tak může dojít k jinému časovému 
ohraničení spáchaného skutku, rozsahu způsobeného následku, apod. Typicky takové situace mohou 
nastat zejména u tzv. trvajících či hromadných deliktů, deliktů spáchaných v pokračování (dílčí útoky 
vedené jednotným záměrem, spojené stejným či podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí 
časovou a v předmětu útoku, které naplňují stejnou skutkovou podstatu). Je to až vydané rozhodnutí, 
které jednoznačně určí, čeho se pachatel dopustil a v čem jím spáchaný delikt spočívá. Je třeba 
odmítnout úvahu, že postačí, jsou-li tyto náležitosti uvedeny v odůvodnění rozhodnutí.“ 
Rozšířený senát ovšem v této věci rozhodoval podle úpravy obsažené ve správním řádu z roku 1967, který 
nerozlišoval mezi výrokem rozhodnutí a výrokovou částí. Proto rozšířený senát užíval tyto pojmy 
promiscue. 
Správní řád z roku 2004 (na rozdíl od správního řádu z roku 1967, srov. jeho § 47 odst. 1 a 2) rozlišuje 
výrokovou část rozhodnutí a výrok či výroky jako užší kategorii.  
Správní řád tak respektuje nauku, která uvádí jako obsahové náležitosti rozhodnutí výrokovou část, 
odůvodnění a poučení (srov. např. Skulová, S.: a kol.: Správní právo procesní, II. upravené vydání, Plzeň: 
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Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, str. 195 – 199). Z požadavku na srozumitelnost rozhodnutí je dovozováno, že 
jednotlivé části (obsahové náležitosti) rozhodnutí mají být zřetelně odlišeny. 
Výroková část rozhodnutí obsahuje jeden nebo více výroků. Výrok je výrazem vlastního autoritativního 
rozhodnutí správního orgánu o právu nebo povinnosti v otázce, která je předmětem správního řízení. Ve 
výrokové části rozhodnutí se uvádí nejen výrok či výroky, ale také další zákonem předepisované údaje 
(srov. Průcha, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou, Praha: Leges, 2012, str. 197). 
Rozšířený senát v této souvislosti považuje za vhodné ocitovat rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 11. 1. 2012, čj. 3 Ads 96/2011 - 118, kde se výstižně uvádí, že „výrokovou část správního rozhodnutí 
nelze ztotožňovat s výrokem rozhodnutí. Ve výrokové části je označen orgán, který jako věcně příslušný ve 
věci rozhodl; poté jsou v ní označeni účastníci řízení podle § 27 odst. 1 s. ř., kterým správní rozhodnutí 
zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti nebo o nichž, se prohlašuje, že práva nebo povinnosti 
mají nebo nemají, a jejich zástupců; poté je v ní uvedena vlastní právní otázka, která je předmětem řízení 
(např. uložení pokuty za protiprávní jednání /jak tomu bylo ostatně v tomto případě/ nebo zamítnutí 
žádosti o určitou dávku či nepřiznání nároku); dále jsou uvedena příslušná ustanovení právních předpisů, 
na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí, a samozřejmě samotný výrok rozhodnutí. Právě samotný výrok 
rozhodnutí náležitě vyjadřuje, jakým způsobem příslušný správní orgán rozhodl o předmětu řízení. Výrok 
rozhodnutí musí být přitom jasný, srozumitelný, přesný a určitý, neboť pouze ten (na rozdíl od ostatních 
částí správního aktu, jako je označení orgánu, který rozhodl, návětí, odůvodnění, poučení) v sobě nese 
autoritativní úpravu práv a povinností. Je tedy třeba odlišit „výrok“ jako nejdůležitější součást správního 
aktu (většinou i vhodně graficky oddělený, zpravidla mezi slovy „rozhodl takto“ a „odůvodnění“) od 
„výrokové části rozhodnutí“, která vyjadřuje, jakým způsobem bylo rozhodnuto v dané věci a, nabude-li 
právní moci, představuje překážku věci rozhodnuté a v případě nepravomocného rozhodnutí překážku 
litispendence a umožňuje řádné právo na obhajobu (obdobně viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
25. 5. 1998, sp. zn. 6 A 168/1995). Ve výrokové části rozhodnutí ve smyslu § 68 odst. 2 s. ř. jsou tedy 
uvedeny jak výše zmíněné údaje (označení orgánu, který ve věci rozhodoval, označení účastníků řízení a 
příslušná ustanovení právních předpisů, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí), které se obecně 
nazývají záhlavím či návětím rozhodnutí, tak samotný výrok, příp. výroky (…)“. 
Často správní orgány (ostatně i soudy, srov. též § 54 odst. 2 s. ř. s. a § 157 odst. 1 o. s. ř.) koncipují 
výrokovou část ze syntaktického hlediska jako jedinou větu, v jejíž uvozovací části sdělí označení 
správního orgánu, účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a předmět řízení; tato část končí 
slovy „rozhodl takto“ (případně „vydal toto rozhodnutí“) a dvojtečkou. Po tomto návětí (záhlaví) následuje 
samotný výrok či výroky rozhodnutí, včetně výroku o nákladech řízení a vedlejších ustanovení. Lze si 
ovšem představit, že by správní orgán nerozdělil výrok a návětí a všechny náležitosti výrokové části 
rozhodnutí požadované § 68 odst. 3 správního řádu by byly obsaženy ve výroku. I takový postup správního 
orgánu, pokud by nebyl na újmu srozumitelnosti rozhodnutí (viz níže), by byl v souladu se zákonem. 
Správní řád nestanoví, že odkaz na právní ustanovení, podle něhož je rozhodnutí vydáváno, má být uveden 
přímo ve výroku. Je proto třeba ve shodě se zněním § 68 odst. 2 správního řádu vycházet z toho, že 
postačí, pokud je tento odkaz uveden ve výrokové části, a to včetně jejího návětí (záhlaví). 
Je však nutné zdůraznit, že takovýto postup správního orgánu nesmí mít za následek, že by z jeho 
rozhodnutí nebylo jednoznačně seznatelné, jaký byl předmět řízení před správním orgánem, jakým 
způsobem o něm bylo rozhodnuto a podle jakých právních ustanovení. 
Pokud by tomu tak bylo (např. jednotlivé dílčí podčásti výrokové části rozhodnutí by byly ve vzájemném 
nesouladu, případně by byly příliš obecné až bezobsažné), pak by to vedlo k nepřezkoumatelnosti 
rozhodnutí. 
 
Závěrečné shrnutí 
Rozšířený senát tedy uzavřel, že povinnost uvést ve výrokové části rozhodnutí správního orgánu právní 
ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno (§ 68 odst. 2 správního řádu z roku 2004), je splněna i tehdy, 
když je příslušné ustanovení právního předpisu uvedeno v tzv. návětí (záhlaví) rozhodnutí, které je třeba 
pokládat za součást výrokové části rozhodnutí. 
Další postup ve věci 
Rozšířený senát posoudil spornou právní otázku a v souladu s § 71 odst. 1 Jednacího řádu Nejvyššího 
správního soudu rozhodl usnesením jen o této otázce a věc vrací osmému senátu, který o ní rozhodne  
v souladu s vysloveným právním názorem. 
(…) 
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666 
 
Správní řízení: doručování; elektronická adresa    
 
k ustanovení § 19 odst. 3, 8 a 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 
 
 
Povinnost správního orgánu doručovat na elektronickou adresu sdělenou účastníkem dle § 19 
odst. 3 správního řádu z roku 2004 není absolutní. Jestliže písemnost nelze z objektivních 
technických důvodů, které zjevně nejsou dočasného či nahodilého charakteru, vůbec odeslat, je 
možné doručit písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19 
odst. 8, 9 správního řádu). Uvedené nezbavuje správní orgán povinnosti vést správní spis 
způsobem, z něhož budou jasně seznatelné důvody, pro něž nebylo možno písemnost odeslat.  
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, čj. 8 As 55/2015 - 26) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2015, rozhodnutí č. 3284, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
(…) 
Kasační stížnost není důvodná. 
V projednávané věci stěžovatel výslovně uplatnil důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. e)  
s. ř. s. Kasační stížnost míří proti usnesení, kterým krajský soud žalobu v předložené věci odmítl pro 
opožděnost, tedy žalobu neposuzoval meritorně. Nejvyššímu správnímu soudu tak v kasačním řízení 
přísluší v tomto ohledu pouze hodnotit, zda krajský soud správně posoudil včasnost podané žaloby (srov. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 3 Azs 33/2004 - 98). Vedle toho lze z obsahu kasační stížnosti 
dále dovodit, že stěžovatel namítá též vadu řízení před krajským soudem, nicméně i tato námitka spadá 
pod důvod dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 
2005, čj. 3 Azs 33/2004 - 98). 
Případné shledání vady řízení před krajským soudem, která mohla mít vliv na zákonnost závěru soudu  
o opožděnosti podané žaloby, by nutně muselo vést ke zrušení napadeného usnesení krajského soudu a  
k vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Proto se Nejvyšší správní soud nejprve zabýval vznesenou 
námitkou vad řízení před krajským soudem. 
Z předloženého spisu krajského soudu v dané věci plyne, že žalovaný ve vyjádření k žalobě namítal mimo 
jiné její opožděnost. Krajský soud obdržel toto vyjádření žalovaného dne 25. 3. 2015. Aniž by soud doručil 
vyjádření žalovaného stěžovateli (jeho zástupci), žalobu již dne 30. 3. 2015 odmítl jako opožděnou. 
Stěžovatelem vznesená námitka nedoručení vyjádření žalovaného se týká porušení zásady rovnosti 
účastníků řízení, která předně plyne z § 36 odst. 1 s. ř. s., podle kterého je soud povinen poskytnout 
účastníkům stejné možnosti k uplatnění jejich práv. Tato zásada je dále konkretizována v § 74 odst. 1  
s. ř. s., podle něhož je soud povinen zaslat žalobu žalovanému a došlé vyjádření žalovaného mimo jiné též 
(především) žalobci. 
Doručováním vyjádření účastníka řízení ostatním účastníkům se Nejvyšší správní soud již podrobně 
zabýval v rozsudku čj. 2 Afs 91/2007 - 90. Zde zdůraznil, že je nezbytné vycházet ze zásady rovnosti 
zbraní v soudním řízení jakožto jednoho z aspektů práva na spravedlivý proces. Pokud soud rozhoduje  
o věci samé bez jednání, je nezbytné, aby účastníci řízení měli k dispozici všechny podklady, ze kterých 
bude soud při samotném rozhodování vycházet. Účastníci řízení mohou legitimně očekávat, že budou 
soudem dotázáni, zda se chtějí k určitému dokumentu vyjádřit. V citovaném rozsudku jsou uvedeny 
jednotlivé okolnosti, ke kterým je nutno přihlížet při hodnocení intenzity vady řízení spočívající v tom, že 
soud nedoručil vyjádření účastníka řízení ostatním účastníkům (rozhodující zde mimo jiné bude, zda 
vyjádření mělo za cíl ovlivnit rozhodnutí soudu, zda z něho soud ve svém rozhodnutí vyšel, do jaké míry 
opřel výrok a odůvodnění rozhodnutí o obsah vyjádření a zda bylo ve věci nařízeno jednání). V citovaném 
rozsudku dospěl Nejvyšší správní soud k obecnému závěru, že pokud soud nezaslal ostatním účastníkům 
řízení vyjádření jednoho z účastníků, ve svém rozhodnutí z něj vychází a účastníci se s ním nemohli 
seznámit ani během jednání, od kterého soud upustil, zatížil řízení vadou, která mohla mít vliv na 
zákonnost rozhodnutí soudu. 
V navazující judikatuře pak Nejvyšší správní soud vymezil několik typových případů, v nichž totožné 
pochybení krajského soudu nemělo vliv na zákonnost jeho rozhodnutí (viz např. rozsudek čj. 7 Afs 
205/2006 - 60). Tuto judikaturu Nejvyššího správního soudu je přitom možno zobecnit tak, že je třeba 
vždy důsledně posuzovat případ od případu, zda nedoručení písemnosti zbývajícím účastníkům (vyjádření 
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k žalobě) představuje vadu řízení, resp. zda se jedná o vadu, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí. 
Přestože se citovaná judikatura týká případů, kdy soud rozhodoval o věci samé (tj. meritorně), lze ji 
v zásadě vztáhnout i na případy, kdy soud rozhoduje o odmítnutí žaloby. Rovněž v tomto případě je totiž 
třeba postupovat v souladu s § 36 odst. 1 s. ř. s., dbát na rovné postavení účastníků v řízení a umožnit jim 
v souladu se zásadou kontradiktornosti řízení reagovat na tvrzení vnesená do řízení ostatními účastníky 
(srov. závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, čj. 1 Afs 5/2012 - 31). Nejvyšší 
správní soud si je vědom toho, že včasností podané žaloby se musí krajský soud zabývat vždy z úřední 
povinnosti. Tato okolnost ovšem nikterak nevyvazuje soud z povinnosti zaslat podání, v němž jeden  
z účastníků na tuto pro řízení relevantní skutečnost poukazuje, ostatním účastníkům (shodně viz rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2010, čj. 1 As 85/2009 - 108). 
V projednávané věci krajský soud odmítl žalobu z důvodu opožděnosti. Z obsahu soudního spisu (tj. 
zejména časové posloupnosti jednotlivých listin a úkonů soudu) je zřejmé, že tak učinil v návaznosti na 
vyjádření žalovaného. Vyjádření žalovaného zjevně mělo za cíl ovlivnit rozhodnutí krajského soudu, neboť  
v něm žalovaný soudu navrhl, aby žalobu odmítl. Výrok i odůvodnění usnesení krajského soudu tak 
odpovídá obsahu vyjádření žalovaného. 
S ohledem na výše uvedené tedy lze dospět k dílčímu závěru, že se krajský soud dopustil vady řízení, 
jestliže nezaslal stěžovateli vyjádření žalovaného dříve, než žalobu odmítl. Tímto postupem porušil § 74 
odst. 1 a § 36 odst. 1 s. ř. s. K tomu je nicméně nutno dodat, že důvodem pro zrušení napadeného 
rozhodnutí krajského soudu dle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. může být jen taková vada řízení, která mohla 
mít vliv na zákonnost rozhodnutí (tj. jeho výroku). Vada přitom musí dosahovat takové intenzity, že není 
možné s určitostí říci, že pokud by nenastala, byl by výrok rozhodnutí totožný. 
V projednávané věci nemohl Nejvyšší správní soud přehlédnout, že otázku včasnosti podané žaloby 
nastolil sám stěžovatel již v bodě II. žaloby. Podrobně zde polemizoval s předchozím postupem 
žalovaného při doručování žalobou napadeného rozhodnutí. Konstatoval mimo jiné, že žalovaný 
rozhodnutí doručoval na adresu X, která není pro příjem elektronických zpráv uzpůsobena, a nikoliv na 
adresu X, kterou stěžovatel označil jako doručovací. Ve vyjádření k žalobě k tomu žalovaný pouze bez 
bližších podrobností uvedl, že napadené rozhodnutí doručoval na obě uvedené adresy. 
Lze shrnout, že napadené rozhodnutí krajský soud sice vydal v návaznosti na citované vyjádření 
žalovaného, které nebylo stěžovateli doručeno, ale z odůvodnění napadeného usnesení krajského soudu 
neplyne, že by soud z vyjádření žalovaného jakkoliv vycházel či na ně odkazoval (vyjádření je zmíněno 
pouze v reprodukční části usnesení). Především je pak ale podstatné, že samotný spor spočívající v určení 
data doručení rozhodnutí žalovaného stěžovateli (jeho zástupci) nebyl do řízení vnesen až vyjádřením 
žalovaného, ale již samotnou podanou žalobou. Žalovaný pak ve vyjádření k žalobě nad rámec výše 
uvedeného konstatování nevnesl žádná tvrzení, která by soud nemohl ověřit ze správního spisu, resp. 
která by mohl stěžovatel vyvrátit novými tvrzeními či důkazními návrhy. Posouzení včasnosti žaloby pro 
stěžovatele nebylo překvapivou skutečností (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne  
12. 8. 2010, čj. 7 Afs 63/2010 - 65). 
Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že řízení před krajským soudem sice bylo stiženo vadou 
spočívající v tom, že soud nedoručil stěžovateli vyjádření žalovaného k podané žalobě. Tato vada však 
nemohla mít vliv na zákonnost výroku rozhodnutí krajského soudu ve věci opožděnosti žaloby. 
Stěžovatel dále namítl, že žalovaný odeslal rozhodnutí na adresu trvalého pobytu jeho zástupce, aniž by 
tomu předcházel řádný pokus o vypravení dané písemnosti na jeho elektronickou adresu pro doručování. 
V důsledku toho měl podle stěžovatele soud při stanovení počátku běhu lhůty k podání žaloby vycházet až 
z data uskutečněného nahlédnutí do spisu a nikoliv z data doručení rozhodnutí na adresu trvalého pobytu 
zmocněnce stěžovatele. V této souvislosti upozornil stěžovatel též na to, že závěr krajského soudu  
o vypravení rozhodnutí žalovaného na výše označenou elektronickou adresu není řádně odůvodněn ani 
nemá oporu ve spise. 
Právní úprava postupu správního orgánu při doručování písemností na elektronickou adresu určenou 
účastníkem plyne především z § 19 správního řádu. Na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje 
na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to 
přispět k urychlení řízení (odst. 3). V případě doručování na elektronickou adresu pak platí, že písemnost 
je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou podepsanou jeho 
uznávaným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující 
pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí správní orgán písemnost, 
jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal (odst. 8). Pokud pak nebylo možno doručit 
písemnost doručovanou na elektronickou adresu adresáta, protože se datová zpráva vrátila jako 
nedoručitelná, učiní správní orgán neprodleně další pokus o její doručení; bude-li další pokus o doručení 
neúspěšný, doručí písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal (odst. 9). 
Ze správního spisu v projednávané věci především plyne, že stěžovatel v rámci podání učiněného 
prostřednictvím svého zástupce správnímu orgánu I. stupně dne 13. 6. 2014 požádal o zasílání veškerých 
písemností na adresu X. Součástí správního spisu je pak dále mimo jiné též otisk obsahu (print screen) 
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webového prohlížeče (opatřený časovým údajem „20. 9. 2014, 14:14“), a spuštěné aplikace „Univerzální 
spisový uzel“ užívané JUDr. Michalem Mártonem, Ph.D., právníkem odboru dopravy žalovaného. Dialogové 
okno „Odesílání dokumentu“ zde uvádí jako značku odesílaného dokumentu číslo jednací žalobou 
napadeného rozhodnutí žalovaného a v poli „adresát“ je zde uvedena adresa „X“. Současně je na otisku 
obsahu webové stránky vyobrazeno dialogové okno „zpráva z webové stránky“, kde je uvedeno „email se 
nepodařilo odeslat“. 
S ohledem na výše uvedené je třeba předně dát stěžovateli za pravdu v tom, že odůvodnění napadeného 
usnesení krajského soudu nepřesně reprodukuje obsah předloženého správního spisu. Rozhodnutí 
žalovaného totiž na shora uvedenou elektronickou adresu zástupce stěžovatele doručeno nebylo. Ve 
správním spisu o takovém doručení neexistuje žádný záznam a je zde toliko doklad o doručení rozhodnutí 
žalovaného zástupci stěžovatele v listinné podobě (na adresu jeho trvalého pobytu) a záznam o doručení 
uvedeného rozhodnutí na elektronickou adresu X (tuto adresu uvedl zástupce stěžovatele v plné moci 
předložené správnímu orgánu I. stupně). Závěr krajského soudu o tom, že adresát nepotvrdil doručení 
písemnosti ve smyslu § 19 odst. 8 správního řádu, tedy bez dalšího obstojí pouze ve vztahu k elektronické 
adrese X a nikoliv k adrese X. 
K vyhovění kasační stížnosti z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. však nemůže být dostatečný 
závěr Nejvyššího správního soudu spočívající v nesprávné reprodukci správního spisu ze strany krajského 
soudu. Nejvyšší správní soud může přistoupit ke zrušení napadeného rozhodnutí krajského soudu za užití 
citovaného ustanovení pouze tehdy, pokud dojde k závěru, že žaloba byla odmítnuta nezákonně. Tak 
tomu však v projednávané věci není. 
V návaznosti na to proto žalovaný rozhodnutí doručil v listinné podobě na adresu trvalého pobytu zástupce 
stěžovatele. Výše citovaná právní úprava plynoucí z § 19 správního řádu na situaci, která nastala  
v projednávané věci, výslovně nedopadá. Správní řád totiž předpokládá jednak pouze doručení na 
elektronickou adresu, které není řádně a včas potvrzeno (§ 19 odst. 8), a jednak vrácení elektronické 
zprávy jako nedoručitelné (odst. 9). Zákonodárce tedy zjevně nepočítal se situací, kdy správní orgán 
užívající určitou aplikaci k odesílání elektronických zpráv nebude moci na některou elektronickou adresu 
podání vůbec odeslat a zpráva se tedy nebude moci ani vrátit jako nedoručitelná (obdobně je ostatně 
konstruována i úprava doručování na elektronickou adresu v ostatních procesních předpisech, srov. např. 
§ 47 odst. 3 o. s. ř.). 
Pro posouzení projednávané věci je dále podstatné, že nemožnost odeslat podání na elektronickou adresu 
uvedenou zástupcem stěžovatele zde není zjevně dána v důsledku jednorázového technického výpadku, 
pochybení lidského faktoru či jinou událostí nahodilého charakteru přičitatelnou žalovanému. Nejvyššímu 
správnímu soudu je z jeho úřední činnosti známo (např. věc zde vedená pod sp. zn. 8 As 36/2015), že 
žalovanému se v obdobné věci jiného účastníka (nicméně zastoupeného v řízení před správním orgánem 
stejným zmocněncem a v řízení o kasační stížnosti stejným advokátem jako v projednávané věci) taktéž 
nepodařilo rozhodnutí na uvedenou elektronickou adresu nejen doručit, ale ani vůbec odeslat. Stejně jako 
ve shora označené věci zde nemá soud s ohledem na podobu správního spisu důvod jakkoliv 
zpochybňovat závěry žalovaného, podle něhož důvod, pro který nebylo možno zprávu (rozhodnutí) na 
stěžovatelem uvedenou elektronickou adresu ani odeslat, spočívá v tom, že tato adresa obsahuje 
diakritická znaménka. Nejvyšší správní soud si je vědom skutečnosti, že doménová jména či e-mailové 
adresy díky tzv. systému IDN (Internationalized Domain Names) již mohou obsahovat znaky národních 
abeced, přičemž dochází k rozšiřování využití takových znaků v e-mailových adresách (srov. např. Sondy do 
nitra internetu 195. IDN – domény s diakritikou. Veřejná správa č. 10/2010, str. 24). Na druhou stranu 
ovšem nelze vyjít z toho, že by využití diakritických znamének již bylo zcela standardní součástí všech 
domén a běžnou součástí adres užívaných pro elektronickou komunikaci (srov. např. vyjádření správce 
domény cz - CZ.NIC - na http://háčkyčárky.cz). Jestliže tedy žalovaný nemohl odeslat žalobou napadené 
rozhodnutí na stěžovatelem označenou elektronickou adresu, nestalo se tak v projednávané věci  
v důsledku jednorázového pochybení některého z jeho zaměstnanců či technické závady, ale v důsledku 
systémového problému technického charakteru. Nelze ostatně nevyjádřit podiv nad tím, že elektronickou 
adresu obsahující diakritická znaménka zvolila právě osoba vystupující v řízení před správními orgány jako 
zástupce účastníků, u níž se předpokládá, že jí budou doručovány písemností ze strany různých správních 
orgánů, jejichž úroveň technické vybavenosti a dostupnost moderních technologií či programů může být 
často zcela odlišná. 
Přestože právní úprava doručování podle správního řádu je konstruována na prioritě doručování na adresu 
zvolenou účastníkem (jeho zástupcem), nemůže volba doručovací adresy v elektronické podobě 
představovat jediný přípustný prostředek doručení určité písemnosti účastníkům (jejich zástupcům). Výše 
uvedené závěry nepochybně nelze vykládat tak, že by bylo na libovolné úvaze správního orgánu, aby  
v důsledku jakýchkoliv (byť i nevýznamných, jednorázových či pouze potencionálních) technických 
problémů rezignoval na povinnost doručovat primárně na účastníky zvolenou doručovací adresu, tato 
povinnost však nemůže být absolutní. Stejně tak výše uvedené nezbavuje správní orgán povinnosti vést 
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správní spis způsobem, z něhož budou jasně zřetelné (technické) důvody, pro něž se nepodařilo určitou 
písemnost odeslat. 
Nejvyšší správní soud tedy v projednávané věci uzavírá, že krajský soud nepostupoval nezákonně, pokud 
žalobu odmítl a při určení počátku běhu lhůty pro podání žaloby vyšel z data, kdy bylo rozhodnutí 
žalovaného doručeno zástupci stěžovatele v listinné podobě na adresu jeho trvalého pobytu. 
(…) 
 
 
 
 

667 
 
Správní řízení: znalecký posudek předložený účastníkem správního řízení 
 
k ustanovení § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 218/2011 Sb.  
k ustanovení § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Má-li posudek předložený účastníkem správního řízení náležitosti znaleckého posudku dle  
§ 127a o. s. ř., postupuje se při jeho provádění stejně jako při provádění znaleckého posudku 
znalce ustanoveného správním orgánem podle § 56 správního řádu. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, čj. 9 As 206/2014 - 48) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2015, rozhodnutí č. 3283, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
 
Posouzení Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek krajského soudu v rozsahu kasační stížnosti a 
v rámci uplatněných důvodů, ověřil při tom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel 
přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost je 
důvodná. 
K námitce, že správní orgány porušily právo stěžovatele na spravedlivý proces, neboť nebyl připuštěn jím 
navržený důkaz, z něhož vyplývají skutečnosti svědčící v jeho prospěch, Nejvyšší správní soud poukazuje 
na rozsudek ze dne 20. 1. 2006, č. j. 4 As 2/2005 – 62, publ. pod č. 847/2006 Sb. NSS, ve kterém soud 
zaujal ve vztahu k řízení přestupkovému následující stanovisko: „Není sporu o tom, že je právem správního 
orgánu, který vede řízení o přestupku, vlastní úvahou dospět k rozhodnutí, které důkazy provede a které 
naopak označí v dané situaci za nadbytečné, a návrhu na jejich provedení nevyhoví (§ 32 odst. 2 s.ř.). Toto 
jeho oprávnění vychází kromě jeho vrchnostenského postavení spojeného s pravomocí vůči subjektům 
podřízeným jeho autoritě, svěřenou mu zákonem, a inkvizičního (vyšetřovacího) principu, na němž je 
přestupkové řízení založeno, také ze základních zásad správního řízení, jako je zásada procesní ekonomie 
(hospodárnosti řízení, § 3 odst. 3 s. ř.) a zásada dokazování jen v rozsahu potřebném pro vydání 
rozhodnutí. Rozhodně však nelze toto právo chápat jako absolutní. Jeho realizace nesmí být překážkou 
uplatnění základních záruk osob čelících určitému obvinění trestní povahy v širším slova smyslu, 
garantovaných normami nejvyšší právní síly. Soubor těchto záruk lze souhrnně nazvat právem na 
spravedlivý proces.“ 
Je tedy na správním orgánu, aby rozhodl o tom, které důkazy v řízení o přestupku provede; tím však nesmí 
omezit právo osob, které čelí obvinění trestní povahy v širším slova smyslu, vyslýchat nebo dát vyslýchat 
svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslechu svědků v jejich prospěch za stejných podmínek jako 
svědků proti sobě [článek 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod]. 
Odmítnutí návrhu na provedení důkazu musí být dostatečně odůvodněno a vysvětleno. To obdobně platí  
i pro výslechy znalců, předložení znaleckých posudků apod. 
Z uvedeného plyne, že správní orgán není vždy automaticky povinen vyhovět všem důkazním návrhům 
účastníků řízení. Musí však přezkoumatelným způsobem vysvětlit, proč takovéto důkazy nebudou 
provedeny. V posuzovaném případě žalovaný odmítl provést důkaz znaleckým posudkem Ing. Richarda Č. 
s odůvodněním, že není potřebný ke zjištění stavu věci. Zcela dostačujícím shledaly správní orgány 
znalecký posudek vypracovaný znalcem Tomášem B. Navíc znalecký posudek Ing. Č. není důkazem ve 
smyslu § 51 správního řádu, neboť dokazování provádí výlučně správní orgán. Znalecký posudek nebyl 
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zadán správním orgánem I. stupně ani jiným nezávislým orgánem, ale na základě osobní žádosti 
stěžovatele, který má jako obviněný z přestupku na výsledku projednání přestupku, tedy i na závěru 
samotného předloženého posudku, předpokládaný zájem. Krajský soud uvedené nevyvrátil, pouze uvedl, 
že posudek znalce Tomáše B. je úplný a objektivní důkazní prostředek a správní orgán není ve smyslu  
§ 52 správního řádu vázán všemi důkazními návrhy účastníků řízení. 
V souvislosti s vypořádáním námitek ohledně znaleckých posudků se soud zabýval povahou znaleckého 
posudku Ing. Č., neboť je sporná. V přestupkovém řízení se pro otázky neupravené zákonem o přestupcích 
použijí obecné předpisy o správním řízení (§ 51 zákona o přestupcích). Otázky dokazování zákon  
o přestupcích neupravuje, použije se proto správní řád. Ve správním řízení se znaleckých posudků dotýká 
§ 56 správního řádu, který jako důkaz znaleckým posudkem připouští posudek znalce, kterého ustanovil 
usnesením správní orgán. Tohoto znalce může také vyslechnout. Posudek Ing. Č. byl však předložen 
stěžovatelem, tedy účastníkem řízení. 
Nejvyšší správní soud se k otázce znaleckých posudků předložených účastníky řízení již vyjadřoval 
například rozsudcích ze dne 21. 11. 2013, č. j. 6 As 61/2013 – 36, a ze dne 22. 5. 2013, č. j. 6 As 
22/2013 - 27, kde téměř shodně uvedl, že: „Striktně vzato lze ve správním řízení za znalecký posudek 
označit pouze takový posudek, který podal znalec ustanovený správním orgánem podle § 56 správního 
řádu. Uvedený pojem sice správní praxe běžně užívá i pro posudky vyhotovené soudním znalcem  
a předložené účastníkem řízení (přičemž např. v občanském soudním řízení se takové označení opírá  
o výslovnou úpravu v § 127a o. s. ř.), avšak i toto užití je třeba omezit na znalecké posudky splňující 
náležitosti stanovené v § 13 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů.“ Na citované rozsudky pak navázal v rozsudku ze dne 11. 11. 2014, č. j. 6 As 
207/2014 – 36, v němž shrnul: …, „ve správním řízení se za „znalecký posudek“ stricto sensu označuje 
pouze takový posudek, který podal znalec ustanovený správním orgánem podle § 56 správního řádu. 
Správní praxe běžně užívá tento pojem largo sensu i pro posudky vyhotovené soudním znalcem a 
předložené účastníkem řízení a nakládá s nimi obdobně. Toliko pro přehlednost Nejvyšší správní soud 
označuje posudek Ing. B., vyhotovený pro žalobcovu předchůdkyni, v předchozím i následujícím textu jako 
posudek odborný, což však nic nemění na tom, že i tento posudek podal znalec, opatřil jej znaleckou 
doložkou a v řízení před soudem by se i s takovým posudkem zacházelo jako s plnohodnotným znaleckým 
posudkem podle výslovné právní úpravy v § 127a občanského soudního řádu.“ 
I posudek Ing. Č. lze v souladu s logikou výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu označit 
jako odborný posudek. V nynější věci k tomu soud doplňuje, že však jde o ryze terminologický rozdíl, neboť 
takový odborný posudek musí být postaven na roveň posudku znaleckému, splňuje-li všechny požadované 
náležitosti. Tato úvaha vychází z požadavku na nerozpornost a souladnost právního řádu jako takového. 
Institut znaleckých posudků je upraven primárně v procesních předpisech. V soudním řízení správním se 
na základě § 64 s. ř. s. přiměřeně použije ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Tento právní předpis k nastolené problematice v § 127a 
uvádí: Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované 
náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého 
posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek 
vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, 
nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování 
znaleckého posudku. 
Na základě citovaného ustanovení o. s. ř. je tak v řízeních před soudem (i ve správním soudnictví) znalecký 
posudek předložený účastníkem řízení, pokud splňuje stanovené formální požadavky, považován za 
důkazní prostředek – znalecký posudek, a to bez ohledu na to, zda byl předložen až v řízení před soudem, 
nebo v rámci správního řízení. Z logiky věci je pak nepřípustné, aby ve správním řízení byla tatáž listina 
považována za jiný podklad pro rozhodnutí (důkaz listinou), na který nemusí být nahlíženo jako na 
znalecký posudek, zatímco v řízení před soudem by takovému dokumentu byla přiznána důkazní síla 
znaleckého posudku. Proto i v řízení před správním orgánem musí být takový posudek předložený 
účastníkem řízení, pokud splňuje náležitosti uvedené v § 127a o. s. ř., hodnocen stejně jako důkaz 
znaleckým posudkem. A obdobně znalec, který vypracoval odborný posudek, bude případně vyslechnut 
jako znalec, tedy k odborným otázkám, nikoliv k okolnostem, které vnímal svými smysly. To platí  
i ohledně posudku předloženého stěžovatelem, neboť uvedené požadavky splňuje. Je potom věcí 
správního orgánu, zda takový odborný posudek provede či nikoli a jak neprovedení případně odůvodní.  
V situaci, jako je ta nynější, pak musí platit, že pokud se ve správním řízení objevují posudky dva (nebo 
více), a tyto posudky jsou vzájemně rozporné, není možné, aby správní orgán vystačil s posudkem, který si 
opatřil sám, aniž by se s případnými rozpory vypořádal. To platí tím spíše, že posudkům je přiznána stejná 
důkazní síla. 
Pro úplnost soud doplňuje, že rovněž zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „t. ř.“), se povahou posudku předloženého účastníkem řízení zabývá. V § 110a stanoví obdobné 
pravidlo jako o. s. ř.: Jestliže znalecký posudek předložený stranou má všechny zákonem požadované 
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náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého 
posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek 
vyžádaný orgánem činným v trestním řízení. Orgán činný v trestním řízení umožní znalci, kterého některá 
ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se  
s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku. 
Uvedená ustanovení byla do o. s. ř. a t. ř., které dříve upravovaly povahu znaleckých posudků předložených 
účastníkem řízení obdobně jako správní řád, zakotvena z důvodu neefektivnosti a neekonomičnosti 
dosavadní úpravy a zachování práva na spravedlivý proces. Z novelizací procesních předpisů plyne jasný 
záměr zákonodárce připustit do soudních řízení i posudek předložený účastníkem řízení a přiznat mu sílu 
znaleckého posudku. Obdobně musí být přistupováno i k posudkům předloženým účastníky řízení v rámci 
řízení správního. Jiný výklad by byl v rozporu se zásadou jednotnosti právního řádu a mohl by vést 
k absurdním situacím, kdy ve správním řízení by posudek vypracovaný znalcem, splňující náležitosti 
znaleckého posudku dle § 127a o. s. ř., byl považován za běžný důkaz listinou, zatímco v následném 
soudním řízení správním by rázem měl postavení znaleckého posudku a soud by ho tak měl posuzovat, 
včetně posuzování osoby znalce například při výslechu. Z výše uvedených důvodů měl být posudek 
vypracovaný Ing. Č. považován za odborný posudek se sílou znaleckého posudku. 
K nynější věci kasační soud konstatuje, že stěžovatel má dle § 73 odst. 2 zákona o přestupcích právo 
navrhovat důkazy na svou obhajobu a odborný posudek Ing. Č. není ničím jiným. Pokud žalovaný 
vyhodnotil, že takový posudek není potřebný, byl povinen neprovedení důkazu řádně odůvodnit, tj. 
dostatečně určitě vymezit, proč je posudek vypracovaný znalcem Tomášem B. ke zjištění stavu věci 
dostačující a proč posudek Ing. Č. nemůže závěry posudku znalce Tomáše B. vyvrátit. V napadeném 
rozhodnutí žalovaného Nejvyšší správní soud neshledal takovéto zdůvodnění. Navíc je nutno konstatovat, 
že znalec B. se vyjadřoval k otázce technického stavu vozidla a pouze závěrem uvedl, že „podhuštění kol 
zadní nápravy mělo výrazný negativní vliv na jízdní vlastnosti vozidla a pravděpodobně bylo bezprostřední 
příčinou uvedené dopravní nehody.“ Pouze na základě takto vyjádřeného názoru znalce, který se primárně 
vyjadřoval k technickému stavu vozidla, nelze učinit jednoznačný závěr o vině stěžovatele (a to navíc za 
situace, kdy znalec označil jako bezprostřední příčinu vzniku nehody pravděpodobně podhuštění 
pneumatik, a krajský soud se podhuštěním pneumatik odmítl zabývat). 
S ohledem na uvedené se nelze ztotožnit ani s názorem žalovaného, že v případě posudku vypracovaného 
Ing. Č. se nejedná o důkaz, jelikož jej nechal vypracovat stěžovatel. Soud má za to, že se o důkaz jednalo, 
a to důkaz odborným posudkem (v souladu s výše uvedenou argumentací). Účastníci řízení jsou povinni 
označit důkazy na podporu svých tvrzení a je na správním orgánu, aby posoudil, které z nich provede. 
Hodnověrnost již provedeného důkazu je povinen správní orgán přezkoumat v rámci hodnocení důkazů 
(může dospět například k závěru, že se jedná o účelový důkaz apod., ale aby mohl takový závěr učinit, 
musí být důkaz nejprve proveden). 
Přehnaně formalistickým pak shledává soud závěr krajského soudu, že znalec Ing. Č. nemusel být ve 
správním řízení vyslechnut, jelikož byl navrhován jeho výslech jako svědka. Pouhé chybné označení úkonu 
dokazování – tedy záměna označení znalce za svědka, nemůže bránit provedení navrhovaného výslechu. 
Z průběhu řízení je zřejmé, že stěžovatel požadoval vyslechnout znalce, přestože tento úkon špatně 
označil (respektive označil jej v souladu s tím, jak k jím předloženému posudku přistupovaly správní 
orgány). Takové drobné pochybení, za situace, kdy není pochyb o tom, co účastník řízení zamýšlel 
navrhnout, nemůže způsobit neprovedení důkazu. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 

668 
 
Správní řízení: usnesení o účastenství v řízení dle § 28 odst. 1 správního řádu 
Řízení před soudem: kompetenční výluky 
 
k ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
k ustanovení § 70 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. 
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I. Usnesení o tom, zda osoba je, či není účastníkem podle ustanovení § 28 odst. 1 správního 
řádu z roku 2004, není rozhodnutím, kterým se upravuje vedení řízení před správním orgánem, 
a proto nespadá pod kompetenční výluku podle ustanovení § 70 písm. c) s. ř. s. 
 
II. Pokud došlo k vydání rozhodnutí o věci samé, nelze vydat usnesení o tom, zda určitá osoba je, 
či není účastníkem řízení podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu z roku 2004, kromě 
zákonem předvídaných výjimek.  
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, čj. 9 As 222/2014 - 147) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2015, rozhodnutí č. 3288, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
 
Posouzení Nejvyšším správním soudem 
Usnesení podle § 28 odst. 1 správního řádu nelze považovat za rozhodnutí, kterým se vede řízení před 
správním orgánem. Za rozhodnutí správního orgánu vyloučená ze soudního přezkumu podle citovaného 
ustanovení judikatura označila rozhodnutí o přerušení řízení, o ustanovení zástupce, o rozsahu nahlédnutí 
do spisu, o vyloučení úřední osoby pro podjatost, nebo rozhodnutí o odvolání proti výzvě k zaplacení 
správního poplatku nebo rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty (k přehledu této judikatury viz Potěšil 
L., Šimíček V., a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, str. 611 až 612). Všemi těmito 
úkony se nezabraňuje účastníkovi pokračovat v řízení a následně se domáhat soudní ochrany proti 
konečnému rozhodnutí, které jim musí být doručováno. Pokud je však podle § 28 odst. 1 správního řádu 
rozhodnuto o tom, že určitá osoba účastníkem není, pak s ní nadále správní orgán jako s účastníkem 
nejedná.  
Ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu zní: „Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo 
tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní 
orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci 
se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.“ 
Smyslem uvedeného ustanovení je, aby v případě pochybností bylo již v průběhu řízení postaveno najisto, 
zda určitá osoba má či nemá postavení účastníka řízení. Nepochybně by totiž byla možná i taková 
konstrukce, která by tuto otázku ponechávala vždy až na opravný prostředek proti rozhodnutí, kterým se 
bude řízení končit. Opomenutý účastník by měl možnost brojit proti tomuto rozhodnutí s tím, že mu nebylo 
umožněno uplatňovat svá práva v řízení. Je však nepochybně vhodnější, aby zejména u řízení, která 
mohou být náročná na dokazování, uplatňování různých procesních práv účastníků byla otázka sporného 
účastenství postavena najisto co nejdříve. Tím bude v ideálním případě zabráněno tomu, aby se celé řízení 
muselo opakovat kvůli tomu, že by odvolací orgán, případně i soud, zaujal až po proběhlém řízení jiný 
pohled na účastenství určité osoby. Dané ustanovení tak bude aplikováno v probíhajícím správním řízení, 
ve kterém o sobě určitá osoba tvrdí, že je účastníkem řízení, ale o takovém jejím postavení budou 
existovat pochybnosti. Podle výroku tohoto usnesení pak buď bude v řízení s touto osobou pokračováno, 
nebo pro ni bude účast v řízení ukončena. 
Spornou otázkou však je, zda má být toto usnesení vydáváno i v případě, kdy správní řízení bylo skončeno 
rozhodnutím, kterým se řízení před správním orgánem končí. Jak je zřejmé z rozsudku, v daném případě 
se stěžovatel dotazoval na průběh řízení až po více jak 7 měsících ode dne vydání rozhodnutí o změně 
stavby před dokončením a více jak po 6 měsících od předpokládaného nabytí právní moci. Výzva k tomu, 
aby mu bylo doručeno rozhodnutí a bylo s ním jednáno jako s účastníkem byla podána ještě o další dva 
měsíce později. 
Podle Nejvyššího správního soudu nelze otázku skončení řízení před správním orgánem směšovat s právní 
mocí tohoto rozhodnutí, jak to činí stěžovatel i žalobce. Vydáním rozhodnutí (§ 7 1 odst. 2 správního řádu) 
se řízení před správním orgánem v zásadě končí, neboť správní orgán je vydaným rozhodnutím vázán a 
nemůže jej i při zjištění vad změnit jinak, než zákonem stanoveným způsobem (viz Vedral J., Správní řád. 
Komentář. II. vydání. RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON: 2012, str. 631 – 632). To samozřejmě 
neznamená, že správní orgán nemůže činit další úkony, u kterých je zákonem výslovně předpokládáno, že 
budou činěny po vydání rozhodnutí (např. oprava zřejmých nesprávností podle § 70 správního řádu nebo 
úkony správního orgánu I. stupně při podání odvolání podle § 86 až 88 správního řádu). Nemůže však činit 
úkony, které jsou vyhrazeny pouze pro dobu do vydání rozhodnutí, jako je například přerušení řízení, nebo 
doplňování dalších podkladů pro rozhodnutí, pokud nejde o postup podle § 86 odst. 2 správního řádu,  
v rámci odvolacího řízení. Těžko si tedy lze například představit situaci, že by po vydání rozhodnutí, aniž by 
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ve věci bylo podáno odvolání, mohl správní orgán provádět výslechy svědků k předmětu řízení a za tím 
účelem je i předvolával, případně nechal předvádět. Právní moc rozhodnutí není v tomto směru podstatná, 
neboť veškeré úkony v rámci řízení činí správní orgán za účelem vydání rozhodnutí. To po jeho vydání 
nemůže změnit, kromě situací výslovně správním řádem předvídaných. I pokud by tedy například správní 
orgán zjistil, že určitou osobu jako účastníka opomenul, pak nemůže sám bez dalšího tuto vadu napravit 
tak, že by považoval již vydané rozhodnutí za neexistující a mohl by dále v řízení pokračovat a případně 
vydat rozhodnutí nové, kde by například zohlednil nově vznesené připomínky takového účastníka. Nejvyšší 
správní soud za rozhodnutí, které již nelze po vydání rozhodnutí ve věci samé vydat, považuje i usnesení  
o účastenství podle § 28 odst. 1 správního řádu. 
Jak správně podotýká stěžovatel, tomuto závěru svědčí i gramatický výklad uvedeného ustanovení, které 
hovoří v poslední větě o tom, že tomuto postupu nebrání další projednávání a rozhodnutí věci. Z toho je 
třeba dovodit, že citované ustanovení je mířeno právě na situace, kdy správní orgán ještě věc projednává 
a nerozhodl o ní. Pokud pak žalobce poukazuje na to, že některá ustanovení správního řádu počítají  
s posuzováním účastenství i po skončení řízení, pak to podle Nejvyššího správního soudu rozhodně 
neznamená, že by takovému postupu mělo nejprve předcházet rozhodnutí podle § 28 odst. 1 správního 
řádu, ba právě naopak. Pokud jde například o nahlížení do spisu, pak ustanovení § 38 odst. 5 správního 
řádu počítá s tím, že o případném odmítnutí nahlížet do spisu bude rozhodnuto samostatným usnesením. 
Nerozlišuje se, zda je rozhodováno o účastnících řízeních nebo jiných osobách. Pokud jde o posuzování 
odvolání opomenutým účastníkem (viz podrobněji dále) nebo o návrh na obnovu řízení, rozhodující orgán 
si otázku účastenství posoudí jako otázku předběžnou. 
V situaci, kdy již správní orgán I. stupně vydá rozhodnutí ve věci samé, opomenutý účastník se může bránit 
zejména podáním odvolání. Na situaci, že rozhodnutí není doručeno osobě, která materiálně účastníkem 
byla, nepochybně dopadá ustanovení § 84 správního řádu. Podle jeho odstavce 1 platí: „Osoba, která byla 
účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode 
dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději 
však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán 
byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené 
v § 27 odst. 1.“ Toto ustanovení se bude jen výjimečně aplikovat na situaci, kdy správní orgán opomene 
zaslat rozhodnutí účastníkovi, s nímž jako s účastníkem jednal. Typicky naopak půjde o opomenuté 
účastníky. Účastenství se totiž nezakládá rozhodnutím podle § 28 odst. 1 správního řádu, ale je dáno 
naplněním podmínek účastenství stanovených správním řádem nebo jiným zákonem (v posuzované věci 
stavebním zákonem). Žalobce proto nemá pravdu, když tvrdí, že odvolání by mohl podat až poté, co bude 
rozhodnuto o jeho účastenství podle § 28 odst. 1 správního řádu. Naopak tento postup je standardním 
způsobem obrany opomenutého účastníka. Pokud by bylo skutečně třeba nejprve rozhodnout  
o účastenství podle § 28 odst. 1, pak by muselo být takové rozhodnutí v právní moci nejpozději ve lhůtě 
podle § 84 odst. 1, aby takový účastník vůbec mohl odvolání včas podat. Prostým oddalováním vydání 
takového rozhodnutí by správní orgán mohl účastníkovi možnost odvolání podat zmařit. Takový postup 
nelze vyčíst ani ze zákona, ale ani dovozovat, že by zákonodárce právě takový postup měl na mysli. 
V této souvislosti lze odkázat i na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 1998, č. j. 5 A 27/96 – 
26, který na půdorysu správního řádu z roku 1967 uvedl: „V daném případě se však žalobce nedovolal 
svého účastenství současně s podáním stanoviska, kdy se dozvěděl, že bylo řízení zahájeno, ani poté 
v řízení vedeném orgánem I. stupně, tj. do vydání rozhodnutí orgánu I. stupně. Pokud by tak učinil, a byla 
mu účast v řízení odmítnuta, bylo by na místě samostatně posoudit otázku, zda je či není účastníkem 
řízení, a do doby, než by se takové procesní rozhodnutí stalo pravomocným, by účastníkem byl. Žalobce 
však námitku, že byl jako účastník řízení pominut, uplatnil až v podaném rozkladu a v této fázi řízení není 
již pro takový postup místa (byl by totiž nemístným dualismem), protože správní řád pro takový případ 
nabízí řešení v rámci samotného odvolacího či rozkladového řízení (event. i v rámci autoremedury). Pokud 
totiž odvolání (rozklad) podá ten, s nímž orgán I. stupně v řízení nejednal jako s účastníkem, je odvolací 
orgán povinen tuto uplatněnou námitku řešit jako prvořadou, a to tak, že pokud je oprávněná, a odvolání 
podal ten, kdo měl být účastníkem řízení, odvolání účastníka projedná a rozhodne podle § 59 (§ 61) 
správního řádu ve věci samé (zpravidla rozhodnutí pro tuto vadu zruší). Dojde-li však k závěru, že odvolání 
podala osoba, která účastníkem řízení podle zákona není, ač to tvrdí, postupuje podle § 60 (§ 61 odst. 3) 
správního řádu.“ Nejvyšší správní soud přitom nevidí důvod, proč by tyto závěry nebyly v zásadě 
aplikovatelné i na nový správní řád. 
Obdobně též posoudil otázku obrany opomenutého účastníka rozšířený senát Nejvyššího správního soudu 
v rozsudku ze dne 17. 2. 2009, č. j. 2 As 25/2007 – 118, publ. pod č. 1838/2009 Sb. NSS. Ačkoliv byla 
věc rozhodována opět podle správního řádu z roku 1967, rozšířený senát současně poukazoval i na nový 
správní řád, Rozšířený senát se primárně zabýval otázkou nabytí právní moci rozhodnutí v případě 
nedoručení opomenutému účastníkovi, avšak v návaznosti na to předestřel i určité možnosti obrany 
opomenutého účastníka, aniž by posuzoval veškeré detaily těchto postupů. Možnost, že by mohl správní 
orgán vydat rozhodnutí podle § 28 odst. 1 správního řádu i po rozhodnutí ve věci samé připustil pouze za 
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situace, kdy by probíhalo odvolací řízení na základě odvolání jiného účastníka, což však není posuzovaný 
případ. 
V posuzované věci je třeba vyjít zejména z bodů rozsudku rozšířeného senátu, které se vyjadřují k situaci, 
že opomenutý účastník vystoupí až poté, kdy správní orgán již vyznačil nabytí právní moci, a účastenství 
současně správní orgán popírá. V takovém případě rozšířený senát vůbec neuvažoval o možnosti postupu 
podle § 28 odst. 1 správního řádu, ačkoliv se touto možností zabýval, ale pouze s možností opomenutého 
účastníka podat odvolání nebo návrh na obnovu řízení. Není tedy pravdou, že by žalobce neměl možnosti 
obrany pro případ, že by skutečně byl opomenutým účastníkem řízení, neboť mohl podat odvolání a 
případně návrh na obnovu řízení i za situace, kdy mu nebylo rozhodnutí o změně stavby před dokončením 
doručeno. 
Argumentace účastníků řízení v návaznosti na další úkony ve správním řízení, případně ve spojeném 
územním a stavebním řízení není důvodná. Podle § 75 odst. 1 s. ř. s. vychází při přezkoumání rozhodnutí 
soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. To samozřejmě 
platí i pro řízení o kasační stížnosti, které je přezkumným řízením vůči rozhodnutí krajského soudu. Tato 
argumentace je zcela bezpředmětná, protože i kdyby stěžovatel rozhodl v souladu s rozsudkem krajského 
soudu o účastenství žalobce v řízení o změně stavby před dokončením, Nejvyšší správní soud by k takové 
skutečnosti nemohl přihlížet, neboť pouze přezkoumává zákonnost rozhodnutí krajského soudu v době 
jeho rozhodování. Postup podle § 62 odst. 4 s. ř. s., kterého se dovolává žalobce, tak vůbec není na místě, 
pokud soud pomine, že nebyly splněny ani další podmínky dané v § 62 s. ř. s. Nad rámec Nejvyšší správní 
soud poznamenává, že situace Občanského sdružení Fialka, na kterou poukazuje žalobce (byť ohledně 
původního spojeného územního a stavebního řízení), je od situace žalobce odlišná. Jak je totiž zřejmé, tato 
osoba se domáhala účastenství ještě v době, kdy správní řízení před žalovaným probíhalo. Proto o něm 
žalovaný správně rozhodl podle § 28 odst. 1 správního řádu a Občanské sdružení Fialka se mohlo bránit  
v zásadě pouze proti tomuto rozhodnutí (viz shora citovaný rozsudek). Pokud následně bylo rozhodnutí 
stěžovatele zrušeno, mohl tento spolek učinit úkon, který mezitím zmeškal podle § 28 odst. 2 správního 
řádu. 
(…) 
 
 
 
 
 
 

669 
 
Správní řízení: nahlížení do spisu 
 
k ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 12. 2013 
 
 
I. Pro posouzení existence (prokázání) právního zájmu na nahlédnutí do spisu podle ustanovení 
§ 38 odst. 2 správního řádu z roku 2004 je vedle kupř. aktivity žadatele ve správním řízení (byť 
v něm nebyl účastníkem) významná právě i „pozice“ žadatele ve vztahu k otázkám, jež byly ve 
správním řízení řešeny.  
 
II. Jestliže je žadatel o nahlédnutí do spisu účasten coby smluvní strana na smlouvách 
navazujících na postup zadavatele, který byl ve správním řízení shledán rozporným se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a jestliže žadatel hodlá za této situace využívat proti 
některému z účastníků smlouvy uzavřené v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách 
soukromoprávní ochrany, pak jeho „pozice“ takový právní zájem na nahlédnutí do spisu 
prokazuje. 
 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 4. 2014, čj. 62 Af 18/2013 - 112) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2015, rozhodnutí č. 3286, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
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Posouzení věci 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), v § 38 rozlišuje možnost nahlížet do 
správního spisu ze strany účastníků správního řízení a ze strany jiných osob. Účastníci a jejich zástupci 
mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 38 odst. 1 
správního řádu). Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo 
jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob 
anebo veřejný zájem (§ 38 odst. 2 správního řádu). Žalobce nebyl účastníkem správního řízení, v němž byl 
veden správní spis, do něhož žádal nahlédnout (že by jím být měl, to ani žalobce netvrdí). Nahlížet do spisu 
týkajícího se deliktního řízení zahájeného z moci úřední podle zákona o veřejných zakázkách ve vztahu  
k Ministerstvu vnitra tedy žalobce mohl za splnění podmínek uvedených v § 38 odst. 2 správního řádu. 
Žalobce tedy musel žalovanému prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod pro nahlížení. Ten měl 
podle žalobce spočívat v potřebě opatřit si podklady pro vedení soukromoprávních soudních sporů ve 
věcech navazujících na uzavření smlouvy mezi Ministerstvem vnitra (coby zadavatelem) a (dnes) 
CLANROY, a.s. (coby dodavatelem). Předně zdejší soud musí vyjít z toho, že nahlédnutí do správního spisu 
za účelem získání podkladů pro uplatnění nároků z náhrady škody může založit právní zájem žadatele 
(rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 6. 2011 ve věci Pfleiderer, C-360/09, a ze dne 6. 6. 2013 ve věci 
Donau Chemie, C-536/11). Žalobce přitom žalovanému argumentoval (obecně již v žádosti a konkrétně 
pak v jejím doplnění) potřebou posouzení nároků na náhradu škody nebo jiných nároků vůči zadavateli a 
CLANROY, a.s., a okruhu odpovědných subjektů (a zda pro žalobce vůbec existuje u soudu uplatnitelný 
nárok). V právě posuzované věci byl tedy žalobce tím, kdo nahlédnutím do správního spisu hodlal získat 
podklady pro uplatnění svých soukromoprávních nároků (též náhrady škody). Právo na náhradu škody je  
i komunitárně garantovaným právem a právě žaloby na náhradu škody před vnitrostátními soudy mohou 
podstatně přispívat k zachování účinné hospodářské soutěže v zemích Evropské unie (rozsudek Soudního 
dvora ze dne 20. 9. 2001 ve věci Courage a Crehan, C‑453/99, zejména bod 27.). Nejvyšší správní soud 
přitom v rozsudku ve věci sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008 judikoval, že smyslem dohledu nad 
zadáváním veřejných zakázek je (mimo jiné) právě podpora hospodářské soutěže a konkurenčního 
prostředí mezi dodavateli; právo veřejných zakázek je tak řazeno do oblasti práva hospodářské soutěže 
lato sensu a rozsudek Soudního dvora ve věci Courage a Crehan je tak na posuzovanou věc rovněž plně 
použitelný. 
Pokud jde o otázku, zda právní zájem žadatele mohou založit již prokazatelně vedené soukromoprávní 
spory anebo také teprve zvažované, pak odpověď poskytuje recentní prejudikatura Nejvyššího správního 
soudu; ten v rozsudku ve věci sp. zn. 1 Afs 86/2013 ze dne 23. 1. 2014 uvedl, že nelze nutit jakéhokoliv 
podnikatele, aby nejprve „zkusmo“ podal žalobu o náhradu škody, a následně teprve ze správního spisu 
zjišťoval informace o výši újmy, respektive o tom, zda nějaká újma vůbec existuje. Opačný výklad by nutil 
podnikatele podávat v podstatě formální žaloby jen proto, aby prokázali právní zájem pro nahlížení do 
správního spisu. Tento výklad nejenom že nemá oporu v zákoně, ale navíc by vytvářel naprosto zbytečné 
náklady spojené s přípravou žaloby, platbou soudního poplatku v civilním řízení atp. Výslovně přitom 
Nejvyšší správní soud uvádí (bod 30. právě citovaného rozsudku), že smyslem nahlížení do správního spisu 
může být též posouzení, zda určitou žalobu podat či nikoli. Zdejší soud tedy využívá právě uvedených 
judikatorních východisek a zohledňuje především premisu, podle které posouzení, zda určitou žalobu 
podat či nikoli, může být právním zájmem na nahlédnutí do spisu (Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 
dne 23. 1. 2014 ve věci sp. zn. 1 Afs 86/2013). Dále zdejší soud zohledňuje skutečnost, že i Soudní dvůr 
připouští možnost povolení nahlédnutí do správního spisu již ve fázi přípravy civilní žaloby (rozsudek 
Soudního dvora ze dne 6. 6. 2013 ve věci Donau Chemie, C-536/11), neboť nahlédnutí do správního spisu 
může představovat jedinou možnost těchto osob získat důkazy nezbytné pro účely odůvodnění jejich 
žaloby na náhradu škody, přitom paušální vyloučení nahlédnout do spisu může nadměrně ztěžovat výkon 
práva na náhradu škody. Pak tedy zdejší soud nutně dospívá k závěru, že žalobcem tvrzená potřeba 
nahlédnutí do správního spisu odůvodňovaná potřebou analýzy nároků, jež lze po rozhodnutí žalovaného 
ve věci samé (v řízení, kde bylo rozhodnuto o tom, že se zadavatel – Ministerstvo vnitra – dopustil 
správního deliktu) žalobcem uplatňovat, je v právě posuzované věci právním důvodem, který odůvodňuje 
nahlédnutí do správního spisu. K tomuto závěru vede zdejší soud i fakt, že žalobcem tvrzená potřeba se za 
shora popsaných skutkových okolností nejeví jako uměle vykonstruovaná či jako kverulační. Podle listin, 
které žalobce žalovanému předložil, je žalobce účastníkem kontraktů navazujících na zpochybněný postup 
zadavatele (smlouva ze dne 4. 7. 2008, oznámení a faktura CLANROY, a.s.) a žalobcova účast na 
navazujících kontraktech byla ostatně žalovanému známa i z jeho úřední činnosti – skutečnost, že 
Ministerstvo vnitra (zadavatel) uzavřelo kupní smlouvu se žalobcem (dne 4. 7. 2008) na základě 
provedené aukce, jež proběhla na základě smlouvy mezi Ministerstvem vnitra (zadavatelem) a (dnes) 
CLANROY, a.s. (dodavatelem), k jejímuž uzavření došlo podle žalovaného v rozporu se zákonem  
o veřejných zakázkách, je konstatována již v rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. 2008, č. j. 
S239/2008/VZ-24107/2008/530/Ra, a v rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 14. 4. 2009, č.j. 
R203/2008/02-4472/2009/310-JVa. Pro posouzení existence (prokázání) právního zájmu na nahlédnutí 
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do spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu je vedle kupř. aktivity žadatele ve správním řízení významná 
právě i „pozice“ žadatele ve vztahu k otázkám, jež byly ve správním řízení řešeny (bez ohledu na to, zda 
rozhodnutí mohlo zasahovat jeho veřejná subjektivní práva – to by ovšem zakládalo postavení účastníka 
správního řízení a žadatel by o nahlédnutí nežádal v režimu § 38 odst. 2 správního řádu, nýbrž v režimu  
§ 38 odst. 1 správního řádu, a tedy žádný právní zájem ani jiný vážný důvod k nahlédnutí by prokazovat 
nemusel). Jestliže se z listin doložených žalobcem (i ze zjištění samotného žalovaného, jež se promítla  
v jeho rozhodnutích ve věci samé vydaných ve správním řízení, v němž byl veden správní spis, do něhož 
žalobce požadoval nahlédnout) podává, že žalobce je účasten na kontraktech navazujících na postup 
zadavatele, který byl žalovaným ve správním řízení označený jako v rozporu se zákonem o veřejných 
zakázkách, a jestliže podle svých tvrzení obsažených v žádosti a v jejím doplnění hodlá za této situace 
využívat proti některému z účastníků smlouvy uzavřené v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách 
soukromoprávní ochrany, pak jeho „pozice“ ve vztahu k otázkám, které správní řízení před žalovaným 
řešilo, takový právní zájem prokazuje. Jestliže tedy žalovaný dospěl k závěru, že v posuzované věci nebyl 
ze strany žalobce dostatečně prokázán právní zájem, resp. jiný důvod, pak se při vyhodnocení zjištěného 
skutkového stavu dopustil nezákonnosti při aplikaci § 38 odst. 2 správního řádu; právní zájem na 
nahlédnutí do správního spisu žalobce žalovanému prokázal. To je nosným důvodem pro zrušení 
napadeného i jemu předcházejícího rozhodnutí a k vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1, 
§ 78 odst. 3, § 78 odst. 4 s.ř.s.). Jestliže žalovaný dále dospěl k závěru, že důvody uváděné žalobcem 
(spočívající v potřebě shromáždit podklady pro vedení, popř. pro zvážení vedení soukromoprávních sporů) 
nejsou dostatečné pro to, aby vyvážily možné narušení práv účastníků správního řízení, které by mohlo 
nastat zpřístupněním spisu žalobci, neboť jeho součástí jsou i informace, které jsou neveřejné, dopustil se 
tím další navazující nezákonnosti při aplikaci § 38 odst. 2 správního řádu. Žalovaný totiž nepřípustně 
spojil podmínky obou fází posouzení žádosti: nejprve měl vyhodnotit samu existenci právního zájmu nebo 
jiného vážného důvodu a teprve následně po uznání existence právního zájmu vyhodnotit, zda 
nahlédnutím třetí osoby do spisu nebudou poškozena práva účastníků řízení (dovození poškození práva 
účastníka řízení nemůže být důvodem k negativnímu vyhodnocení podmínky v rámci první fáze posouzení, 
tj. podmínky existence právního zájmu). Nepokládal-li žalovaný (nesprávně) první podmínku za splněnou, 
neměl již dále vyhodnocovat, jaká práva mohou být nahlédnutím poškozena. Měl-li ovšem žalobce první 
podmínku (existenci právního zájmu žalobce) vyhodnotit jako splněnou, jak zdejší soud shora dovodil, měl 
se zabývat případným omezením nahlédnutí do spisu tak, aby i při prokázání právního zájmu a při 
realizaci nahlížení do spisu nebyla porušena práva účastníků řízení. Taková jejich práva přitom nemohou 
být porušena již tím, že žalobce bude do správního spisu nahlížet, ani tím, že „součástí spisu jsou i 
informace, které jsou neveřejné“ (jak dovozuje žalovaný už ve svém prvostupňovém rozhodnutí). Z logiky 
věci „správní spis není veřejný“ (proto také existují pravidla pro možné nahlédnutí do něj) a individuální 
zpřístupnění spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu není v žádné kolizi se zásadou neveřejnosti 
správního řízení vyjádřenou v § 15 odst. 3 správního řádu; § 38 odst. 2 správního řádu je ve vztahu k § 15 
odst. 3 správního řádu normou speciální. Aby tedy při prokázání právního zájmu mohl žalovaný odepřít 
žalobci nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu, musel by identifikovat konkrétní právo 
některého z účastníků správního řízení, jež by tím mohlo být porušeno (popř. porušení práv jiných 
dotčených osob či porušení veřejného zájmu). Kromě toho, že správní spis obsahuje i neveřejné informace 
(to však, jak shora uvedeno, ještě samo o sobě žádné konkrétní právo žádného z účastníků správního 
řízení nenarušuje) a že správní řízení je ovládáno zásadou neveřejnosti (ani však, jak shora uvedeno, 
žádné konkrétní právo žádného z účastníků správního řízení nenarušuje), žalovaný žádné takové konkrétní 
právo ani nekonstatoval. Správní orgán, nevyhovuje-li žádosti o nahlédnutí do správního spisu s odkazem 
na porušení práva účastníka řízení, musí být schopen u každého dokumentu nebo souboru dokumentů 
vysvětlit, v čem konkrétně vidí porušení práv účastníka řízení. Nepřípustnost nahlížení nelze odůvodnit 
toliko obecným tvrzením o citlivosti informací. Uznání porušení práv účastníka řízení odůvodněné pouze 
obecnými tvrzeními může vést k účelovému obcházení práva třetích osob na uplatnění náhrady škody  
v civilním řízení (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2014 ve věci sp. zn. 1 Afs 86/2013). 
Pak tedy odepření nahlédnutí do spisu ve věci právě posuzované z důvodů, jak jsou uvedeny v obou 
postupně vydaných rozhodnutích žalovaného, nemůže obstát. Hodlal-li by žalovaný argumentovat 
potřebou utajit vybrané podklady, jež jsou založeny ve správním spisu a jež by takové ochrany podle jeho 
přesvědčení měly požívat, k tomu mu slouží při respektování § 38 odst. 2 správního řádu pravidla 
podávaná z § 38 odst. 6 správního řádu (z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují 
utajované skutečnosti nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; to 
neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet 
pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za omezujících podmínek podle § 38 odst. 6 správního řádu). 
Poskytnuty nemusí být rovněž dokumenty, které jsou pro podání soukromoprávní žaloby ze strany žalobce 
s ohledem na jeho argumentaci bezpředmětné (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2013 
ve věci sp. zn. 2 Afs 82/2012). Právě pravidla podávaná z § 38 odst. 2 a 6 správního řádu slouží 
k vyvážení práva účastníka řízení na ochranu informací, jež se „jej týkají“, jež jsou z jeho pohledu citlivé a 
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jež jsou obsaženy ve správním spisu, a práva dalších osob na přístup k takovým informacím, hodlají-li 
takové informace (tu pro navazující soukromoprávní spory) důvodně a smysluplně využít. V rámci úvah 
ohledně vyvážení těchto práv lze dobře využít testu plynoucího z rozsudku Soudního dvora ze dne 27. 2. 
2014 ve věci EnBW Energie, C-365/12 (ve vztahu k aplikaci unijních pravidel v oblasti ochrany 
hospodářské soutěže – a ta musí být s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 1 
Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008 nutně obecně aplikovatelná i na věc právě posuzovanou). Soudní dvůr 
dovodil, že na straně jedné je třeba respektovat „co nejširší právo (třetích osob) na přístup  
k dokumentům“, toto právo však podléhá určitým omezením založeným na důvodech veřejného či 
soukromého zájmu. Obecný (absolutní) přístup k dokumentům obsaženým ve spisu (v tamní věci 
vedeném v rámci řízení o porušení článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie) by podle Soudního 
dvora mohl ohrozit rovnováhu, kterou chtěl v jednotlivých procesních nařízeních unijní zákonodárce zajistit 
mezi povinností sdělit případně citlivé obchodní informace, aby mohlo být odhaleno protiprávní jednání,  
a zárukou zvýšené ochrany těchto informací (obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 28. 6. 2013 ve 
věci Éditions Odile Jakob, C-404/10 P, bod 121.). 
Vztaženo na právě posuzovanou věc žalovaný má oprávnění předpokládat, že zpřístupnění dokumentů 
obsahujících citlivé obchodní informace v zásadě porušuje ochranu obchodních zájmů účastníků řízení, 
jakož i ochranu cílů vedení řízení o porušení zákona o veřejných zakázkách, a tedy není povinen konkrétně 
a individuálně zkoumat obsah každého jednotlivého dokumentu ve spisu (ve vztahu k postavení Komise 
obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 6. 2010 ve věci Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 
P, zejména bod 61., a ze dne 14. 11. 2013 ve věci LPN a Finsko, C-514/11, zejména bod 64.), to však 
nemůže vyloučit možnost žadatele o nahlédnutí do spisu (tu tedy žalobce), aby prokázal, že se na daný 
dokument, jehož zpřístupnění požaduje, tento úvodní předpoklad žalovaného nevztahuje. Žadatel (tu 
žalobce) má též možnost prokázat, že existuje převažující veřejný zájem, který odůvodňuje zpřístupnění 
tohoto dokumentu. Záleží tedy na jednotlivém žadateli (tu na žalobci), který hodlá žalovat náhradu škody 
způsobené v souvislosti s porušením zákona o veřejných zakázkách, aby žalovanému prokázal nezbytnost 
předložení konkrétního dokumentu obsaženého ve spisu. Jedině tak může žalovaný zvážit zájmy 
odůvodňující zpřístupnění takových dokumentů a současně ochranu informací v těchto dokumentech 
obsažených (ve vztahu k postavení Komise obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 6. 2010 ve věci 
Bavarian Lager, C-28/08 P, zejména body 77. a 78.) ve smyslu § 38 odst. 2 a 6 správního řádu. Již shora 
uvedené tedy vede k důvodnosti žaloby, a tedy k nutnosti napadené i jemu předcházející prvostupňové 
rozhodnutí žalovaného zrušit pro nezákonnost vyvolanou nesprávnou aplikací § 38 odst. 2 správního řádu 
na zjištěný skutkový stav podle § 78 odst. 1 a 3 s.ř.s. a k vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení podle  
§ 78 odst. 4 s.ř.s., ve kterém je žalovaný vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku podle  
§ 78 odst. 5 s.ř.s. 
Shledal-li zdejší soud žalobu důvodnou v klíčové otázce věcného posouzení žalobcovy žádosti, je 
nadbytečné vyjadřovat se ke zbytku dílčí žalobní argumentace; její posouzení by na zrušení napadeného 
ani jemu předcházejícího rozhodnutí už nemohlo ničeho změnit, stejně jako by ničeho nezměnilo na 
vázanosti žalovaného právním názorem vysloveným v tomto rozsudku. 
 
 
 
 
 
 

670 
 
Správní řízení: povaha potvrzení nebo změny závazného stanoviska 
 
k ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Úkon, kterým nadřízený orgán dotčeného orgánu postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu 
v rámci odvolacího řízení potvrdí nebo změní závazné stanovisko dotčeného orgánu, je  
z hlediska obsahu i formy opět závazným stanoviskem. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2015, čj. 4 As 241/2014 - 30) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2015, rozhodnutí č. 3214, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
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Předcházející řízení a obsah kasační stížnosti 
Ministerstvo životního prostředí závazným stanoviskem ze dne 16. 12. 2009, č. j. 103597/ENV/09 
5825/540/09 podle § 79 odst. 3 písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a podle  
§ 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, změnilo závazné stanovisko Správy Chráněné 
krajinné oblasti Jizerské hory ze dne 14. 7. 2009, č. j. S2147/JH/08-1791/JH/09. Závazným stanoviskem 
ze dne 14. 7. 2009 byl podle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, žalobci 
udělen souhlas k umístění stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 406/21 v k. ú. Bedřichov u 
Jablonce n. N. (dále též „navrhovaná stavba“), za podmínek v tomto závazném stanovisku. Napadeným 
závazným stanoviskem žalovaného bylo původní závazné stanovisko ze dne 14. 7. 2009 změněno tak, že 
podle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se souhlas k umístění stavby 
rodinného domu na pozemkové parcele č. 406/21 v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou dle projektové 
dokumentace upravené v květnu 2009 neuděluje. 
Žalobce podal proti závaznému stanovisku žalovaného žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v níž 
vyjádřil přesvědčení, že je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní 
řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Tento závěr podle žalobce potvrzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu 
21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005 – 86, následně potvrzený rozsudkem téhož soudu ze dne 8. 10. 2009,  
č. j. 4 As 24/2009 - 205. 
Se závěrem žalovaného, že navrhovaná stavba nesplňuje zákonné požadavky na ochranu krajinného rázu 
ve smyslu zákona § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny žalobce nesouhlasí, neboť navrhovaná 
stavba je navržena v souladu se schváleným územním plánem, plně respektuje veškeré podmínky 
stanovené ve schválených regulativech pro danou lokalitu, svou velikostí a objemem odpovídá okolním 
stavbám a svým vzhledem nenarušuje architektonický či krajinný ráz. Žalobce dále poukázal na 
žalovaným změněné závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory ze dne 14. 7. 
2009, která shledala, že stavba není svým charakterem v rozporu se základními ochrannými podmínkami 
CHKO podle § 26 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a nemá nepříznivý dopad na přírodu. Žalobce 
uzavřel, že žalovaný porušuje zákon o ochraně přírody a krajiny a Listinu základních práv a svobod, neboť 
žalobce krátí na jeho právech, když mu bezdůvodně brání v uplatnění jeho práva realizovat stavbu, neboť 
závazné stanovisko žalovaného (rozhodnutí) je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a následně 
stavebního povolení. 
Krajský soud v Ústí nad Labem, usnesením ze dne 30. 3. 2010, č. j. 59 A 8/2010 – 24, věc s ohledem na 
místo sídla žalovaného postoupil podle § 7 odst. 6 s. ř. s. Městskému soudu v Praze, který žalobu 
usnesením ze dne 14. 11. 2014, č. j. 8 A 88/2010 – 38, odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá 
právo na náhradu nákladů řízení. 
K argumentaci žalobce, v níž poukazoval na výše uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 
městský soud uvedl, že v těchto rozhodnutích Nejvyšší správní soud vycházel z právní úpravy před 
účinností správního řádu z roku 2004. Povahou závazných stanovisek vydaných po této zásadní změně 
právní úpravy a způsobem jejich soudního přezkoumávání se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního 
soudu v rozsudku ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009 – 113, v němž v bodě 39 konstatoval, že shora 
citovaný závěr, dle kterého je stanovisko vydané podle § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny 
rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. a podléhá tudíž soudnímu přezkumu ve správním soudnictví, není 
aplikovatelný na závazná stanoviska vydaná podle správního řádu z roku 2004. Závazné stanovisko 
vydané dle § 149 správního řádu z roku 2004 není samostatně přezkoumatelným rozhodnutím ve smyslu 
§ 65 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že je však závazným podkladem konečného rozhodnutí, je soudní ochrana 
před jeho zprostředkovanými dopady (účinky) umožněna v rámci přezkumu konečného rozhodnutí ve 
smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s. Městský soud dospěl k závěru, že napadené závazné stanovisko je závazným 
stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu, neboť získání kladného závazného stanoviska podle § 12 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je pouze jedním z mnoha zákonných požadavků, které musí 
žadatel učinit pro vydání územního povolení. Ačkoli negativní závazné stanovisko ve svém důsledku 
zabraňuje vydání územního rozhodnutí, nezakládá samo o sobě práva a povinnosti osob. Městský soud 
proto uzavřel, že žaloba je nepřípustná, a musí být proto odmítnuta. 
Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti tomuto usnesení městského soudu včas kasační stížnost  
z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a ) a e ) s. ř. s., v níž poukázal na skutečnost, že závazné 
stanovisko žalovaného bylo vydáno podle § 149 odst. 4 správního řádu, kterým je rozhodování podmíněné 
závazným stanoviskem označováno jako rozhodování, resp. rozhodnutí a je řazeno do hlavy šesté 
správního řádu jako součást zvláštních ustanovení o některých rozhodnutích. Stěžovatel proto městskému 
soudu vytknul, že pominul fázi správního řízení, ze které rozhodnutí vzešlo. Podle stěžovatele tak  
v posuzované věci nelze vycházet ze závěrů uvedených v rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu č. j. 2 As 75/2009 - 113. V této souvislosti stěžovatel vyjádřil přesvědčení, že závazné 
stanovisko žalovaného mělo charakter rozhodnutí ve správním řízení s důsledky na změnu, zrušení či 
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závazné určení práv a povinností, které citelně zasáhly do právní sféry stěžovatele v tom, že mu dosud 
nebyl udělen souhlas k umístění stavby rodinného domu. Dle názoru stěžovatele se městský soud 
nedostatečně zabýval obsahem jeho žaloby. Pokud by tak učinil, musel by podle stěžovatele dojít  
k závěru, že podle zákona o ochraně přírody a krajiny i podle stavebního zákona nebylo třeba závazného 
stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, jelikož stěžovatel žádal o vydání rozhodnutí o umístění 
navrhované stavby na pozemku, který se nachází ve 4. zóně CHKO Jizerské hory a dle platného územního 
plánu jde o pozemek, který lze zastavět, neboť je zahrnut do vyznačeného území obce Bedřichov určeného 
k zastavění. Tuto skutečnost však žalovaný nerespektoval a svým postupem porušil ustanovení správního 
řádu. Městský soud podle názoru stěžovatele pominul, že byly splněny všechny podmínky pro vydání 
rozhodnutí o umístění navrhované stavby, za jejichž splnění se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 
a krajiny nevydává. S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil kasační 
stížností napadené usnesení městského soudu a rozhodnutí žalovaného. 
Žalovaný se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil se závěry Městského soudu v Praze a odkázal na 
odůvodnění předmětného závazného stanoviska. Zpochybnil argumentaci stěžovatele, že se pozemek p. č. 
406/21 v k. ú. Bedřichov nachází v zastavěném území ve 4 zóně CHKO, neboť podle současného 
územního plánu obce Bedřichov leží předmětný pozemek v území zastavitelném, nikoli zastavěném. 
Žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. 
 
Posouzení kasační stížnosti 
Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 
s. ř. s. v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s.,  
k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. 
Stěžovatel v kasační stížnosti výslovně uvádí, že uplatňuje důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a e) s. ř. s. 
Jak však již uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004 - 98,  
č. 625/2005 Sb. NSS, je-li kasační stížností napadeno usnesení o odmítnutí návrhu, přicházejí pro 
stěžovatele v úvahu z povahy věci pouze kasační důvody dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., spočívající  
v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Nejvyšší správní soud proto považoval tento důvod 
za důvod kasační stížnosti. 
 
Kasační stížnost není důvodná. 
Z provedené rekapitulace je zřejmé, že v posuzované věci se jedná především o posouzení otázky, zda 
předmětné závazné stanovisko žalovaného vydané podle § 149 odst. 4 správního řádu podléhá 
samostatně soudnímu přezkumu v řízení podle § 65 a násl. s. ř. s. 
Ze spisu správního orgánu zjistil Nejvyšší správní soud, že stěžovatel podal dne 18. 8. 2008 žádost  
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dvougeneračního rodinného domu včetně opěrných zdí a 
zpevněných ploch na pozemku č. 406/21 v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou. Stavební 
úřad žádost dne 2. 12. 2008 zamítl. K odvolání stěžovatele Krajský úřad Libereckého kraje rozhodnutí 
stavebního úřadu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Stavební úřad usnesením ze dne 27. 2. 2009 
přerušil řízení a vyzval stěžovatele, aby předložil (mj.) dokumentaci stavby upravenou tak, aby odpovídala 
územnímu plánu obce Bedřichov, a aby k takto upravené dokumentaci předložil nové závazné stanovisko 
Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.  
Následně Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vydala předmětné závazné stanovisko ze dne 
14. 7. 2009, v němž vyjádřila souhlas se záměrem stěžovatele, ovšem zároveň stanovila 10 podmínek 
(např. redukci navržené délky domu z 22 m na 18 m, změnu sklonu střechy apod.). V odůvodnění uvedla, 
že navržené řešení je třeba upravit tak, aby bylo v souladu s architektonickými limity staveb v CHKO 
Jizerské hory a s regulativy schváleného územního plánu obce Bedřichov. Správa CHKO proto stanovila 
podmínky, které minimalizují negativní dopad stavební činnosti na přírodu a krajinu a na krajinný ráz 
dotčeného místa.  
Stavební úřad následně usnesením ze dne 23. 7. 2009 opětovně přerušil řízení a vyzval stěžovatele, aby 
dokumentaci navržené stavby uvedl do souladu s podmínkami stanovenými v závazném stanovisku 
Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory z 24. 7. 2009. Proti tomuto usnesení se stěžovatel opět 
odvolal a namítal mimo jiné, že podmínky stanovené v závazném stanovisku z 14. 7. 2009 jsou 
neopodstatněné a jdou nad rámec regulativů vyplývajících z územně plánovací dokumentace. Krajský 
úřad Libereckého kraje jakožto odvolací orgán postoupil odvolání žalovanému jakožto nadřízenému 
orgánu Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory k postupu podle § 149 odst. 4 správního řádu.  
Žalovaný závazným stanoviskem ze dne 16. 12. 2009 změnil závazné stanovisko z 14. 7. 2009 tak, že 
souhlas s umístěním stavby se neuděluje. V odůvodnění uvedl, že po přezkoumání záměru stěžovatele 
dospěl k závěru, že i upravený návrh rodinného domu je v rozporu s požadavky na ochranu krajinného rázu 
podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny a s požadavky na způsoby využívání chráněné krajinné 
oblasti stanovené v § 25 odst. 2 tohoto zákona. Stěžovatel nemá pravdu, pokud uvádí, že pozemek se 
nachází v zastavěném území obce, jedná se o pozemek umístěný v zastavitelné ploše. Stanovení 
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podmínek, které mění zásadně navržené technické řešení, jak učinila Správa Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory v závazném stanovisku z 14. 7. 2009, je nevhodné. Proto je namístě souhlas neudělit. 
Krajský úřad Libereckého kraje poté rozhodnutím ze dne 30. 12. 2009 usnesení stavebního úřadu zrušil a 
věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že je třeba postupovat v souladu se změněným závazným 
stanoviskem. Stavební úřad usnesením z 16. 2. 2010 přerušil řízení do právní moci rozhodnutí soudu  
o žalobě podané stěžovatelem proti závaznému stanovisku žalovaného ze dne 16. 12. 2009.  
Posouzením otázky soudní přezkoumatelnosti závazného stanoviska vydaného podle § 149 správního 
řádu se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v již zmíněném rozsudku ze dne 23. 8. 2011, 
č j. 2 As 75/2009 – 113, č. 2434/2011, a Nejvyšší správní soud proto z jeho závěrů stejně jako městský 
soud v posuzované věci vycházel. Rozšířený senát ohledně povahy stanovisek vydaných podle § 149 
správního řádu vyslovil jednoznačný závěr, že jsou podkladem pro konečné rozhodnutí. Konstatoval, že 
„získání kladného závazného stanoviska dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je pouze 
jedním z mnoha zákonných požadavků, které musí subjekt pro uskutečnění svého cíle učinit.  
Z objektivního pohledu je v rámci územního řízení chráněným zájmem udržitelný rozvoj území a jeho 
rozvoj. Aby byl tento chráněný zájem respektován, vzhledem ke složitosti a rozličnosti dopadů konkrétních 
subjektivních cílů, mají orgány územní správy a stavební úřady postupovat ve vzájemné součinnosti  
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Tato spolupráce se 
projevuje vydáváním závazných stanovisek (§ 4 odst. 2 stavebního zákona „Dotčené orgány vydávají pro 
vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska na základě zvláštních právních předpisů, která 
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak“). 
V případě, že se jedná o závazná stanoviska vydávaná dle § 149 správního řádu z roku 2004, nelze 
pomíjet skutečnost, že pro vydání konečného rozhodnutí není z valné většiny zapotřebí získat jen jedno 
jediné závazné stanovisko, ale celý soubor stanovisek, vyjádření atd., které vytvářejí z pohledu veřejného 
práva společně reálné podmínky pro uskutečnění subjektivního cíle.“ (body 40 a 41); „Dále je zapotřebí 
podotknout, že tato závazná stanoviska nejsou vydávána ve správním řízení a nejsou rozhodnutími 
(rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009 - 150). Také nejsou vždy vydávána na žádost 
účastníka (typicky stavebníka) a žadatel o vydání závazného stanoviska není pokaždé jeho přímým 
adresátem, na rozdíl od správního orgánu, pro jehož potřeby je závazné stanovisko vydáváno (srovnej § 86 
odst. 2 písm. b/ stavebního zákona „Žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí rozhodnutí 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před 
zahájením řízení.“). 
Možnost opatřit si jednotlivá závazná stanoviska před samotným správním řízením, pro která jsou 
pořizována jako podklad, je jen dispozitivním ustanovením, jehož smyslem je nabídnout subjektu v praxi 
rychlejší a přímou komunikaci se specializovanými správními orgány. Využití tohoto alternativního 
způsobu nemůže samo o sobě založit samostatný předmět řízení, neboť se stále jedná o žádost týkající se 
konečného subjektivního i objektivního cíle, specializovaný orgán se k tomu konečnému cíli vyjadřuje 
ovšem pouze v rámci své působnosti. S ohledem na výše uvedené lze tedy uzavřít, že závazná stanoviska 
vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nemají objektivně vymezený samostatný předmět řízení. 
Jedná se o podkladové úkony, které se vždy vydávají v rámci jiného „hlavního“ řízení.“  
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu následně uvedl, že „skutečnost, že dle § 149 odst. 1 
správního řádu z roku 2004 je obsah závazného stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí 
správního orgánu, se týká samotného procesu tvorby konečného rozhodnutí. Tato závaznost potvrzuje 
zakládání práv a povinností vyplývajících ze závazného stanoviska a materializuje se v rozhodnutí 
konečném. Kdyby je závazné stanovisko zakládalo přímo, nebylo by vydání rozhodnutí konečného 
zapotřebí. Procesní úprava uvedená v § 149 odst. 3 správního řádu z roku 2004, tedy „Jestliže bylo v 
průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní 
orgán další dokazování a žádost zamítne.“, je jen projevem zásady ekonomie řízení. Bylo by zbytečné 
pokračovat v jakémkoliv řízení, pokud bylo v jeho průběhu zjištěno, že žádosti není možné vyhovět. Tuto 
zásadu správní řád z roku 2004 reflektuje i v ostatních řízeních (§ 51 odst. 3)“ (bod 47), a poté uzavřel, že 
„závazné stanovisko vydané dle § 149 správního řádu z roku 2004 není samostatně přezkoumatelným 
rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že je však závazným podkladem konečného 
rozhodnutí, je soudní ochrana před jeho zprostředkovanými dopady (účinky) umožněna v rámci přezkumu 
konečného rozhodnutí ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s.“ (bod 48). 
Nejvyšší správní soud v posuzované věci stejně jako městský soud vycházel z výše uvedených závěrů 
rozšířeného senátu, které jsou natolik propracované, že k nim není třeba cokoliv dodávat a z nichž 
vyplývá, že závazné stanovisko vydané dle § 149 správního řádu nepodléhá soudnímu přezkumu ve 
správním soudnictví, neboť není samostatně přezkoumatelným rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., ale 
toliko závazný podklad konečného rozhodnutí, kterým je v posuzované věci územní rozhodnutí o umístění 
stavby. Soudní ochrana před zprostředkovanými dopady (účinky) závazného stanoviska žalovaného tak 
bude stěžovateli podle § 75 odst. 2 s. ř. s. umožněna v rámci přezkumu územního rozhodnutí o umístění 
navrhované stavby (bude-li se jí stěžovatel domáhat). 
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Na tomto závěru nic nemění ani argumentace stěžovatele tím, že závazné stanovisko žalovaného bylo 
vydáno podle § 149 odst. 4 správního řádu, z čehož stěžovatel dovozoval, že má povahu správního 
rozhodnutí. Závazné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory totiž bylo vydáno podle  
§ 149 odst. 1 správního řádu, nejednalo se tudíž o rozhodnutí. U žalovaného proto při jeho posouzení 
neprobíhalo odvolací řízení, v němž by mohlo být vydáno rozhodnutí. V posuzované věci se nejednalo ani  
o přezkumné řízení podle § 149 odst. 5 správního řádu. Úkon žalovaného proto má stejnou formu jako 
posuzovaný úkon jemu podřízeného správního orgánu, tj. formu závazného stanoviska, což je v něm 
ostatně také výslovně uvedeno.  
Uplatněné důvody kasační stížnosti tak nebyly zjištěny a Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost jako 
nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). 
(…) 
 
 
 
 
 
 

671 
 
Správní řízení: závažný důvod; zmeškaný úkon 
 
k ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Závažné důvody, které představují překážku, jež bránila účastníkovi řízení učinit zmeškaný 
úkon (§ 41 správního řádu), musí být objektivní povahy, přičemž závažnost těchto důvodů se 
posuzuje vždy podle okolností konkrétního případu. 
 
II. Nepříznivý zdravotní stav účastníka řízení lze považovat za závažný důvod, který představuje 
překážku, jež bránila účastníkovi řízení učinit zmeškaný úkon (§ 41 správního řádu), pouze 
tehdy, pokud mu skutečně brání učinit zmeškaný úkon. 
  
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2015, čj. 7 Azs 13/2015 - 28) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2015, rozhodnutí č. 3215, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
  
 
Z odůvodnění Nejvyššího správního soudu 
Nejvyšší správní soud se zabýval stížnostní námitkou vztahující se k žádosti o prominutí zmeškání úkonu. 
Je nesporné, že právní úprava umožňuje prominutí zmeškání úkonu. Podle ust. § 41 odst. 2 správního 
řádu může účastník požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, 
která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán 
nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok. 
Podle odst. 4 citovaného ustanovení promine správní orgán zmeškání úkonu, prokáže-li podatel, že 
překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. 
Pro aplikaci institutu prominutí zmeškání úkonu však musí být splněny všechny zákonné podmínky. První 
podmínkou je, že žádost musí být učiněna do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli 
bránila úkon učinit (§ 41 odst. 2 věta první správního řádu). Za takovou překážku lze přitom považovat 
pouze existenci „závažného důvodu“ (§ 41 odst. 4 správního řádu). 
Další podmínkou pak je, že s požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon (§ 41 odst. 2 věta první správního 
řádu). V citovaném ustanovení se explicitně stanoví i to, že se nepřihlíží k žádosti, pokud k ní není připojen 
zmeškaný úkon. Nejvyšší správní soud se proto zabýval tím, zda tyto podmínky byly v dané věci splněny. 
Odhlédne-li Nejvyšší správní soud od toho, že stěžovatelka s pozdě podaným odvoláním nepožádala 
současně o prominutí zmeškaného úkonu, je třeba posoudit, zda existovala překážka (závažný důvod), 
která bránila stěžovatelce učinit zmeškaný úkon, a zda by bylo vůbec možno prominout zmeškání úkonu. 
Stěžovatelka tvrdí, že důvodem, pro který nemohla podat odvolání, byla její zdravotní indispozice v období 
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od 24. 1. 2014 do 14. 2. 2014. Podle Nejvyššího správního soudu je závažnost důvodu nutno posuzovat 
podle okolností konkrétního případu. 
Tyto závažné důvody, které představují překážku, která bránila účastníkovi řízení učinit zmeškaný úkon, 
musí být objektivní povahy (srv. Vedral, J. Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha : Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 2012, s. 458). Mezi tyto důvody nepochybně může patřit nepříznivý zdravotní stav účastníka 
řízení. I tento důvod, jako ostatně každý jiný, však může vést k prominutí zmeškání jen tehdy, pokud 
„brání v učinění úkonu“. To v daném případě splněno není. 
I přes tvrzené zdravotní důvody bylo odvolání proti rozhodnutí o vyhoštění podáno, a to dokonce 
opakovaně (dne 7. 2. 2014 a dne 10. 2. 2014). Zdravotní stav stěžovatelky ke dni 7. 2. 2014, tj. ke dni 
podání prvního odvolání, již nepředstavoval takovou překážku, která by jí bránila učinit zmeškaný úkon, tj. 
podat odvolání. Proto není důvodné stěžovatelčino tvrzení, že překážka, která jí bránila úkon učinit, 
odpadla až dne 14. 2. 2014. Lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu tedy začala běžet ode 
dne 7. 2. 2014, nikoliv až ode dne 14. 2. 2014, jak tvrdí stěžovatelka. Konec lhůty pro podání žádosti  
o prominutí zmeškání úkonu proto připadl, s ohledem na ust. § 40 správního řádu, na pondělí dne 24. 2. 
2014. Stěžovatelka však žádost o prominutí zmeškání úkonu podala až dne 25. 2. 2014, přičemž Policii 
ČR bylo toto podání doručeno až dne 26. 2. 2014, a tedy zjevně po marném uplynutí zákonem stanovené 
lhůty k podání této žádosti. Stěžovatelka tak nepodala odvolání v zákonné lhůtě a nebyly dány ani důvody 
k prominutí zmeškání úkonu.  
Na základě shora uvedeného nejsou důvodné ani navazující námitky související s otázkou, zda je nutno 
podat žádost o prominutí zmeškání úkonu a zmeškaný úkon společně. 
Podle Nejvyššího správního soudu postupovala Policie ČR v souladu se zákonem a v jeho mezích, pokud 
zamítla odvolání stěžovatelky jako opožděné. Jak již bylo výše uvedeno, správní řád připouští prominutí 
zmeškání lhůty pouze při splnění všech zákonných podmínek ve smyslu ust. § 41 správního řádu. Správní 
řád explicitně neupravuje situace, kdy žadatel o prominutí zmeškání úkonu učiní zmeškaný úkon a 
dodatečně, avšak v 15 denní lhůtě ode dne odpadnutí překážky, požádá o prominutí jeho zmeškání. 
Správní řád pouze stanoví podmínky, které musí být splněny, aby bylo možno žádosti o prominutí vyhovět. 
Ty však v daném případě splněny nebyly.  
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                                              BB..  SSoouuddnníí  řříízzeenníí  sspprráávvnníí  
 

82 

 
I. Nepřiznání odkladného účinku žalobě 
II. Dlouhodobé podnikání žalobce se ztrátou 
  
k ustanovení § 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Žalobce v tuto chvíli nedisponuje prostředky pro zaplacení pokuty, nicméně jeho krátkodobé 
pohledávky a krátkodobý finanční majetek ve svém součtu výši uložené pokuty přesahují.  
 
II. Odhlédnout nelze ani od toho, že žalobce v minulých letech vykázal hospodářskou ztrátu o řád 
vyšší (-1.272.000 Kč), než je uložená pokuta, a přesto byl tuto ztrátu schopen z cizích zdrojů 
kompenzovat. 

 
III. Jestliže žalobce podniká po několik let se ztrátou a pokud i za těchto podmínek nadále vyvíjí 
svoji činnost, pak samotný údaj o takovém konstantním výsledku negativního způsobu 
hospodaření žalobce, ani při zohlednění celkově tíživé situace na trhu, kterou žalobce 
argumentuje, nemůže být důvodem, pro který by zaplacení pokuty mělo být oddáleno.  
 
IV. Jestliže nemá pro žalobce kritický důsledek dlouhodobé podnikání se ztrátou, nemůže podle 
soudu tento důsledek vyvolat bez dalších zvláštních okolností ani zaplacení pokuty ve výši      
343 000,- Kč. 
 
  
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2015, čj. 8 A 33/2015-50) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění usnesení Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalované ve věci uložení pořádkové pokuty ve 
výši 100.000 Kč za správní delikt podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 
Spolu s podáním žaloby navrhl žalobce přiznání odkladného účinku žalobě. 
V odůvodnění svého návrhu žalobce uvedl, že by výkon napadeného rozhodnutí výrazně zasáhl do jeho 
majetkových poměrů, neboť se jedná o celkem vysokou částku, na jejíž zaplacení žalobce nemá dostatek 
prostředků a jež by pro něj byla likvidační. Žalobce podotkl, že mu již předchozím rozhodnutím žalovaného 
byla uložena pokuta ve výši 50.000 Kč, na jejíž uhrazení si musel žalobce vzít úvěr. Své majetkové poměry 
žalobce k výzvě soudu doložil kopiemi výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu, účetní rozvahy ve 
zjednodušeném rozsahu a daňového přiznání za roky 2012 a 2013 a výpisem ze svého bankovního účtu. 
Žalovaný ve vyjádření k návrhu uvedl, že s přiznáním odkladného účinku nesouhlasí. 
Podle § 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud na návrh žalobce 
po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní 
následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného 
účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem. 
Přiznání odkladného účinku žalobě v řízení před soudem tak má povahu mimořádného opatření, neboť 
soud před vlastním rozhodnutím ve věci samé prolamuje právní účinky pravomocného rozhodnutí, na 
které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není jako celek zrušeno zákonným 
postupem, přitom je však přiznání odkladného účinku v některých případech jediným prostředkem, jak lze 
dosáhnout toho, aby konečný úspěch žaloby nebyl jen formální, nýbrž i faktický, tedy aby ochrana 
poskytovaná veřejným subjektivním právům žalobce prostřednictvím institutu žaloby proti rozhodnutí 
správního orgánu byla včasná a spravedlivá. 
Smyslem institutu odkladného účinku tak není oddálení účinků rozhodnutí správního orgánu, nýbrž jedná 
se o nástroj využitelný v mimořádných situacích, kdy si to konkrétní okolnosti věci vyžadují. 
Napadeným rozhodnutím byla žalobci uložena pokuta ve výši 100.000 Kč, a jeho výkon tedy bude pro 
žalobce nepochybně představovat újmu. Zároveň přiznání odkladného účinku nemůže způsobit újmu 
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žádným třetím osobám. První dvě podmínky pro přiznání odkladného účinku jsou tedy splněny a zbývá 
posoudit, zda by vyhovění návrhu nebylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem. 
Z žalobcem předložených listin se podává, že nemá žádný dlouhodobý majetek a jeho aktiva jsou tvořena 
výhradně oběžnými aktivy (krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem) ve výši 
125.000 Kč. Pasiva jsou tvořena zejména výsledkem hospodaření minulých let ve výši -1.272.000 Kč a 
tomu odpovídajícími dlouhodobými závazky ve výši 1.220.000 Kč. Žalobce hospodařil v roce 2013 se 
ztrátou 23.000 Kč při příjmech 208.000, o rok dříve vykázal ztrátu 5.000 Kč při příjmech přibližně 6.000 
Kč. Na účtu má žalobce v současnosti volné prostředky v částce 9.000 Kč. 
V projednávané věci soud shledal, že zákonné podmínky pro přiznání odkladného účinku nejsou splněny. 
Předně je třeba uvést, že účelem pořádkové pokuty je přimět pokutovanou osobu k určitému jednání, 
pročež je nezbytné, aby tato osoba újmu ve své majetkové sféře pocítila. Výše uložené pokuty přitom není 
bez dalšího omezena množstvím volných finančních prostředků, jimiž pachatel disponuje (srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 129/2011 – 126 ze dne 4. 7. 2012, jenž se sice netýká pořádkové 
pokuty, avšak jeho závěry jsou použitelné i v posuzované věci). Žalobce v tuto chvíli nedisponuje 
prostředky pro zaplacení pokuty, nicméně jeho krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek ve 
svém součtu výši uložené pokuty přesahují. Odhlédnout nelze ani od toho, že žalobce v minulých letech 
vykázal hospodářskou ztrátu o řád vyšší (1.272.000 Kč), než je uložená pokuta, a přesto byl tuto ztrátu 
schopen z cizích zdrojů kompenzovat. Soud v této souvislosti odkazuje na usnesení Krajského soudu  
v Brně č. j. 62 Af 42/2011 - 100 ze dne 3. 8. 2011, publikovaném pod Sb. NSS 2541/2012, jenž při 
rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku konstatoval: „Jestliže žalobce podniká po několik let 
se ztrátou a pokud i za těchto podmínek nadále vyvíjí svoji činnost, pak samotný údaj o takovém 
konstantním výsledku negativního způsobu hospodaření žalobce, ani při zohlednění celkově tíživé situace 
na trhu, kterou žalobce argumentuje, nemůže být důvodem, pro který by zaplacení pokuty mělo být 
oddáleno. Jestliže nemá pro žalobce kritický důsledek dlouhodobé podnikání se ztrátou, nemůže podle 
soudu tento důsledek vyvolat bez dalších zvláštních okolností ani zaplacení pokuty ve výši 343 000,- Kč.“ 
Ačkoli je žalobce podle předložených dokumentů ve ztrátě, nelze říci, že by byla uložená pokuta jeho 
současným majetkovým poměrům zcela nepřiměřená. Soud proto dospěl k závěru, že újma, jež žalobci  
v důsledku napadeného rozhodnutí vznikne, není vzhledem ke všem okolnostem případu natolik 
intenzivní, aby převážila nad újmou, jež by přiznáním odkladného účinku vznikla veřejnému zájmu na 
řádném a okamžitém výkonu rozhodnutí o uložené pořádkové pokutě, jenž je nezbytnou podmínkou 
účinnosti této pokuty. Návrhu žalobce tudíž nelze vyhovět. 
(…) 
 
 

  
  

83 
 
Soudní přezkum usnesení o námitce podjatosti 
 
k ustanovení § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů 
k ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Rozhodnutí o podjatosti úřední osoby nemůže podléhat samostatnému přezkumu ve správním 
soudnictví. 
 
  
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2015, č.j. 3 A 72/2015-8) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
 
Z obsahu žaloby i napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl odvolání 
žalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 29. 1. 2015, č.j. ČIŽP/43/OOH/ 
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1407466.016/15/ZPH – usnesení o námitce podjatosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen „správní řád“). 
Toto rozhodnutí je však z přezkoumání soudem vyloučeno. 
Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), 
nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona 
nepřípustný. 
Podle ustanovení § 68 písm. e) s.ř.s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání 
rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Ze soudního 
přezkoumání jsou podle ust. § 70 písm. c) s.ř.s. vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje 
vedení řízení před správním orgánem. 
Usnesení o námitce podjatosti úřední osoby vydané podle § 14 odst. 2 správního řádu služebně 
nadřízeným úřední osoby nebo tím, kdo má obdobné postavení, je rozhodnutím, jímž se upravuje vedení 
správního řízení. Tímto usnesením je řešena otázka, zda úřední osoba, jíž se týká vznesená námitka 
podjatosti, je vzhledem k existenci zákonem stanovených důvodů vyloučena ze všech úkonů v řízení, při 
jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. 
Jedná se tedy o otázku vedení řízení, neboť jde o to, zda konkrétní úřední osoba může či nemůže v tom 
kterém řízení provádět úkony jménem správního orgánu. Vyřešení této otázky musí předcházet rozhodnutí 
o věci samé, přičemž případné vady správního řízení spočívající v tom, že se projednávání a rozhodování 
věci za správní orgán účastnila úřední osoba, u níž byl dán některý ze zákonem stanovených důvodů 
vyloučení, je možné namítat v žalobě směřující proti meritornímu rozhodnutí správního orgánu. 
Městský soud v Praze posoudil otázku vyloučení předmětné žaloby ze soudního přezkumu v souladu  
s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2003 č.j. 3 Afs 20/2003-23, který se vztahuje  
k dané problematice. Nejvyšší správní soud v něm zaujal názor, že rozhodnutí správce daně o vyloučení 
pracovníka je rozhodnutím, kterým se pouze upravuje vedení řízení (§ 70 písm. c/ s.ř.s.) a které není 
přezkoumatelné samostatnou žalobou ve správním soudnictví. Citovaný závěr lze plně vztáhnout též na 
rozhodnutí o námitce podjatosti vydané jakýmkoliv správním orgánem, neboť neexistují důvody, pro které 
by bylo na místě rozlišovat mezi rozhodnutím o vyloučení pracovníka správce daně vydaným podle § 26 
odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a rozhodnutím o vyloučení úřední osoby 
vydaným podle § 14 odst. 2 správního řádu. Charakter těchto rozhodnutí je totiž zcela shodný. 
V rozsudku ze dne 29. 6. 2011 č.j. 1 As 51/2011 – 135 Nejvyšší správní soud konstatoval, že  
z odkazovaného rozhodnutí (míněno rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2003 č.j. 3 Afs 
20/2003-23) vyplývá jasný závěr, že rozhodnutí o podjatosti úřední osoby nemůže podléhat 
samostatnému přezkumu ve správním soudnictví. Citovaný rozsudek třetího senátu je prvním z řady 
rozhodnutí (srov. např. rozsudek NSS ze dne 11. 10. 2007, č.j. 4 As 46/2007 – 75), ve kterých Nejvyšší 
správní soud vyjádřil obdobný názor na tuto problematiku, a ustálil jej tak ve své judikatuře. 
Napadené rozhodnutí je tedy jakožto úkon, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, 
úkonem vyloučeným ze soudního přezkoumání (§ 70 písm. c/ s.ř.s.). Soud proto žalobu postupem podle  
§ 46 odst. 1 písm. d/ ve spojení s § 68 písm. e/ a § 70 písm. c/ s.ř.s. jako nepřípustnou odmítl. 
(…) 
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AA..  OOcchhrraannaa  vvoodd  
 

139 

 
I. Odůvodnění výše uložené pokuty 
II. Zohledňování majetkových poměrů 
III. Zákaz likvidačních pokut 
IV. Stanovení závažnosti spáchaného správního deliktu  
 
k ustanovení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3, § 118 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Zohlednění majetkových poměrů pachatele při uložení pokuty by mělo být pouze jakousi 
„záchrannou brzdou“, mělo by vyloučit právě likvidační charakter pokuty, nemělo by být pouze 
dalším obecným kritériem pro stanovení výše pokuty.  
 
II. Při posouzení konkrétní správní úvahy orgánu ukládajícího sankci za správní delikt je třeba 
zohlednit povahu a funkci jednotlivých kritérií a jejich význam pro úvahu o výši sankce.  

 
III. Dominantním kritériem pro úvahu o výši pokuty jsou především první dvě kritéria. Tato 
kritéria totiž směřují úvahu k výchozímu a zároveň pro výši sankce směrodatnému stanovení 
závažnosti spáchaného správního deliktu na základě kvantitativního a kvalitativního dopadu 
deliktního jednání na právem chráněný zájem (ochrana povrchových vod před znečištěním 
vodami odpadními). Zároveň však tato kritéria spolu velmi úzce souvisejí – míra překročení 
podmínek povolení bude zpravidla přímo úměrná míře negativního ovlivnění jakosti povrchových 
vod.  

 
IV. Míru překročení podmínek povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

považoval správní orgán s ohledem na několikanásobné překročení limitů za významnou.  
S ohledem na to, že správce vodního toku nesleduje jeho jakostní parametry, pak vyšel správní 
orgán prvního stupně při zohlednění druhého kritéria, tj. míry ovlivnění jakosti povrchových nebo 
podzemních vod a jejího lokálního rozsahu, z toho, že míra ovlivnění recipientu je úměrná míře 

překročení povolených limitů. Tato úvaha je zcela legitimní, neboť jinak by v případech, kdy 
parametry jakosti vody ve vodním toku nejsou správcem toku pravidelně sledovány, nebylo 

možné úvahu o druhém kritériu ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona vůbec vést. 
 

 

(Rozsudek Městského soudu v Praze dne 26. 2. 2015, čj. 6 A 351/2011) 
(Z vlastních zdrojů, dostupné také na www.nssoud.cz) 
 
 
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 9. 2011,  
č. j. 1969/500/11; 71018/ENV/11, kterým bylo částečně změněno rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí, oblastního inspektorátu Praha, ze dne 24. 6. 2009, č. j. ČIŽP/41/OOV/SR01/0633079.005/09 
/PKU (dále „rozhodnutí správního orgánu prvního stupně“). Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně 
byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 200 000,- Kč za nedovolené vypouštění vod, kterého se měla 
dopustit tím, že ve vypouštěných odpadních vodách na odtoku z čistírny odpadních vod překročila 
nepřekročitelné hodnoty „m“ ve vzorku ze dne 9. 1. 2008 pro ukazatele BSK5 a CHSKCr a ve vzorku ze 
dne 9. 4. 2008 pro ukazatel CHSKCr dané pro tuto čistírnu odpadních vod rozhodnutím MěÚ Černošice č. j. 
Vod.235-3668/05/Vej-KR ze dne 28. 3. 2006. Podle rozhodnutí správního orgánu prvního stupně bylo  
v tomto jednání žalobkyně spatřováno porušení povinnosti podle § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon  
o vodách“). 
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Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, kdy vycházel ze skutkového a právního 
stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí. Podle ustanovení § 75 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.), soud dospěl k závěru, že žaloba je  
důvodná z následujících důvodů:  
Hlavní uplatněnou žalobní námitkou byla námitka nerespektování závazného právního názoru 
vysloveného v předchozím zrušujícím rozsudku Městského soudu v Praze. Podle § 78 odst. 5 s. ř. s. je 
právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost,  
v dalším řízení správní orgán vázán. K posouzení této námitky žalobkyně je tedy zapotřebí vymezit, co bylo 
závazným právním názorem předcházejícího zrušujícího rozsudku. V případě žalobkyně byla shledána 
důvodnou jediná námitka, a to námitka týkající se odůvodnění výše pokuty ve vztahu k žalobkyní 
namítaným majetkovým poměrům. Městský soud v Praze v předcházejícím zrušujícím rozsudku vytkl 
žalovanému nepřezkoumatelnost jeho závěru, že žalobkyní předložené údaje vztahující se k její 
hospodářské situaci nejsou relevantní pro úvahu o výši pokuty. Jádro závazného právního názoru soudu 
lze spatřovat v pokynu, „aby žalovaný uvedl, zda pokutu v této výši považuje za přiměřenou, tj. zda 
protiprávní jednání žalobkyně je skutečně tak závažné, že odčerpání veškerého jejího zisku z této činnosti 
odpovídá zásadám správního trestání, případně aby k tomuto žalobkyní předloženému dokladu uvedl jiné 
důvody, proč podle jeho názoru nedokládá nepřiměřenost uložené pokuty“. Takto formulovaný závazný 
právní názor byl žalovaným v nyní přezkoumávaném rozhodnutí podle názoru soudu plně respektován. 
Žalovaný přezkoumatelným způsobem vysvětlil, proč předložené podklady podle jeho názoru nijak 
nevypovídají o nepřiměřenosti pokuty vzhledem k hospodářskému výsledku žalobkyně. V tomto ohledu 
nelze tedy žalovanému klást k tíži, že by závazný právní názor vyslovený ve zrušujícím rozsudku 
nerespektoval.  
 Podstatu hlavní žalobní námitky je třeba spatřovat v názoru žalobkyně, že sama o sobě přezkoumatelná 
úvaha žalovaného týkající se její hospodářské situace není v daném kontextu správná (přiléhavá). 
Vzhledem k tomu, že původní úvaha žalovaného byla shledána soudem nepřezkoumatelnou, je takto 
formulovaná námitka žalobkyně plně přípustná, neboť teprve na základě přezkoumatelného rozhodnutí 
lze hodnotit jeho správnost. Podstatou žalobní námitky tedy není fakt, že žalovaný nerespektoval právní 
názor vyslovený Městským soudem v Praze, ale že jeho úvaha, která na základě tohoto právního názoru 
byla vyslovena, není správná.  
Žalobkyně ohledně správnosti úvahy žalovaného v podstatě pouze namítá, že za účelem zhodnocení 
přiměřenosti pokuty nelze vycházet z hospodářských výsledků žalobkyně jako celku, ale pouze  
z hospodářských výsledků vztahujících se k provozu, v němž bylo zjištěno porušení právní povinnosti 
zakládající odpovědnost za správní delikt. Tato námitka není podle názoru Městského soudu důvodná.  
K otázce zohledňování majetkových poměrů (a to i právnických osob) jako kritéria přiměřenosti pokuty za 
správní delikt v případech, kdy toto kritérium zákon jako kritérium úvahy o výši pokuty výslovně nestanoví 
(to je i případ vodního zákona), se obšírně vyslovil Nejvyšší správní soud v usnesení rozšířeného senátu ze 
dne 20. 4. 2010, čj. 1 As 9/2008-133. Nejvyšší správní soud v tomto usnesení konstatoval, že v některých 
případech nelze od osobních a majetkových poměrů pachatele jiného správního deliktu zcela odhlédnout i 
přesto, že příslušný zákon neřadí osobní a majetkové poměry pachatele mezi taxativně určená kritéria pro 
výměru pokuty, a to s ohledem na zákaz likvidačních pokut vyplývající z judikatury Ústavního soudu (nález 
ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02). Správní orgán musí tedy k osobním a majetkovým poměrům 
pachatele přihlédnout, aby se vyhnul uložení likvidační pokuty. Likvidační pokutou přitom rozšířený senát 
rozumí sankci, 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, 
nebo se v důsledku takové pokuty může stát na dlouhou dobu v podstatě jediným smyslem jeho 
podnikatelské činnosti splácení této pokuty, a zároveň je zde reálné riziko, že se pachatel, případně i jeho 
rodina (jde-li o podnikající fyzickou osobu) na základě této pokuty dostanou do existenčních potíží. 
Zároveň Nejvyšší správní soud konstatoval, že v rámci úvah o odpovídající intenzitě sankce správní orgán 
nemusí nutně postupovat za použití až matematicky přesné metody, jakou předpokládá pro vyměřování 
peněžitého trestu trestní zákoník. Takovou metodu totiž ze současné právní úpravy jiných správních 
deliktů při nejlepší vůli vyvodit nelze. Tento způsob výpočtu peněžité sankce není jediným možným pro 
naplnění principu materiální rovnosti, jak mu rozumí Ústavní soud. 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. Správní orgán se tedy nemusí při ukládání pokuty 
za jiné správní delikty, u nichž zákon neupravuje zvláštní kritérium v podobě osobních a majetkových 
poměrů pachatele, zabývat podrobným zjišťováním těchto poměrů tam, kde bude s ohledem na výši do 
úvahy přicházející pokuty a na základní poznatky o osobě pachatele, které vyplynuly z dosavadního 
průběhu správního řízení, zřejmé, že nehrozí existenční ohrožení pachatele či jeho podnikání. Naopak tam, 
kde si závažnost spáchaného deliktu či další relevantní okolnosti vyžádají v rámci rozmezí, které zákon 
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pro daný delikt předpokládá, takovou intenzitu sankce, že nebude možné riziko likvidačního působení 
pokuty na osobu pachatele bez dalšího vyloučit, bude nutné, aby se správní orgán zjišťováním osobních a 
majetkových poměrů pachatele důkladněji zabýval a přihlédl k nim do té míry, aby výsledná pokuta byla 
sice citelným zásahem do jeho majetkové sféry, nikoli však zásahem vzhledem ke svému účelu 
nepřiměřeným, který má likvidační účinky.  
Pokud jde o správní delikty páchané právnickými osobami, rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve 
zmiňovaném usnesení poukázal na to, že jeho závěry platí v prvé řadě pro ukládání pokut za jiné správní 
delikty podnikajícím fyzickým osobám. Pokud jde o právnické osoby, je zřejmé, že pojem osobní a 
majetkové poměry bude mít u právnických osob, jakožto subjektů konstruovaných na základě právní 
fikce, poněkud odlišný význam, než je tomu u fyzických osob. V této souvislosti Nejvyšší správní soud 
zmiňuje obsah (tehdy připravovaného) ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který ukládá, aby v rámci stanovení druhu trestu a jeho 
výměry bylo přihlédnuto mimo jiné „k poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích 
majetkových poměrů“ a také „k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost 
právnické osoby“.  
Zohlednění majetkových poměrů pachatele jako kritéria přiměřenosti pokuty tedy podle výše uvedených 
závěrů Nejvyššího správního soudu směřuje k celkovému majetkovému statusu příslušné podnikající 
fyzické nebo právnické osoby, a to zejména s ohledem na to, jaký vliv by měla uložená pokuta z hlediska 
další budoucnosti pachatele (ve vztahu k právnické osobě jde o následky rozhodné pro její „budoucí 
činnost“). K posouzení tohoto aspektu je třeba zohlednit celkovou majetkovou situaci právnické osoby, 
nikoliv bilanci jejích dílčích podnikatelských aktivit. Takový přístup by vedl k neobjektivnímu závěru.  
Přitom je třeba zdůraznit, že z výše zmiňovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci 1 As 
9/2008 vyplývá, že pokud jde o rozsah zjišťování majetkových poměrů pachatele, je sice třeba na jedné 
straně vycházet z toho, že povinnost správního orgánu zjistit veškeré rozhodné okolnosti svědčící ve 
prospěch i v neprospěch toho, jemuž má být z moci úřední uložena povinnost, se vztahuje i na zjišťování 
osobních a majetkových poměrů účastníka řízení, je-li to nezbytné pro stanovení výše pokuty za jiný 
správní delikt. Na straně druhé ovšem nelze opominout ani důkazní břemeno účastníka řízení, které i  
v řízení o jiném správním deliktu nese, pokud jde o prokázání jeho vlastních tvrzení. Bude tedy záležet 
především na účastníku řízení, zda projeví svůj zájem na tom, aby uložená pokuta pro něj neměla 
likvidační důsledky, tím, že správnímu orgánu poskytne základní údaje o svých osobních a majetkových 
poměrech a tyto také věrohodným způsobem doloží či umožní správnímu orgánu, aby ověřil jejich 
pravdivost.  
Pokud tedy žalobkyně předložila částečné podklady vztahující se k jejím podnikatelským aktivitám přímo 
v obci H., přičemž z těchto podkladů vyplývalo, že jenom v rámci těchto podnikatelských aktivit dosahuje 
ročního zisku prakticky ve výši 2,5 násobku uložené pokuty, a dále z vlastního šetření žalovaného, které 
žalobkyně nikterak nenapadla, vyplynulo, že i v dalších 15 obcích, v nichž žalobkyně provozuje vodovod a 
kanalizaci, jde o činnost ziskovou, nelze považovat argumentaci žalovaného o vyloučení likvidačního 
charakteru pokuty za nesprávnou. Skutečnost, že by uložená pokuta měla být z hlediska další činnosti 
žalobkyně likvidační, ostatně žalobkyně ani v žalobě nenamítá. Jak již bylo uvedeno, zohlednění 
majetkových poměrů pachatele při uložení pokuty by však mělo být pouze jakousi „záchrannou brzdou“, 
mělo by vyloučit právě likvidační charakter pokuty, nemělo by být pouze dalším obecným kritériem pro 
stanovení výše pokuty.  
Co se týče druhé žalobní námitky, její podstatou je, že se správní orgán prvního stupně, potažmo žalovaný, 
nevypořádal ve svém rozhodnutí se všemi zákonnými kritérii pro uložení pokuty ve smyslu § 118 odst. 2 
vodního zákona. Žalobkyně však přitom nezpochybňuje skutkové závěry, na jejichž základě dospěly 
správní orgány obou stupňů k tomu, že byla naplněna skutková podstata správního deliktu, za nějž byla 
žalobkyně postižena.  
Ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona v rozhodném znění (tedy k datu vydání napadeného rozhodnutí) 
stanovilo, že při stanovení výše pokuty přihlédne orgán ukládající pokutu zejména: 
1) k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, 
2) k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, 
3) ke stupni ochrany dotčeného území (chráněná území) a 
4) k příčině nedovoleného vypouštění vod. 
Žalobkyně konkrétně namítá, že žalovaný nesprávně hodnotil kritérium druhé.  
Při posouzení konkrétní správní úvahy je podle názoru Městského soudu v Praze třeba zohlednit povahu a 
funkci jednotlivých kritérií a jejich význam pro úvahu o výši sankce. Z hlediska takového kontextuálního 
pohledu na ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona lze konstatovat, že dominantním kritériem pro 
úvahu o výši pokuty jsou především první dvě kritéria. Tato kritéria totiž směřují úvahu k výchozímu a 
zároveň pro výši sankce směrodatnému stanovení závažnosti spáchaného správního deliktu na základě 
kvantitativního a kvalitativního dopadu deliktního jednání na právem chráněný zájem (ochrana 
povrchových vod před znečištěním vodami odpadními). Zároveň však tato kritéria spolu velmi úzce 
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souvisejí – míra překročení podmínek povolení bude zpravidla přímo úměrná míře negativního ovlivnění 
jakosti povrchových vod.  
K oběma těmto kritériím správní orgán prvního stupně přihlédl ve svém rozhodnutí zcela jednoznačně a 
správně jako ke kritériím výchozím. Pasáži výslovně věnované úvaze ve smyslu § 118 odst. 2 vodního 
zákona v rozhodnutí správního oránu prvního stupně dominuje právě úvaha vyčíslující míru překročení 
limitů příslušného ukazatele oproti povolení k vypouštění odpadních vod. Tuto úvahu žalobkyně ostatně 
nijak nezpochybňuje. Pokud jde o úvahu o dopadu tohoto překročení na jakost povrchové vody  
v H. potoce, z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně i žalovaného je zřejmé, že míru 
překročení podmínek povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových považoval s ohledem na 
několikanásobné překročení limitů za významnou. S ohledem na to, že správce vodního toku nesleduje 
jeho jakostní parametry, pak vyšel správní orgán prvního stupně při zohlednění druhého kritéria, tj. míry 
ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejího lokálního rozsahu, z toho, že míra ovlivnění 
recipientu je úměrná míře překročení povolených limitů. Tato úvaha je zcela legitimní, neboť jinak by  
v případech, kdy parametry jakosti vody ve vodním toku nejsou správcem toku pravidelně sledovány, 
nebylo možné úvahu o druhém kritériu ustanovení § 118 odst. 2 vodního zákona vůbec vést. Obdobný 
postup žalovaného se stal ostatně v případě žalobkyně již předmětem přezkumu Městského soudu  
v Praze ve věci sp. zn. 6Ca 139/2009, přičemž Městský soud v Praze i v této věci shledal, že odůvodnění 
kritéria míry ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod v případě nesledovaných vodních toků 
poukazem na míru překročení limitů znečištění vypouštěných vod obstojí.  
S ohledem na výše uvedené tedy podle názoru Městského soudu v Praze nelze dospět k závěru, že by 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně trpělo nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů  
v důsledku nezohlednění všech zákonem stanovených kritérií pro uložení pokuty podle ustanovení § 118 
odst. 2 vodního zákona, a že rozhodnutí žalovaného trpí toutéž vadou proto, že tento nedostatek v rámci 
odvolacího řízení nenapravilo.  
Za těchto okolností soud neshledává ani prostoru pro úvahu podle ustanovení § 78 odst. 2 s. ř. s., tedy 
přistoupit k moderaci uložené pokuty. Soud v této souvislosti připomíná, že při přezkoumávání rozhodnutí, 
jímž byla uložena pokuta za správní delikt, nehodnotí spravedlivost pokuty, nýbrž pouze zkoumá, zda byly 
splněny podmínky pro její uložení, zda správní orgán srozumitelně odůvodnil její výši zvolenou ze 
zákonného rozmezí a zda celkově dbal mezí správního uvážení stanovených mu zákonem (srov. např. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2005, č. j. 4 As 47/2004-87). Žalobkyně neuvedla 
žádné jiné konkrétní důvody pro závěr, že pokuta byla uložena v nepřiměřené výši, než žalobní námitky, 
jež byly shledány nedůvodnými. Přihlédne-li soud k tomu, že preventivní úloha postihu nespočívá jen  
v účinku vůči žalobkyni, ale postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných 
zákonných povinností, pak tento účinek může vyvolat jen postih odpovídající významu chráněného zájmu, 
včas a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, 
tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném 
případě by totiž postih delikventa smysl postrádal. Moderační právo soudu upravené v § 78 odst. 2 s. ř. s., 
tj. možnost upustit od potrestání či snížení postihu, má proto místo toliko tam, kde jde o postih zjevně 
nepřiměřený (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2004, č. j. 10 Ca 250/2003-48, 
publikovaný pod č. 560/2005 Sb. NSS). Pokuta uložená ve výši 2 % možného maximálního postihu (resp. 
1 % při zohlednění ustanovení § 123 odst. 1 vodního zákona) se za těchto okolností nejeví zjevně 
nepřiměřenou.  
S ohledem na výše uvedené proto soud žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. 
zamítl. 
(…) 
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BB..  OOcchhrraannaa  oovvzzdduuššíí  
  

63 
 
Ochrana ovzduší: krátkodobá opatření ochrany ovzduší; akční plán ochrany ovzduší 
 
ke směrnici Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší  
ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 
Evropu 
 
 
Směrnice Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 
neumožňují vtělení krátkodobých opatření ochrany ovzduší do jiných nástrojů ochrany ovzduší, 
ale výslovně vyžadují přijetí akčního plánu ochrany ovzduší jako celistvého dokumentu s jasně 
daným obsahem. Teprve co se týče stanovení konkrétních opatření v akčním programu, svědčí 
členským státům určitá míra volnosti.  
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2015, čj. 2 As 48/2015-60) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2015, rozhodnutí č. 3297, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
K námitce stěžovatele, že se krajský soud nezabýval jeho argumenty, že zákonnou povinnost přijmout 
akční plán splnil stěžovatel prostřednictvím jiných koncepčních nástrojů ochrany ovzduší, uvádí Nejvyšší 
správní soud následující. 
Podle § 36 odst. 1 s. ř. s. účastníci mají v řízení rovné postavení. Soud je povinen poskytnout jim stejné 
možnosti k uplatnění jejich práv a poskytnout jim poučení o jejich procesních právech a povinnostech  
v rozsahu nezbytném pro to, aby v řízení neutrpěli újmu. 
Podle konstantní judikatury zdejšího soudu (viz např. rozsudek ze dne 12. 11. 2009, č. j. 1 As 64/2009 - 
153), platí, že „nezohlednění důvodů uvedených ve vyjádření žalovaného k žalobě nemůže být vadou ve 
smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Je to žalobce, kdo určuje rozsah a meze přezkumu napadeného 
rozhodnutí v podobě žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.), a proto nevypořádá-li se soud s argumentací 
žalovaného, pak tím může ovlivnit kvalitu a sílu svého právního názoru, nikoli však zatížit své rozhodnutí 
vadou spočívající v nepřezkoumatelnosti.“ Tento závěr zdejší soud doplnil například v rozsudku ze dne  
29. 4. 2014, č. j. 2 As 23/2014 - 34, ve kterém uvedl, že „správní soud je tak povinen vypořádat se pouze 
s žalobní argumentací; správní orgán musí naopak svou argumentaci, jejíž správnost má krajský soud 
posoudit, vtělit do správního rozhodnutí.“ I přesto, že nemá krajský soud obecně povinnost zabývat se 
námitkami žalovaného ve vyjádření k žalobě, může takové vyjádření ozřejmit přístup správního orgánu  
k řešení sporných otázek, upozornit na nedostatky žaloby a reagovat na tvrzení žalobce. 
V případě žaloby proti nečinnosti nebo nezákonnému zásahu je situace odlišná, protože zde není 
rozhodnutí správního orgánu, které by obsahovalo odůvodnění právních názorů žalovaného, a tyto názory 
nemusí být seznatelné ani jiným způsobem. V rozsudku ze dne 2. 8. 2012, č. j. 4 Ans 1/2012 - 61, k tomu 
Nejvyšší správní soud uvedl, že „jedním z projevů rovného postavení účastníků řízení je právo žalovaného 
vyjádřit se k obsahu žaloby a přednést soudu svou procesní obranu. Význam vyjádření žalovaného k žalobě 
na ochranu proti nečinnosti správního orgánu umocňuje skutečnost, že v mnoha případech půjde o první 
dokument, ve kterém žalovaný předestře svůj názor na projednávanou věc. Tím se „nečinnostní žaloby“ 
odlišují od žalob proti rozhodnutím správních orgánů, kde by mělo být jádro argumentace žalovaného 
obsaženo právě v žalobou napadeném rozhodnutí. Směřuje-li žaloba proti nečinnosti správního orgánu, 
žalovaný často teprve ve vyjádření k žalobě poukáže na důvody, proč dosud rozhodnutí či osvědčení 
nevydal, případně proč se necítí být k tomu povinen. K těmto důvodům by poté soud měl zaujmout své 
stanovisko, aby byla dodržena rovnost účastníků řízení a aby se právo žalovaného na vyjádření k žalobě 
nestalo pouhou formalitou. Nejvyšší správní soud konstatuje, že nevypořádá-li se krajský soud ve svém 
rozsudku, jímž vyhověl žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, s námitkami žalovaného 
obsaženými ve vyjádření k žalobě, poruší tím ustanovení § 36 odst. 1 s. ř. s. Takováto vada řízení ještě 
sama o sobě nemusí vyvolat nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu, neboť nemusí mít za 
následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Chybějící vypořádání zásadních námitek žalovaného však 
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může způsobit, že rozsudek, jímž krajský soud vyhověl žalobě na ochranu proti nečinnosti správního 
orgánu, trpí nedostatkem důvodů rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.“ 
V posuzované věci mohlo být tvrzení stěžovatele, že svoji zákonnou povinnost přijmout akční plán fakticky 
splnil prostřednictvím jiných koncepčních nástrojů, relevantní pro posouzení existence nezákonného 
zásahu. Krajský soud se tímto tvrzením nezabýval a omezil se toliko na závěr, že k přijetí akčního plánu 
nedošlo, přičemž tato povinnost byla výslovně a jednoznačně zakotvena v § 7 odst. 11 zákona č. 86/2002 
Sb. Postup krajského soudu ovšem neměl vliv na zákonnost napadeného rozsudku. 
Předně lze poukázat na skutečnost, že námitky stěžovatele obsažené ve vyjádření k žalobě byly velmi 
obecné. Stěžovatel vyjmenoval výše uvedené přijaté koncepční nástroje s tím, že obsahují rovněž opatření, 
na něž je poukazováno v žalobním návrhu. Vedle toho upozornil na smlouvy uzavřené mezi provozovateli 
zdrojů znečištění a Moravskoslezským krajem, ve kterých se provozovatelé zavázali realizovat regulaci 
prašnosti již v době vyhlášení signálu upozornění, a nikoliv až v době vyhlášení signálu regulace. Na takto 
formulované námitky nemohl krajský soud reagovat jinak než adekvátně obecným způsobem. Teprve 
v kasační stížnosti doplnil stěžovatel některá ustanovení koncepčních nástrojů, která by mohla být 
považována za krátkodobá opatření ve smyslu ust. § 7 odst. 11 zákona č. 86/2002 Sb. 
Podle § 7 odst. 11 zákona č. 86/2002 Sb. pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vypracují krajské 
úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 akční plány obsahující přehled krátkodobých 
opatření. K realizaci opatření uvedených v akčních plánech bude docházet při splnění podmínek 
uvedených v prováděcím právním předpisu. 
Podle § 8 odst. 12 odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb. prováděcí právní předpis stanoví hodnoty zvláštních 
imisních limitů pro znečišťující látky, nebo jejich stanovené skupiny, způsob jejich kontroly včetně metod 
odběru vzorků, měření a dalších technických požadavků, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování 
včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci podle odstavce 3, podmínky vedoucí  
k vyhlášení akčních plánů, strukturu a obsah akčních plánů, zásady vypracování a realizace akčních plánů 
a zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů. 
Výše uvedená povinnost přijmout akční plán vycházela z ustanovení čl. 7 odst. 3 směrnice Rady 96/62/ES 
a následně z ust. čl. 24 směrnice 2008/50/ES. 
Podle čl. 7 odst. 3 směrnice Rady 96/62/ES členské státy vypracují akční plány, v nichž uvedou 
krátkodobá opatření, která mají být přijata v případě rizika překročení mezních hodnot nebo výstražných 
prahových hodnot s cílem snížení tohoto rizika a zkrácení doby trvání takové situace. V některých 
případech mohou uvedené plány stanovit opatření na kontrolu a v nezbytném případě i na pozastavení 
činností, které přispívají k překračování mezních hodnot, včetně provozu motorových vozidel. 
Podle čl. 24 směrnice 2008/50/ES (Krátkodobé akční plány): 1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci 
existuje riziko, že úrovně znečišťujících látek překročí jednu nebo více varovných prahových hodnot 
uvedených v příloze XII, vypracují členské státy akční plány uvádějící opatření, jež mají být v krátkodobém 
horizontu přijata za účelem snížení rizika nebo doby trvání tohoto překročení. Pokud riziko platí pro jednu 
nebo více mezních hodnot nebo cílových hodnot uvedených v přílohách VII, XI a XIV, mohou členské státy 
případně vypracovat tyto krátkodobé akční plány. Pokud však existuje riziko, že bude překročena varovná 
prahová hodnota pro ozon uvedená v oddíle B přílohy XII, vypracují členské státy tyto krátkodobé akční 
plány, pouze pokud podle jejich názoru existuje s ohledem na vnitrostátní zeměpisné, meteorologické a 
hospodářské podmínky významná možnost, že sníží riziko, zkrátí dobu trvání nebo sníží závažnost tohoto 
překročení. Při přípravě tohoto krátkodobého akčního plánu zohlední členské státy rozhodnutí 
2004/279/ES. 2. Krátkodobé akční plány uvedené v odstavci 1 mohou v konkrétních případech stanovit 
účinná opatření pro regulaci a případně i pozastavení činností, které přispívají k riziku překročení 
příslušných mezních či cílových hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto akční plány mohou zahrnovat 
opatření týkající se provozu motorových vozidel, stavebních prací, lodí v kotvištích a využívání 
průmyslových zařízení nebo výrobků a vytápění domácností. V rámci těchto plánů lze rovněž zvážit zvláštní 
kroky zaměřené na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 3. Pokud členské státy vypracují 
krátkodobý akční plán, zpřístupní veřejnosti a příslušným organizacím, jako jsou organizace zaměřené na 
životní prostředí, organizace spotřebitelů, organizace zastupující zájmy citlivých skupin obyvatelstva, jiné 
významné subjekty zaměřené na zdravotní péči a zainteresované odvětvové svazy, jak výsledky svých 
výzkumů ohledně proveditelnosti a obsah konkrétních krátkodobých akčních plánů, tak i informace  
o provádění těchto plánů. 4. Komise poprvé do 11. června 2010 a poté v pravidelných intervalech 
zveřejňuje příklady osvědčených postupů pro vypracovávání krátkodobých akčních plánů, včetně příkladů 
osvědčených postupů na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 
Obecně platí, že členským státům svědčí poměrně široká volnost ve výběru konkrétních nástrojů při 
provádění unijního práva. Článek 288 třetí pododstavec SFEU stanoví, že směrnice je závazná pro každý 
stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků 
se ponechává vnitrostátním orgánům. Pokud směrnice nebo nařízení nestanoví formu a prostředky  
k dosažení konkrétního výsledku, má členský stát v zásadě úplnou volnost ohledně výběru vhodných 
forem a prostředku k dosažení požadovaného výsledku. Při absenci pravidla, které by jasně stanovilo, jaké 
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prostředky musí členský stát použít, je na Komisi, aby v rámci výkonu své dozorové pravomoci prokázala, 
že použité nástroje jsou v rozporu s unijním právem (Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 9. 2005, 
Trestní řízení proti Syuichi Yonemoto, věc C-40/04, bod 58; navazující judikatura v environmentálních 
věcech: rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. 11. 2007, Spolková republika Německo proti Komisi 
Evropských společenství, Věc T-374/04, body 78 – 79, rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 23. 9. 
2009, Estonská republika proti Komisi Evropských společenství, věc T-263/07, body 51 – 52). 
Kromě toho mají význam obecné požadavky na provádění a uplatňování unijního práva, zejména 
nezbytnost dostatečně jasného provedení, zásady efektivity a rovnocennosti, jakož i respektování 
základních práv zakotvených v unijním právu. Není povinností členského státu přejímat unijní právo 
doslovně. Soudní dvůr však již několikrát judikoval, že je v rozporu se závaznou povahou směrnic spoléhat 
se na nezávazné nástroje, například správní praxi nebo vymezení chráněných území nezávaznými mapami 
(Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 8. 1995, Komise Evropských společenství proti Spolkové 
republice Německo, věc C-433/93; rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 2. 2003, Komise Evropských 
společenství proti Belgickému království, věc C-415/01, bod 21). Nicméně tam, kde směrnice ukládá 
vytvoření programu k dosažení obecných cílů směrnice, lze v některých případech za dostatečné 
považovat i uzavření veřejnoprávních smluv mezi státem a soukromými subjekty. Odkázat lze například 
na sdělení Evropské komise o Dohodách o životním prostředí ze dne 27. 11. 1996 [COM (96) 591] nebo 
na doporučení Komise ze dne 9. 12. 1996 o Dohodách o životním prostředí provádějících směrnice 
Společenství [96/733/EC]. Nicméně půjde jen o takové případy, kdy směrnice výslovně předvídají 
možnost uzavření takových dohod (viz bod 2.1 citovaného doporučení Komise: „Where provisions in 
Directives in the field of the environment explicitly allow for implementation by way of Environmental 
Agreements, Member States should observe the following guidelines.“). 
Na jedné straně je tak třeba identifikovat cíle směrnice a na straně druhé prostředky, které směrnice 
ukládá k dosažení těchto cílů. V oblasti ochrany životního prostředí je možné rozlišit směrnice, které 
ukládají povinnost závazného stanovení určitých standardů kvality spolu s určitým kontrolním režimem 
(např. řízení jakosti vod ke koupání upravené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES), 
zavedení obecných institutů environmentální ochrany (např. v oblasti odpovědnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou 
škod na životním prostředí nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní 
ochraně životního prostředí) nebo takové, které požadují zavedení komplexního systému regulace 
směřujícího k dostatečnému režimu právní ochrany (typicky tzv. Naturové směrnice a ze související 
judikatury např. rozsudky Soudního dvora k povinnostem členských států při jejich provádění ve věcech C-
535/07, C‑374/98 nebo C‑44/95). Za účelem dosažení vymezených cílů tak mohou směrnice členské 
státy zavazovat jak k zavedení kvalitativních požadavků ochrany životního prostředí a jejich následnému 
prosazování, tak i k přijetí konkrétní regulace nebo zavedení konkrétních procesních mechanismů. 
Směrnice Rady 96/62/ES a 2008/50/ES jsou případem smíšených směrnic, které vedle stanovení 
mezních a prahových hodnot pro vnější ovzduší vyžadují přijetí zvláštních opatření, která budou směřovat 
k zajištění ochrany ovzduší (podle preambule směrnice Rady 96/62/ES došlo k přijetí směrnice mimo jiné 
i proto, že za účelem splnění obecných cílů této směrnice je potřeba přijmout uvedená zvláštní opatření co 
nejdříve) a která jsou obsažena v konkrétních koncepčních nástrojích. Unijní úprava tak zásadně omezuje 
volnost členských států při výběru formy a způsobu regulace ochrany ovzduší v tom, že jasně stanoví, 
které plány musí členské státy přijmout a jaká opatření musí být jejich obsahem. 
Konkrétně úpravu akčních plánů nelze interpretovat jako pouhé doporučení k dosažení cílů směrnice, ale 
jako stanovení účelu, obsahu i formy normativního aktu, které jsou členské státy za daných podmínek 
povinny vypracovat. K tomu například preambule směrnice 2008/50/ES v bodě 19 uvádí: Je třeba 
vypracovat akční plány určující opatření, která se mají přijmout v krátkodobém horizontu, pokud hrozí 
riziko překročení jedné nebo více varovných prahových hodnot, s cílem snížit toto riziko a zkrátit délku 
jeho trvání. Pokud se riziko týká jedné nebo více mezních hodnot nebo cílových hodnot, členské státy 
mohou případně tyto krátkodobé akční plány vypracovat. Pokud jde o ozon, měly by tyto krátkodobé akční 
plány zohledňovat ustanovení rozhodnutí Komise 2004/279/ES ze dne 19. března 2004 o pokynech pro 
provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES o ozonu ve vnějším ovzduší. 
(…) 
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CC..  OOcchhrraannaa  ppřříírrooddyy  aa  kkrraajjiinnyy  
 

283 
 
I. Rozlišování administrativních nástrojů ochrany ŽP 
II. Účinnost nové právní úpravy na probíhající činnosti 
III. Jednočinný souběh dvou správních deliktů 
IV. Absorpční zásada   
 
k ustanovení § 88 odst. 1 písm. e) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 3 odst. 1 písm. h) nařízení vlády č. 165/2007 Sb., o vymezení Ptačí oblasti 
Heřmanský stav – Odra – Poolší 
k ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Jednotlivé administrativní nástroje ochrany životního prostředí, v konkrétním případě právními 
předpisy vyžadovaný souhlas a stanovisko, slouží k ochraně různých institutů, vzájemně se 
nepodmiňují a stojí vedle sebe. Správní akt posuzující zásah do významného krajinného prvku 
proto nemůže nahradit chybějící souhlas orgánu ochrany přírody ve smyslu § 3 odst. 1 písm. h) 
nařízení vlády.  
 
II. Neobstojí ani argument stěžovatele, že kácení bylo započato dříve, než se nařízení vlády stalo 
účinným. Přesto, že v době zahájení kácení na jaře 2008 stěžovatel pro kácení souhlas 
krajského úřadu nepotřeboval, v mezidobí během období „vegetačního ruchu“ došlo k přijetí 
nové právní úpravy - nařízení vlády a kácení ve dnech 15. až 16. 10. 2008 již proto bylo 
protiprávní. Ostatně, i kdyby žádné mezidobí nebylo, je nepochybné, že ode dne nabytí účinnosti 
nové právní úpravy na činnosti fyzických a právnických osob tato dopadá (alespoň při absenci 
přechodných ustanovení) i na činnosti již probíhající. 
 
III. V posuzovaném případě došlo jednáním stěžovatele ke spáchání jediného skutku. Správní 
orgán postupoval správně, pokud dospěl k závěru, že bylo tímto jedním skutkem naplněno více 
skutkových podstat správních deliktů chránících rozdílné právní zájmy. Jednalo se o tzv. 
jednočinný souběh dvou správních deliktů. 
 
IV. ČIŽP nepostupovala správně, jestliže za jeden skutek neuložila jednu (úhrnnou) pokutu a při 
trestání jednočinného souběhu ve společném řízení použila kumulativní (sčítací) zásadu a nikoli 
zásadu absorpční, zakotvenou v § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Absorpční 
zásada (při stanovení rozhodné sazby, v níž se ukládá sankce za více deliktů s různými sazbami, 
přísnější sankce „pohlcuje“ sankci mírnější) patří mezi obecné zásady trestání soudního i 
správního a uplatní se per analogiam i v řízení o jiných správních deliktech, neboť se tak děje ve 
prospěch obviněného. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2015, čj. 1 As 143/2014 - 52) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Rozhodnutím ze dne 15. 2. 2011 Česká inspekce životního prostředí, (dále jen též „ČIŽP“), uložila žalobci 
pokutu ve výši 300.000 Kč dle § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Správního deliktu se měl žalobce dopustit tím, že ve dnech 
15. 10. až 16. 10. 2008 vykácel 212 kusů dřevin v Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší, aniž by  
k tomuto zásahu byl vydán souhlas příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45e zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
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Týmž rozhodnutím ČIŽP uložila žalobci také pokutu ve výši 200.000 Kč za správní delikt 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 žalobce měl dopustit výše popsaným kácením, kterým 
zasáhl do biotopu čtyř zvláště chráněných druhů živočichů – morčáka velkého, ledňáčka říčního, žluvy 
hajní a strakapouda prostředního, aniž by byla vydána výjimka dle § 56 zákona o ochraně přírody  
a krajiny, čímž došlo k porušení § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Žalovaný v záhlaví specifikovaným rozhodnutím potvrdil rozhodnutí ČIŽP a zamítl odvolání žalobce. 
Proti rozhodnutí podal žalobce žalobu, kde namítal nenaplnění skutkové podstaty dle § 88 odst. 1 písm. 
e) zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž zdůrazňoval, že každé poškození biotopu zvláště 
chráněného živočišného druhu nemusí mít také škodlivý vliv na přirozený vývoj tohoto druhu a  
v posuzovaném případě nebyl škodlivý následek v důsledku jednání žalobce správními orgány prokázán. 
Dále namítal, že nemůže být odpovědný za poškození životního prostředí, pokud se jej dopustil při zvýšené 
opatrnosti a se souhlasem orgánu ochrany přírody. Dle žalobce správní orgány hodnotily důkazy 
nepřípustným způsobem, zejména pokud upřednostňovaly znalecký posudek Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR (dále jen „AOPK“) před ostatními navrhovanými nebo provedenými důkazy. Žalobce namítal, že 
ve vztahu k žádnému ze zvláště chráněných druhů nebylo správními orgány prokázáno, že by se vyskytoval 
na břehu, na němž bylo káceno, že by pokácené stromy představovaly biotop chráněných jedinců, že by 
kácením bylo do tohoto biotopu zasaženo a že by tento zásah bylo možno považovat za škodlivý. 
Rozhodnutí žalovaného označil za nepřezkoumatelné, protože nestanoví míru nebezpečnosti činu pro 
společnost a používá značně zavádějící a neurčité pojmy. Namítal rovněž porušení zásady materiální 
pravdy. Tvrdil, že nařízení vlády č. 165/2007 Sb., o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší 
(dále jen „nařízení vlády“), bylo použito retroaktivně. Argumentoval, že ze zákona č. 218/2004 Sb., kterým 
se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2004 Sb.“), plyne, že nebyl povinen opatřit si ke kácení 
povolení krajského úřadu. 
Městský soud neshledal žádnou z žalobních námitek důvodnou a v záhlaví specifikovaným rozsudkem 
proto žalobu zamítl. Stran naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. e) zákona 
o ochraně přírody a krajiny se zabýval otázkou, zda jednáním žalobce došlo ke škodlivému zásahu do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Dospěl k závěru, že zásahem do přirozeného vývoje je  
i zásah do biotopu těchto živočichů. Namítanou zvýšenou předběžnou opatrnost i skutečnost, že městský 
úřad neupozornil stěžovatele na další povinnosti, označil ve vztahu ke vzniku odpovědnosti za správní 
delikt za irelevantní. Ve vztahu k hodnocení důkazů pak uvedl, že skutečnost, že znaleckému posudku 
AOPK přiznal správní orgán vyšší důkazní hodnotu, sama o sobě neimplikuje nepřípustné hodnocení 
důkazů. S materiály navrženými žalobcem se dle soudu správní orgán řádně vypořádal. S ohledem na 
dostatečný a srozumitelný rozsah a obsah odůvodnění označil jako nedůvodnou i námitku 
nepřezkoumatelnosti. K tvrzenému porušení zásady materiální pravdy konstatoval, že skutkový stav,  
o němž nejsou důvodné pochybnosti, byl dle jeho názoru spolehlivě zjištěn. Jako od základu chybnou pak 
hodnotil městský soud argumentaci žalobce ve vztahu k zákonu č. 218/2004 Sb. Přechodná ustanovení 
obsažená v tomto právním předpisu na posuzovanou věc nikterak nedopadají a nemají za následek, že by 
se na žalobce nevztahovala povinnost požádat o vydání výjimky ze zákazu dle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny či povinnost opatřit si k provádění zásahu do břehů a břehových porostů souhlas 
krajského úřadu dle § 3 odst. 1 písm. g) nařízení vlády. 
 
Obsah kasační stížnosti 
Ve včasné kasační stížnosti žalobce (dále jen „stěžovatel“) namítá, že se krajský soud dostatečně 
nevypořádal se skutečností, že nebyla naplněna skutková podstata pro uložení pokuty dle ustanovení  
§ 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny. Uvedené ustanovení umožňuje uložit pokutu za 
zásah do ptačí oblasti bez příslušného povolení. Skutková podstata nebyla naplněna ani v případě § 88 
odst. 1 písm. e), neboť dle tohoto ustanovení se uloží pokuta v případě, že někdo 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. 
Tuto námitku stěžovatel opírá o skutečnost, že v době zahájení kácení měl potřebné povolení, jímž bylo 
závazné stanovisko Městského úřadu v Bohumíně č. j. ŽPS/2007/2115/4/Ja ze dne 28. 12. 2007.  
V souvislosti s ním má stěžovatel za to, že městský soud nesprávně posoudil, že není výsledkem správního 
řízení. Dle stěžovatele výše uvedené stanovisko je správním rozhodnutím, protože obsahuje všechny 
náležitosti: výrok, odůvodnění a poučení. Stěžovatel tedy měl v době zahájení záměru veškerá zákony 
požadovaná povolení, a proto domnělý škodlivý zásah nemohl být nedovolený. 
Stěžovatel zdůrazňuje, že v době nabytí účinnosti nařízení vlády žádný záměr nezahajoval, nýbrž 
pokračoval v již dříve započatém kácení, k němuž získal veškerá potřebná povolení. Má za to, že 
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postupoval dle právních předpisů účinných v době zahájení záměru. Míní, že neprovádění prací v době 
vegetačního klidu není právně relevantní. Nedošlo k přerušení provádění záměru, ale pouze k neprovádění 
samotných prací v důsledku vnějších okolností. Proto se domnívá, že správní orgány dospěly  
k nesprávnému závěru, pokud kácení na podzim roku 2008 hodnotily jako započetí nového záměru. Má  
v tomto ohledu za to, že na jeho jednání je nutno pohlížet jako na jeden skutek. 
Dle stěžovatele městský soud nesprávně vyhodnotil závažnost jednání jako vysokou. V případě postihu za 
jiný správní delikt je dle stěžovatele nutné posuzovat formální porušení zákona i se zřetelem k vnitřnímu 
obsahu či dopadu na chráněný objekt (ochranu přírody) za situace, kdy zákonná povinnost správce toku je 
rovněž činností, která k ochraně přírody přispívá. Je toho názoru, že obecný princip trestání, dle něhož 
jednání není protiprávní, jestliže jím byl odvrácen závažnější následek bezprostředně hrozícím zájmům 
rovněž chráněným zákony, se uplatní i v případě správního trestání, bez absence konkrétní úpravy 
okolností vylučujících protiprávnost. 
Dále stěžovatel tvrdí, že žádný z dosud rozhodujících orgánů neprokázal, že by jednání stěžovatele vedlo 
ke škodlivému následku. Městský soud žalobní námitku označil jako nedůvodnou, aniž by uvedl, jak  
k tomuto závěru dospěl. Dle stěžovatele zásah do biotopu nemusí být vždy škodlivý, může být i prospěšný 
či neutrální. Protože zvláště chráněné druhy živočichů nebyly v tomto případě ohroženy na existenci, 
nedošlo ke škodlivému zásahu. Důkazem je jejich přetrvávající výskyt na území. 
Stěžovatel je toho názoru, že městský soud nesprávně posoudil otázku aplikace přechodných ustanovení 
zákona č. 218/2004 Sb., dle nichž se správní řízení zahájená dle zákona o ochraně přírody a krajiny ve 
vztahu k novelizovaným částem zákona dokončí dle dosavadního znění. Toto ustanovení se s ohledem na 
absenci ustanovení upravujícího otázku dokončení již prováděných záměrů v nařízení vlády mělo dle 
stěžovatele použít. 
Poslední kasační námitka se vztahuje k § 3 dost. 2 nařízení vlády, v němž je vymezen rozsah činností, pro 
které není nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Dle stěžovatele je nedostatkem, že v tomto 
ustanovení nejsou zapracovány upravené vodní toky, jež jsou vodními díly ve smyslu § 55 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“). Uvádí, že 
účelem nařízení vlády je vymezení ptačí oblasti se zvýšenou ochranou území. K tomuto napomáhá 
plněním svých povinností vyplývajících zejména z § 4 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích (dále 
jen „zákon o povodích“), také stěžovatel - správce toku. K plnění povinnosti uložených vodním zákonem by 
proto měl disponovat stejnými oprávněními jako ostatní státní orgány a organizace, po nichž je vyžadován 
výkon státní správy a na něž stát přenesl výkon správy svého majetku (upraveného vodního toku), a to tím 
spíše, že státní podniky tohoto druhu (Povodí) vznikly dle zákona o povodích právě k tomuto účelu. 
Městský soud proto dle stěžovatele měl dbát především naplnění účelu nařízení vlády a dle stěžovatele 
neúplný § 3 odst. 2 nařízení vlády měl proto vyložit extenzivně, tedy tak, že by mezi výjimky zahrnul  
i upravené vodní toky uvedené v § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona. 
 
Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti 
Žalovaný ve svém vyjádření zdůrazňuje, že trvá na zákonnosti i věcné správnosti svého rozhodnutí stejně 
jako prvoinstančního rozhodnutí. Kasační stížnost žalovaný shledává věcně nedůvodnou a uvádí, že se 
s řadou v ní obsažených tvrzení (zejména ve vztahu k nenaplnění skutkové podstaty a k nesprávnému 
posouzení přechodného ustanovení zákona č. 218/2004 Sb.) již vypořádal v odůvodnění svého rozhodnutí 
o odvolání či ve svém vyjádření k žalobě. 
 
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Kasační stížnost není důvodná. 
Námitky ve vztahu k § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny 
Dle tohoto ustanovení orgán ochrany přírody „uloží pokutu až do výše 2.000.000 Kč právnické osobě nebo 
fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že vykonává 
ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo 
ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany 
přírody, bez tohoto souhlasu.“ 
Podle § 3 odst. 1 písm. h) nařízení vlády „jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze v ptačí 
oblasti, mimo současně zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí, provádět činnosti vykonávané 
správci vodních toků při zásazích do břehů a břehových porostů.“ Dle odst. 2 tohoto ustanovení souhlas 
příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k činnosti dle odst. 1 písm. h), „jestliže byly tyto činnosti 
oznámeny nejméně 20 dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody.“ 
Stěžovatel má za to, že v době kácení, za něž mu byla ČIŽP udělena pokuta, disponoval povolením - 
závazným stanoviskem k zásahu do významného krajinného prvku pro účely provádění údržby vodního 
toku Odra, vydaným Městským úřadem Bohumín dne 28. 12. 2007. 
K přesvědčení stěžovatele, že závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín je správním rozhodnutím, 
Nejvyšší správní soud odkazuje na závěry vyslovené rozšířeným senátem tohoto soudu v rozsudku ze dne 
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23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009 - 113, že „institut závazného stanoviska je tedy možné nalézt jak ve formě 
(standardního) správního rozhodnutí ve smyslu § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu - pozn. 
Nejvyššího správního soudu], tak i (v jiné podobě) dle § 149 téhož zákona. Přitom podstatným pro 
rozlišení, v jaké formě má být závazné stanovisko vydáno, je, zda se v dané věci jedná o rozhodnutí 
konečné (jediné, finální, apod.), nebo slouží teprve jako podklad pro vydání takového rozhodnutí.“  
V posuzovaném případě orgán ochrany přírody vydával dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 
závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. Zamýšleným zásahem bylo kácení dřevin 
při úpravě břehových porostů, které dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody podléhá tzv. oznamovacímu 
režimu, a není pro něj nutné povolení orgánu ochrany přírody. Lze proto přisvědčit stěžovateli, že závazné 
stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je samostatným rozhodnutím ve smyslu  
§ 67 správního řádu. 
Platnost ani povaha stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku však nebyla v řízeních před 
správními orgány zpochybňována. Stěžovateli byla udělena pokuta z důvodu chybějícího souhlasu dle § 3 
odst. 1 písm. g) nařízení vlády. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že jednotlivé administrativní nástroje 
ochrany životního prostředí, v konkrétním případě právními předpisy vyžadovaný souhlas a stanovisko, 
slouží k ochraně různých institutů, vzájemně se nepodmiňují a stojí vedle sebe. Správní akt posuzující 
zásah do významného krajinného prvku proto nemůže nahradit chybějící souhlas orgánu ochrany přírody 
ve smyslu § 3 odst. 1 písm. h) nařízení vlády. Tato skutečnost ostatně musí být stěžovateli, jakožto 
subjektu dlouhodobě se zabývajícímu nejen problematikou vodoprávní, ale i dalšími oblastmi právní 
úpravy souvisejícími se správou povodí, dobře známa. 
Nadto Městský úřad v Bohumíně nebyl k vydání souhlasu příslušný. Dle § 77a odst. 4 písm. m) zákona  
o ochraně přírody a krajiny je k vydání souhlasu k činnostem v ptačích oblastech dle §45e odst. 2 věcně 
příslušným orgánem krajský úřad. 
Neobstojí ani argument stěžovatele, že kácení bylo započato dříve, než se nařízení vlády stalo účinným. 
Přesto, že v době zahájení kácení na jaře 2008 stěžovatel pro kácení souhlas krajského úřadu 
nepotřeboval, v mezidobí během období „vegetačního ruchu“ došlo k přijetí nové právní úpravy - nařízení 
vlády a kácení ve dnech 15. až 16. 10. 2008 již proto bylo protiprávní. Ostatně, i kdyby žádné mezidobí 
nebylo, je nepochybné, že ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy na činnosti fyzických a právnických 
osob tato dopadá (alespoň při absenci přechodných ustanovení) i na činnosti již probíhající. Okamžikem 
nabytí účinnosti nařízení vlády tak bylo pro provádění zásahu nezbytné opatřit si souhlas krajského úřadu 
k provádění činnosti vykonávané správcem vodního toku při zásazích do břehových porostů i pro zásah, 
jehož zahájení spadá do doby před nabytím účinnosti tohoto nařízení. 
Námitka stěžovatele, že s ohledem na absenci přechodných ustanovení v nařízení vlády, která by 
upravovala již probíhající záměry, se měla podpůrně použít přechodná ustanovení obsažená v zákoně  
č. 218/2004 Sb., je nedůvodná. Dle čl. II. bodu 2. zákona č. 218/2004 Sb. „řízení zahájená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.“ Žalovaný zcela případně 
uvedl, že za „řízení“ je zde považován postup orgánů ochrany přírody, nikoli výkon určité konkrétní 
činnosti. 
Vzhledem k závěrům o formě vydaného závazného stanoviska nelze souhlasit s dílčím konstatováním 
městského soudu, který uvedl, že jeho vydání není výsledkem správního řízení. To však nic nemění na 
správnosti jeho závěru, dle něhož je argumentace stěžovatele chybná a výše citované přechodné 
ustanovení nemá žádný vliv na povinnost obstarat si potřebný souhlas. 
Namítá- li stěžovatel, že § 3 odst. 2 nařízení vlády měl být vykládán extenzivně a mezi výjimky by měly být 
zahrnuty i upravené vodní toky ve smyslu § 55 vodního zákona, je nutno tuto námitku s ohledem na 
skutečnost, že nebyla uplatněna v žalobě, ale až v kasační stížnosti, označit za nepřípustnou ve smyslu  
§ 104 odst. 4 s. ř. s. I přes závěr o její nepřípustnosti Nejvyšší správní soud na okraj poznamenává, že  
s ohledem na postavení stěžovatele, který sám zdůrazňuje, že je odbornou institucí a uskutečňováním 
svých povinností pomáhá naplnit účel nařízení vlády, se jedná o námitku zcela nemístnou. 
Námitky ve vztahu k § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny 
Stěžovatel namítal rovněž nenaplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. e), dle 
něhož „orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1.000.000 korun právnické 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.“ 
Nejvyšší správní soud odkazuje na své výše uvedené závěry a opětovně zdůrazňuje, že vydané stanovisko 
městského úřadu nemůže nahradit absentující výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů 
dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, k jejímuž vydání je dle § 77a odst. 5 písm. h) zákona  
o ochraně přírody a krajiny příslušný krajský úřad. S ohledem na to, že výjimka ze zákazu u zvláště 
chráněných živočichů vydána nebyla, jednalo se o nedovolený zásah. 
Pojem škodlivý následek nelze zaměňovat s materiální škodou. Škodlivý následek tkví v porušení či 
ohrožení právem chráněného zájmu. V posuzovaném případě je třeba vycházet z § 50 zákona o ochraně 
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přírody a krajiny, který upravuje základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů. Dle odstavce 2 
tohoto ustanovení „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.“ 
Městský soud zcela správně vyložil, že za činnost vedoucí ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje lze 
nepochybně považovat i změnu biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Své úvahy řádně odůvodnil a 
nelze proto souhlasit s tvrzením stěžovatele, dle něhož městský soud žalobní námitku označil za 
nedůvodnou, aniž by tento závěr odůvodnil. 
Poslední kasační námitkou bylo tvrzení, že dle obecného principu trestání není jednání protiprávní, jestliže 
jím byl odvracen závažnější následek bezprostředně hrozící zájmům rovněž chráněným právními předpisy. 
Jedná se o princip, který se dle stěžovatele uplatní i v případě absence úpravy okolností vylučujících 
protiprávnost. Tuto námitku má Nejvyšší správní soud za nepřípustnou ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s., 
neboť nebyla uplatněna v žalobě, ale až v kasační stížnosti. Stěžovatel navíc ani neuvádí, jaké konkrétní 
bezprostředně hrozící nebezpečí mělo být jeho zásahem odvraceno. 
K otázce vad, k nimž musí Nejvyšší správní soud přihlédnout z úřední povinnosti 
Nad rámec kasačních námitek se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou existence vad, k nimž by měl 
přihlédnout ex officio. Kromě zákonných výjimek z dispoziční zásady posuzoval rovněž výjimky dovozené 
judikaturou, a to zejména otázku aplikace ústavních principů, jež Nejvyšší správní soud zohlední i bez 
námitky. 
V posuzovaném případě došlo jednáním stěžovatele ke spáchání jediného skutku. Správní orgán 
postupoval správně, pokud dospěl k závěru, že bylo tímto jedním skutkem naplněno více skutkových 
podstat správních deliktů chránících rozdílné právní zájmy. Jednalo se o tzv. jednočinný souběh dvou 
správních deliktů. Obvinění z těchto deliktů bylo předmětem jediného řízení, které vyústilo ve vydání 
prvostupňového rozhodnutí, jímž ČIŽP ovšem uložila stěžovateli dvěma výroky dvě pokuty. O porušení 
zásady ne bis in idem zakotvené v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod či čl. 4 Protokolu č. 7  
k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se v daném případě nejedná. Aplikace těchto 
ustanovení by byla na místě pouze tehdy, proběhlo-li by postupně více samostatných řízení, jinými slovy 
pokud by bylo o témže skutku vedeno nové řízení, které by pak vyústilo do nového rozhodnutí, ačkoliv by 
existovalo předešlé pravomocné rozhodnutí o tomtéž (viz rozsudek velkého senátu ESLP ve věci 
Zolotukhin proti Rusku, 10. 2. 2009, stížnost č. 14939/03, § 82-84). 
Nejvyšší správní soud podotýká, že ČIŽP nepostupovala správně, jestliže za jeden skutek neuložila jednu 
(úhrnnou) pokutu a při trestání jednočinného souběhu ve společném řízení použila kumulativní (sčítací) 
zásadu a nikoli zásadu absorpční, zakotvenou v § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
Absorpční zásada (při stanovení rozhodné sazby, v níž se ukládá sankce za více deliktů s různými sazbami, 
přísnější sankce „pohlcuje“ sankci mírnější) patří mezi obecné zásady trestání soudního i správního a 
uplatní se per analogiam i v řízení o jiných správních deliktech, neboť se tak děje ve prospěch obviněného. 
Na tom se shoduje jak nauka správního práva (za všechny např. Prášková, H. in Hendrych, D.: Správní 
právo obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 420) tak i judikatura správních soudů (srov. 
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 1995, č. j. 6 A 216/93 - 34, či rozsudky Nejvyššího 
správního soudu ze dne 12. 12. 2003, č. j. 5 A 98/2001 - 36, ze dne 22. 9. 2005, č. j. 6 As 57/2004 - 54 
a ze dne 23. 2. 2006, č. j. 6 As 17/2005 - 51). Použití kumulativní zásady mohlo v daném případě vést  
k uložení přísnější sankce, než by tomu bylo v případě správného analogického použití absorpční zásady. 
Nejde však o „dvojí trestání“ za týž skutek jako výsledek dvou po sobě jdoucích řízení o témže, nýbrž 
nezákonný postup při ukládání sankce v řízení jediném. 
S ohledem na dispoziční zásadu, kterou je řízení o kasační stížnosti ovládáno (§ 109 s. ř. s.), bylo na 
stěžovateli, aby nepoužití absorpční zásady namítl. Bez toho nemohl Nejvyšší správní soud tuto vadu 
zohlednit. Jak již uvedl v rozsudku ze dne 23. 2. 2011, č. j. 1 As 87/2010 - 108, „vzhledem k tomu, že 
stěžovatel v posuzovaném případě námitku nerespektování zásady absorpční v žalobě ani v kasační 
stížnosti nevznesl, Nejvyšší správní soud nebyl oprávněn hodnotit (§ 109 odst. 3 s. ř. s.), zda nedodržení 
této zásady v řízení před správními orgány mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí o uložení pokuty, 
nehledě na to, že součet uložených sankcí nepřesáhl zákonnou sazbu pro nejpřísněji postižitelný správní 
delikt.“ 
S ohledem na výše uvedené tedy Nejvyšší správní soud neshledal vady, k nimž by měl přihlédnout nad 
rámec námitek stěžovatele. 
 
Závěr 
Nejvyšší správní soud shledal námitky stěžovatele nedůvodnými. Jelikož v řízení nevyšly najevo ani žádné 
vady, k nimž musí kasační soud přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.), zamítl kasační stížnost 
jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.). 
(…) 
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284 
 
I. Řízení o druhové výjimce ve vztahu k procesu EIA a SEA 
II. Zkoumání jiných variant trasy dálnice 
III. Stanovisko EIA jako podklad rozhodnutí 
IV. Přezkum stanoviska EIA v řízení o druhové výjimce 
V. Požadavky na uložené podmínky druhové výjimky   
 
k ustanovení § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 a 2 a § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění v rozhodné době 
 

 
I. Stejně jako ve stavebním řízení, ani v řízení dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny není 
prostor pro zkoumání jiných variant trasy, neboť námitky ve vztahu k výsledkům procesu SEA lze 
uplatňovat v průběhu územního plánování, případně v návrhu na zrušení příslušné územně 
plánovací dokumentace, a námitky ve vztahu k výsledkům procesu EIA pak mají své místo v 
územním řízení, resp. v žalobě proti vydanému územnímu rozhodnutí.  
 
II. Stanovisko EIA v relevantním rozsahu je podkladem pro rozhodování orgánu ochrany a přírody 
a krajiny, možnosti jeho přezkumu v rámci žaloby proti rozhodnutí o výjimce podle ustanovení § 
56 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou však výrazně omezeny. 
 
III. Přezkum stanoviska EIA v rámci daného řízení by se tudíž mohl týkat pouze podmínek 
stanoviska EIA majících bezprostřední vztah k rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona o 
ochraně přírody a krajiny, případně procesního postupu vedoucího k vydání stanoviska EIA, 
v jehož důsledku byly takové podmínky dle žalobních tvrzení vadně formulovány. 
 
IV. Stanovisko EIA je v rozsahu podmínek týkajících se ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů podkladem pro rozhodnutí o povolení výjimky podle ustanovení § 56 zákona  
o ochraně přírody a krajiny a mělo by proto být součástí správního spisu. Jestliže tomu tak 
nebylo, bylo řízení před správním orgánem zatíženo vadou, avšak s ohledem na konkrétní 
okolnosti věci nikoli takovou, která by měla vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí. 
Předmětné stanovisko EIA totiž bylo bez pochyby všem zúčastněným subjektům (tj. jak Správě 
CHKO ČS a žalovanému, tak i stěžovateli) dostatečně známo. 
 
V. Uložené podmínky tak lze považovat za dostatečně přesné a odpovídající účelu, kterého mají 
dosáhnout. Účast biologického dozoru stavby, jakožto garanta jejich důsledného dodržení, nelze 
marginalizovat. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2015, čj. 5 As 54/2013 - 78) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 7. 2010, č. j. 45225/ENV/10, 1093/530/10, zamítl odvolání žalobce a 
potvrdil rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Správa CHKO ČS“) ze dne 
9. 3. 2010, sp. zn. SR/0054/CS/09, kterým byla udělena výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ze 
základních podmínek ochrany a ze zákazů uvedených v § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny pro stavbu dálnice D8 v úseku Lovosice - Řehlovice, a to:  
I. za účelem zásahu do biotopu silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů živočichů (zmije obecná, 
mlok skvrnitý, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka hladká) a  
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II. za účelem pěstování druhu jeřáb český, s tím, že výjimka se vztahuje na úsek stavby: Sad pod Lovošem 
(km 50,5 – 51,75); údolí u Chotiměři (km 54,0 – 54,5); údolí u Radejčína (km 58,5 – 59,0); překlenutí 
Záhořského potoka (km 60,7 – 61,2); překlenutí Žimského potoka (km 62,7 – 63,0) na území Chráněné 
krajinné oblasti České středohoří (dále jen „CHKO ČS“).  
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Městského soudu v Praze, přičemž navrhl, aby 
městský soud zrušil vedle rozhodnutí žalovaného a rozhodnutí Správy CHKO ČS také Stanovisko EIA ze 
dne 15. 11. 1996, č. j. 400/3144/1618/OPVŽP/96 e. o. (dále jen „stanovisko EIA“). Rozsudkem ze dne  
27. 3. 2013, č. j. 10 A 211/2010 - 129, městský soud žalobu v části směřující proti rozhodnutí žalovaného 
zamítl a v části směřující proti stanovisku EIA odmítl.  
K námitkám poukazujícím na nezákonnost stanoviska EIA, respektive nezákonnost procesu, který vydání 
tohoto stanoviska předcházel, městský soud uvedl, že tyto námitky nebyly shledány důvodnými již  
v rozsudku městského soudu ze dne 12. 1. 2009, č. j. 7 Ca 99/2006 - 65, kterým bylo zrušeno předchozí 
rozhodnutí o udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí ze dne 5. 3. 2003 změněné rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 14. 2. 
2006). S odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 
6/2011 - 347, rozsudek ze dne 8. 9. 2011, č. j. 1 As 83/2011 - 565, a rozsudek ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 
As 8/2010 - 323, všechny dostupné na www.nssoud.cz) městský soud doplnil, že námitka nezákonnosti 
stanoviska EIA je námitkou, kterou je třeba uplatnit v územním řízení. V dalších řízeních k této námitce 
přihlédnout nelze, a to ani v řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Rozhodnutí o udělení výjimky je podle městského soudu navíc pouze podkladem pro navazující stavební 
řízení, není tedy samo o sobě rozhodnutím o povolení záměru, ale je pouze jedním z řetězících se aktů.  
Městský soud se dále zabýval otázkou, zda žalobou napadené rozhodnutí respektuje předchozí závazný 
právní názor soudu, jehož podstatou byla úvaha, že i v řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny 
je třeba posuzovat, zda jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Zdůraznil však, 
že tento závazný právní názor byl následnou judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudkem ze dne 
23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 - 323, www.nssoud.cz) překonán, a proto žalobou napadené rozhodnutí 
nemůže trpět nezákonností ohledně úvahy o převažujícím veřejném zájmu. Městský soud navíc upozornil 
na to, že po vydání původních rozhodnutí o výjimkách (posléze zrušených) došlo v mezidobí k realizaci 
dílčích staveb, a tedy na celé trase dálnice D8 zůstává již jen několik málo úseků bez skrývky ornice, 
fakticky shodných s těmi, pro které bylo požadováno udělení nové výjimky. Správní orgány tudíž při vydání 
nyní přezkoumávaných rozhodnutí nutně vycházely ze skutkového stavu v době jejich rozhodování, tedy 
podle aktuálního stavu zjištěného „Inventarizačním průzkumem trasy dálnice D8 – stavba 0805 Lovosice 
– Řehlovice“, provedeným v červenci 2009 a zpracovaným prof. RNDr. V. B., CSc. V souladu s tímto 
podkladem, který je součástí správního spisu, provedla Správa CHKO ČS v rozhodnutí vyhodnocení výskytu 
jednotlivých druhů živočichů ve vztahu ke konkrétnímu úseku a následně se vypořádala s připomínkami 
žalobce, které v řízení uplatnil.  
Městský soud dále neshledal důvodnou námitku žalobce, že při udělení výjimky podle § 56 zákona  
o ochraně přírody a krajiny nebyla zohledněna podmínka stanoviska EIA č. A33 (záchranný biologický 
průzkum před zahájením skrývkových prací, zejména v úseku pod Lovošem). Tato podmínka byla podle 
městského soudu zahrnuta v podmínkách žalobou napadeného rozhodnutí. Též podmínka č. B2 
stanoviska EIA, ač jde o podmínku vztahující se k fázi výstavby, je promítnuta do podmínek k rozhodnutí  
o výjimce, neboť je v nich uložen transfer živočichů a biologický dohled zřízení náhradních stanovišť 
(podmínky č. 1 – 7 rozhodnutí správy CHKO ČS).  
Městský soud neshledal důvodnými ani námitky brojící proti jednotlivým podmínkám uvedeným  
v rozhodnutí Správy CHKO ČS a ztotožnil se s argumenty obsaženými v rozhodnutí žalovaného, které 
považoval za logické. Dodal, že v současné fázi rozestavěnosti stavby (zejména vzhledem k ekologickým 
pastem v jejím okolí) nelze u půlkilometrových či kratších úseků požadovat oddalování transferů na dobu 
výrazně zasahující do prostupu prací. Určení přesného umístění nových stanovišť plazů po jejich transferu 
je dle městského soudu nutno volit dle podmínek aktuálních v době transferu a postačuje proto určení 
vzdálenosti od budoucí stavby. Ostatně již v průběhu předchozího řízení byly vhodné plochy vytipovány 
(svahy kopce Lovoš) a v podmínkách je zajištěno, že konkrétní místa budou určena odborně způsobilou 
osobou. Obdobně je tomu tak, pokud jde o výsadbu jeřábu českého. Pokud v souvislosti s výsadbou jeřábu 
českého žalobce namítal, že mu nebylo mezi podklady doručeno vyjádření firmy Narcis Slatina s. r. o., 
konstatoval městský soud, že pro tuto vadu spočívající v porušení § 36 odst. 3 správního řádu nelze 
žalobou napadené rozhodnutí zrušit, protože tato vada neměla vliv na jeho zákonnost, neboť sám žalobce 
uvedl, že za předpokladu, že by toto vyjádření obdržel, nepovažoval by podmínku č. 6 rozhodnutí CHKO ČS 
za nejasnou. 
(…) 
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Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
 
Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných 
důvodů, přičemž zkoumal, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední 
povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
Námitka týkající se nezákonnosti stanoviska SEA a EIA 
Základem této stěžovatelovy námitky, kterou se stěžovatel vrací dle jeho přesvědčení k nezákonně a 
nesprávně vybrané variantě záměru, je nesouhlas s judikaturou prvního senátu Nejvyššího správního 
soudu, o kterou se v rozhodované věci opřel i městský soud a která v jednotlivých věcech týkajících se 
stavebních povolení na dílčí úseky dálnice D8-0805 (například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 6/2011 – 347, publikovaný pod č. 2368/2011 Sb. NSS, ze dne 8. 9. 2011, č. j. 1 
As 83/2011 – 565, ze dne 23. 1. 2013, č. j. 1 As 119/2012 – 86 a ze dne 23. 1. 2013, č. j. 1 As 
164/2012 – 54, všechny dostupné na www.nssoud.cz) dospěla k závěru, že námitky proti stanovisku  
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) a procesu posouzení vlivů koncepce (například územně 
plánovací dokumentace) na životní prostředí (SEA), jejichž cílem je zpochybnit výběr konkrétní trasy 
dálnice, je třeba uplatnit v územním řízení, neboť v něm se rozhoduje o umístění stavby, přičemž ve 
stavebním řízení se k těmto námitkám nepřihlíží. Je třeba říci, že první senát na těchto svých závěrech 
setrval i ve svém nejnovějším rozhodnutí, totiž v rozsudku ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 176/2012 – 140, 
www.nssoud.cz, ve kterém byl první senát konfrontován s obdobnými argumenty proti své dosavadní 
judikatuře, které vznáší rovněž stěžovatel v nyní posuzované věci. Se závěry obsaženými zejména  
v odstavcích 28 – 37 uvedeného rozsudku se Nejvyšší správní soud ztotožňuje i v nyní rozhodované věci a 
pro stručnost na ně odkazuje.  
Stejně jako ve stavebním řízení, ani v řízení dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny není prostor pro 
zkoumání jiných variant trasy, neboť námitky ve vztahu k výsledkům procesu SEA lze uplatňovat  
v průběhu územního plánování, případně v návrhu na zrušení příslušné územně plánovací dokumentace, a 
námitky ve vztahu k výsledkům procesu EIA pak mají své místo v územním řízení, resp. v žalobě proti 
vydanému územnímu rozhodnutí. I tento závěr již v judikatuře Nejvyššího správního soudu zazněl, 
konkrétně v rozsudku ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323, www.nssoud.cz, ve kterém se uvádí: 
„Stanovení konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem územního řízení. Její posouzení ze strany správních 
orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti územnímu rozhodnutí. Přesně 
tímto způsobem ostatně žalobce postupoval, uplatnil námitky proti procesu SEA a stanovisku EIA  
v územním řízení a žalobě proti územnímu rozhodnutí. Porovnáváním několika možných variant či 
koridorů dálnice se má odehrávat před vydáním stanoviska SEA; po jeho vydání, jehož obsahem je 
doporučení či výběr jedné z několika možností, se pak pracuje s vybranou variantou. Stanovisko EIA je  
v prvé řadě podkladem pro územní řízení, v něm se také rozhoduje o umístění stavby na přesně určené 
pozemky (§ 4 odst. 1 písm. c/ vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona, shodně § 9 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření). Stanovení konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem 
územního řízení a její posouzení ze strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze 
v souvislosti s žalobou proti územnímu rozhodnutí. Lze tedy uzavřít, že v řízení o povolení výjimky podle  
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb. se nelze vracet k procesu EIA (SEA).“ Tímto rozsudkem správně 
argumentoval i městský soud, který si byl vědom toho, že musí korigovat své předchozí závěry učiněné  
v rozsudku ze dne 12. 1. 2009, č. j. 7 Ca 99/2006 – 65, kterým zrušil předchozí výjimku podle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Citovaným rozsudkem totiž Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek 
Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2009, č. j. 7 Ca 162/2008 – 173, který do značné míry z rozsudku 
městského soudu ze dne 12. 1. 2009, č. j. 7 Ca 99/2006 – 65, vycházel.  
Na posuzovanou věc lze přiměřeně vztáhnout rovněž závěry (byť vyslovené ve vztahu k § 43 zákona  
o ochraně přírody a krajiny) rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2009, č. j. 1 As 111/2008 
– 363, www.nssoud.cz, dle něhož „nemají žalobci pravdu v tom, že zhodnotit, zda veřejný zájem na 
výstavbě dálnice výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody ve smyslu § 26 odst. 1 zákona  
č. 114/1992 Sb., není možné bez současného porovnávání několika možných variant či koridorů dálnice. 
Toto srovnávání se má odehrávat před vydáním stanoviska SEA; po vydání stanoviska SEA, jehož obsahem 
je doporučení či výběr jedné z několika možností, se pak pracuje již jen s jednou variantou (resp. zde se 
dvěma variantami téhož koridoru), a na tom není nic závadného. (Stanovisko SEA by pochopitelně mělo 
být vydáno v souladu se zákonem, což zahrnuje i respektování práv veřejnosti, a výtku v tomto směru 
krajský soud dosud nevyvrátil). Ve fázi poměřování dvou zmíněných veřejných zájmů se již nezvažuje, jaká 
z variant dálnice by byla – v souhrnu nejrůznějších hledisek – nejvhodnější, neboť toto srovnávání již 
proběhlo; posuzuje se už jen to, zda by měl standardně vyžadovaný zájem na ochraně přírody ve zvláště 
chráněných územích ustoupit konkrétní variantě dálnice (která už v předchozí fázi prošla „předvýběrem“  
z více variant)“.  
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Tedy poté, co bylo příslušnými orgány rozhodnuto o výběru varianty dálnice D8, nelze po orgánu ochrany 
přírody v řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny požadovat, aby se znovu vracel o krok zpět a 
vedle varianty trasy, s níž přichází žadatel o výjimku, zkoumal i to, jaký dopad na zvláště chráněné druhy 
by měly i varianty jiné, v předchozích procesech již „vyloučené“. Tím by se popírala logická návaznost 
jednotlivých kroků a procesy SEA a EIA by ztrácely smysl, pokud by jejich výsledek neměl být závazný pro 
další postupy. Tyto úvahy by se též odehrávaly zcela mimo předmět příslušného správního řízení, který je 
vymezován žadatelem, odvíjí se od plánovaného umístění konkrétní stavby. V daném řízení chybí jakýkoli 
prostor pro zvažování jiných variant stavby (v daném případě jiné trasy dálnice). Na tom nic nemění ani 
podmínka uvedená v § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny spočívající v neexistenci jiného 
uspokojivého řešení. Tím měl zákonodárce na mysli řešení (včetně konkrétních opatření k minimalizaci 
zásahů dotčení zvláště chráněných druhů), které je v době rozhodování správních orgánů skutečně reálné, 
nikoliv hypotetické, tedy takové, které již bylo v předcházejících zmiňovaných procesech jakožto možná 
alternativa posuzovaného záměru vyloučeno.  
Se stěžovatelem nelze souhlasit v tom, že uvedené závěry o tom, že v řízení dle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny (stejně jako v řízení o stavebním povolení) není prostor pro zkoumání zákonnosti 
stanoviska SEA a EIA, by bez dalšího vedly k odepření soudní ochrany a byly tak v rozporu se zmiňovanými 
závazky ČR vyplývajícími z Aarhuské úmluvy a ze směrnice EIA. Vydání stavebního povolení do doby, než je 
jemu předcházející územní rozhodnutí, včetně případného podkladového aktu ve formě stanoviska EIA, 
přezkoumáno správním soudem, lze totiž zabránit tím, že bude žalobě proti danému územnímu 
rozhodnutí přiznán odkladný účinek. V této souvislosti lze připomenout rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007 – 63, publikovaný pod č. 1461/2008 Sb. NSS, v němž 
dospěl opět první senát zdejšího soudu k závěru, že stanovisko EIA není samostatně přezkoumatelné ve 
správním soudnictví a že v souladu s čl. 9 Aarhuské úmluvy a směrnicí EIA lze toto stanovisko 
přezkoumávat až v rámci konečného rozhodnutí, jehož je stanovisko podkladem (tj. nejčastěji rozhodnutí 
o umístění stavby); zároveň však zdejší soud konstatoval: „Musí být ovšem respektovány požadavky 
uvedené v čl. 9 odst. 4 Úmluvy – poskytovaná právní ochrana musí být čestná, férová, spravedlivá, včasná 
a finančně dostupná, osoby z řad dotčené veřejnosti musí mít možnost dosáhnout vydání předběžného 
opatření či přiznání odkladného účinku žalobě.“ Posuzovat, do jaké míry praxe krajských soudů 
rozhodujících ve správním soudnictví tomuto imperativu odpovídá, již přesahuje rámec předmětné věci, 
lze však v každém případě konstatovat, že právní úprava obsažená v § 73 (a potažmo § 107), případně  
§ 38 s. ř. s., zejména po novele provedené s účinností od 1. 1. 2012 zákonem č. 303/2011 Sb., takovému 
postupu rozhodně nebrání, naopak pro něj vytváří příznivé podmínky.  
Shora řečené nicméně neznamená, že by stanovisko EIA nebylo podkladem pro rozhodování orgánu 
ochrany přírody a krajiny. Toto stanovisko v relevantním rozsahu podkladem je, možnosti jeho přezkumu  
v rámci žaloby proti rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (prostřednictvím  
§ 75 odst. 2 s. ř. s.) jsou však výrazně omezeny. Je tomu tak proto, že předmět řízení o výjimce podle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny je ve srovnání s širokou škálou složek životního prostředí, které jsou 
předmětem posuzování v procesu EIA (jsou posuzovány vlivy nejen na živočichy a rostliny, ale též na 
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a 
kulturní památky), příliš úzký. Přezkum stanoviska EIA v rámci daného řízení by se tudíž mohl týkat pouze 
podmínek stanoviska EIA majících bezprostřední vztah k rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona  
o ochraně přírody a krajiny, případně procesního postupu vedoucího k vydání stanoviska EIA, v jehož 
důsledku byly takové podmínky dle žalobních tvrzení vadně formulovány. Takové konkretizované žalobní 
námitky však žaloba neobsahovala. Žaloba byla totiž postavena na námitkách dožadujících se vedení 
dálnice D8 v jiné trase, přičemž v důsledku neposouzení těchto variant považovala příslušné procesy SEA 
a EIA za nezákonné. K takto formulovaným žalobním námitkám tudíž přezkum stanoviska EIA jako celku 
v rámci žaloby proti rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny možný není.  
Na tom nemohou nic změnit ani odkazy stěžovatele na ojedinělá soudní rozhodnutí (zejména rozsudek 
městského soudu ze dne 26. 4. 2013, č. j. 9 Ca 363/2009 – 162, kterým byla zrušena výjimka podle  
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro stavbu silnice R5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, a 
rozsudek městského soudu ze dne 28. 6. 2013, č. j. 7 Ca 311/2009 – 61, kterým byla zrušena výjimka 
podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro stavbu silnice R5204 Pohořelice – Ivaň, v obou 
případech z důvodu celkové nezákonnosti stanoviska SEA pro ÚP VÚC Břeclavska a i navazujícího 
stanoviska EIA), která s uvedenými závěry nejsou v souladu. Pokud jde o rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 29. 6. 2007, č. j. 5 As 9/2006 – 146, nutno uvést, že závěry tohoto rozsudku stěžovatel 
poněkud zkresluje, když tvrdí, že důvodem zrušení stavebního povolení bylo nezákonné stanovisko EIA.  
V dané věci totiž žádné stanovisko EIA vydáno nebylo, což Nejvyšší správní soud považoval za vadu 
stavebního řízení, avšak v atypické situaci, kdy zatímco v době vydání územního rozhodnutí daný záměr 
posuzování nepodléhal z hlediska zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 244/1992 Sb.“), v době vydání stavebního povolení již 
uvedený záměr patřil mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení podle nového zákona o posuzování vlivů na 
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životní prostředí. Toto rozhodnutí tedy řešilo zcela jinou otázku a za jiných skutkových okolností. Stejně tak 
nepřiléhavá je argumentace rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010, č. j. 8 As 6/2010 
– 246, www.nssoud.cz. V tomto rozsudku se Nejvyšší správní soud zabýval problematikou použitelnosti 
starého stanoviska EIA, jak uvádí stěžovatel, avšak činil tak v rámci přezkumu rozhodnutí o umístění 
stavby.  
Námitka týkající se nezahrnutí stanoviska EIA mezi podklady rozhodnutí a nezohlednění jeho podmínek 
K této části námitky Nejvyšší správní soud uvádí, že nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je 
vyhrazena jen vážným nedostatkům odůvodnění rozhodnutí krajského (městského) soudu, kdy závěry 
soudem vyslovené vůbec nelze přezkoumat v řízení o kasační stížnosti. Jedná se o případy, kdy  
z odůvodnění napadeného rozsudku není zřejmé, „proč soud nepovažoval za důvodnou právní 
argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo 
vyvrácené“, a to zejména tehdy, „jde-li o právní argumentaci, na níž je postaven základ žaloby“ (srov. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, publ. pod č. 
689/2005 Sb. NSS). Vadu takové intenzity Nejvyšší správní soud neshledává, neboť má za to, že úvahy 
městského soudu týkající se uvedeného žalobního bodu jsou z jeho rozsudku v dostatečné míře 
seznatelné. Při posuzování nepřezkoumatelnosti jakéhokoli rozhodnutí je podstatné, že jsou odpovídající 
úvahy v daném rozhodnutí obsaženy, respektive že jsou jednotlivé závěry z dílčích úvah odvoditelné  
v případě, že nejsou vyjádřeny výslovně. Je naopak nepodstatné, že tyto úvahy nejsou koncentrovaně 
shrnuty na jednom místě, byť tato skutečnost jistě může být na újmu čtivosti a snazšímu porozumění 
závěrů rozhodnutí.  
K otázce stanoviska EIA jakožto podkladu rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny se městský soud vyjadřuje na straně 9 rozsudku, kde v rámci posuzování námitky týkající se 
nezákonnosti stanoviska EIA cituje závěry jiného rozsudku městského soudu, ve kterých je mimo jiné 
konstatováno, že podmínky stanoviska EIA mají být promítnuty do rozhodnutí vydaného podle § 12 a § 44 
zákona o ochraně přírody a krajiny v rozsahu předmětu tohoto řízení, a to proto, aby informace plynoucí ze 
stanoviska EIA byly specializovaným orgánem zohledněny při posuzování vlivu stavby na krajinný ráz, 
případně zvláště chráněné území. Tyto závěry městský soud uváděl s tím, že jsou plně aplikovatelné i pro 
řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Již z těchto úvah je názor městského soudu na 
problematiku vztahu stanoviska EIA k rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákon o ochraně přírody a krajiny 
zřejmý, přičemž úvaha o tom, že ve věci relevantní podmínky stanoviska EIA č. A33 a č. B2 jsou zahrnuty 
do podmínek obsažených v rozhodnutí Správy CHKO ČS, je konzistentní s vysloveným závěrem o nutnosti 
zohlednit v řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny relevantní podmínky 
stanoviska EIA. Byť se městský soud výslovně nevyjádřil k tomu, že stanovisko EIA nebylo součástí 
správního spisu, je zřejmé, že tuto vadu v situaci, kdy relevantní podmínky tohoto stanoviska byly                 
v rozhodnutí správy CHKO ČS zohledněny, nepovažoval za vadu, která by měla vést ke zrušení žalobou 
napadeného rozhodnutí. Městský soud tedy vyjádřil zcela přezkoumatelnou úvahu upínající se 
k příslušnému žalobnímu bodu, a proto stěžovatelova námitka tvrdící nepřezkoumatelnost rozsudku 
městského soudu je nedůvodná.  
Shora uvedené závěry městského soudu pak Nejvyšší správní soud považuje za správné. Již v rozsudku ze 
dne 19. 1. 2010, č. j. 1 As 91/2009 – 83, dostupném na www.nssoud.cz, Nejvyšší správní soud posuzoval 
otázku, zda stanovisko EIA má být využito a zohledněno pouze pro rozhodování v územním řízení či řízení 
o vydání stavebního povolení, nebo zda závěry formulované v tomto stanovisku mají být podkladem  
v každém navazujícím správním řízení probíhajícím podle zvláštních (tzv. složkových) zákonů. Dospěl zde  
k závěru, že „stanovisko EIA musí být v posuzovaném případě závazným podkladem pro rozhodnutí orgánu 
ochrany přírody podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny a má být zohledněno v napadeném 
rozhodnutí v rozsahu, v jakém se vztahuje k posuzovanému předmětu řízení“. V dané věci se Nejvyšší 
správní soud také zabýval otázkou, jak má být nakládáno se stanoviskem EIA zpracovaným podle zákona 
č. 244/1992 Sb. v následných správních řízeních zahájených po nabytí účinnosti zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, přičemž dospěl k závěru, že s takovým stanoviskem EIA musí být v dalších 
správních řízeních nakládáno v souladu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bez 
ohledu na to, zda toto stanovisko bylo vydáno podle zákona č. 244/1992 Sb. nebo podle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí. Na podporu své argumentace tehdy Nejvyšší správní soud zmínil 
též rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 8. 1994 ve věci C-396/92 Bund Naturschutz in Bayern e.V.  
a Richard Stahnsdorf a další proti Freistaat Bayern, Stadt Vilsbiburg a Landkreis Landshut, který se 
zabýval otázkou přechodných ustanovení směrnice 85/337/EHS ze dne 27. 6. 1985, o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.  
Na shora uvedený rozsudek následně navázal rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 8. 2012, č. j. 
1 As 47/2012 – 38, dostupný na www.nssoud.cz, který konstatoval, že závěry shora uvedeného a 
citovaného rozsudku „je nutno vztáhnout i na rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 cit. zákona, neboť  
i toto rozhodnutí obdobně jako rozhodnutí podle § 12 či § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny je 
rozhodnutím konečným ve vztahu ke svému předmětu řízení, současně také jedním z rozhodnutí v řetězu, 
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které je nutné pro realizaci zamýšleného zásahu (zde stavby rychlostní silnice). I řízení o výjimce podle  
§ 56 tohoto zákona tedy musí být chápáno jako řízení navazující na proces EIA ve smyslu § 10 odst. 4 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“ Je tedy nepochybné, že stanovisko EIA je v rozsahu 
podmínek týkajících se ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podkladem pro rozhodnutí o povolení 
výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a mělo by proto být součástí správního spisu. 
Jestliže tomu tak nebylo, bylo řízení před správním orgánem zatíženo vadou, avšak s ohledem na 
konkrétní okolnosti věci nikoli takovou, která by měla vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí. 
Předmětné stanovisko EIA totiž bylo bez pochyby všem zúčastněným subjektům (tj. jak Správě CHKO ČS a 
žalovanému, tak i stěžovateli) dostatečně známo. Nejvyšší správní soud například ověřil, že toto 
stanovisko EIA je součástí správního spisu předloženého soudu ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. 
zn. 5 As 6/2013, která se týkala umístění a povolení dílčí části stavby dálnice D8 v úseku Lovosice – 
Řehlovice, přičemž v tomto správním řízení stěžovatel vystupoval jako účastník řízení. Toto stanovisko 
stěžovatel městskému soudu též přiložil jako přílohu k žalobě a nelze tudíž pochybovat o tom, že by mu 
jeho obsah nebyl v dostatečném rozsahu znám. O tom, že toto stanovisko bylo známo žalovanému, 
nemůže být vůbec sporu, neboť žalovaný jej – byť v jiném řízení – vydal a z obsahu žalobou napadeného 
rozhodnutí je zřejmé, že z tohoto stanoviska EIA také posuzované věci vycházel. Žalovaný se jednak 
podrobně zabývá otázkou závaznosti podmínek stanoviska EIA, přičemž mj. s odkazem na shora uvedený 
rozsudek Soudního dvora ve věci C-396/92 dospívá k závěru, že podmínky stanoviska EIA jsou závazné 
pro všechna navazující správní řízení a správní orgány je zapracují do právních aktů vydaných  
v jednotlivých správních řízeních k tomu určených, ledaže podrobně odůvodní, proč tak nečiní. Žalovaný 
též uvádí, že pokud je vedeno řízení o udělení výjimky a stanovisko EIA již bylo vydáno, mohou jeho závěry 
být zohledněny již v rámci tohoto řízení. A dále se žalovaný (s kladným závěrem) zabývá otázkou, zda 
podmínka tohoto stanoviska č. A33, jako podmínka mající vztah k ochraně zvláště chráněných druhů 
živočichů, je zahrnuta v podmínkách rozhodnutí Správy CHKO ČS. Nutno – k další dílčí výtce stěžovatele, 
že žalovaný stanovisko EIA nepovažuje za podklad svého rozhodnutí – dodat, že s ohledem na 
reprodukované závěry žalovaného není zřejmé, na základě čeho stěžovatel tento svůj závěr činí.  
Stěžovateli je tedy třeba dát zapravdu pouze v tom, že stanovisko EIA mělo být součástí správního spisu. 
Stejně tak Nejvyšší správní soud nesouhlasí s tím, že v důsledku zmíněné procesní vady nelze do 
správního rozhodnutí přebírat podmínky stanoviska EIA. Tuto procesní vadu nelze podle názoru Nejvyššího 
správního soudu absolutizovat, ale je třeba otázku přenosu podmínek stanoviska EIA do příslušného 
správního rozhodnutí posoudit z materiálního hlediska. To městský soud učinil a v jeho postupu nelze 
spatřovat zmatečnost a nezákonnost, jak tvrdí stěžovatel, a to ani v tom ohledu, že krom zohlednění 
podmínky č. A33 stanoviska EIA městský soud shledal též zohlednění podmínky č. B2 stanoviska EIA, 
které oproti tomu žalovaný ve svém rozhodnutí nezmiňuje. Nelze totiž přehlédnout, že obě tyto podmínky 
se ve své podstatě vztahují k témuž – k nezbytnosti zajistit a realizovat záchranný biologický průzkum, 
neboť zatímco podmínka č. A33 (která zní: „Počítat se záchranným biologickým průzkumem se zvláštním 
zřetelem na významnou entomologickou lokalitu – sady mezi Bílinkou a Lovošem. Seznam ovlivněných 
kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin konzultovat se SCHKO.“) se vztahuje 
k fázi přípravy záměru, podmínka č. B2 (která zní: „Realizovat záchranný biologický průzkum.“) se 
vztahuje k fázi realizace záměru. Nutno dodat, že po věcné stránce stěžovatel závěr městského soudu  
o tom, že právě tyto dvě podmínky stanoviska EIA jsou z hlediska rozhodování o udělení výjimky podle  
§ 56 zákon o ochraně přírody a krajiny podmínkami relevantními a že byly v žalobou napadeném 
rozhodnutí, respektive v rozhodnutí Správy CHKO ČS zohledněny, nezpochybňuje.  
Pro úplnost Nejvyšší správní soud k požadavku stěžovatele na uvedení jasného stanoviska k tomu, které 
podmínky správní orgány převzaly do svých rozhodnutí a které nikoli a proč, dodává, že pokud žalovaný 
výslovně uvedl, že za relevantní považuje podmínku týkající se záchranného biologického průzkumu, která 
byla v rozhodnutí Správy CHKO ČS zohledněna, je třeba jeho vyjádření považovat za dostatečné. Trvat na 
tom, aby správní orgány ohledně dalších podmínek jednoznačně uvedly, že je za relevantní nepovažují a 
tento závěr odůvodnily, by byl postup formalistický, postrádající věcné opodstatnění, neboť tyto podmínky 
se k předmětu řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny zjevně nevztahují. To 
je důsledkem toho, že v rámci posuzování vlivů na životní prostředí se posuzují vlivy nejen na živočichy a 
rostliny, ale též na ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, 
hmotný majetek a kulturní památky, a tedy celá řada podmínek se logicky vztahuje ke zcela jiným 
složkám životního prostředí v tom nejširším slova smyslu, než je ochrana zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů.  
Námitka tudíž ve svém souhrnu důvodná není. 
Námitka týkající se nejasnosti uložených podmínek 
Podstatou této stěžovatelovy námitky je jeho nesouhlas s reakcí městského soudu na jeho námitky proti 
podmínkám č. 1, 2, 3, 4 a 6, za kterých se povoluje výjimka podle § 56 zákona ochraně přírody a krajiny. 
Například stěžovatel požaduje, aby bylo v rámci podmínky č. 1 vytipováno několik konkrétních lokalit, 
kam budou vypuštěna odchycená zvířata. Podmínku, že tato zvířata mají být vypuštěna nejméně 500 m 
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od tělesa dálnice, považuje na nedostatečnou. Taktéž u podmínky č. 2, která požaduje zřízení náhradních 
letních a zimních stanovišť, dle stěžovatele chybí přesnější určení, kde se lokality pro taková stanoviště 
nacházejí. V případě podmínky č. 3 stěžovatel požadoval konkretizaci umístění a podoby technických 
opatření proti vnikání plazů na těleso dálnice. U podmínky č. 4 stěžovatel žádal, aby bylo přesně časově 
určeno, kdy mají být instalována technická opatření na ochranu vodního toku v Uhelné strouze ve vztahu 
k termínu zahájení výstavby mostu mezi tunelem Prackovice a tunelem Radejčín. V případě podmínky č. 6 
stěžovatel požadoval, aby bylo přesně stanoveno, na jakých konkrétních parcelách mají být vysazovány 
stromy jeřábu českého.  
Městský soud v dané věci odkázal na podrobné vypořádání, které ohledně těchto námitek provedl. 
Zdůraznil též roli odborně způsobilé osoby, jejíž účast u jednotlivých úkonů je v podmínkách zajištěna.  
Rovněž Nejvyšší správní soud má za to, že argumenty žalovaného, kterými vysvětlil účinnost uložených 
podmínek bez potřeby jejich dalšího zpřesňování, stěžovatel nevyvrací a uložené podmínky tak lze 
považovat za dostatečně přesné a odpovídající účelu, kterého mají dosáhnout. Účast biologického dozoru 
stavby, jakožto garanta jejich důsledného dodržení, nelze marginalizovat. Je třeba také zdůraznit, že 
skutkový stav, ze kterého v dané věci správní orgány vycházely, byl s ohledem na vysoký stupeň 
rozestavěnosti dálnice jiný, než ten, ze kterého vycházela předchozí zrušená rozhodnutí, a proto nelze 
považovat bez dalšího za vadné, pokud nové podmínky jsou formulovány jinak (dle přesvědčení 
stěžovatele méně přesně), než tomu bylo u podmínek v dříve zrušených rozhodnutích. Rovněž je třeba vzít 
v potaz podmínku č. 7, která stanoví povinnost vždy do 31. 12. každého roku předložit Správě CHKO ČS 
písemnou zprávu o provedení zásahů výjimkou povolených. Příslušný orgán ochrany přírody si tímto 
zajišťuje, aby byl pravidelně informován, přičemž mimo jiné i v návaznosti na tyto informace mohou 
příslušné orgány ochrany přírody realizovat následné mechanismy kontroly v podobě státního dozoru  
v ochraně přírody a krajiny.  
V případě podmínek č. 1 a 2 je třeba poukázat na to, že jako vhodné místo pro vypuštění a zřízení 
náhradních letních a zimních stanovišť plazů jsou v podmínkách určeny svahy kopce Lovoš, a to ve 
vzdálenosti minimálně 500 metrů od tělesa dálnice. Tuto podmínku společně s tím, že na konkrétní 
realizaci odchytu a vypuštění zvířat bude dohlížet odborně způsobilá osoba, je tudíž třeba považovat za 
dostatečně určitou a konkrétní. Ve vztahu k podmínce č. 3 žalovaný podle názoru Nejvyššího správního 
soudu rovněž dostatečně vysvětlil, proč není třeba dále konkretizovat „vhodná technická opatření“, která 
mají bránit vnikání plazů na těleso dálnice. Jednak uvedl, že konkrétní typ opatření není možné stanovit, 
neboť v jednotlivých úsecích se mohou lišit, a dodal, že na některých úsecích stávající řešení stavby 
požadavek na zabránění vnikání plazů na těleso dálnice již splňuje (například přemostění dálnice, 
návaznost dálnice na neatraktivní biotopy, tj. obdělávaná pole). Dodal též, že stávající návrh ozelenění 
dálnice též odpovídá požadavku podmínky na výsadbu porostu silně zapojených keřů. K podmínce č. 4 
žalovaný vysvětlil, že toku v Uhelné strouze se samotná stavba nedotkne a účelem podmínky je eliminace 
jeho potenciálního znečištění, přičemž tato podmínka musí být plněna v časovém souběhu s realizací 
stavby, a je třeba, aby byla realizována dle pokynů odborně způsobilé osoby.  
V případě podmínky č. 6 žalovaný konstatuje, že jde o již částečně splněnou podmínku z předchozího 
zrušeného rozhodnutí, kdy plochy pro výsadbu jsou již vybrány, jak plyne ze zprávy společnosti Narcis 
Slatina s. r. o. Na toto vyjádření žalovaného stěžovatel v žalobě reagoval námitkou, že mu toto stanovisko, 
které bylo podkladem pro rozhodnutí Správy CHKO ČS, nebylo doručeno a řízení bylo proto zatíženou 
vadou spočívající v porušení § 36 odst. 3 správního řádu. Městský soud však toto vadu nepovažoval za 
vadu mající vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí, a to s odůvodněním, že sám stěžovatel  
v žalobě uvedl, že v případě, že by měl zmíněnou zprávu k dispozici, svoji námitku v odvolání vůči 
podmínce č. 6 by ani nevznášel, neboť by to bylo nelogické. Toto sdělení stěžovatele přitom podle názoru 
Nejvyššího správního soudu není vytrženo z kontextu, jak v kasační stížnosti tvrdí stěžovatel, a jestliže 
městský soud z tohoto stanoviska stěžovatele vycházel ve své úvaze o nedostatku vlivu vady na zákonnost 
žalobou napadeného rozhodnutí, je jeho úvaha logická a správná.  
Ani tyto námitky tedy nejsou důvodné. 
(…) 
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I. Vydání výjimky ze zákazů v případě druhů chráněných evropským právem 
II. Udržení příznivého stavu druhů z hlediska jejich ochrany 
III. Zásada předvídatelnosti správního rozhodování 
IV. Převaha jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody 
V. Neexistence jiného uspokojivého řešení 
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k ustanovení § 56 odst. 1 a 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
k ustanovení § 2 odst. 4, § 3, § 36, § 50 a § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
k postupu podle 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 v rozhodné době 
k čl. 16 odst. 1 směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin 
k čl. 2 odst. 5, čl. 9 odst. 2 písm. a) Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, uzavřené dne 25. června 1998 v Aarhusu, 
vyhlášené pod č. 124/2004 Sb. m. s. (Aarhuská úmluva) 
 

 
I. Jestliže není zřejmé, proč byla určitá varianta záměru vyloučena z posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA), ačkoliv jde o variantu reálnou a uskutečnitelnou, a zároveň je věrohodně 
doloženo, že daná varianta může představovat menší zásah do přirozeného vývoje těch druhů 
rostlin a živočichů, které jsou chráněny podle práva Evropské unie, nezbývá, než aby ji 
plnohodnotně posoudil orgán ochrany přírody v řízení o výjimce ze zákazu škodlivě zasahovat do 
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny). Neexistence jiného uspokojivého řešení je totiž v případě druhů 
chráněných evropským právem nezbytnou podmínkou pro vydání výjimky. 
 
II. Další z podmínek pro vydání výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do vývoje zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou chráněny právem Evropské unie, je prokázání, 
že bude dosažen či udržen příznivý stav jednotlivých druhů z hlediska jejich ochrany (§ 56 odst. 
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Splnění této podmínky nelze věrohodně 
ověřit, jestliže žadatel nenavrhne konkrétní zmírňující a kompenzační opatření směřující  
k zachování příznivého stavu jednotlivých ohrožených druhů.  
 
III. Při posuzování existence naléhavého veřejného zájmu na vybudování Plavebního stupně 
Přelouč II a jeho převaze nad zájmem ochrany přírody se žalovaný dopustil dvou vážných 
procesních pochybení, která mohla mít vliv na zákonnost jeho rozhodnutí. Především 
nezohlednil při svém rozhodování dva důležité podklady, a to závěry Nejvyššího kontrolního 
úřadu a posudek AOPK, který krajský úřad vyžádal a který vedle toho předložil i stěžovatel, čímž 
zatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností. 
 
IV. K tomu, aby stanovisko EIA skutečně představovalo překážku pro zkoumání jiných možných 
podob záměru v rámci řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody, musí být v rámci procesu EIA 
posouzeny ty varianty záměru, které reálně připadají v úvahu. Jestliže posuzování vlivů na životní 
prostředí pomine některou variantu, která by mohla představovat menší zásah do předmětu 
ochrany zákona o ochraně přírody, nezbývá, než aby ji plnohodnotně posoudil orgán ochrany 
přírody v řízení o výjimce ze zákazu škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. V takovém případě totiž stanovisko EIA neposkytuje dostatečnou oporu pro 
závěr, že „neexistuje jiné uspokojivé řešení“. 
 
V. Předestřené úvahy nemají být branou k bezbřehé revizi procesů posuzování vlivů na životní 
prostředí v následných správních řízeních. Týkají se – s ohledem na uvedenou argumentaci – jen 
řízení podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody, a to pouze v tom rozsahu, kdy předmětem 
žádosti je též výjimka pro rostlinný či živočišný druh, který je předmětem ochrany podle práva 
Evropské unie. Dále pak musí jít o situaci, kdy není zřejmé, proč byla určitá varianta vyloučena  
z posuzování v rámci EIA, ačkoliv jde o variantu reálnou a uskutečnitelnou, a zároveň je 
věrohodně doloženo, že daná varianta může představovat menší zásah do přirozeného vývoje 
těch druhů rostlin a živočichů, které jsou chráněny podle práva Evropské unie. 
 
VI. Podle Nejvyššího správního soudu nelze vzhledem k výše uvedeným úvahám přistoupit na 
logiku správních orgánů, kterou převzal do svého rozsudku i městský soud, že takto obecně 
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formulovanými podmínkami bylo udržení příznivého stavu jednotlivých druhů dostatečně 
zajištěno. Nejvyšší správní soud však nepovažuje odkaz na podmínky vydaného rozhodnutí za 
dostatečný proto, že zcela zjevně není zajištěna účinná kontrola jejich plnění, neboť posouzení 
dostatečnosti přijatých opatření má ve všech fázích realizace provádět pouze odborně způsobilá 
osoba ustanovená investorem stavby. 
 
  
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, č.j. 6 As 73/2015-40) 
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 10. 2015, čj. 2 As 84/2015-56) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015: 
 
Vymezení případu 
Předmětem správního řízení byla žádost Ředitelství vodních cest (osoby zúčastněné na řízení I) o udělení 
výjimky ze zákazu ničit nebo jinak rušit ve vývoji jeden silně ohrožený druh rostliny a ze zákazu škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje 39 kriticky ohrožených druhů a rodů živočichů. Zásah měl spočívat  
v realizaci stavby souhrnně označované jako „Nový plavební stupeň Přelouč“. Celá stavba má být 
umístěna na pravém břehu řeky Labe, kde se nachází přírodně cenná lokalita Slavíkových ostrovů a 
Lohenického ramene, přičemž na tomto území roste a žije oněch 40 druhů ohrožených rostlin a živočichů, 
jichž se týká žádost o výjimku z ochranných podmínek. Pro nyní posuzovaný případ lze z těchto druhů 
jmenovat zejména modráska bahenního a modráska očkovaného, žábronožku, páchníka hnědého a 
lesáka rumělkového. Krajský úřad Pardubického kraje (dále též „krajský úřad“) rozhodnutím ze dne  
30. června 2010 č. j. 49995/2010/OŽPZ/Si (dále též „prvostupňové rozhodnutí“) požadovanou výjimku 
udělil, a to na základě § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“). Současně stanovil 19 podmínek týkajících se monitoringu 
území dotčeného stavbou a kompenzačních opatření.  
Žalovaný napadeným rozhodnutím změnil na základě odvolání stěžovatele prvostupňové rozhodnutí tak, 
že zpřesnil formulaci některých stanovených podmínek, v ostatním odvolatelům nevyhověl a ponechal 
prvostupňové rozhodnutí v platnosti. 
Žalobce napadl rozhodnutí o odvolání správní žalobou. V ní žádal Městský soud v Praze (dále též „městský 
soud“), aby zrušil nejen rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, ale aby 
zrušil též dřívější stanovisko žalovaného o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí ze dne 29. září 
2000 č. j. NM700/2234/2741/OPVŽP/00 e.o. (dále též „stanovisko EIA“). Městský soud v Praze žalobu 
zamítl v návětí označeným rozsudkem. Svůj náhled na věc v závěru rozsudku stručně shrnul následujícím 
způsobem: „V obecné rovině lze považovat prvostupňové rozhodnutí za dostatečné, resp. dostatečně 
argumentačně zdůvodněné. Zabývalo se všemi podmínkami plynoucími z ust. § 56 zákona o ochraně 
přírody, dokonce odůvodnilo i odlišný závěr oproti předchozím rozhodnutím (změnou právní úpravy). 
Žalovanému lze dát do určité míry za pravdu, že není předmětem řízení hodnotit ekonomickou výhodnost 
lodní dopravy, ale v situaci, kdy orgán ochrany přírody má formulovat ‚výši (váhu)‘ veřejného zájmu na 
lodní dopravě (stavbě kanálu) a poměřit ji se zájmem na ochraně kriticky ohrožených druhů, jsou tyto 
úvahy do určité míry relevantní. Pokud jde o zkoumání ‚nemožnosti jiného vhodného řešení‘, krajský úřad 
vycházel z posudku EIA, který určil nejvhodnější řešení, tudíž ‚jiná neexistují‘. Žalovaný zopakoval, byť 
stručněji totéž. To odpovídá závěrům rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2010 č. j. 1 As 
91/2009-83, z něhož plyne, že obsah stanoviska je závazný pro všechny orgány při veškerém rozhodování 
o daném záměru.“  
Pokud jde o návrh na zrušení stanoviska EIA, městský soud připustil, že jakožto povinný podklad pro 
napadené správní rozhodnutí přezkoumatelné je, návrh však zamítl s poukazem na neunesení břemene 
tvrzení, resp. pro nedostatek „procesně právního důvodu, který by znamenal, že stanoviskem EIA byl 
žalobce jakkoli zkrácen na svých právech (procesních)“. 
(…) 
Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud poté kasační stížnost posoudil a dospěl k závěru, že je důvodná. 
Nejprve z úřední povinnosti zkoumal otázku aktivní legitimace stěžovatele (III.a). Dále se zabýval tím, zda 
městský soud správně zhodnotil otázku dostatečného odůvodnění odklonu od dosavadního rozhodování 
žalovaného v téže věci (III.b). Konečně hodnotil procesní postup a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí 
žalovaného ve vztahu k základním podmínkám udělení výjimky ze zákazů škodlivě zasahovat do vývoje 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a do jejich biotopů. Jedná se o převahu jiného veřejného 
zájmu a naléhavosti jeho důvodů nad zájmem ochrany přírody (III.c), dále o neexistenci jiného 
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uspokojivého řešení (III.d), a konečně o dosažení či udržení příznivého stavu jednotlivých druhů z hlediska 
jejich ochrany (III.e). 
Pro přehlednost Nejvyšší správní soud uvádí znění relevantních ustanovení zákona o ochraně přírody. 
Ustanovení § 56 odst. 1 zní: „(1) Výjimky ze zákazů … u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle 
... § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu 
ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou 
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, 
pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná 
činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.“ 
Podle § 56 odst. 2 písm. c) „(2) Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze 
povolit ... c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů 
převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru, a z důvodů  
s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí“. 
Podle přílohy IV směrnice o stanovištích jsou na seznamu druhů živočichů a rostlin, jež vyžadují přísnou 
ochranu, mimo jiné uvedeni: Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový), Osmoderna eremita (páchník 
hnědý), Maculinea nausithous (modrásek bahenní) a Maculinea teleius (modrásek očkovaný); ti se 
nacházejí mezi 39 kriticky ohroženými druhy a rody živočichů, pro něž byla výjimka napadeným správním 
rozhodnutím vydána. 
IIIa. Aktivní legitimace 
Městský soud vycházel ve svém rozsudku v duchu dřívější judikatury Nejvyššího správního soudu  
z předpokladu, že aktivní legitimace stěžovatele je omezena jen na námitky procesního charakteru.  
Z recentní judikatury Nejvyššího správního soudu však vyplývá odlišný závěr. Podle rozsudku ze dne  
25. června 2015, č. j. 1 As 13/2015-295, mohou být i ekologické spolky považovány za určitých okolností 
za žalobce podle § 65 odst. 1 s. ř. s. dotčené vydaným rozhodnutím přímo na svých právech, a tudíž 
oprávněné vznášet proti němu i námitky hmotněprávního rázu. Tyto závěry jsou na nyní posuzovaný případ 
plně aplikovatelné, neboť podmínky citovaného judikátu jsou beze zbytku naplněny. Stěžovatel má sice 
sídlo v Brně, tj. mimo dotčené území, avšak Slavíkovy ostrovy představují podle vyjádření krajského úřadu 
jedinečnou lokalitu z hlediska pestrosti biotopů, množství ekotonů a relativně stabilních ekologických 
vazeb, a to v celorepublikovém měřítku (s ohledem na výskyt druhů chráněných evropskou směrnicí  
o stanovištích lze uvažovat i o jejich nadnárodním významu). Stěžovatele lze přitom nepochybně 
charakterizovat jako spolek, který „vyvíjí prokazatelně dlouhodobě a erudovaně aktivity v souvislosti  
s ochranou přírody a krajiny v rámci celé České republiky“, jako tomu bylo i ve výše citovaném judikátu. 
Stěžovatel tak nepochybně spadá pod rozsah pojmu „dotčená veřejnost“ použitého v čl. 2 odst. 5 Úmluvy 
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí, uzavřené dne 25. června 1998 v Aarhusu, vyhlášené pod č. 124/2004 Sb. m. s. (dále 
jen „Aarhuská úmluva“). Vnitrostátní právo je tudíž nutno v tomto případě vykládat ve světle čl. 9 odst. 2 
písm. a) Aarhuské úmluvy a přiznat stěžovateli plnou žalobní legitimaci. 
Výše popsaná změna ve výkladu soudního řádu správního se nedatuje až od citovaného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2015, nýbrž má svůj původ již v nálezu Ústavního soudu sp. 
zn. I. ÚS 59/14 ze dne 30. května 2014. Chybné posouzení rozsahu aktivní legitimace stěžovatele ze 
strany městského soudu představuje takovou vadu řízení, která mohla mít za následek nezákonné 
rozhodnutí ve věci samé, proto k ní musel Nejvyšší správní soud přihlédnout z úřední povinnosti (srov.  
§ 109 odst. 4 s. ř. s.). Přesto by tato vada v daném případě nemusela sama o sobě vést ke zrušení 
napadeného rozsudku, jelikož městský soud pojal přípustný rozsah stěžovatelových žalobních námitek 
poměrně velkoryse (s výjimkou námitek proti stanovisku EIA, do této části rozsudku však kasační stížnost 
nemíří), a to v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 6. srpna 2009 č. j. 9 As 88/2008-
301. Navíc i tam, kde podle něj stěžovatel překročil meze své aktivní legitimace, spojil městský soud 
zamítnutí kasační námitky se stručným věcným odůvodněním, a nezatížil tak svůj rozsudek 
nepřezkoumatelností. Nejvyšší správní soud nicméně považoval za nutné otázku aktivní legitimace 
žalobce vyjasnit, neboť s ohledem na výše uvedené musel závěry městského soudu přezkoumat věcně i 
tam, kde městský soud odůvodňoval svůj náhled na věc podle svého přesvědčení jen nad rámec nutného, 
jako obiter dictum. Navíc poté, co shledal rozsudek městského soudu nezákonným, musel Nejvyšší 
správní soud věcnému přezkumu v rozsahu kasačních námitek podrobit i napadená správní rozhodnutí  
v rámci úvahy o tom, zda jsou dány podmínky pro jejich zrušení podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. 
IIIb. Obrat v dosavadním rozhodování 
Nejvyšší správní soud nejprve považuje za vhodné shrnout právní úpravu, která na daný případ dopadá a 
jejímuž výkladu se bude v následujících částech tohoto rozsudku věnovat. Obecný zákaz škodlivě 
zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a do jejich biotopů obsahuje zákon  
o ochraně přírody v § 49 a § 50. Výjimku je možno povolit podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody, a 
to buď v zájmu ochrany přírody, nebo v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany 
přírody. Jestliže se jedná o rostlinný či živočišný druh, který je předmětem ochrany podle práva Evropské 
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unie (což je v daném případě u několika druhů splněno), lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán 
některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody, neexistuje jiné uspokojivé řešení a 
povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. 
V nyní posuzovaném případě shledal žalovaný, že je dán důvod podle § 56 odst. 2 písm. c) zákona  
o ochraně přírody, tj. že výjimku lze ospravedlnit jinými (tj. v předchozích písmenech neuvedenými) 
naléhavými důvody převažujícího veřejného zájmu, přičemž zákon uvádí, že může jít i o důvody sociálního 
a ekonomického charakteru a důvody s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. 
Citovaná právní úprava týkající se druhů chráněných na evropské úrovni vychází ze směrnice  
o stanovištích. Lze tedy shrnout, že správní orgány měly za úkol zkoumat v řízení o povolení výjimky 
naplnění celkem čtyř podmínek: 1. Existence naléhavých důvodů veřejného zájmu, 2. převaha tohoto 
veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody, 3. neexistence jiného uspokojivého řešení a 4. dosažení či 
udržení příznivého stavu jednotlivých druhů z hlediska jejich ochrany (srov. k tomu obdobně Miko, L., 
Borovičková, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, 2. vyd., C. H. Beck Praha, 2007, str. 
252). 
Jako vodítko pro interpretaci § 56 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody, jež do našeho právního řádu 
transponují čl. 16 odst. 1 a 2 směrnice o stanovištích, lze citovat též rozsudek Soudního dvora Evropské 
unie ze dne 14. června 2007, C-342/05, Komise proti Finsku, podle něhož „ ...posledně uvedené 
ustanovení stanoví režim výjimky, která musí být vykládána striktně, a ukládat, pro každou výjimku 
orgánu, který o ní rozhoduje, důkazní břemeno, že požadované podmínky existují. ...Udělení takových 
výjimek by bylo tedy výjimečně možné, pokud je náležitě prokázáno, že nemohou zhoršit nepříznivý stav 
uvedených populací z hlediska jejich ochrany nebo zabránit jejich navrácení do příznivého stavu.“ 
Nejvyšší správní soud se v prvé řadě ztotožňuje se stěžovatelem v tom, že všechny správní orgány jsou 
vázány ustanovením § 2 odst. 4 správního řádu, podle něhož mají dbát na to, aby při rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Toto pravidlo je vyjádřením 
zásady předvídatelnosti správního rozhodování, kterou jako jeden z principů dobré správy uvádí i veřejný 
ochránce práv (srov. http://www.ochrance.cz/stiznostina- urady/pripady-a-stanoviska-ochrance/principy-
dobre-spravy/). Na nejzákladnější úrovni pak tato zásada vyrůstá z jednoho ze základních právních 
principů, totiž principu právní jistoty a ochrany legitimního očekávání založeného na dosavadních 
rozhodnutích veřejné správy. 
S ohledem na historii celého případu shrnutou výše uvedené považuje Nejvyšší správní soud za 
nepochybné, že krajský úřad i žalovaný byli v tomto smyslu vázáni předchozím rozhodováním jiných 
orgánů moci výkonné, které před změnou věcné příslušnosti rozhodovaly v minulosti prakticky o téže věci, 
tedy zda je možno povolit v zájmu vybudování Plavebního stupně Přelouč výjimku z ochranných podmínek 
určitých zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nacházejících se na Slavíkových ostrovech a  
v přilehlých lokalitách. Rozhodnout odlišně než jejich předchůdci mohly oba správní orgány tehdy, jestliže 
by se podstatně změnily skutkové okolnosti (včetně případných nových vědeckých poznatků) nebo právní 
úprava. S ohledem na požadavek přesvědčivosti odůvodnění správního rozhodnutí, vyjádřený nesčetněkrát 
v judikatuře zdejšího soudu, pak bylo povinností správních orgánů vysvětlit, v čem změna okolností či 
právní úpravy spočívá a proč vedla ke změně v dosavadním náhledu moci výkonné na danou 
problematiku. V krajním případě by bylo možno připustit odchýlení se od dosavadního rozhodování i bez 
změn skutkových či právních za podmínky, že by správní orgány přesvědčivě odůvodnily, proč byla 
předchozí rozhodnutí v dané věci nezákonná či nesprávná a proč je tudíž nezbytné dosavadní přístup 
změnit. 
Krajský úřad odůvodnil v prvostupňovém rozhodnutí změnu dosavadní rozhodovací praxe několika 
skutečnostmi. Za prvé, změnou právní úpravy, neboť zákon o ochraně přírody v dřívějším znění vyžadoval, 
aby jiný veřejný zájem převažoval nad zájmem ochrany přírody výrazně, zatímco po novele provedené 
zákonem č. 349/2009 Sb., účinným od 1. prosince 2009, již postačuje, aby „pouze“ převažoval, nicméně 
stále platí, že musí jít o důvody naléhavé – srov. § 56 odst. 3 písm. z) zákona o ochraně přírody před 
novelou a § 56 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně přírody po zmíněné novele – pozn. Nejvyššího správního 
soudu. Za druhé, úpravami projektu provedenými v letech 2007 a 2009, při nichž došlo k redukci záměru 
a snížení záboru plochy Slavíkových ostrovů. A konečně za třetí, zásadou legitimního očekávání s ohledem 
na to, že žadatel již získal pro Plavební stupeň Přelouč v roce 2003 od krajského úřadu výjimku  
z podmínek ochrany některých záměrem dotčených druhů. Žalovaný sice vyšel z názoru, že není úkolem 
krajského úřadu vysvětlovat odlišnost svého názoru od předchozích rozhodnutí, nicméně doplnil 
argumentaci krajského úřadu v tom směru, že žadatel navrhl v projektové dokumentaci širší kompenzační 
opatření stavby (žalovaný výslovně poukazuje na objekty č. SO43 - SO46) a že krajský úřad stanovil ve 
výroku rozhodnutí podmínky, které mají zaručit zachování příznivého stavu jednotlivých druhů z hlediska 
jejich ochrany. Městský soud vyzdvihl ve svém rozsudku v souvislosti se změnou dosavadní rozhodovací 
praxe správních orgánů z výše citovaných důvodů pouze změnu právní úpravy. 
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že důvody pro změnu dosavadní rozhodovací praxe uváděné 
správními orgány nejsou přesvědčivé, tudíž že městský soud nesprávně posoudil tuto žalobní námitku. 
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Pokud jde o první důvod uváděný krajským úřadem, a zopakovaný žalovaným i městským soudem, změna 
právní úpravy mohla mít vliv pouze na posouzení druhé z podmínek vydání výjimky podle § 56 odst. 1 
zákona o ochraně přírody shrnutých výše, tedy na otázku převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem 
ochrany přírody, přitom naléhavost důvodů tohoto jiného veřejného zájmu je nezměněnou zákonnou 
podmínkou. Správní orgány však v minulosti podané žádosti Ředitelství vodních cest zamítaly i pro 
nesplnění třetí a čtvrté podmínky – tedy proto, že nevyloučilo existenci jiného uspokojivého řešení a že 
neprokázalo, že bude dosažen či udržen příznivý stav jednotlivých druhů z hlediska jejich ochrany. To jasně 
vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 30/2012-88 ze dne 23. srpna 2012. 
Tentýž rozsudek vypovídá také o tom, že redukovaná varianta záměru z prosince 2007 již byla předmětem 
pravomocného posouzení ze strany exekutivy (jednalo se o v pořadí třetí žádost Ředitelství vodních cest  
o výjimku), přičemž ani tato redukce nepřesvědčila Správu chráněné krajinné oblasti Železné hory a 
následně žalovaného, že by zásah do biotopů chráněných druhů byl dostatečně snížen. Sám krajský úřad 
přitom na str. 11 svého rozhodnutí uvádí, že změny projektu provedené následně v roce 2009 již nebyly 
tak zásadní. Jednalo se pouze o úpravu napojení stávající komunikace na Slavíkových ostrovech na 
plánovanou obslužnou komunikaci plavebního kanálu, čímž došlo ke zmenšení jejich násypových těles 
(srov. str. 16 prvostupňového rozhodnutí). Je jen těžko představitelné, že takováto marginální změna 
projektu by mohla odůvodnit zásadní obrat v jeho posouzení z hlediska udržení příznivého stavu 
jednotlivých druhů. Ani druhý výše citovaný argument krajského úřadu pro změnu v náhledu na možnost 
vydání výjimky tedy není přesvědčivý. 
Ke třetímu argumentu Nejvyšší správní soud uvádí, že zásadou legitimního očekávání žadatele zde 
argumentovat nelze. Rozhodnutí krajského úřadu z roku 2003, na něž se odkazuje v prvostupňovém 
rozhodnutí, i rozhodnutí téhož úřadu z roku 2008, na něž poukazuje ve svém vyjádření osoba zúčastněná 
na řízení, byla sice vydána pro týž záměr, avšak netýkají se (a to ani zčásti) těch zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, o nichž se vede nynější řízení. Je plně v dispozici žadatele, zda požádá o výjimku pro 
všechny záměrem dotčené druhy fauny a flory současně, nebo zda tak bude činit po větších či menších 
skupinách. Nemůže však pro sebe nic dovozovat z toho, že pro určitou vybranou skupinu druhů mu 
výjimka byla povolena, pokud jde o řízení o jiné skupině druhů. Nejedná se totiž o věcně totožná ani 
obdobná rozhodnutí, tudíž se nelze ani dovolávat principu předvídatelnosti správního rozhodování. 
Konečně pokud jde o širší kompenzační opatření navržená údajně v projektové dokumentaci stavby, 
žalovaný toto své tvrzení nikterak nerozvedl. Z jeho rozhodnutí není zřejmé, co přesně přinášejí z hlediska 
udržení příznivého stavu jednotlivých druhů nového stavební objekty č. SO43 - SO46, ba žalovaný dokonce 
ani neuvádí, o jaké stavební objekty se jedná. Z přílohy „Situace neregionálního biokoridoru“, která byla 
připojena na CD-R k podané žádosti o výjimky, Nejvyšší správní soud zjistil, že objekty SO43.1 a SO43.2 
jsou navržené rybí přechody, SO44 plánovaná rekultivace, SO45 doprovodná zeleň a objekt SO46 
představuje nadregionální biokoridor. Tytéž objekty jsou však zmiňovány již ve změně investičního záměru 
Stupeň Přelouč II ze 14. listopadu 2006, který je taktéž přílohou žádosti. Jelikož klíčová kompenzační 
opatření navržená žadatelem nejsou v rozhodnutí žalovaného blíže specifikována, natožpak aby byla 
odlišena nově navržená opatření od těch, která byla shledána nedostatečnými v předchozích řízeních, 
nelze než uzavřít, že tvrzení žalovaného o zásadním přínosu nově navržených kompenzačních opatření  
k udržení příznivého stavu druhů z hlediska jejich ochrany není nijak zdůvodněno ani ničím podloženo. 
Rozhodnutí žalovaného, a to ani v kombinaci s rozhodnutím prvostupňovým, neodpovídá tedy přesvědčivě 
na otázku, proč došlo na straně žalovaného k zásadnímu názorovému obratu v posuzování obsahově 
téměř totožných žádostí Ředitelství vodních cest o výjimku ze zákazů týkajících se zvláště chráněných 
druhů v souvislosti s plánovaným Plavebním stupněm Přelouč oproti dřívějšku. Městský soud ponechal 
popsaný deficit napadeného správního rozhodnutí bez povšimnutí, a to navzdory tomu, že na problém 
neodůvodněného odchýlení od dosavadního rozhodování v této věci stěžovatel v žalobě výslovně 
upozorňoval (zejm. na str. 13 a 14 žaloby). Již jen tato vada sama o sobě by postačovala ke zrušení 
napadeného rozsudku městského soudu i rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost.  
IIIc. Převaha jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody 
Obecně platí, že odpovědnost za zjištění skutkového stavu leží na správním orgánu, který řízení vede (§ 3 
správního řádu). Tudíž je to správní orgán, kdo opatřuje podklady pro rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního 
řádu) a po dotčených osobách vyžaduje předložení podkladů jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis (§ 6 
odst. 2 správního řádu). Avšak Nejvyšší správní soud již dříve dovodil, že v řízení o povolení výjimky ze 
zákonných zákazů podle § 56 zákona o ochraně přírody leží důkazní břemeno na žadateli a ten tedy musí 
předložit přesvědčivé podklady prokazující splnění výše vyjmenovaných podmínek (srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2012 č. j. 9 As 30/2012-88), což potvrzuje i odborná 
literatura (srov. Prchalová, J. Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000, 2. vydání, Linde Praha, 
2010, str. 184). Ostatní účastníci řízení mají po celou dobu řízení právo se k žádosti i k předloženým 
podkladům vyjádřit (§ 36 odst. 2 správního řádu) a podávat návrhy, včetně návrhů na provedení dalších 
důkazů (§ 36 odst. 1 správního řádu). Klíčové pro posouzení případu je ustanovení § 36 odst. 3 věta před 
středníkem správního řádu, které zní: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním 
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rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.“ Správní orgán není sice návrhy 
účastníků vznesenými během řízení vázán (§ 52 správního řádu), avšak musí se v odůvodnění svého 
rozhodnutí vypořádat s jejich vyjádřeními, návrhy a námitkami a musí také popsat úvahy, kterými se řídil 
při hodnocení shromážděných podkladů (§ 68 odst. 3 správního řádu). Má přitom pečlivě přihlížet ke 
všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (§ 50 odst. 4 správního řádu).  
Lze tedy shrnout, že správní orgány obou stupňů měly v řízení následující pro věc relevantní procesní 
povinnosti: 1. umožnit účastníkům, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům  
(v odvolacím řízení pouze k těm, které byly opatřeny nově), 2. zhodnotit v odůvodnění svých rozhodnutí 
shromážděné podklady a vyrovnat se při tom i s vyjádřeními jednotlivých účastníků a s navrženými či 
předloženými důkazy. 
Pokud jde o první z uvedených povinností, stěžovatel z právního hlediska zpochybňuje to, jak městský 
soud aplikoval v dané věci § 78 odst. 1 s. ř. s., podle něhož „soud zruší napadené rozhodnutí pro 
nezákonnost nebo pro vady řízení“. S odkazy na judikaturu Nejvyššího správního soudu stěžovatel tvrdí, že 
každá vada řízení spočívající v tom, že účastník řízení nedostal možnost se vyjádřit k některému ze 
shromážděných podkladů, musí vést nutně ke zrušení rozhodnutí správního orgánu soudem. V tom však 
Nejvyšší správní soud nemůže se stěžovatelem souhlasit. Je pravda, že správní soudy setrvale judikují  
v tom smyslu, že porušení § 36 odst. 3 části věty před středníkem správního řádu představuje vždy vadu 
správního řízení (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2002, č. j. 7 A 22/2000-33). 
Totéž platí i pro odvolací řízení, resp. řízení o rozkladu, přičemž nezáleží na tom, zda daný podklad 
hodnotil sám správní orgán pro své rozhodnutí jako klíčový nebo naopak pouze doplňkový, nebo zda 
předpokládal, že vyjádření účastníků nebudou moci vyvrátit učiněná skutková zjištění (srov. rozsudky 
Nejvyššího správního soudu ze dne 30. listopadu 2006 č. j. 5 As 59/2006-85, č. 1097/2007 Sb. NSS, a ze 
dne 23. července 2008 č. j. 1 As 55/2008-156). O vadu řízení nejde pouze v případě, že správní orgán 
určitý dokument či jiný důkaz jako podklad rozhodnutí vůbec nepoužije (srov. rozsudky Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21. října 2004 č. j. 2 A 11/2002-227, č. 463/2005 Sb. NSS, a ze dne 18. června 
2014 č. j. 3 As 87/2013-31, popř. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 26. září 2006 č. j. 62 Ca 
5/2006-402). 
Stěžovatel má tudíž pravdu potud, že by se každopádně jednalo o vadu správního řízení, jestliže by mu 
žalovaný neumožnil se s některými podklady seznámit a vyjádřit se k nim před vydáním svého rozhodnutí, 
popř. by mu k tomu stanovil nepřiměřeně krátkou lhůtu. Nic více ovšem ze stěžovatelem citovaných 
rozsudků dovozovat nelze. Městský soud zcela správně interpretoval judikaturu Nejvyššího správního 
soudu v tom směru, že ne každá zjištěná vada správního řízení musí vést automaticky ke zrušení 
napadeného správního rozhodnutí. 
Ustanovení § 78 odst. 1 s. ř. s. je třeba vnímat v souvislosti s ustanovením § 65 odst. 1 s. ř. s., z něhož 
vyplývá, že nestačí uplatňovat jen porušení svých (procesních) práv v předcházejícím řízení, nýbrž je třeba i 
zkoumat, zda mohl být v důsledku toho žalobce zkrácen na svých (hmotných) právech. Řečeno slovy 
rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 60/2011-101 ze dne 15. června 2011, na který odkázal 
městský soud: „Důvodnost žaloby může mít za následek pouze taková vada řízení, která mohla mít vliv na 
zákonnost napadeného rozhodnutí.“ To vyplývá např. z rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne  
4. června 2003 č. j. 6 A 12/2001-51, č. 23/2003 Sb. NSS, či ze dne 18. března 2004 č. j. 6 A 51/2001-
30, č. 494/2005 Sb. NSS. 
V nyní posuzovaném případě tudíž platí, že žalovaný nemusel nutně podklady, které mu žadatel předložil  
v rámci odvolacího řízení, zasílat stěžovateli k vyjádření, jestliže je považoval za nadbytečné. Pak by k nim 
ovšem nesměl ve svém rozhodování vůbec přihlížet. Žalovaný se však na všechny tři žadatelem dodané 
písemnosti ve svém rozhodnutí odvolává, tudíž se o podklady jeho rozhodnutí nepochybně jednalo, a 
žalovaný pochybil, jestliže stěžovateli neumožnil se s dvěma z nich vůbec seznámit a vyjádřit se k nim. 
Nejvyšší správní soud na tomto místě připomíná, že se jednalo o dopis ministra dopravy z prosince 2010, 
kterým ministr zasílá do meziresortního připomínkového řízení materiál „Prověření potřebnosti 
průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe“, a dále o dopis náměstka ministra dopravy ze dne 30. listopadu 
2010 adresovaný náměstkovi ministra životního prostředí a obsahující žádost o podporu stavby 
Plavebního stupně Přelouč II. Oba podklady měly prokazovat trvající veřejný zájem na splavnění Labe do 
Pardubic. Městský soud nicméně učinil zcela správně, když zkoumal, zda mohlo mít popsané procesní 
pochybení žalovaného vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí (což si nutně vyžádá i zhodnotit význam 
daného podkladu pro výsledek řízení). 
V čem se Nejvyšší správní soud s městským soudem neztotožnil, je věcné posouzení této otázky. Podle 
Nejvyššího správního soudu za dané skutkové a důkazní situace nelze vliv uvedené vady řízení na 
zákonnost rozhodnutí žalovaného vyloučit. 
Nejvyšší správní soud nejprve shrnuje, že při hodnocení existence a významu veřejného zájmu na 
splavnění Labe v daném úseku vycházel krajský úřad v prvostupňovém rozhodnutí z podkladů, které lze 
převážně charakterizovat jako dokumenty politické povahy. Jednalo se typově o mezinárodní smlouvy 
(Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii), koncepční dokumenty (zásady územního rozvoje, územní 
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plány) a politické deklarace (usnesení vlády, společné prohlášení ministerstev dopravy ČR a SRN, 
strategické dokumenty samosprávy). Takové důkazní prostředky naprosto odpovídají tomu, o jakou 
otázku se v daném případě jednalo. Jak konstatoval Nejvyšší správní soud již dříve, ačkoliv „mezi výsledky 
politické činnosti a pojem veřejného zájmu nelze bez dalšího klást rovnítko“, tak „existence či intenzita 
veřejného zájmu je mnohdy otázkou právě navýsost politickou, kterou nelze od ‚politiky‘ zcela oddělit“ 
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. prosince 2014 č. j. 5 As 10/2013-38). V této 
souvislosti Nejvyšší správní soud považuje za vhodné pro úplnost poznamenat, že snaha stěžovatele 
prokazovat v řízení odbornými dobrozdáními ekonomickou nevýhodnost říční plavby a tím v podstatě 
přimět správní orgán, aby si učinil názor na to, zda političtí představitelé od republikové až po místní 
úroveň „nejdou špatným směrem“, skutečně přesahuje rámec daného řízení. 
V tom se Nejvyšší správní soud shoduje s hodnocením městského soudu i žalovaného, ostatně stěžovatel 
si je toho zřejmě do značné míry vědom, neboť danou otázku neučinil předmětem své kasační stížnosti. 
Na druhou stranu jiné podklady předložené stěžovatelem mohly být způsobilé otřást učiněnými 
skutkovými zjištěními, která se týkala prvních dvou podmínek pro udělení výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů, tj. existence naléhavých důvodů veřejného zájmu a převahy tohoto veřejného 
zájmu nad zájmem ochrany přírody. Stěžovatel například předložil krajskému úřadu v řízení na prvním 
stupni kritické kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, z nichž vyplývalo, že Ministerstvo dopravy 
jako poskytovatel veřejných prostředků neprokázalo věrohodně potřebnost investic na rozvoj a 
modernizaci labské vodní cesty. Veškerá hodnocení efektivnosti lodní dopravy provádělo totiž Ředitelství 
vodních cest jako žadatel o veřejné prostředky jen pro dílčí úseky a jednotlivé investiční akce na Labi, dále 
nepředložilo doklady, z nichž by bylo možné ověřit věrohodnost vstupních údajů použitých pro tyto výpočty, 
a nezahrnulo do těchto výpočtů některé významné položky, např. náklady na vybudování suchozemské 
části přístavu Pardubice, včetně související dopravní infrastruktury. 
Nejvyšší kontrolní úřad také upozornil, že pokud nedojde ke zlepšení plavebních podmínek na dolním 
Labi, nepřinese splavnění Labe do Pardubic kýžený efekt, a vynaložené investice tak mohou být zcela 
zmařeny. 
Další podklad, posudek AOPK vyžádaný krajským úřadem a vedle toho též předložený stěžovatelem, zase 
obsahuje odbornou polemiku se studií Ing. D. z března 2007 o posouzení ekologické újmy a ekologických 
přínosů projednávaného záměru. Jde o studii, z níž krajský úřad primárně ve svém rozhodnutí vycházel, 
pokud jde o význam zájmu na ochraně přírody v dané lokalitě, resp. o intenzitu jeho hrozícího narušení. 
Podle AOPK lze však závěry této studie označit za spekulativní, ba dokonce za zcela nepravděpodobné. 
Výpočty přínosů záměru pak považuje za mechanické a nepohlížející na situaci v celém kontextu. Mimo 
jiné upozorňuje posudek AOPK na to, že není uvažována změna mikroklimatu výparem z hladiny 
plavebního kanálu, ani to, že kanál bude představovat (vedle koryta Labe) další, pro řadu živočichů 
nepřekonatelnou migrační bariéru v podobě betonového koryta s mnoho metrů vysokými břehy. Pokud 
jde o přínos kompenzačních opatření, podle AOPK studie nezohledňuje fakt, že nové výsadby  
z ekologického hlediska nemohou kompenzovat ztrátu vzrostlých stromů, že bude časem docházet  
k zazemění nově vytvořených tůní, bude nutno zasahovat od vývoje chráněných druhů pravidelným 
kácením dřevin v blízkosti kanálu atd. (srov. str. 2 - 3 posudku AOPK). 
Krajský úřad ani žalovaný se s kritickými výtkami Nejvyššího kontrolního úřadu a Agentury ochrany přírody 
a krajiny, resp. s námitkami účastníků řízení opírajícími se o uvedené podklady, v odůvodněních svých 
rozhodnutí nikterak nevypořádali. Tím porušili § 68 odst. 3 a § 50 odst. 4 správního řádu. Tato vada je  
o to závažnější, že se jednalo o podklady vytvořené kompetentními státními institucemi  
s celorepublikovou působností. V případě Agentury ochrany přírody a krajiny je takové nakládání s jejím 
odborným dobrozdáním o to podivnější, že jde o instituci odborně způsobilou v otázkách ochrany zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, navíc zřízenou samotným žalovaným (s účinností od 1. ledna 2015 
jde dokonce o správní úřad zřízený zákonem – § 75 odst. 2 zákona o ochraně přírody). 
V návaznosti na výše uvedené pak nezbývá než hodnotit jako vážnou vadu řízení, která mohla mít vliv na 
zákonnost napadeného rozhodnutí, i to, že žalovaný nezaslal stěžovateli k vyjádření dopisy ministra 
dopravy a jeho náměstka předložené žadatelem o výjimku v rámci odvolacího řízení. Převahu veřejného 
zájmu na výstavbě vodní cesty kolem Přelouče nad zájmem na ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů nacházejících se na Slavíkových ostrovech a naléhavost důvodů tvrzeného veřejného zájmu 
nezpochybnil totiž stěžovatel pouze výše uvedenými podklady, které žalovaný pominul. Ve svém odvolání 
(na str. 37) stěžovatel upozornil též na usnesení vlády ze dne 16. ledna 2008 č. 49/2008,v němž se podle 
něj zpochybňuje další územní ochrana kanálu Dunaj-Odra-Labe. Je zřejmé, že v reakci na tuto a další výtky 
týkající se toho, že krajský úřad nezjistil věrohodně existenci a trvání veřejného zájmu na realizaci záměru, 
doložilo Ředitelství vodních cest v odvolacím řízení do spisu výše zmiňované dopisy ministra dopravy a 
jeho náměstka. Žalovaný se o tyto dokumenty při posuzování oprávněnosti podaného odvolání opřel (srov. 
str. 11 rozhodnutí žalovaného), tudíž lze předpokládat, že i ony pomohly v očích žalovaného převážit misky 
vah ve prospěch nalezení veřejného zájmu na splavnění Labe do Pardubic. Žalovaný však nedal 
stěžovateli naprosto žádnou možnost se k těmto podkladům vyjádřit. Takový postup je tím 
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nepochopitelnější, že tak mohl žalovaný snadno učinit, kdyby je zaslal stěžovateli na vědomí současně se 
sdělením Mgr. V., které žadatel doplnil do spisu společně s nimi a k nimž se stěžovatel vyjádřit mohl, byť  
v poměrně krátké lhůtě. Nelze rozhodně předem dovozovat, že by snad stěžovatel nemohl nic relevantního 
proti obsahu těchto podkladů namítat. Platí to tím spíše, že nejde o podklady ve všech částech 
jednoznačně podporující stanovisko žadatele o výjimku, že je dána existence jiného převažujícího 
veřejného zájmu, natož naléhavého. Např. z dokumentu „Prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj-
Odra-Labe“, přiloženého k dopisu ministra dopravy, vyplývá, že Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a 
rozvoje měst SRN se odmítlo při dvoustranném mezinárodním jednání dne 24. března 2010 v Berlíně 
podílet na studii proveditelnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe s odůvodněním, že „není zřejmý 
význam tohoto spojení pro realizaci přeprav po vnitrozemských vodních cestách v relacích do a ze SRN.“. 
Přitom o propojení vodních cest napříč Evropou se veřejný zájem na splavnění Labe včetně uvedeného 
úseku také bezesporu opírá. 
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že při posuzování existence naléhavého veřejného zájmu na 
vybudování Plavebního stupně Přelouč II a jeho převaze nad zájmem ochrany přírody se žalovaný dopustil 
dvou vážných procesních pochybení, která mohla mít vliv na zákonnost jeho rozhodnutí. Především nijak 
nezohlednil při svém rozhodování dva důležité podklady, a to závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a 
posudek AOPK, který krajský úřad vyžádal a který vedle toho předložil i stěžovatel, čímž zatížil své 
rozhodnutí nepřezkoumatelností. Navíc neumožnil stěžovateli, aby se vyjádřil ke dvěma podkladům 
předloženým v odvolacím řízení Ředitelstvím vodních cest. Z těchto podkladů pak žalovaný vycházel, 
přičemž nelze vzhledem k celkové důkazní situaci v řízení vyloučit, že by reakce stěžovatele na tyto 
podklady mohla mít vliv na výsledek odvolacího řízení. Těmito podklady navíc nedošlo jen k potvrzení 
závěrů, k nimž dospěl krajský úřad v řízení na prvním stupni, nýbrž i k jejich rozvinutí v tom směru, že 
posuzovaný veřejný zájem má politickou podporu i po změně vlády a že je naléhavý. Městský soud tedy 
chybně posoudil příslušný žalobní bod, když naznal, že krajský úřad se s posudkem AOPK vypořádal ve 
svém rozhodnutí dostatečně, a námitku týkající se nemožnosti vyjádřit se k podkladům doplněným  
v odvolacím řízení označil za „marginální“. 
IIId. Neexistence jiného řešení 
Jak Nejvyšší správní soud vymezil, jednou z nezbytných podmínek pro vydání výjimky ze zákazu škodlivě 
zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a do jejich biotopů (§ 56 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody) byla v daném případě, kdy se jednalo též o druhy chráněné právem EU, neexistence 
jiného uspokojivého řešení. S touto otázkou se krajský úřad, žalovaný správní orgán a nakonec i městský 
soud vypořádaly lakonicky, neboť svorně poukázaly na hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), 
které bylo ukončeno stanoviskem ze dne 29. září 2000. 
V obecné rovině je takový náhled jistě správný. Nejvyšší správní soud již dříve konstatoval, že „v řízení dle 
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny není prostor pro zkoumání jiných variant trasy, neboť … námitky 
ve vztahu k výsledkům procesu EIA … mají své místo v územním řízení, resp. v žalobě proti vydanému 
územnímu rozhodnutí“ (srov. rozsudek ze dne 20. února 2015 č. j. 5 As 54/2013-78 a tam citovaná 
judikatura). Nejvyšší správní soud tento svůj závěr odůvodnil tím, že zkoumáním dalších možných variant  
v rámci řízení o výjimce by se „popírala logická návaznost jednotlivých kroků a procesy SEA a EIA by 
ztrácely smysl, pokud by jejich výsledek neměl být závazný pro další postupy. Tyto úvahy by se též 
odehrávaly zcela mimo předmět příslušného správního řízení, který je vymezován žadatelem, odvíjí se od 
plánovaného umístění konkrétní stavby. V daném řízení chybí jakýkoli prostor pro zvažování jiných variant 
stavby (v daném případě jiné trasy dálnice). Na tom nic nemění ani podmínka uvedená v § 56 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny spočívající v neexistenci jiného uspokojivého řešení. Tím měl 
zákonodárce na mysli řešení (včetně konkrétních opatření k minimalizaci zásahů dotčení zvláště 
chráněných druhů), které je v době rozhodování správních orgánů skutečně reálné, nikoliv hypotetické, 
tedy takové, které již bylo v předcházejících zmiňovaných procesech jakožto možná alternativa 
posuzovaného záměru vyloučeno.“ 
Pod zorným úhlem nyní posuzovaného případu je Nejvyšší správní soud nucen své výše citované závěry 
rozvinout a doplnit. K tomu, aby stanovisko EIA skutečně představovalo překážku pro zkoumání jiných 
možných podob záměru v rámci řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody, musí být v rámci procesu EIA 
posouzeny ty varianty záměru, které reálně připadají v úvahu. Jestliže posuzování vlivů na životní prostředí 
pomine některou variantu, která by mohla představovat menší zásah do předmětu ochrany zákona  
o ochraně přírody, nezbývá, než aby ji plnohodnotně posoudil orgán ochrany přírody v řízení o výjimce ze 
zákazu škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V takovém případě totiž 
stanovisko EIA neposkytuje dostatečnou oporu pro závěr, že „neexistuje jiné uspokojivé řešení“. Pokud by 
ani v rámci řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody nedošlo ke zkoumání této otázky, tak by hrozilo, že 
Česká republika poruší své závazky vůči EU vyplývající z čl. 16 odst. 1 evropské směrnice o stanovištích 
(srov. též čl. 16 odst. 3 směrnice o stanovištích, podle něhož by měla Česká republika ve zprávě  
o odchylkách od čl. 12 - 15 podávané každé dva roky Evropské komisi odkázat na odmítnuté alternativy). 
Nyní předestřený výklad je tak výkladem eurokonformním, při němž Nejvyšší správní soud využil směrnici 
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o stanovištích jako výkladovou pomůcku pro interpretaci vzájemného vztahu zákona o ochraně přírody a 
krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Podpůrně zde lze poukázat na 
rozsudek ze dne 25. listopadu 2009 č. j. 3 Ao 1/2007-210, kde sice Nejvyšší správní soud vystačil  
s odkazem na zákonnou úpravu, nicméně k otázce variant řešení zde uvedl: „Zatímco požadavek na 
zpracování variant řešení se v režimu zákona č. 100/2001 Sb. odvíjí od výsledků zjišťovacího řízení – a je 
tedy na úvaze příslušného orgánu, zákon č. 114/1992 Sb. vyžaduje variantní zpracování a posouzení vždy, 
dojde-li orgán ochrany přírody k závěru, že nelze vyloučit negativní vliv územně plánovací dokumentace na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Lze tedy konstatovat, že pokud jde o evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, je zájem na variantním zpracování a posouzení koncepce ještě o poznání 
naléhavější.“. Provedenou úvahu lze podpořit i odkazem na případ Soudního dvora Evropské unie ze dne 
6. listopadu 2003, C-434/01, Komise proti Spojenému Království. Zde se vláda Spojeného Království 
úspěšně bránila žalobě podané Evropskou komisí kvůli údajné nedostatečné transpozici směrnice  
o stanovištích poukazem na to, že i když místní úřad územního plánování nemá jednoznačně danou 
povinnost hodnotit při povolování záměru veškerá kritéria požadovaná v čl. 16 odst. 1 citované směrnice, 
toto hodnocení následně v plném rozsahu a nezávisle na již uděleném povolení provádí ústřední úřad, 
který vydává pro záměr výjimku ze zákonných zákazů zasahovat do vývoje druhů chráněných právem 
Evropských společenství. V jiném rozsudku ze dne 10. května 2007, C-508/0, Komise proti Rakousku, 
Soudní dvůr Evropské unie zdůraznil, že „ ... podle čl. 16 odst. 1 směrnice musí každé opatření přijaté na 
vnitrostátní úrovni, které se odchyluje od zákazů stanovených směrnicí, podléhat podmínce, že neexistuje 
jiné uspokojivé řešení.“. 
Nejvyšší správní soud doplňuje, že výše předestřené úvahy nemají být branou k bezbřehé revizi procesů 
posuzování vlivů na životní prostředí v následných správních řízeních. Týkají se – s ohledem na uvedenou 
argumentaci – jen řízení podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody, a to pouze v tom rozsahu, kdy 
předmětem žádosti je též výjimka pro rostlinný či živočišný druh, který je předmětem ochrany podle práva 
Evropské unie. Dále pak musí jít o situaci, kdy není zřejmé, proč byla určitá varianta vyloučena  
z posuzování v rámci EIA, ačkoliv jde o variantu reálnou a uskutečnitelnou, a zároveň je věrohodně 
doloženo, že daná varianta může představovat menší zásah do přirozeného vývoje těch druhů rostlin a 
živočichů, které jsou chráněny podle práva Evropské unie. Žalovaný se touto otázkou nezabýval, proto není 
zřejmé, zda tyto podmínky jsou v daném případě splněny. Prozatím lze říci pouze tolik, že krajský úřad 
sám (na str. 16 prvostupňového rozhodnutí) uvádí, že v rámci procesu EIA byly posouzeny pouze dvě 
varianty trasy vedoucí přes Slavíkovy ostrovy (tzv. varianty A1 a A2) a varianta „nulová“. Žadatel tedy 
zřejmě v rámci procesu EIA nepředložil ani variantu vybudování části kanálu na protějším, tj. levém břehu 
Labe (tzv. varianty řady B), ani variantu vedení plavební trasy přímo korytem řeky (tzv. varianty řady C), byť 
ve své žádosti o výjimku (na str. 43 a násl.) tvrdí, že v iniciační části procesu EIA byly tyto varianty 
předmětem veřejné diskuze. Krajský úřad dále tvrdí, že předmětem posouzení EIA byly pouze „technicky 
uskutečnitelné“ varianty (str. 17 prvostupňového rozhodnutí), avšak toto tvrzení zřejmě vychází jen 
z vyjádření samotného žadatele (str. 47 žádosti o výjimku), není v rozhodnutí podloženo žádným důkazem 
a ani žalovaný ani městský soud s ním dále nepracovali. Naopak posudek AOPK tvrdí, že varianty řady B i 
C jsou uskutečnitelné, a kvalifikovaně polemizuje s údajnými komplikacemi, jež s nimi mají být spojeny. 
Varianta C1, tj. vedení trasy korytem řeky, je dokonce podle posudku AOPK z hlediska ochrany přírody 
nejvhodnější (byť samozřejmě i tato varianta v sobě obsahuje některé zatím neřešené územní střety, např. 
s památkovou ochranou jezu u Přelouče, technickou památkou z roku 1927). 
Za těchto okolností nezbývá než konstatovat, že ani z hlediska neexistence jiného uspokojivého řešení se 
správní orgány obou stupňů nevypořádaly dostatečně s posudkem AOPK, a zatížily tak svá rozhodnutí 
nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů. Městský soud toto jejich pochybení pominul  
s odůvodněním, že posudek EIA určil nejvhodnější řešení, tudíž „jiná neexistují“. To však s ohledem na 
výše uvedenou argumentaci neshledal Nejvyšší správní soud přesvědčivým. Orgány ochrany přírody měly 
naopak posoudit, zda stanovisko EIA z roku 2000 představuje dostatečný podklad pro vydané rozhodnutí 
z hlediska nevhodnosti jiné varianty záměru, a v případě, že nikoliv, jelikož určitá uskutečnitelná a  
z hlediska ochrany přírody perspektivní varianta nebyla předmětem posouzení EIA, tak měly otázku 
existence jiného uspokojivého řešení posoudit autonomně v řízení o výjimce. 
IIIe. Udržení příznivého stavu druhů 
Poslední podmínkou pro vydání výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů chráněných právem Evropské unie (§ 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody) je prokázání, 
že bude dosažen či udržen příznivý stav jednotlivých druhů z hlediska jejich ochrany. Doklady o tom musí 
předložit žadatel. Přitom podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. května 2007, C-508/0, 
Komise proti Rakousku, „Podle čl. 16 odst. 1 směrnice je ... příznivý stav uvedených populací z hlediska 
jejich ochrany v jejich přirozeném areálu rozšíření nezbytnou podmínkou pro udělení výjimek, které 
stanoví.“. Nejvyšší správní soud má za to, že splnění této podmínky nelze věrohodně ověřit, jestliže žadatel 
nenavrhne konkrétní zmírňující a kompenzační opatření směřující k zachování příznivého stavu 
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jednotlivých ohrožených druhů, a to včetně rozvržení stavebních prací do vhodných ročních období a času 
a způsobu provedení případných záchranných přenosů jedinců zvláště chráněných druhů, u nichž je to 
možné. 
V kontextu nyní posuzovaného případu nutno dodat, že konkrétnost opatření musí spočívat mimo jiné i  
v navržení lokalit, jež mají nahradit ty biotopy zvláště chráněných druhů, do nichž plánuje žadatel  
o výjimku svým záměrem zasáhnout. Jedině tak může orgán ochrany přírody vyhodnotit, nakolik jsou 
navržená opatření reálná a dostačující. Bez navržení konkrétních opatření včetně náhradních lokalit by 
bylo posouzení splnění této podmínky ze strany orgánu ochrany přírody zcela iluzorní a hypotetické a 
stejně tak by právo účastníků vyjádřit se k dané otázce v rámci řízení o udělení výjimky bylo degradováno 
na pouhé spekulace bez jakéhokoliv podkladu. V tomto ohledu se Nejvyšší správní soud ztotožňuje  
s rozsudkem ze dne 28. února 2006 č. j. 7 Ca 25/2004-34, jímž Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí 
ministra Ambrozka, který vyhověl v rozkladovém řízení první žádosti Ředitelství silnic a dálnic o udělení 
výjimky, a kde městský soud konstatoval: „Podmínky, které žalovaný stanovil spolu s udělením výjimky … 
měly být obsahem záměru odpovídajícím jinému veřejnému zájmu, ke kterému potom mají účastníci 
právo se vyjádřit.“ Tyto závěry nejsou nikterak skutkově vázány na specifické okolnosti dané kauzy, jak 
tvrdil ve svém rozhodnutí žalovaný, nýbrž platí obecně. 
V nyní posuzovaném případě Ředitelství vodních cest jako žadatel uvedlo v žádosti (na str. 30), že ochrana 
chráněných druhů bude zahrnuta do „Metodiky výzkumných prací“ České zemědělské univerzity (jí 
prováděný základní průzkum lokality byl v době podání žádosti dočasně pozastaven), že probíhá příprava 
moderní metodiky mapování a základní péče o ohrožené druhy a že budou v budoucnu připravena 
optimální kompenzační opatření a zpracovány záchranné programy. K žádosti byl předložen na CD-R 
výkres s názvem „Situace neregionálního biokoridoru“, chybí však výkres „Situace doprovodné zeleně“  
(z těchto dvou výkresů vychází ekologické hodnocení Ing. D. „Posouzení ekologické újmy a ekologických 
přínosů Plavebního stupně Přelouč II.“ z března 2007, o něž se do značné míry opřely správní orgány při 
svém rozhodování). Je tedy zřejmé, že Ředitelství vodních cest hodlalo záchranné programy a 
kompenzační opatření, včetně náhradních lokalit, konkretizovat teprve po získání výjimky. Fragmenty 
uvažovaných opatření lze nalézt rozptýleny v jiných přílohách žádosti, kromě výkresu biokoridoru zejména 
v „Metodice výzkumných prací pro rok 2006 upravené podle některých připomínek MŽP“ (týká se však jen 
modrásků) a v přírodovědné části znaleckého posudku č. 7/2010 firmy A-consult, s. r. o. (ten však správní 
orgány jako podklad svého rozhodování pro jeho značné obsahové nedostatky nepoužily). 
Krajský úřad v odpovědi na výhrady stěžovatele týkající se udržení příznivého stavu jednotlivých druhů  
z hlediska jejich ochrany odkázal v odůvodnění svého rozhodnutí na podmínky, jež ve výroku stanovil, 
zejména na podmínky 4 až 6 (str. 17 prvostupňového rozhodnutí). Tyto podmínky jsou však formulovány 
dosti obecně – žadateli se zde ukládá například realizovat „ve vhodných lokalitách opatření vedoucí ke 
vzniku náhradních stanovišť pro život druhů, jejichž biotopy budou stavbou zničeny“, přičemž „náhradní 
stanoviště musí respektovat veškeré ekologické nároky přemisťovaných druhů, musí mít odpovídající 
rozlohu“, a po zajištění stabilních poměrů v náhradních lokalitách má žadatel nejprve „ve vhodnou dobu – 
z hlediska vývojových stadií živočichů – přikročit k přenesení částí populací zvláště chráněných živočichů  
z lokality původní do lokality náhradní“, a to v takovém množství, „aby neohrozil původní populaci“. Poté, 
co odborně způsobilá osoba stanovená žadatelem stvrdí, že se tyto populace v náhradních lokalitách 
úspěšně rozvíjejí, má žadatel před zahájením stavebních prací přenést zbytky populací ze stavbou 
dotčených lokalit na lokality náhradní. Podle Nejvyššího správního soudu nelze vzhledem k výše 
uvedeným úvahám přistoupit na logiku správních orgánů, kterou převzal do svého rozsudku i městský 
soud, že takto obecně formulovanými podmínkami bylo udržení příznivého stavu jednotlivých druhů 
dostatečně zajištěno. Namísto uložení povinnosti realizovat konkrétní opatření na základě předloženého 
projektu se totiž správní orgány spokojily s obecnými floskulemi, které v zásadě jen rozvádí zákonný 
postulát, že musí být dosažen či udržen příznivý stav jednotlivých druhů z hlediska jejich ochrany. Nejvyšší 
správní soud však nepovažuje odkaz na podmínky vydaného rozhodnutí za dostatečný též proto, že zcela 
zjevně není zajištěna účinná kontrola jejich plnění, neboť posouzení dostatečnosti přijatých opatření ve 
všech fázích má ve všech fázích realizace provádět pouze odborně způsobilá osoba ustanovená 
investorem stavby. Nejvyšší správní soud musí v této souvislosti opět poukázat na čl. 16 odst. 3 evropské 
směrnice o stanovištích, podle níž bude muset Česká republika ve své pravidelné zprávě o udělených 
výjimkách mimo jiné Evropské komisi sdělit, které orgány jsou oprávněny kontrolovat, zda byly stanovené 
podmínky dodrženy a jaká byla použita kontrolní opatření. Je s podivem, že těmto požadavkům by lépe 
vyhovělo starší rozhodnutí krajského úřadu z roku 2003, jímž krajský úřad vydal výjimku pro některé  
(v nyní posuzovaném případě neřešené) ohrožené druhy živočichů dotčené záměrem „Nového plavebního 
stupně Přelouč“. V něm se sice také předpokládá zpracování odborného projektu po vydání rozhodnutí, 
nicméně ten má být (stejně jako jednotlivé fáze jeho realizace) posouzen společně Agenturou ochrany 
přírody a krajiny, Muzeem východních Čech v Hradci Králové a krajským úřadem. Navíc podmínky tohoto 
rozhodnutí jsou znatelně konkrétnější, včetně závazku realizovat přesně stanovený počet tůní a remízů  
o předepsané minimální ploše apod. V neposlední řadě obsahuje rozhodnutí též rozvazující podmínky, 
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podle nichž jeho platnost zanikne např. tehdy, jestliže odborníci nenaleznou vhodnou náhradní lokalitu pro 
některý chráněný druh živočicha. 
Z hlediska posouzení kasační stížnosti je nicméně podstatné, že i přes nekonkrétnost podané žádosti se 
stěžovatel pokusil v řízení před krajským úřadem s účinností některých zvažovaných kompenzačních 
opatření polemizovat. Jako hlavní podklad v tomto směru označil posudek AOPK. Z něj vyplývá, že dosud 
navržená opatření jsou již principielně nedostatečná a u některých ohrožených druhů dokonce ani žádná 
účinná opatření navrhnout nelze, což potvrzuje i další stěžovatelem dodaný podklad, totiž posudek RNDr. 
V. Tyto odborné názory krajský úřad prakticky ignoroval. Ohledně udržení stavu modrásků odkázal na 
„Souhrnnou odbornou zprávu o výsledcích biologického průzkumu na Slavíkových ostrovech u Přelouče za 
sezónu 2008“, jejíž závěry jsou však předmětem kritiky v posudku AOPK (str. 7 posudku AOPK). Ohledně 
žábronožky se odvolal na článek zveřejněný v odborném tisku v roce 2005, aniž by vysvětlil, proč mu dává 
přednost před pozdějšími posudky AOPK (státní instituce) a RNDr. V. (soudního znalce). Konečně v otázce 
xylobiotních druhů, tj. hmyzu vázaného na odumírající dřevní hmotu, označuje plánovaná opatření 
(ponechání smýcených stromů na místě) za dostatečná pro zachování jejich populací bez ohledu na to, že 
oba citované posudky tvrdí opak. Žalovaný tuto argumentaci nikterak nerozvinul (srov. str. 5 – 6 
odvolacího rozhodnutí). U xylobiotních druhů se taktéž spokojil s holým konstatováním, že podmínky 
rozhodnutí považuje za dostatečnou záruku zachování jejich příznivého stavu. Ohledně žábronožek nic 
nového nedodal. Ve výsledku tak hodnotí Nejvyšší správní soud napadené správní rozhodnutí jako 
nepřezkoumatelné, neboť se nevyrovnalo s odbornými podklady dodanými stěžovatelem (posudkem 
AOPK, vyžádaným též krajským úřadem, a posudkem RNDr. V.). Nelze tudíž souhlasit s posouzením věci 
městským soudem, který odůvodnění předestřená správními orgány shledal dostatečnými. 
Jedinou souvislejší novou argumentaci v rozhodnutí žalovaného představuje vyhodnocení problematiky 
modrásků. Zde žalovaný jednak poukazuje na podpůrný management prováděný na Slavíkových 
ostrovech v letech 2006 - 2009 Českou zemědělskou univerzitou, jehož úspěšnost ovšem označuje za 
diskutabilní posudek AOPK, a dále se opakovaně odvolává na sdělení Mgr. V., které podle něj představuje 
„zásadní průlom do dosavadního tvrzení o možnosti poškození jedinečné populace modrásků v lokalitě“ 
(str. 10 odvolacího rozhodnutí). Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že obecně samozřejmě nelze nová 
skutková zjištění uplatněná až v odvolacím řízení vyloučit. Je ale nutno k nim vést řádné dokazování a 
umožnit účastníkům, aby se k nim vyjádřili způsobem, který odpovídá jejich významu pro posouzení věci. 
Z tohoto pohledu je možno sedmidenní lhůtu, kterou žalovaný stěžovateli poskytl k tomu, aby se vyjádřil 
ke sdělení Mgr. V., hodnotit jako dostatečnou toliko k povšechnému vyjádření, jaké ostatně stěžovatel 
učinil. Nejvyšší správní soud musí dát nicméně stěžovateli za pravdu v tom, že jakkoliv jde o podklad 
nepříliš rozsáhlý, je zároveň podkladem zásadním (tento význam mu přisoudil sám žalovaný). Nadto má-li 
mít tento podklad atribut odbornosti, nelze upřít stěžovateli možnost takovým novým odborným zjištěním 
oponovat, resp. ověřovat je, a to – zejména k panujícímu ročnímu období (zima) a v kontextu dosavadních 
zjištění a mnohaletých pozorování v dané lokalitě - možné nebylo. Proto má Nejvyšší správní soud za to, že 
možnost poskytnutá stěžovateli vyjádřit se k uvedenému podkladu v odvolacím řízení v sedmidenní lhůtě 
byla pouze formální. Platí to tím spíše, že žalovaný ani věrohodně nevysvětlil, proč odmítl požadavky 
stěžovatele, který v reakci na zaslání sdělení Mgr. V. požadoval ověřit jeho nová zjištění místním šetřením 
v ročním období, které by to umožňovalo, nebo oponentním odborným vyjádřením. 
Závěr:  
Nejvyšší správní soud uzavírá, že neshledal přesvědčivou argumentaci městského soudu, podle níž se 
žalovaný ve svém rozhodnutí (v kombinaci s prvostupňovým rozhodnutím) dostatečně vyrovnal s podklady 
dodanými stěžovatelem a podle níž procesní chyby, jichž se žalovaný v odvolacím řízení dopustil, nemohly 
mít vliv na zákonnost jeho rozhodnutí. Nejvyšší správní soud naopak s odvoláním na argumentaci 
uvedenou výše dovodil, že žalovaný se s některými informacemi, jež z dodaných podkladů vyplývaly, 
nevypořádal vůbec. Nejvyšší správní soud také s ohledem na důkazní situaci posoudil jako vážnou vadu 
řízení fakt, že žalovaný neumožnil stěžovateli se ke dvěma novým podkladům svého rozhodnutí vyjádřit. 
V daném případě je zřejmé, že rozhodnutí správního orgánu mělo být městským soudem pro nezákonnost 
zrušeno a že nepřichází v úvahu jakékoliv doplnění řízení či vypořádání dalších žalobních námitek 
městským soudem. Městský soud by s odkazem na tento rozsudek pouze přenesl závazný právní názor 
svým novým rozsudkem správnímu orgánu. Nejvyšší správní soud proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil 
kasační stížností napadený rozsudek městského soudu. Věc mu však nevrátil k dalšímu řízení, neboť 
podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. současně zrušil žalobou napadené rozhodnutí žalovaného Ministerstva 
životního prostředí. Žalovanému také podle § 78 odst. 4 s. ř. s. věc vrací k dalšímu řízení, v němž je podle 
odstavce 5 téhož ustanovení žalovaný vázán právními názory v tomto rozsudku vyslovenými. 
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286 
 
 

I. Rozsah zjišťování skutkového stavu pro závěr o spáchání správního deliktu 
II. In dubio pro reo 
III. Přesná identifikace osob provádějících kácení dřevin  
 
k ustanovení § 7, § 8 a § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 3 a § 50 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. V řízení o uložení pokuty za správní delikt je třeba klást zvláštní důraz na důkladné zjištění 
skutkového stavu správními orgány a jejich rozhodnutí důsledně poměřovat zásadou materiální 
pravdy jako jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů ve smyslu ust. § 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), a zásadou 
vyšetřovací podle ust. § 50 odst. 3 věty druhé správního řádu.  
 
II. Správní orgán je povinen postavit nad vší rozumnou pochybnost na jisto, že se deliktního 
jednání dopustil právě ten, kdo má být za jednání postižen, a naopak existuje-li rozumná 
pochybnost, tj. existuje-li ne zcela nepravděpodobná možnost, že deliktního jednání se dopustil 
někdo jiný než obviněný z přestupku, nelze jej za přestupek postihnout (in dubio pro reo). 
 
III. V případě odpovědnosti právnické osoby za jednání osoby fyzické musí být prokázáno, kdo a 
v jakém rozsahu se předmětného jednání dopustil (nezaměnitelná identifikace osoby a jednání) 
a zda je toto jednání právnické osobě přičitatelné, a to vzhledem k jejímu vztahu k fyzické 
osobě. 
 
IV. Vyšel-li správní orgán z toho, že jednání osob, které se v inkriminované době účastnily brigády 
v zámeckém parku, je přičitatelné účastníkovi řízení, je nezbytné, aby tyto fyzické osoby byly 
přesně identifikovány. Protože provedeným dokazováním nebylo prokázáno, která fyzická osoba 
nadlimitní dřeviny pokácela, nelze ani dovodit odpovědnost účastníka řízení za zničení dřevin. 
Rozhodnutí správních orgánů však vychází pouze z určité míry pravděpodobnosti skutkového 
děje. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2015, čj. 7 As 24/2015 - 18) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Rozsudkem ze dne 16. 1. 2015, č. j. 11 A 35/2012 - 45, Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí (dále jen „stěžovatel“) ze dne 4. 1. 2012, č. j. 2022/560/11, 
77061/ENV/11, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím stěžovatel změnil výrok rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) ze dne 18. 8. 2011, č. j. ČIŽP/46/OOP/ 
SR01/1102942.034/11/HPA, kterým byla žalobci (dále jen „účastník řízení“) uložena pokuta ve výši 
50.000 Kč za protiprávní jednání uvedené v ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), spočívající v pokácení 20 ks dřevin 
rostoucích mimo les bez povolení, a to tak, že počet dřevin byl stěžovatelem snížen na 16 ks a uložená 
sankce na 40.000 Kč; ve zbytku bylo rozhodnutí inspekce potvrzeno. Městský soud v napadeném 
rozsudku posoudil jako důvodnou žalobní námitku poukazující na nedostatečně provedené dokazování 
správními orgány. Napadená správní rozhodnutí vycházejí pouze z určité míry pravděpodobnosti 
skutkového děje, nikoli z výsledků dokazování. Z provedeného dokazování vyplývá, že v lokalitě kolem 
zámku Brtnice probíhalo kácení v době od 10. do 20. 10. 2010, přičemž na den 16. 10. 2010 byla 
svolána dobrovolná brigáda, jejímž cílem bylo odstranění dřevin v této lokalitě. Podle městského soudu 
však z provedeného dokazování nevyplynul jednoznačný závěr, kdo pokácel dřeviny, které podléhaly 
povolení. Které fyzické osoby skácely nadlimitní dřeviny, nebylo provedeným dokazováním zjištěno, a 
proto nelze přičítat zničení dřevin účastníku řízení. Nelze totiž bezpečně vyloučit, že v předmětné lokalitě 
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kácely také osoby, které se na uvedené akci nijak nepodílely, resp. nebyly nijak v kontaktu se 
zaměstnanci účastníka řízení.  
Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž vytýkal městskému soudu 
nedostatečně zjištěný skutkový stav věci. Městský soud postavil svůj závěr pouze na fragmentech 
výpovědí tří svědků vytržených z kontextu bez ohledu na rozsah předmětu řízení, průběh všech okolností a 
obsah správního spisu. Jeho závěr je založen na nesprávné identifikaci předmětu řízení, a to na sporné 
situaci kolem 6 vyloučených kusů dřevin. Podle stěžovatele bylo jednoznačně prokázáno, že všechny 
práce na předmětných pozemcích probíhaly po předchozí dohodě a se souhlasem zaměstnanců účastníka 
řízení, a to jak v průběhu dobrovolné brigády dne 16. 10. 2010, tak ve dnech předcházejících. Správní 
rozhodnutí nevycházejí z pouhé míry pravděpodobnosti, jak uvedl městský soud, nýbrž jsou založena na 
výslechu svědků, přičemž je v nich obsažena přiměřená identifikace fyzických osob, které se zúčastnily 
předmětného protiprávního jednání.  
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán 
rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a přitom neshledal pochybení ve 
smyslu ust. § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.  
Podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu 
ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.  
Podle ust. § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny není povolení třeba ke kácení dřevin se 
stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku 
stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.  
Podle ust. § 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.  
Podle ust. § 8 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. ve znění účinném do 31. 3. 
2013, je poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) 
nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo 
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. 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 o ochraně přírody 
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 obsahu správního spisu proběhla dne 16. 10. 2010 v okolí zámku Brtnice pod vedením 
zaměstnanců účastníka řízení dobrovolná brigáda, jejímž účelem bylo odstranění drobných náletových 
dřevin. Kácení dřevin s vědomím a podle pokynů zaměstnanců účastníka řízení probíhalo v této lokalitě 
rovněž v době před touto brigádou a také po ní přibližně v době od 10. do 20. 10. 2010. Celkem bylo 
během těchto dnů pokáceno několika set kusů dřevin. Kastelán Tomáš H. při obhlídce předmětné lokality 
zjistil, že mimo stromů, které on nebo František K. označili, bylo pokáceno dalších 100 až 150 kusů 
dřevin. Na základě tohoto zjištění provedli dne 22. 10. 2010 příslušníci Policie ČR ohledání místa činu,  
o čemž byl pořízen úřední záznam o podání vysvětlení a protokol o ohledání místa činu. Tentýž den 
provedla šetření i inspekce, o kterém sepsala zápis z inspekčního šetření. Policie ČR podala inspekci 
podnět k provedení dalších opatření ve věci, protože nebyly zjištěny skutečnosti, které by naplnily znaky 
trestného činu nebo přestupku. Dne 1. 3. 2011 bylo účastníku řízení oznámeno zahájení řízení  
o protiprávním jednání na úseku ochrany přírody. Při šetření inspekce zjistila pokácení 26 kusů 
nadlimitních dřevin rostoucích mimo les. Inspekce změřila průměr nalezených pařezů (z důvodu absence 
pokácené dřevní hmoty prováděla na jejich základě odhad rozměrů zničených dřevin), pořídila 
fotodokumentaci a vyslechla svědky. Rozhodnutím dne 18. 8. 2011, č. j. ČIŽP/46/OOP/ 
SR01/1102942.034/11/HPA pak rozhodla, že se účastník řízení dopustil protiprávního jednání podle ust. 
§ 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny tím, že zničil 20 kusů dřevin rostoucích mimo les 
bez povolení, uložila mu pokutu ve výši 50.000 Kč. Celkem 6 ks dřevin z původně zjištěného počtu bylo 
inspekcí vyčleněno z předmětu řízení, neboť nebylo vyloučeno, že k jejich pokácení mohlo dojít i bez 
vědomí účastníka řízení. Ke zbytku inspekce uvedla, že občané zúčastnění na brigádě, kteří prováděli 
kácení stromů, byli instruováni kastelánem Tomášem H., popř. údržbářem Františkem K. Brigádu svolal 
kastelán Tomáš H., který nejednal jako soukromá osoba, ale jako zaměstnanec účastníka řízení. Proti 
tomuto rozhodnutí podal účastník řízení odvolání, v němž mimo jiné namítal, že se inspekce nezabývala 
existencí příčinné souvislosti mezi jeho jednáním a následkem. Z výpovědí svědků vyplývalo, že  
k protiprávnímu jednání vůbec nedošlo. Nikdo ze svědků netvrdil, že by nadlimitní stromy kácel a ani jim 
nebylo známo, že se tak děje. Napadeným rozhodnutím stěžovatel změnil rozhodnutí inspekce tak, že 
počet dřevin byl snížen na 16 ks a uložená pokuta na 40.000 Kč. K snížení počtu dřevin přistoupil 
stěžovatel z toho důvodu, že nebylo zřejmé, zda v případě 4 ks byla splněna kritéria vyžadující vydání 
povolení ke kácení. Ve zbylých 16 případech byly tyto podmínky splněny. V odůvodnění stěžovatel uvedl, 
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že lze učinit závěr, že správního deliktu se dopustil účastník řízení prostřednictvím svých dvou 
zaměstnanců, na jejichž pokyn bylo kácení provedeno a bez jejichž souhlasu by k němu vůbec nedošlo. 
Stěžovatel se proto ztotožnil s postupem inspekce.  
V projednávané věci je sporný rozsah zjištění skutkového stavu provedeného správními orgány a jeho 
dostatečnost pro závěr o spáchání jiného správního deliktu účastníkem řízení podle ust. § 88 odst. 1 
písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu ve věcech správního trestání přiměřeně platí principy 
trestního práva. Např. v rozsudku ze dne 27. 10. 2004, č. j. 6 A 126/2002 - 59, nebo ze dne 13. 6. 2008, 
č. j. 2 As 9/2008 - 77, Nejvyšší správní soud konstatoval, že „také trestání za správní delikty musí 
podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, 
které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu (…) Z těchto důvodů – a 
přinejmenším od okamžiku, kdy byla ratifikována Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – 
není rozhodné, zda pozitivní právo označuje určité deliktní jednání za trestný čin nebo za správní delikt.“ 
Stejně tak lze poukázat i na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který soustavně vykládá 
ustanovení čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod jako dopadající i na správní právo 
trestní [srov. např. Engel a ostatní (1976), Öztürk (1984), Weber (1990) atp.]. Rovněž lze poukázat na 
rozsudek ze dne 30. 12. 2010, č. j. 4 Ads 44/2010 - 132, v němž Nejvyšší správní soud vyslovil, že v řízení 
o uložení pokuty za správní delikt je třeba klást zvláštní důraz na důkladné zjištění skutkového stavu 
správními orgány a jejich rozhodnutí důsledně poměřovat zásadou materiální pravdy jako jednou ze 
základních zásad činnosti správních orgánů ve smyslu ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), a zásadou vyšetřovací podle ust. § 50 odst. 3 věty druhé 
správního řádu. V rozsudku ze dne 24. 5. 2006, č. j. 2 As 46/2005 – 55, pak Nejvyšší správní soud 
vyslovil, že správní orgán je povinen postavit nad vší rozumnou pochybnost na jisto, že se deliktního 
jednání dopustil právě ten, kdo má být za jednání postižen, a naopak existuje-li rozumná pochybnost, tj. 
existuje-li ne zcela nepravděpodobná možnost, že deliktního jednání se dopustil někdo jiný než obviněný  
z přestupku, nelze jej za přestupek postihnout (in dubio pro reo). Otázka přičitatelnosti jednání fyzické 
osoby právnické osobě pak byla Nejvyšším správním soudem řešena např. v rozsudcích ze dne 9. 11. 
2007, č. j. 2 As 40/2007 - 60 nebo ze dne 29. 1. 2004, č. j. 7 A 156/2000 - 54, publ. pod č. 664/2005 
Sb. NSS. Z těchto rozsudků vyplývá, že v případě odpovědnosti právnické osoby za jednání osoby fyzické 
musí být prokázáno, kdo a v jakém rozsahu se předmětného jednání dopustil (nezaměnitelná identifikace 
osoby a jednání) a zda je toto jednání právnické osobě přičitatelné, a to vzhledem k jejímu vztahu  
k fyzické osobě.  
Stejně jako v citovaných rozsudcích i v dané věci je nutno za účelem rozhodnutí o odpovědnosti účastníka 
řízení za deliktní jednání, které je mu kladeno za vinu, mimo jakoukoliv pochybnost určit, která osoba a  
v jakém rozsahu se fakticky tohoto jednání dopustila, a vyhodnotit, zda lze vzhledem ke vztahu této osoby 
a účastníka řízení dovodit odpovědnost účastníka řízení za toto jednání. Teprve poté, je-li prokázáno, že 
konkrétní nadlimitní strom, popř. skupina stromů, byl pokácen konkrétní fyzickou osobou, je možno 
relevantním způsobem hodnotit vztah této osoby k účastníku řízení, a tedy zkoumat, zda je mu jednání 
této osoby přičitatelné či nikoliv. 
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěrem městského soudu, že pokud by došlo k pokácení 
předmětných 16 ks dřevin osobami, které jednaly podle pokynů a s vědomím zaměstnanců účastníka 
řízení, ať už v průběhu brigády dne 16. 10. 2010, nebo ve dnech před a po ní, bylo by jednání těchto osob 
bezpochyby účastníkovi řízení přičitatelné. Aby však bylo možno učinit konkrétní závěr, je nezbytné přesně 
identifikovat osobu, která se uvedeného jednání fakticky dopustila. Stěžovatel a inspekce ve svých 
rozhodnutích hovoří pouze o „občanech“, kteří prováděli kácení podle pokynů zaměstnanců účastníka 
řízení, resp. zmiňuje se obecně o kácení dřevin podle pokynů těchto zaměstnanců. Z dokazování 
provedeného inspekcí vyplynulo, že v předmětné lokalitě v dané době prováděla skupina osob kácení 
dřevin podle pokynů a se souhlasem zaměstnanců účastníka řízení. Stejně tak svědkové vypověděli, že na 
základě těchto pokynů došlo k pokácení rovněž neznámého počtu nadlimitních stromů. Není však zřejmé, 
o kolik stromů se ve skutečnosti jednalo, a už vůbec ne, která osoba (osoby) jejich pokácení fakticky 
provedla. Z těchto důvodů není ani možné vyhodnotit vztah této osoby (osob) k účastníkovi řízení. Aby bylo 
možno učinit závěr, že účastník řízení se dopustil deliktního jednání, je podle Nejvyššího správního soudu 
nezbytné nejprve jednoznačně určit, která osoba pokácela konkrétních 16 ks dřevin, a teprve až následně 
vyhodnotit její vztah k účastníku řízení. Z výpovědí svědků, že blíže nespecifikovaná skupina osob provedla 
v předmětné lokalitě kácení, navíc v převážné většině prokazatelně podlimitních dřevin, a ze zjištění, že 
mezi stovkami kusů dřevin byly také nadlimitní stromy pokácené bez povolení, nelze dovodit jednoznačný 
závěr, kdo a v jakém rozsahu se dopustil deliktního jednání.  
Odpovědnost za jiný správní delikt právnické osoby je koncipována jako odpovědnost objektivní, tedy bez 
ohledu na zavinění (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2007, č. j. 4 As 28/2006 - 
65, publ. pod. č. 1658/2009 Sb. NSS). V daném případě existují důvodné pochybnosti, zda se 
předmětného protiprávního jednání dopustil účastník řízení, resp. osoby, jejichž jednání mu mohlo být 
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přičitatelné. Jak správně uvedl městský soud, vyšel-li správní orgán z toho, že jednání osob, které se  
v inkriminované době účastnily brigády v zámeckém parku, je přičitatelné účastníkovi řízení, je nezbytné, 
aby tyto fyzické osoby byly přesně identifikovány. Protože provedeným dokazováním nebylo prokázáno, 
která fyzická osoba nadlimitní dřeviny pokácela, nelze ani dovodit odpovědnost účastníka řízení za zničení 
dřevin. Rozhodnutí správních orgánů však vychází pouze z určité míry pravděpodobnosti skutkového děje. 
Zjištěný skutkový stav proto nebyl dostatečně zjištěn tak, aby bylo na jeho základě možno učinit závěry  
o odpovědnosti účastníka řízení a jejím rozsahu, a v návaznosti na to také o odpovídající sankci. Námitku 
vztahující se k dokazování proto Nejvyšší správní soud vyhodnotil jako nedůvodnou.  
Důvodné neshledal Nejvyšší správní soud ani navazující námitky. Městský soud nevycházel pouze  
z fragmentů výpovědí tří svědků vytržených z kontextu. Jeho závěry mají plnou oporu ve správním spisu a 
neopírají se o z kontextu vytržené části výpovědí. Městskému soudu nelze vytýkat ani neucelenost nebo 
nedostatečnost jeho závěrů. Závěry městského soudu jsou řádně zdůvodněny, jsou srozumitelné a 
přezkoumatelné. Z odůvodnění rozsudku je zřejmé, z jakého skutkového stavu městský soud vyšel, jak 
vyhodnotil pro věc rozhodné skutkové okolnosti a jak je následně právně posoudil. Je z něj rovněž patrné, 
z jakých důvodů má právní závěry vyslovené správním orgánem za nesprávné. Odůvodnění závěrů 
městského soudu splňuje požadavky kladené na soudní rozhodnutí.  
Stěžovatel v kasační stížnosti dále namítal, že závěr městského soudu o nedostatečnosti zjištěného 
skutkového stavu vychází z nesprávně identifikovaného předmětu řízení. Do něj měl zahrnout rovněž 6 ks 
dřevin, v jejichž případě nebylo zjištěno, kým byly fakticky zničeny. Tyto dřeviny byly již v průběhu řízení 
před inspekcí z předmětu řízení vyloučeny a posouzení skutkového stavu v jejich případě tak nebylo pro 
rozhodnutí soudu relevantní. Podle názoru Nejvyššího správního soudu závěr městského soudu nevychází 
pouze z toho, že z provedeného dokazování nevyplývá, kdo konkrétně pokácel 6 nadlimitních dřevin 
vyloučených z předmětu řízení, jak tvrdil stěžovatel. Hodnotí-li městský soud v odůvodnění napadeného 
rozsudku (str. 14 odstavec 2 a 3) zjištěný skutkový stav, není z tohoto hodnocení seznatelné, že by se 
zabýval 6 ks dřevin, které nebyly předmětem rozhodnutí správních orgánů. Inspekce postupovala 
nepochybně správně, když z předmětu řízení vyňala ty dřeviny, u nichž nebylo zřejmé, kým a kdy byly 
pokáceny. Jak však bylo výše uvedeno, Nejvyšší správní soud nepovažuje za dostatečně zjištěný ani 
skutkový stav týkající se zbylých 20 ks, resp. 16 ks dřevin. Z výpovědí svědků ani dalšího dokazování totiž 
nevyplývá, které konkrétní osoby tyto nadlimitní stromy pokácely. A právě toto pochybení městský soud 
stěžovateli, a potažmo i inspekci, vytkl. Nejvyšší správní soud se s městským soudem v hodnocení 
nedostatečnosti identifikace osob ztotožňuje, a přitom neshledává, že by tento závěr byl učiněn na 
základě nesprávně identifikovaného předmětu řízení a v rozporu s obsahem správního spisu. Také tato 
stížní námitka proto není důvodná.  
Stěžovatel rovněž poukázal na to, že městský soud nesprávně hovoří o kácení během „podzimního úklidu 
dne 22. 10. 2010“, ačkoli v tento den již prokazatelně žádné kácení prováděno nebylo, a proto nemohlo 
být ani předmětem řízení. Tento nesoulad se skutečností, že brigáda se v okolí zámku konala dne 16. 10. 
2010, je sice vadou, ale tato podle názoru Nejvyššího správního soud nemohla mít vliv na zákonnost 
napadeného rozsudku. Z odůvodnění napadeného rozsudku je zřejmé, že městský soud fakticky hovoří  
o dni, kdy se konala brigáda, a nikoliv o dni 22. 10. 2010, kdy se uskutečnilo ohledání Policií ČR a šetření 
inspekcí.  
Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že se městský soud v napadeném rozsudku nedopustil 
pochybení, která by byla důvodem pro jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení. Z výše uvedených 
důvodů není kasační stížnost důvodná, a proto ji Nejvyšší správní soud podle ust. § 110 odst. 1 věta 
poslední s. ř. s. zamítl.  
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

287 
 
Platnost stávající zonace CHKO vyhlášené podle předchozí právní úpravy   
 
k ustanovení § 26 odst. 3 písm. a), § 27 odst. 2, § 88 odst. 1 písm. a) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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I. Povinnost vymezit nově vyhláškou zóny všech jednotlivých CHKO (s případným stanovením 
lhůty, ve které je třeba provést zonaci novou formou) by podle názoru Nejvyššího správního 
soudu musela být v souvislosti s provedenou novelizací výslovně stanovena v přechodných 
ustanoveních.  
 
II. Platí zásada, že vznik právních vztahů je třeba posuzovat podle předpisů účinných v době 
jejich vzniku. Tudíž při posuzování otázky, zda byly platně vymezeny zóny příslušné CHKO, je 
třeba vycházet z právní úpravy účinné v době, kdy k takovému vymezení došlo. V daném případě 
k zonaci CHKO Beskydy došlo Protokolem o vymezení zón CHKO Beskydy ze dne 7. 7. 1999 
Jelikož tehdejší právní úprava nestanovila přesnou formu zonace CHKO, je třeba vycházet z toho, 
že k vymezení zón došlo v souladu s tehdejší právní úpravou.  
 
III. Akty vydané podle předchozí právní úpravy jsou i nadále aplikovatelné. Nelze tudíž shledat 
žádný rozumný důvod k tomu, aby bez věcné změny byla nově prováděna zonace CHKO jen 
proto, aby tato byla namísto dosavadního způsobu (který odpovídal tehdy platné a účinné právní 
úpravně) stanovena vyhláškou. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2015, čj. 7 As 53/2015 - 55) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 12. 2014, č. j. 10 A 108/2011 - 29, zrušil rozhodnutí 
žalovaného ze dne 8. 3. 2011, č. j. 174/580/11, 11413/ENV, a rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí ze dne 2. 11. 2010, č. j. ČIŽP/49/OOP/SR01/0922001.020/10/VTH, kterými byla žalobci 
uložena pokuta ve výši 150.000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. a) a § 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 a krajiny“), věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a současně rozhodl o náhradě nákladů 
řízení. Městský soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že uložení pokuty za spáchání správního deliktu, 
jehož skutková podstata se opírá o porušení § 26 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, 
který obsahuje zakázané činnosti na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti, neobstojí, pokud 
k datu spáchání tohoto deliktu nejsou platně vymezeny zóny chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) 
Beskydy. Městský soud totiž dospěl k závěru, že v návaznosti na novelizaci § 27 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny provedené s účinností od 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje 
Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 161/1999 Sb.“), je třeba, aby po účinnosti této změny byly zóny 
CHKO vymezeny formou vyhlášky, a to i v těch případech, kdy k zónaci došlo za dřívější právní úpravy jinou 
formou (zde Protokolem o vymezení zón CHKO Beskydy ze dne 7. 7. 1999).  
Proti uvedenému rozsudku městského soudu podal žalovaný (stěžovatel) v zákonné lhůtě kasační 
stížnost, kterou opírá o důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. V kasační stížnosti stěžovatel nesouhlasí 
se závěrem, že zónace vyhlášené protokolem před účinností zákona č. 161/1999 Sb. nelze po účinností 
tohoto zákona považovat za platné. Stěžovatel připouští, že zákon č. 161/1999 Sb. neobsahuje žádné 
přechodné ustanovení ohledně změny formy vymezování zón odstupňované ochrany přírody ve zvláště 
chráněných územích. Tento zákon avšak současně zónaci provedenou podle předchozí právní úpravy 
výslovně neprohlašuje za neplatnou. Za takové situace je třeba v souladu se zásadou presumpce 
správnosti správních aktů takto vyhlášené zónace považovat za platné, neboť opačný výklad by vedl ke 
zpětnému působení právní normy. Na podporu svého názoru stěžovatel odkazuje na závěry uvedené  
v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 9 As 15/2012 – 16, dostupné na 
www.nssoud.cz. Stěžovatel též uvádí, že mezi schválením zákona č. 161/1999 Sb. a jeho účinností 
zůstalo pouze 6 měsíců, ve kterých by podle názoru městského soudu musel stěžovatel vymezit vyhláškou 
zóny odstupňované ochrany přírody u 19 CHKO a 3 národních parků, přičemž takový proces obvykle trvá i 
několik let. Stěžovatel poukazuje také na to, že v dosavadní judikatuře nebyla zonace stanovená 
protokolem nijak zpochybněna, přičemž například cituje z nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2004, sp. 
zn. I. ÚS 198/02. Kasační stížností stěžovatel brojí i proti výroku II. o náhradě nákladů řízení, a to  
s argumentem jeho závislosti na výroku I. Z těchto všech důvodů stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní 
soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.  
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Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti uvádí, že zákazy činnosti navázané buď na zařazení pozemku do 
CHKO či její I. nebo II. zóny představují omezení vlastnického práva, a proto na ně plně dopadá čl. 11 odst. 
4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a též čl. 4 odst. 1 Listiny. Protože zařazením území 
do I. či II. zóny odstupňované ochrany CHKO je spojena řada povinností (a omezení vlastnických práv), 
došlo ke změně právní úpravy, jež ponechávala vymezení zón internímu aktu ministerstva, a to zákonem 
č. 161/1999 Sb. Od účinnosti tohoto zákona musí být vymezení zón provedeno vyhláškou ústředního 
orgánu státní správy, tedy obecně závazným právním předpisem. Skutečnost, že důvodem této novelizace 
byla nekonformnost dosavadní právní úpravy a praxe s ústavním pořádkem České republiky, vyplývá mj. 
též z důvodové zprávy k zákonu č. 161/1999 Sb. Aby zóny odstupňované ochrany přírody vymezené do 
31. 12. 2009 mohly být považovány za zóny odstupňované ochrany přírody ve smyslu § 27 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999, tj. i po 1. 1. 2000, bylo nezbytné, aby 
zákonodárce přijal úpravu obdobnou např. § 90 odst. 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož 
národní parky a chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle zákona č. 40/1956 Sb. jsou i nadále chráněny 
jako národní parky a chráněné krajinné oblasti. Jelikož takové ustanovení právní řád neobsahuje, bylo 
podle stěžovatele třeba, aby k vymezení zón došlo po účinnosti zákona č. 161/1999 Sb. vyhláškou,  
k čemuž měl stěžovatel dostatek prostoru. Na podporu svých závěrů žalobce odkazuje na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2010, č. j. 7 Ao 6/2010 - 44, který ačkoliv řeší mj. otázku 
ústavnosti vymezení Národního parku Šumava, je svou argumentací aplikovatelný i na posuzovaný případ, 
zejména v částech týkajících se zhojení ústavně nekonformního právního základu zónace CHKO. Závěry 
plynoucí z rozsudku městského soudu přitom nejsou v rozporu ani se závěry uvedenými v rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2014, č. j. 9 As 15/2012 – 39, který se týkal otázky povahy 
komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Odkaz na nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 198/02, žalobce považuje za irelevantní, 
neboť se zde Ústavní soud zabýval porušením práva stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 
odst. 1 Listiny a nikoliv otázkou ústavně konformního vymezení zónace CHKO Beskydy, či otázkou 
obdobnou. Žalobce proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. 
 
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.  
Podstatou kasační námitky stěžovatele je nesouhlas s výkladem novelizace § 27 odst. 1 zákona  
o ochraně přírody a krajiny provedené zákonem č. 161/1999 Sb., který zaujal městský soud.  
Podle § 27 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31. 12. 1999, k bližšímu 
určení způsobu ochrany přírody chráněných krajinných oblastí se vymezují zpravidla čtyři, nejméně však tři 
zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. Zóny vymezuje orgán 
ochrany přírody po projednání s dotčenými ústředními orgány státní správy, okresními úřady a obcemi. 
Podrobnější režim zón ochrany přírody chráněných krajinných oblastí se stanoví při vyhlášení či změně 
bližších ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí (§ 25 odst. 3) obecně závazným právním 
předpisem.  
Podle § 27 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném od 1. 1. 2000, k bližšímu určení 
způsobu ochrany přírody chráněných krajinných oblastí se vymezují zpravidla čtyři, nejméně však tři zóny 
odstupňované ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. Vymezení a změny jednotlivých 
zón ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou po projednání s dotčenými obcemi. 
Podrobnější režim zón ochrany přírody chráněných krajinných oblastí se stanoví při vyhlášení či změně 
bližších ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí (§ 25 odst. 3) obecně závazným právním 
předpisem.  
Uvedená změna byla provedena zákonem č. 161/1999 Sb., z jehož důvodové zprávy plyne, že „doplnění  
§ 17 odst. 2 a § 27 odst. 1 souvisí s nově navrhovanou formou vyhlašování zónace v národních parcích a 
CHKO, a to vyhláškou MŽP. Tuto novelu navrhla Legislativní rada vlády z důvodu, aby zónace, jež 
významně působí na možnosti obhospodařování v předmětných územích, byla prováděna odpovídající 
právní formou v souladu s naším právním řádem.“ 
Pro upřesnění nutno uvést, že městský soud, ačkoli se ve svých úvahách odvolával na novelu provedenou 
zákonem č. 161/1999 Sb. a na důvodovou zprávu k tomuto zákonu, uváděl v kasační stížností 
napadeném rozsudku rozhodnou právní úpravu ve znění zákona č. 218/2004 Sb., tj. ve znění účinném od 
28. 4. 2004, od kdy byla obsažena v § 27 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto 
ustanovení vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního prostředí 
vyhláškou. Toto pochybení lze však považovat za pouhou nepřesnost, neboť obsahově byla právní úprava  
v obou zněních (tj. ve znění účinném od 1. 1. 2000 a ve znění účinném od 28. 4. 2004), pokud jde o formu 
vyhlašování zónace, shodná. Právní názor, který městský soud vyslovil, lze tudíž považovat za dostatečně 
srozumitelný. Správný však není.  
Nejvyšší správní soud nesdílí názor městského soudu, že z § 27 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění účinném od 1. 1. 2000, případně ze znění § 27 odst. 2 téhož zákona, ve znění účinném 
od 28. 4. 2004, plyne povinnost stěžovatele vymezit nově vyhláškou zóny všech jednotlivých CHKO, ve 
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kterých byla podle původní právní úpravy zónace provedena jinou formou. Taková povinnost (s případným 
stanovením lhůty, ve které je třeba provést zónaci novou formou) by podle názoru Nejvyššího správního 
soudu musela být v souvislosti s provedenou novelizací výslovně stanovena v přechodných ustanoveních. 
Jestliže taková přechodná ustanovení chybí, platí zásada, že vznik právních vztahů je třeba posuzovat 
podle předpisů účinných v době jejich vzniku. Tudíž při posuzování otázky, zda byly platně vymezeny zóny 
příslušné CHKO, je třeba vycházet z právní úpravy účinné v době, kdy k takovému vymezení došlo.  
V daném případě k zónaci CHKO Beskydy došlo Protokolem o vymezení zón CHKO Beskydy ze dne 7. 7. 
1999 (dále jen „protokol“). Jelikož tehdejší právní úprava nestanovila přesnou formu zónace CHKO, je 
třeba vycházet z toho, že k vymezení zón došlo v souladu s tehdejší právní úpravou.  
Nejvyšší správní soud nezpochybňuje, že novelizace, která přinesla požadavek na provedení zónace 
vyhláškou stěžovatele, s argumentem, že je zapotřebí, aby zónace byla napříště prováděna odpovídající 
právní formou, je novelizací racionální a přínosnou. Má však za to, že tuto změnu právní úpravy nelze 
vykládat tak, že dosavadní právní úprava, respektive na jejím základě vydané akty bez dalšího pozbývají 
platnosti a účinnosti. Tomu by tak bylo pouze za předpokladu, že by zákonodárce tento následek 
současně výslovně stanovil. Tak tomu však v daném případě nebylo, a proto je třeba vycházet z toho, že 
akty vydané podle předchozí právní úpravy jsou i nadále aplikovatelné. Nelze tudíž shledat žádný rozumný 
důvod k tomu, aby bez věcné změny byla nově prováděna zónace CHKO jen proto, aby tato byla namísto 
dosavadního způsobu (který odpovídal tehdy platné a účinné právní úpravně) stanovena vyhláškou. 
Tento závěr Nejvyšší správní soud činí při vědomí závěrů plynoucích z nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 
10. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 52/03 (publikovaného pod č. 568/2004 Sb.), které se týkaly aplikovatelnosti 
podzákonného právního předpisu. K této problematice Ústavní soud uvedl: „Pokud zákonodárce zruší 
příslušné zmocňovací ustanovení zákona, nelze totiž sice hovořit o tom, že taková derogace rovněž bez 
dalšího vyvolává formální derogaci prováděcích právních předpisů, je však třeba v takové situaci vždy 
zkoumat materiální předpoklady existence a působení (účinnosti) takového odvozeného právního 
předpisu. Takový právní předpis - dokud nebude formálně právně zrušen jiným normativním právním 
aktem - sice zůstává platným právním předpisem, při jeho aplikaci je však třeba přihlížet ke skutečnosti, 
že zde chybí materiální předpoklad působení takového předpisu, tedy konkrétní zákonné zmocnění. Jen 
na okraj k tomu Ústavní soud poznamenává, že pokud je pak v takové situaci soudní moc konfrontována  
s otázkou, zda příslušný právní předpis aplikovat, musí se nutně vypořádat právě s absencí materiálních 
předpokladů působení takového právního předpisu, tj. jeho účinnosti, a takovému předpisu odepřít 
aplikaci (čl. 95 odst. 1 Ústavy).“ Souzená věc se však liší v tom, že zmocnění k provedení zónace CHKO 
obsažené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, nebylo zrušeno, ale došlo pouze k upřesnění právní formy, 
prostřednictvím které má být zónace provedena. Závěry plynoucí z uvedeného nálezu Ústavního soudu 
proto nejsou v dané věci aplikovatelné.  
Nelze též přehlédnout, že samotným vymezením zón ochrany přírody není bezprostředně stanovována 
žádná povinnost. Povinnosti vztahující se k územím zařazených do jednotlivých zón CHKO v podobě 
povinností strpět omezení a zákazy, které se k těmto územím vážou, jsou totiž v souladu s čl. 4 odst. 1 
Listiny stanoveny přímo zákonem (§ 26 zákona o ochraně přírody a krajiny). Byť se pak ve vztahu ke 
konkrétnímu území tyto povinnosti projeví až provedením příslušné zónace CHKO, nelze nevidět, že tyto 
povinnosti jsou primárně povinnostmi zákonnými a nikoli povinnosti plynoucími se samotné zónace.  
K poukazu žalobce na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2010, č. j. 7 Ao 6/2010 – 44, 
vyjadřující se mj. k problematice vyhlášení Národního parku Šumava, je třeba uvést, že vyhlášení 
národního parku je svou povahou kvalitativně jiným institutem, než jakým je jeho následná zónace. To se 
ostatně projevuje v tom, že zatímco národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se podle  
§ 15 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlašují zákonem, zónaci národních parků stanoví podle 
§ 17 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Z tohoto 
důvodu nelze požadavky na formální a materiální naplnění ústavních kautel popsaných v uvedeném 
rozsudku Nejvyššího správního soudu bez dalšího vztahovat ani na zónaci samotných národních parků a 
ani na zónaci CHKO. 
Závěrem Nejvyšší správní soud poznamenává, že žalobce, jako subjekt dlouhodobě hospodařící na 
územích zařazených do první či druhé zóny nejen v CHKO Beskydy, ale i na území jiných CHKO, jen stěží 
mohl být v nejistotě ohledně existence jejich zónace. Proto skutečnost, že k sankcionované činnosti došlo 
v druhé zóně CHKO Beskydy, mu musela být dobře známa.  
Ze shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud napadený rozsudek městského soudu zrušil a věc vrátil 
tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta právní před středníkem s. ř. s.).  
Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí městského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je tento soud 
vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí (§ 110 odst. 3 
s. ř. s.). V dalším řízení tedy městský soud projedná i ostatní žalobní námitky a ve věci znovu rozhodne. 
 (…) 
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288 
 
I. Náležitosti výroku rozhodnutí o správním deliktu 
II. Prokazování počtu zničených jedinců chráněných druhů rostlin 
III. Odpovědnost zadavatele stavby jako zakázaného zásahu do přirozeného vývoje rostlin 
 
k ustanovení § 49 odst. 1, § 88 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. d) a n), odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 2, § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 28/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast 
Krušné hory 
 

 
I. Výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu musí obsahovat popis skutku uvedením místa, 
času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby 
nemohl být skutek zaměněn s jiným. 
 
II. V rozhodnutí ČIŽP jako správního orgánu prvního stupně byl skutek (jednání žalobce) popsán 
jak místně („na pozemku p.č. 232/2 k.ú. Moldava“), tak časově („nejméně v době od  
30. července 2010 do 24. září 2010“), tak co se týče způsobu spáchání (např. „realizací stavby 
… škodlivě zasahovala do přirozeného vývoje těchto živočichů…“).  
 
III. Takový popis jednání odpovídá skutečnostem a závěrům vyplývajícím ze správního spisu. 
Zároveň je jednání připisované žalobci popsáno dostatečně určitě na to, aby nemohlo dojít se 
záměnou s jinými případnými jednáními žalobce. 
 
IV. Z jazykového výkladu vyplývá, že pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ust. 
§ 88 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny stačí, aby pachatel tohoto deliktu zničil 
alespoň jednoho jedince zvláště chráněného druhu rostlin; u správního deliktu podle ust. § 88 
odst. 1 písm. d) téhož zákona musí jít minimálně o jedince dva.  
 
V. Není tak rozhodné, o jaký přesný počet jedinců šlo. Přesný počet postižených jedinců (zda se 
jednalo a jednotky, desítky, stovky či např. tisíce) nehraje roli v otázce, zda byl daný správní 
delikt spáchán či nikoli, ale v otázce výše sankce uložené za spáchání deliktu. 
 
VI. Z ustálené judikatury vyplývá, že odpovědnou za spáchání deliktů podle ust. § 88 odst. 1 
písm. d) nebo § 88 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny je osoba, která se 
dopustila porušení zákazu uloženého v ust. § 49 odst. 1, přičemž spáchání tohoto deliktu se 
může dopustit jak zhotovitel stavby, tak její zadavatel.  
 
VII. Ustálená soudní praxe dovodila, že v případě, kdy zásah zakázaný zákonem o ochraně 
přírody a krajiny sice provede zhotovitel stavby, avšak na pokyn zadavatele, osobou odpovědnou 
za spáchání správního deliktu je zadavatel. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2015, č.j. 3 A 35/2013-63) 
(Citované rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011 č.j. 1 As 86/2011-50, ze dne 
25. 2. 2015 č.j. 1 As 236/2014-22, nebo ze dne 5. 3. 2009 č.j. 9 As 50/2008-64). 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2013 č.j. 2111/530/10, 103997/ENV/13 
(dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí (dále „ČIŽP“) ze dne 22. 10. 2012 č.j. ČIŽP/44/OOP/SR03/ 1010987 
.010/12/UHP (dále též „rozhodnutí ČIŽP“) a kterým bylo zároveň potvrzeno usnesení ČIŽP, č.j. 
ČIŽP/44/OOP/SR03/1010987.009/12/UHP ze dne 17. 9. 2012. 
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Rozhodnutím ČIŽP ze dne 22. 10. 2012 byly žalobci uloženy pokuty v celkové výši 170 000,- Kč, a to  
- pokuta ve výši 50 000,- Kč za správní delikt nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů živočichů podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), kterého se žalobce 
dopustil realizací stavby „Fotovoltaická výrobna elektrické energie“ na pozemku p.č. 232/2 k.ú. Moldava, 
- pokuta ve výši 40 000,- Kč za správní delikt výkonu činnosti v ptačí oblasti, pro kterou je vyžadován 
souhlas orgánu ochrany přírody, tedy výkonu činnosti bez tohoto souhlasu, a to podle ust. § 88 odst. 2 
písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, kterého se žalobce dopustil realizací téže stavby, a  
- pokuta ve výši 80 000,- Kč za správní delikt zničení jedince zvláště chráněného druhu rostlin podle ust.  
§ 88 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny, kterého se žalobce dopustil rovněž realizací téže 
stavby. 
Týmž rozhodnutím konstatovala ČIŽP, že se žalobce dopustil realizací uvedené stavby i správního deliktu 
nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu rostlin podle ust. § 88 odst. 1 
písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny, avšak pokutu mu neuložila vzhledem k tomu, že skutková 
podstata protiprávního jednání podle tohoto ustanovení je konzumována skutkovou podstatou zahrnující 
vyšší míru společenské nebezpečnosti protiprávního jednání, které je správním deliktem podle ust. § 88 
odst. 2 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny (za který byla uložena pokuta ve výši 80 000,- Kč). 
Zároveň byla žalobci uložena náhrada nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. 
(…) 
Městský soud v Praze žalobu neshledal důvodnou. 
Ze správního spisu vyplývají následující skutečnosti: 
Dne 26. 8. 2010 vydala ČIŽP, oznámení o zahájení řízení o omezení a zákazu činnosti, a to na základě 
šetření podnětu, že na pozemku p.č. 232/2 k.ú. Moldava byly zahájeny stavební práce v souvislosti  
s výstavbou fotovoltaické výrobny elektrické energie (dále „FVE“), které se dotýkají zvláště chráněných 
druhů živočichů a rostlin. 
Dne 25. 8. 2011 ČIŽP zadala AOPK ČR vypracování odborného posouzení dotčení státem chráněných 
zájmů ochrany přírody a krajiny v souvislosti s výstavbou FVE. AOPK ČR vypracovala odborný posudek ze 
dne 2. 11. 2011 č.j. 00637/ULB/2011, v němž dospěla k těmto závěrům: 
V oblasti zoologie  
1) výstavba nepředstavuje přímý negativní vliv na předmět ochrany ptačí oblasti Východní Krušné hory,  
2) výstavbou došlo ke škodlivému zásahu do biotopu či přirozeného vývoje bramborníčku hnědého, 
ještěrky živorodé, křepelky polní, chřástala polního, strnada lučního a zmije obecné,  
3) došlo ke snížení atraktivity území pro všechny výše uvedené zvláště chráněné druhy a zastavěná plocha 
je pro jakýkoli jejich další vývoj nevhodná, snad s výjimkou ještěrky živorodé, která může danou oblast  
v omezené míře využívat,  
4) dopad výstavby FVE lze charakterizovat jako zásah lokálního významu,  
5) způsobem nápravy může být uložení vhodného kompenzačního opatření. 
V oblasti botaniky – při výstavbě došlo ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje koprníku 
štětinolistého, který je ohroženým druhem. Výstavbou dále došlo k likvidaci vyskytujícího se koprníku na 
ploše zhruba 300 m2. Z pohledu významu se jedná o lokální charakter zásahu. Možným způsobem 
nápravy je uložení nápravných opatření. 
Dne 17. 9. 2012 vydal správní orgán prvního stupně usnesení č.j. ČIŽP/44/OOP/SR03/1010987.009/ 
12/UHP, kterým nevyhověl návrhu žalobce na přerušení řízení vedeného ve věci uložení pokuty za správní 
delikty podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. 
Dne 22. 10. 2012 pak ČIŽP vydala rozhodnutí, kterým rozhodla o uložených pokutách. I proti tomuto 
rozhodnutí podal žalobce odvolání. Dne 9. 1. 2013 žalovaný vydal napadené rozhodnutí, kterým žalobcem 
podaná odvolání zamítá a napadené věcné rozhodnutí potvrzuje. 
Podle ust. § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na 
požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li 
se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního 
orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. 
Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který 
jím může být přímo dotčen. 
Podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu může správní orgán na požádání účastníka nebo z moci úřední 
usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak 
věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana 
práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu řízení za předpokladu, že tím 
nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. Podle ust. § 140 odst. 4 správního řádu se usnesení 
podle odstavců 1 a 3 pouze poznamená do spisu. 
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Jak žalobce, tak žalovaný se shodují (resp. není mezi nimi sporu) v tom, že bylo vydáno opravné 
rozhodnutí, které namítaný formální nedostatek napadeného rozhodnutí napravuje. S ohledem na to, že 
žalobce v replice fakticky uznává, že opravné rozhodnutí napravilo vytýkanou vadu napadeného 
rozhodnutí (nenapadá již obsah opravného rozhodnutí, nýbrž jen skutečnost, že opravné rozhodnutí vydal 
žalovaný až po podání žaloby), lze vycházet z toho, že opravné usnesení zhojilo vytýkaný nedostatek 
napadeného rozhodnutí, aniž by zpochybňovalo samotnou jeho zákonnost. Skutečnost, že opravné 
rozhodnutí bylo vydáno až po podání správní žaloby, nezpůsobuje jeho nezákonnost. 
Ust. § 70 správního řádu umožňuje správnímu orgánu, aby opravil zřejmé nesprávnosti (zjevné omyly)  
v písemném vyhotovení rozhodnutí, a to buď na žádost účastníka, anebo z moci úřední. Podmínkou 
postupu podle uvedeného ustanovení je, že se musí jednat o opravu právě zřejmé nesprávnosti a nesmí jít 
o opravu, která by znamenala změnu skutkových zjištění či jejich právního hodnocení. Tento výklad 
odpovídá i závěrům rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010 č.j. 1 Afs 58/2009-541, 
podle kterého institut opravy zřejmých nesprávností v písemném odůvodnění rozhodnutí podle § 70 
správního řádu lze aplikovat pouze na zjevné omyly ohledně údajů, které jsou však dostatečně podloženy 
zjištěními prokazujícími jejich správné znění. 
Soud má za to, že v daném případě byly splněny podmínky pro postup podle ust. § 70 správního řádu, 
neboť z celkového textu napadeného rozhodnutí je zřejmé, že se týká jak odvolání proti rozhodnutí ČIŽP 
č.j. ČIŽP/44/OOP/SR03/1010987.009/12/UHP, tak i rozhodnutí téhož správního orgánu č.j. ČIŽP/44/ 
OOP/SR03/1010987.010/12/UHP. Proto se jedná o opravu zjevného omylu. Z odůvodnění napadeného 
rozhodnutí je zřejmé, že se v něm žalobce vypořádává s odvolacími námitkami uplatněnými v odvolání 
proti oběma uvedeným rozhodnutím. Žalobní námitka je tak bezpředmětná. 
Co se týče pochybení žalovaného namítaného žalobcem ve smyslu rozhodnutí o obou odvoláních jedním 
rozhodnutím, soud poznamenává, že ust. § 140 správního řádu umožňuje spojení různých řízení s tím, že 
postačí usnesení o spojení věcí pouze poznamenat do spisu a podle ust. § 76 odst. 3 správního řádu 
vhodným způsobem vyrozumět účastníky správního řízení, což však žalovaný neučinil. Nicméně soud 
dospěl k závěru, že toto pochybení není vadou řízení, pro kterou je třeba napadené rozhodnutí zrušit  
v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., podle něhož podstatnou vadou řízení zakládající důvod pro 
zrušení napadeného rozhodnutí je pouze taková vada, která ztíží účastníkovi možnost účinné, zákonem 
zaručené obrany ve správním řízení a zároveň která není následným průběhem správního řízení nijak 
zhojena (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2004 č.j. 7 A 125/2001-39, uveřejněný 
rovněž pod č. 509/2005 Sb. NSS). Tím, že bylo o odvoláních žalobce rozhodnuto jedním rozhodnutím, 
nebyla žalobci žádným způsobem ztížena možnost účinné, zákonem zaručené obrany ve správním řízení, 
neboť žalobce měl i nadále možnost proti tomuto rozhodnutí podat žalobu ve správním soudnictví, jak se i 
stalo. 
V souvislosti s námitkou žalobce o nedostatečném vymezení skutku žalobce ve výroku napadeného 
rozhodnutí je třeba uvést, že žalobce svou žalobou napadl pouze nezákonnost výroků napadeného 
rozhodnutí, nikoli (až na výjimku) skutečnost, že se vytýkaného jednání (ne)dopustil, anebo že toto jednání 
žalovaný špatně právně kvalifikoval. 
Podle rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2008, č.j. 2 As 34/2006-
73, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 1546/2008, výrok rozhodnutí 
o jiném správním deliktu musí obsahovat popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, 
popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným. (…) 
Neuvede-li správní orgán takové náležitosti do výroku svého rozhodnutí, podstatně poruší ustanovení  
o řízení [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].” Takováto specifikace skutku je nutná z důvodu, aby daný skutek 
nemohl být zaměněn se skutkem jiným, a to zejména s ohledem na zásadu ne bis in idem. 
V rozhodnutí ČIŽP jako správního orgánu prvního stupně byl skutek (jednání žalobce) popsán jak místně 
(„na pozemku p.č. 232/2 k.ú. Moldava“), tak časově („nejméně v době od 30. července 2010 do 24. září 
2010“), tak co se týče způsobu spáchání (např. „realizací stavby … škodlivě zasahovala do přirozeného 
vývoje těchto živočichů…“). Takový popis jednání odpovídá skutečnostem a závěrům vyplývajícím ze 
správního spisu. Zároveň je jednání připisované žalobci popsáno dostatečně určitě na to, aby nemohlo 
dojít se záměnou s jinými případnými jednáními žalobce. 
Z výroku napadeného rozhodnutí (resp. rozhodnutí ČIŽP) je zřejmé, žalobce zasáhl do přirozeného vývoje 
daných živočichů realizací stavby FVE. Toto vymezení způsobu zásahu je dostatečné, kdy skutečně 
samotná realizace stavby zasáhla do přirozeného vývoje těchto živočichů. 
Toto jednání přitom plně koresponduje se znaky správního deliktu podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Z výroku napadeného rozhodnutí včetně rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně je zřejmé, že žalobce měnil využití pozemku tím, že realizoval stavbu FVE na pozemku ležícím 
mimo zastavěné a zastavitelné území obce Moldava a ležícím v Ptačí oblasti Východní Krušné hory, a to 
bez předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody, tedy v rozporu s ust. § 3 odst. 1 písm. a) 
nařízení vlády č. 28/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory, ve spojení s ust.  
§ 45e odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Takto vymezený skutek je popsán dostatečně určitě a  
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z rozhodnutí je zcela zřejmé, jaké jednání je žalobci vyčítáno (sice, že změnil využití pozemku, kdy tento 
byl žalobcem využíván jako fotovoltaická elektrárna, popř. jinak, avšak zcela zjevně nikoli v souladu s tím, 
k jakému způsobu využívání byl předmětný pozemek určen), a zároveň, že došlo ke splnění všech 
předpokladů naplňujících správní delikt podle ust. § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 
Rovněž z výroků týkajících se správních deliktů podle ust. § 88 odst. 1 písm. d) a § 88 odst. 2 písm. d) 
zákona o ochraně přírody a krajiny je z rozhodnutí zřejmé, o jaký skutek žalobce se jedná. Námitka 
žalobce směřuje proti závěrům žalovaného, resp. ČIŽP, které však jsou (a mají být) odůvodněny a 
vysvětleny v odůvodnění rozhodnutí a nikoli v jeho výroku. Žalovaný tedy i zde ve výroku uvedl údaje, které 
uvést měl; výrok je proto v souladu se zákonem i ustálenou soudní praxí. 
Otázku přesného počtu usmrcených jedinců chráněného druhu rostliny soud uzavírá konstatováním, že 
odůvodnění napadeného rozhodnutí a rozhodnutí ČIŽP jsou dostatečná a odpovídají správnímu spisu.  
Z jazykového výkladu vyplývá, že pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ust. § 88 odst. 2 
písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny stačí, aby pachatel tohoto deliktu zničil alespoň jednoho 
jedince zvláště chráněného druhu rostlin; u správního deliktu podle ust. § 88 odst. 1 písm. d) zákona  
o ochraně přírody a krajiny musí jít minimálně o jedince dva. Není tak rozhodné, o jaký přesný počet 
jedinců šlo. Přesný počet postižených jedinců (zda je jednalo a jednotky, desítky, stovky či např. tisíce) 
nehraje roli v otázce, zda byl daný správní delikt spáchán či nikoli, ale v otázce výše sankce uložené za 
spáchání deliktu. 
Žalobci uložená pokuta se pohybuje při samé dolní hranici její možné výše a zcela tak koresponduje se 
závěry AOPK ČR o tom, že zásahy žalobce jsou pouze lokálního charakteru. 
Žalobní námitka údajného porušení ust. § 88 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, které ukládá, 
k jakým skutečnostem se má přihlížet při stanovení výše pokuty, tak neobstála. 
K otázce odpovědnosti za spáchání deliktů podle ust. § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny je nutno 
připomenout, že odpovědnost vznikající na základě tohoto ustanovení je odpovědností objektivní, tedy 
odpovědností bez ohledu na případné zavinění (viz například rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 
27. 7. 2011 č.j. 1 As 86/2011-50, ze dne 19. 7. 2012 č.j. 1 As 87/2012-40 nebo ze dne 27. 3. 2013 č.j. 7 
As 24/2015-18). Zároveň z ustálené judikatury vyplývá, že odpovědnou za spáchání deliktů podle ust.  
§ 88 odst. 1 písm. d) nebo § 88 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny je osoba, která se 
dopustila porušení zákazu uloženého v ust. § 49 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž 
spáchání tohoto deliktu se může dopustit jak zhotovitel stavby, tak její zadavatel. 
Ustálená soudní praxe dovodila, že v případě, kdy zásah zakázaný zákonem o ochraně přírody a krajiny 
sice provede zhotovitel stavby, avšak na pokyn zadavatele, osobou odpovědnou za spáchání správního 
deliktu je zadavatel (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011 č.j. 1 As 86/2011-50, ze 
dne 25. 2. 2015 č.j. 1 As 236/2014-22, nebo ze dne 5. 3. 2009 č.j. 9 As 50/2008-64). 
V daném případě ze správního spisu i rozhodnutí ČIŽP vyplývá, že zhotovitelem stavby FVE je společnost 
MAPRO a žalobce byl zadavatelem (objednatelem). Zároveň ze správního spisu (např. protokol  
o kontrolním zjištění č.j. ČIŽP/44/OOP/SR01/1010987.014/10/UHP ze dne 20. 9. 2010) vyplývá, že 
zhotovitel stavby jednal na pokyn zadavatele, tedy žalobce. Soud tak přisvědčil závěrům ČIŽP (resp. 
žalovaného) o tom, že osobou odpovědnou za spáchání deliktů je žalobce a námitku žalobce shledává 
jako nedůvodnou. 
K námitce žalobce ve smyslu nenaplnění jak formálních, tak materiálních znaků správního deliktu soud 
uvádí: 
Právní nauka rozlišuje několik druhů správních deliktů, v zásadě pak přestupky jako správní delikty 
vázané výlučně na fyzické osoby a předpokládající jejich zaviněné spáchání, a jiné správní delikty. Jako 
správní delikt právnické osoby lze označit protiprávní jednání právnické osoby, jehož znaky jsou stanoveny 
zákonem, za které ukládá správní orgán trestní sankci stanovenou zákonem (srov. D. Hendrych a kol.: 
Správní právo – Obecná část, 7. vydání, C. H. Beck, Praha 2009, s. 454 a násl.). 
Žalobce namítá, že v daném případě nebyl naplněný materiální znak přestupku, tedy určitý stupeň 
společenské nebezpečnosti. K tomu je třeba uvést, že jednání, za které byl žalobce potrestán rozhodnutím 
správního orgánu prvního stupně (potvrzeným napadeným rozhodnutím), není přestupkem, neboť 
skutkové podstaty uvedené v ust. § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny nenaplňují minimálně jeden ze 
znaků přestupku, neboť nejsou za přestupek označeny zákonem. Ust. § 88 ZOPK je označuje jako 
„protiprávní jednání“, z čehož vyplývá, že z hlediska klasifikace druhů správních deliktů nejsou 
přestupkem, nýbrž správním deliktem právnických osob, resp. správním deliktem právnických osob a tzv. 
fyzických podnikajících osob. Správní delikt právnických osob a fyzických podnikajících osob lze vymezit 
jako jejich protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem a za něž ukládá správní orgán trestní 
sankci stanovenou zákonem. Správní delikty podle ust. § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny v sobě 
neobsahují materiální znak spočívající v určitém stupni společenské nebezpečnosti a k jejich spáchání 
postačuje naplnit znaky v jednotlivých skutkových podstatách uvedené. Z tohoto důvodu se soud otázkou 
společenské nebezpečnosti jednání žalobce nezabýval. Uvedený závěr, resp. otázku společenské 
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nebezpečnosti posuzovanou u přestupků, vyjádřenou předpokladem, zda jednání, které naplňuje znaky 
přestupku, porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti (viz § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,  
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), nelze zaměňovat s ust. § 88 odst. 3 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, pokud správnímu orgánu ukládá přihlédnout při stanovení výše pokuty mj. k závažnosti 
protiprávního jednání. 
Ze shora uvedených důvodů soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, a podle ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. 
ji zamítl. 
(…) 
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I. Správní uvážení při ukládání pokut za delikty 
II. Soudní přezkum správního uvážení 
III. Moderační právo soudu k uložené pokutě  
 
k ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a f) a ustanovení § 88 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. n) zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
I. Ukládání pokut za správní delikty se děje ve sféře volného správního uvážení (diskrečního 
oprávnění) správního orgánu, tedy v zákonem přiznané volnosti rozhodnout ve vymezených 
hranicích, případně v možnosti volby některé z více zákonem aprobovaných variant. Na rozdíl od 
posuzování otázek zákonnosti, jimiž se soud musí při posuzování věci k žalobní námitce zabývat 
vždy, je oblast správní diskrece soudní kontrole prakticky uzavřena. 
 
II. Podrobit správní uvážení soudnímu přezkoumání při hodnocení zákonnosti rozhodnutí lze jen 
tehdy, překročil-li správní orgán zákonem stanovené meze tohoto uvážení, vybočil-li z nich, nebo 
pokud volné uvážení zneužil; soud je oprávněn též posoudit, zda správním orgánem ustanovený 
rozhodný skutkový stav věci byl opatřen zákonným způsobem, případně zda není v logickém 
rozporu s výstupy provedené diskrece. Není však v pravomoci správního soudu, aby standardně 
vstupoval do role správního orgánu a pokládal na místo správní diskrece uvážení soudcovské, 
tedy například aby sám rozhodoval, jaká sankce (co do druhu a výše) by měla být uložena. 
 
III. Užitím moderačního práva soud fakticky aprobuje zákonnost napadeného správního 
rozhodnutí (na poli vymezeném žalobními body), neboť v opačném případě je užití moderace 
vyloučeno a náprava může být zjednána pouze zrušením takového rozhodnutí (jeho části) právě 
pro jeho nezákonnost. Tím, že soud trest sníží nebo od něj upustí, tedy nezpochybňuje závěr 
správního orgánu o tom, že žalobce porušil zákon a dopustil se správního deliktu, nýbrž pouze 
nahrazuje jeho správní úvahu, na níž byl vystavěn výrok o druhu ukládané sankce a její výši, 
úvahou vlastní. 
 
IV. Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že v § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. předpokládaný 
povolovací mechanismus je stanoven zcela srozumitelně a má být znám každému, kdo z titulu 
svého podnikatelského oprávnění provádí činnost, při níž mohou být z její povahy ohroženy 
zájmy tímto ustanovením chráněné; pokud tomu tak není, nemůže se neznalosti příslušné 
právní úpravy dovolávat jako okolnosti vylučující deliktní odpovědnost, ani jako okolnosti 
polehčující, neboť povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývá právě z povahy jím 
vykonávané činnosti. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, čj. 2 As 102/2013 - 31) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
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Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (dále též „žalovaný“) ze dne 16. 10. 2006, č. j. 580/555/ 
ENV/06, sp. zn. 000372/A-10 (dále též „rozhodnutí žalovaného“), bylo podle § 59 odst. 1 a 2 zákona  
č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 179 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále též jen 
„ČIŽP“) ze dne 31. 5. 2006, č. j. 49/OOP/0600938.47/06/VPD, a to tak, že z bodů 1. a 2. jeho výroku byly 
vypuštěny některé části objektu deliktního jednání (parcely v k. ú. Kravaře, které nebyly součástí přírodní 
rezervace „Koutské a Zábřežské louky“, a parcely v k. ú. Kravaře, které nebyly součástí ochranného pásma 
této přírodní rezervace) a pokuta byla odpovídajícím způsobem snížena z 225 000 Kč na 170 000 Kč, a to 
jednak podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), za vykonávání činnosti ve zvláště chráněném 
území přírodní rezervace „Koutské a Zábřežské louky“ v rozporu s § 34 odst. 1 písm. c) a f) tohoto zákona 
v období od října 2003 do 30. 6. 2004 (pokuta 70 000 Kč), jednak podle § 88 odst. 1 písm. f) zákona  
č. 114/1992 Sb. za vykonávání činnosti (realizace části stavby „Úprava vodního toku Štěpánka v k. ú. 
Kravaře“ – manipulační pás, skládka, vyhrnutí a rozprostření materiálu, zvýšení původní úrovně terénu)  
v ochranném pásmu této přírodní rezervace v rozporu s § 37 odst. 2 téhož zákona v období od 20. 10. 
2003 do prosince 2004 (pokuta 25 000 Kč); konečně bodem 3. výroku rozhodnutí ČIŽP, který nebyl 
rozhodnutím žalovaného dotčen, byla žalobci uložena pokuta rovněž podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona  
č. 114/1992 Sb. za porušení § 7 odst. 1 téhož zákona (zničení 93 k s s tromů a 3 690 m 2 keřů), a to ve 
výši 75 000 Kč. Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 
28. 8. 2013, č. j. 8 A 384/2011 - 123, žalobu výrokem I. zamítl a uloženou pokutu výrokem II. snížil  
z částky 170 000 Kč na částku 1000 Kč. 
Jak vyplynulo z odůvodnění tohoto rozsudku, městský soud především připomněl, že napadené rozhodnutí 
žalovaného přezkoumává již podruhé; poprvé se tak stalo rozsudkem ze dne 29. 10. 2009, č. j. 8 Ca 
343/2006 - 63, jímž rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Na základě kasační 
stížnosti žalovaného však Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 9. 12. 2011, č. j. 2 As 26/2010 - 98 
(všechny rozsudky zdejšího soudu jsou dostupné z http://www.nssoud.cz), tento rozsudek zrušil a věc 
vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud zde vyslovil závazný právní názor, že pro 
závěr o sankční odpovědnosti žalobce podle § 88 o dst. 1 p ísm. f) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona  
č. 114/1992 Sb. postačuje již zjištění, že to byl právě žalobce, kdo fakticky realizoval neaprobované 
zásahy, přičemž škodlivý následek je dán již samotným prováděním těchto činností [s výjimkou správního 
deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., kdy součástí škodlivého následku je i účinek]. 
Doplnil, že takto podaný výklad shora vyjmenovaných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. je jediný 
možný, jakkoli kategorie uvedených správních deliktů nebyla zákonodárcem koncipována šťastně. Za této 
situace se absence zavinění na straně žalobce či existence jeho dobré víry může projevit pouze v rámci 
úvah o výši ukládané sankce. Městský soud, veden závazným právním názorem Nejvyššího správního 
soudu, proto žalobu zamítl, avšak současně zvolil postup podle ustanovení § 78 odst. 2 soudního řádu 
správního (dále jen „s. ř. s.“), které za stanovených podmínek umožňuje moderaci výše uložené sankce, 
neboť dospěl k závěru, že pokuta uložená žalobci je nepřiměřeně vysoká. V této úvaze vycházel ze zjištění, 
že žalobce postupoval na základě územního rozhodnutí Městského úřadu Kravaře, odboru výstavby a 
územního plánování ze dne 27. 2. 2003, č. j. Výst. 57/2003-Ř (dále též jen „územní rozhodnutí“), v němž 
byla stanovena podmínka, že následně vydanému stavebnímu povolení musí předcházet vydání 
závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do vodního toku Štěpánka, a rovněž podle 
stavebního povolení k vodnímu dílu „Úprava vodního toku Štěpánka v katastrálním území Kravaře“, 
vydaného Městským úřadem Kravaře, odborem životního prostředí ze dne 9. 9. 2003, č. j. ŽP-3766/2003-
Es-231.2 (dále jen „stavební povolení“); obě rozhodnutí přitom byla vydána ve prospěch žadatele 
(investora) – Zemědělské vodohospodářské správy – Oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava (dále též 
„investor“), tedy jiného subjektu. Z této skutečnosti městský soud dovodil, že žalobce měl za to, že vydání 
stavebního povolení předcházelo udělení potřebné výjimky, a tudíž jednal v dobré víře. Tato okolnost sice 
nemůže být důvodem zproštění jeho sankční odpovědnosti, ale může mít vliv na stanovení výše uložené 
pokuty. Z tohoto důvodu městský soud užil svého moderačního oprávnění a uloženou pokutu snížil. 
Proti výroku II. rozsudku městského soudu brojí žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, 
odkazující na důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.  
Stěžovatel v kasační stížnosti především uvádí, že se městský soud neřídil závazným právním názorem 
Nejvyššího správního soudu, vysloveným v rozsudku ze dne 9. 12. 2011, č. j. 2 As 26/2010 - 98, a to při 
hodnocení jednání žalobce ve vztahu k výši pokuty. Stěžovatel zásadně nesouhlasí s tím, že žalobce jednal 
v dobré víře, když měl za to, že vydání stavebního povolení předcházelo i vydání všech potřebných výjimek 
a souhlasů podle zákona č. 114/1992 Sb. Z podkladů pro vydání rozhodnutí ČIŽP naopak vyplývá, že (dle 
zápisů ve stavebním deníku) žalobce minimálně od 7. 1. 2004, tj. po dobu šesti z celkových devíti měsíců 
(respektive dvanácti z celkových patnácti měsíců), po které dané protiprávní jednání trvalo, prokazatelně 
věděl o tom, že na realizaci předmětné stavby nebyla vydána výjimka ze zákazů ve zvláště chráněném 



 78

území (respektive jeho ochranném pásmu) podle § 33 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 
Žalobce rovněž nedodržel schválenou projektovou dokumentaci (jmenovitě její část F.1 Technická zpráva 
organizace výstavby, 1.2 zařízení staveniště, podle které mohl být manipulační pruh podél vodního toku 
Štěpánka široký max. 3 m; ve skutečnosti však dosahoval v některých částech šířky až trojnásobné).  
V souladu s ustanovením § 88 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého správní orgán při ukládání 
pokuty přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy, ČIŽP ve svém 
rozhodnutí reflektovala, že žalobce postupoval na základě platného stavebního povolení a tuto skutečnost 
zohlednila jako významnou polehčující okolnost; pokutu proto uložila pouze ve výši 10 % horní hranice 
zákonné sazby. Městský soud tedy rozhodl v rozporu se skutečným stavem věci a přisvědčil dobré víře 
žalobce v rozsahu, v níž mu svědčit rozhodně nemohla. Tímto způsobem se městský soud odklonil od 
právního názoru vyjádřeného ve výše citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu, neboť ten neslevil  
z požadavku, aby byla pokuta uložena v zákonných mezích a aby odpovídala okolnostem případu, a také 
aby byla náležitě odůvodněna. Rozsudek městského soudu tudíž neobsahuje přezkoumatelnou úvahu nad 
tím, z čeho měla dobrá víra žalobce pramenit. Ke snížení pokuty navíc došlo v rozsahu, odpovídajícím 
nikoli jen podstatnému snížení, ale přímo faktickému upuštění od potrestání. Z výše uvedených důvodů 
žalovaný navrhl, aby byl rozsudek městského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. 
Žalobce ke kasační stížnosti uvedl, že se s rozsudkem městského soudu plně ztotožňuje a považuje ho po 
věcné i právní stránce za správný a zákonný. Připomněl, že Nejvyšší správní soud ve zrušovacím rozsudku 
mj. konstatoval, že jediným prostorem pro zohlednění absentujícího zavinění žalobce jsou úvahy o výši 
pokuty, a proto se městský soud má s touto otázkou nově vypořádat, což také učinil. Stěžovatel v kasační 
stížnosti pouze obecně a rozsáhle popisuje předešlý stav řízení, aniž by však vznesl nové námitky či 
argumenty nad rámec těch, které již vypořádány byly. Žalobce zdůrazňuje, že postupoval v souladu 
s územním rozhodnutím a stavebním povolením a logicky předpokládal, že jejich vydání musely 
předcházet potřebné výjimky. Tyto okolnosti potom zakládají jeho dobrou víru, kterou je na místě 
zohlednit při stanovení konkrétní výše pokuty. Názor stěžovatele, že městský soud rozhodl v rozporu se 
skutečným stavem věci, tedy žalobce nesdílí a domnívá se, že pochybení ze strany Městského úřadu 
Kravaře, odboru životního prostředí, dopadající na jím vydané stavební povolení, nemůže jít žalobci k tíži, a 
to tím spíše, že tato problematika byla opakovaně konzultována v rámci prováděného šetření, ale ČIŽP ji 
ignorovala. Ze všech výše uvedených důvodů žalobce navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost 
jako nedůvodnou zamítl.  
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 3, 
věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 4, věta před středníkem s. ř. s.). Ve 
věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 2, věty první s. ř. s. 
Kasační stížnost je důvodná. 
Nejvyšší správní soud úvodem zdůrazňuje, že vzhledem k rozsahu kasační stížnosti, která míří pouze do 
výroku II. napadeného rozsudku, mohl přezkoumat toliko postup městského soudu při užití jeho 
moderačního oprávnění podle § 78 odst. 2 s. ř. s. Samotná zákonnost napadeného rozhodnutí stěžovatele 
proto v řízení o kasační stížnosti posuzována nebude. Postup městského soudu má procesní oporu  
v ustanovení § 78 odst. 2 s. ř. s., dle kterého, rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní 
orgán uložil trest za správní delikt, může, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, ale 
trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, 
lze-li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a který soud 
případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce  
v žalobě. Procesní podmínku uvedenou na posledním místě, tedy existenci návrhu na upuštění od uložené 
pokuty nebo její snížení v mezích zákonem dovolených, lze v posuzované věci považovat za splněnou, 
neboť návrh na soudní moderaci pokuty žalobce v žalobě uplatnil, a to jako tzv. petit eventuální, což je  
v duchu ustálené judikatury přípustné (srov. rozsudek zdejšího soudu ze dne 30. 11. 2005, č. j. 1 As 
30/2004 - 82). Zdejší soud nenabyl pochybnost ani o splnění podmínky druhé, podle níž musí být možné 
učinit rozhodnutí o snížení pokuty na základě skutkového stavu, z něhož vycházel již správní orgán, aniž by 
bylo třeba tento skutkový stav v zásadních směrech doplňovat. 
Pokud jde o samotnou věcnou stránku užité moderace, ukládání pokut za správní delikty se děje ve sféře 
volného správního uvážení (diskrečního oprávnění) správního orgánu, tedy v zákonem přiznané volnosti 
rozhodnout ve vymezených hranicích, případně v možnosti volby některé z více zákonem aprobovaných 
variant. Na rozdíl od posuzování otázek zákonnosti, jimiž se soud musí při posuzování věci k žalobní 
námitce zabývat vždy, je oblast správní diskrece soudní kontrole prakticky uzavřena. Podrobit správní 
uvážení soudnímu přezkoumání při hodnocení zákonnosti rozhodnutí lze jen tehdy, překročil-li správní 
orgán zákonem stanovené meze tohoto uvážení, vybočil-li z nich, nebo pokud volné uvážení zneužil; soud 
je oprávněn též posoudit, zda správním orgánem ustanovený rozhodný skutkový stav věci byl opatřen 
zákonným způsobem, případně zda není v logickém rozporu s výstupy provedené diskrece. Není však  
v pravomoci správního soudu, aby standardně vstupoval do role správního orgánu a pokládal na místo 
správní diskrece uvážení soudcovské, tedy například aby sám rozhodoval, jaká sankce (co do druhu a 
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výše) by měla být uložena (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2013, č. j. 2 As 
130/2012 - 20). 
Jedinou výjimkou je již citované ustanovení § 78 odst. 2 s. ř. s., jehož aplikace je odůvodněna zjevně 
nepřiměřenou výší pokuty, byť tato byla uložena v rámci zákona. Je třeba upozornit, že užitím 
moderačního práva soud fakticky aprobuje zákonnost napadeného správního rozhodnutí (na poli 
vymezeném žalobními body), neboť v opačném případě je užití moderace vyloučeno a náprava může být 
zjednána pouze zrušením takového rozhodnutí (jeho části) právě pro jeho nezákonnost. Tím, že soud trest 
sníží nebo od něj upustí, tedy nezpochybňuje závěr správního orgánu o tom, že žalobce porušil zákon a 
dopustil se správního deliktu, nýbrž pouze nahrazuje jeho správní úvahu, na níž byl vystavěn výrok o druhu 
ukládané sankce a její výši, úvahou vlastní (srov. rozsudek tohoto soudu ze dne 30. 11. 2005, č. j. 1 As 
30/2004 - 82). Uvedená hlediska pak nutně determinují i rozsah přezkumu rozsudku, v němž bylo užito 
moderační právo kasačním soudem, a rovněž přístup, který k přezkumu Nejvyšší správní soud může 
zaujmout. V řízení o kasační stížnosti totiž Nejvyšší správní soud nemá obdobné oprávnění jako krajský 
(městský) soud vůči správnímu orgánu a výši sankce (pokuty) nově stanovenou krajským (městským) 
soudem již nemůže nahradit pokutou podle svého uvážení. Ve vztahu k užité diskreci krajského 
(městského) soudu je tak oprávněn hodnotit pouze to, zda krajský (městský) soud nepřekročil zákonem 
stanovené meze svého uvážení, nevybočil z nich nebo volné uvážení nezneužil, či zda je jeho úvaha 
přezkoumatelná a logicky nerozporná. 
V takto vymezeném rámci kasačního přezkumu se Nejvyšší správní soud soustředil nejprve na námitku 
nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], neboť již konstantně 
judikuje, že zpravidla teprve poté, dospěje-li k závěru, že napadené rozhodnutí přezkoumatelné je, může 
se zabývat dalšími stížnostními námitkami (viz například rozsudek ze dne 8. 3. 2005, č. j. 3 As 6/2004 - 
105, publikovaný pod č. 617/2005 Sb. NSS). Nepřezkoumatelnost má podle mínění stěžovatele spočívat 
v absenci podrobného vysvětlení, jaká konkrétní skutková zjištění nasvědčují tomu, že na straně žalobce 
existovala dobrá víra, a pokud ano, zda existovala v rozsahu, který je proporcionální míře snížení uložené 
pokuty. 
S ohledem na zvolenou formulaci uvedené stížnostní námitky lze proto shrnout, že nepřezkoumatelnost 
napadeného rozsudku se má zakládat na nedostatku důvodů, pro které městský soud přistoupil k užití 
moderačního práva podle § 78 odst. 2 s. ř. s. 
Problematikou nepřezkoumatelnosti soudních rozhodnutí se Nejvyšší správní soud zabýval v řadě svých 
dřívějších rozhodnutí (viz například rozsudky ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, ze dne 29. 7. 
2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 
14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005 - 
245, či ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007 – 64). Co se týče nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro 
nedostatek důvodů, tímto pojmem se rozumí nedostatek důvodů skutkových. Typicky se jedná o případy, 
kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se 
zákonem, anebo kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny. Při vědomí takto 
podané definice nicméně zdejší soud nedospěl k závěru, že by bylo možné této námitce přisvědčit. 
Z odůvodnění rozsudku zřetelně vyplývá, že se městský soud v úvahách o využití svého moderačního 
oprávnění odrazil od několikráte zmiňovaného předcházejícího rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 9. 12. 2011, č. j. 2 As 26/2010 - 98, v němž byla koncepce správních deliktů podle § 88 odst. 1 písm. 
f ) a § 88 odst. 2 písm. n ) zákona č. 114/1992 Sb. označena jako „nepříliš šťastná“, nicméně z pozice 
orgánu moci soudní nekorigovatelná. V návaznosti na to zdejší soud připustil, že „jediný prostor, jak 
případně zohlednit absenci zavinění či dobrou víru subjektu, který se dopustil protiprávního jednání, tak 
zůstává v rámci úvah o výši ukládané sankce.“ Na tomto místě je třeba připomenout, že městský soud byl 
povinen právní názor kasačního soudu respektovat (§ 110 odst. 4 s. ř. s.), jakkoli pojem „vázanost 
právním názorem vyšší soudní instance“ dozajista nepředstavuje pokyn k jeho pouhému mechanickému 
převzetí. Nic takového však městskému soudu spravedlivě vytýkat nelze, a to ani proto, že jako důvod pro 
snížení uložené pokuty plně uznal žalobcův (mylný) předpoklad, že pravomocná rozhodnutí Městského 
úřadu Kravaře – odboru životního prostředí byla vydána teprve poté, co orgán ochrany přírody a krajiny 
udělil potřebné výjimky a souhlasy (viz první odstavec na straně šesté napadeného rozsudku). Dlužno sice 
uznat, že odůvodnění napadeného rozsudku mohlo být obsáhlejší a podrobnější, přesto však městským 
soudem zvolená stručná argumentace postačuje k pochopení, jaké je ratio decidendi jeho rozsudku, tedy 
že moderace uložené pokuty podle § 78 odst. 2 s. ř. s. se opírala o dobrou víru žalobce, že zájmy ochrany 
přírody a krajiny byly náležitě zohledněny již ve stavebním povolení. 
Je vhodné pro úplnost dodat, že namítá-li stěžovatel, že z napadeného rozsudku není seznatelné, zda 
městský soud vůbec zohlednil všechny okolnosti daného případu, a tedy zda korigovaná výše pokuty všem 
těmto okolnostem koreluje, pak nelze přehlédnout, že polemika stěžovatele (v procesní pozici 
žalovaného) s podanou žalobou se ubírala poněkud jinými směry než jeho argumentace v kasační 
stížnosti. Ve vyjádření k žalobě stěžovatel vůbec netvrdil, že žalobce od 7. 1. 2004 prokazatelně věděl  
o tom, že na realizaci předmětné stavby výjimka ze zákazů ve zvláště chráněném území (respektive jeho 
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ochranném pásmu) podle § 33 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nebyla vydána, natož aby 
toto své tvrzení důkazně podpořil odkazem na zápis ve stavebním deníku. Nelze proto oprávněně klást 
městskému soudu k tíži, že se touto skutečností explicitně nezabýval. 
Stěžovatel je především přesvědčen, že se žalobce nemůže své dobré víry dovolávat po celou dobu, po 
kterou jeho protiprávní jednání trvalo; pokud městský soud dospěl k závěru opačnému, vykročil z mezí 
svého moderačního oprávnění. Co se týče doby trvání protiprávního jednání, je vhodné připomenout, že ve 
vztahu ke skutku vymezenému v bodě 1. výroku rozhodnutí ČIŽP (realizace části stavby bez výjimky ze 
zákazů v přírodní rezervaci) se mělo jednat o období od října roku 2003 do 30. 6. 2004, a ve vztahu ke 
skutku vymezenému v bodě 2. výroku (realizace části výše popsané stavby v ochranném pásmu přírodní 
rezervace bez souhlasu orgánu ochrany přírody) šlo o období od 20. 10. 2003 do ukončení stavební 
činnosti v prosinci roku 2004. Uvedená časová rozmezí přitom nebyla účastníky řízení nijak rozporována. 
Stěžovatel svou argumentaci podporuje i předloženým spisem, a to konkrétně kopií listu č. 5895947 
žalobcova stavebního deníku. Z tohoto dokumentu zdejšímu soudu vyplynulo, že dne 7. 1. 2004 proběhlo 
„jednání k řešení dalšího postupu prací“ na stavbě „Úprava vodního toku Štěpánka v k. ú. Kravaře“, za 
přítomnosti žalobce, jakožto zhotovitele stavby, a dvou pracovníků Zemědělské vodohospodářské správy 
(investora). V zápisu se dále uvádí, že (citace včetně nesprávné interpunkce): „K dnešnímu dni bylo 
provedeno vyčištění koryta toku Štěpánka v úseku km 7,000 – 7,787. Odtěžený výkopek byl uložen na 
pozemky podél pravého břehu vodního toku. Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek v chráněném území, 
bude další postup likvidace nánosů (odvoz na skládku nebo rozprostření na okolní pozemky) projednán se 
zástupcem Krajského úřadu MS kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.“. 
Domnívá-li se stěžovatel, že zmíněný list stavebního deníku je důkazem, že dobrá víra mohla být u žalobce 
přítomna pouze po část doby, po kterou protiprávní jednání trvalo, nelze mu v takto kategorickém závěru 
dát za pravdu. Pouhá informace o tom, že způsob provádění prací ve zvláště chráněném území musí být 
konzultován se zástupcem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – odboru životního prostředí a 
zemědělství, mohla pro žalobce jen stěží představovat indicii o protiprávnosti jeho dosavadního postupu, a 
nemůže být proto vykládána jako zřetelná informace o tom, že stavební úřad vydal stavební povolení, aniž 
by vyčkal rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, tedy Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje (nikoli obecního či městského úřadu, jak se domníval žalobce).  
K problematice období, po které mohla dobrá víra žalobce existovat, lze upozornit, že správní spis 
obsahuje například i kopii jiného listu stavebního deníku (č. 5895964) se zápisem investora ze dne 19. 4. 
2004 tohoto znění (opět včetně nesprávné interpunkce a s původním zvýrazněním textu versálkami): „Na 
základě ‚ROZHODNUTÍ – zn. 9/OP/2976/04/Kot, ze dne 14. 4. 2004‘, které vydala ČESKÁ INSPEKCE 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – OBLASTNÍ INSPEKTORÁT OSTRAVA – ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY, Valchařská 
15. 702 00 Ostrava ZASTAVUJEME činnost – realizaci stavby vodního díla „Úprava toku Štěpánka 
v katastrálním území Kravaře“, která je prováděna na základě rozhodnutí Městského úřadu Kravaře, 
odboru životního prostředí ze dne 9. 9. 2003 č. j. ŽP-3766/2003-Es-231.2, kterým bylo vydáno stavební 
povolení k výše uvedené stavbě. Činnost zastavujeme dnem 29. 4. 2004.“. Nelze vyloučit, že až právě 
uvedený den může být považován za okamžik, kdy si již žalobce musel být (s jistotou nebo alespoň  
s pravděpodobností jistotě se blížící) vědom toho, že jeho činnost, jakkoli prováděná v souladu se 
stavebním povolením, koliduje se zájmem na environmentální ochraně dané lokality. 
I přes shora uvedené skutečnosti nicméně Nejvyšší správní soud pochybení městského soudu při užití 
moderačního oprávnění nalezl, byť v poněkud jiné rovině než je namítáno stěžovatelem. Pojímá-li totiž 
městský soud bod 9 územního rozhodnutí (v němž se uvádí, že ke kácení dřevin a likvidaci vzrostlé zeleně, 
bude ke stavebnímu povolení vydáno MěÚ Kravaře – odborem životního prostředí závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody ve věci zásahu do VKP vodního toku Štěpánka“) jako skutečnost, která má 
dokazovat dobrou víru žalobce o tom, že stavební povolení kryje nejen výjimky a souhlasy k provádění 
činností na území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, ale i povolení ke kácení dřevin dle § 8 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., pak Nejvyšší správní soud dospívá k závěru opačnému a má za to, že 
citovaný bod 9 územního rozhodnutí naopak jasně a bez dalších pochybností adresáty informuje, že 
stavebním povolením nemůže být nahrazeno povolení ke kácení dřevin, i kdyby s ním bylo při provádění 
stavby výslovně kalkulováno. 
Nejvyšší správní soud v této souvislosti opětovně připomíná závěry předcházejícího rozsudku ze dne 9. 12. 
2011, č. j. 2 As 26/2010 - 98, v němž (s odkazem na rozsudek ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. 5 As 77/2006) 
uvedl, že stavební povolení nemůže nahradit žádný ze správních aktů vydávaných na úseku 
environmentální ochrany, a v návaznosti na to vyslovil, že stavební povolení mělo být v souzené věci 
vydáno teprve poté, co byly tyto potřebné výjimky a souhlasy opatřeny jakožto samostatně vydávané 
správní akty. Dále Nejvyšší správní soud uvedl, že i povolení ke kácení dřevin je předmětem samostatného 
správního řízení, zahajovaného k žádosti vlastníka pozemku či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka, 
nicméně stavební povolení a rozhodnutí o žádosti o povolení kácení dřevin se vzájemně nijak nepodmiňují 
a na sobě závislé nejsou. Nad rámec těchto stále platných závěrů zdejší soud doplňuje, že povolení ke 
kácení dřevin se vydává bez přímé vazby na charakter daného území a při rozhodování se v zorném poli 
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příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny ocitají kritéria jiná, uvedená v § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 
čemuž nasvědčuje také obecně formulovaná textace § 7 odst. 1 tohoto zákona: „Dřeviny jsou chráněny 
před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana 
podle zvláštních předpisů.“ Naposledy citované ustanovení tak nutně směřuje k výkladu, že o povolení ke 
kácení dřevin je nutno (až na výjimky uvedené v § 8 odst. 2 až 4 zákona č. 114/1992 Sb.) žádat bez 
ohledu na to, zda se daná dřevina nachází na zvláště chráněném území (§ 14 zákona č. 114/1992 Sb.), či 
na území jiném. Ostatně, právě upozornění, kterého se investoru a potažmo žalobci dostalo v bodu 9 
územního rozhodnutí (jmenovitě předložka „ke“, užitá ve slovním spojení „ke stavebnímu povolení“, 
naznačující, že zmíněné „stanovisko“ ke kácení dřevin bude existovat vedle stavebního povolení), 
povážlivě oslabuje existenci městským soudem dovozeného přesvědčení žalobce o tom, co vše v sobě 
může stavební povolení pojmout. Bez povšimnutí nemůže zůstat ani fakt, že ke kácení dřevin došlo již  
v říjnu roku 2003 a v odstraňování porostů se pokračovalo i poté, co investor v listopadu roku 2003 podal 
žádost o souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, o níž se (mylně) domníval, že je současně 
oznámením ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (viz strana pět odstavec první žaloby). I tato 
okolnost tedy poněkud podrývá městským soudem uznanou dobrou víru žalobce, že stavební povolení  
v sobě zahrnovalo též oprávnění ke kácení dřevin. 
S přihlédnutím k výše uvedenému tedy nezbývá než konstatovat, že městskému soudu Nejvyšší správní 
soud nevytýká, že při moderaci uložené pokuty dovodil a zohlednil žalobcovu nesprávnou domněnku, že 
zájmy na zvláštní územní environmentální ochraně byly náležitě reflektovány již ve stavebním povolení, 
neboť jeho vydání by nebylo (nemělo být) myslitelné bez předchozího vydání příslušných výjimek a 
souhlasů s činnostmi ve zvláště chráněném území. Lze připustit, že by bylo nepřiměřeně tvrdé, aby 
poněkud komplikovaná konstrukce právní úpravy výjimek a souhlasů s činnostmi ve zvláště chráněném 
území a jeho ochranném pásmu, spolu s pochybením příslušného správního orgánu (Městského úřadu 
Kravaře), šly plně k tíži subjektu, který ani nebyl v pozici účastníka daných správních řízení a který proto 
spoléhal na to, že adresát příslušných správních aktů (tj. investor) by jejich případné nedostatky odhalil a 
usiloval by o jejich nápravu. Nesprávného právního posouzení věci se však krajský soud dopustil tím, že 
obdobnou logiku v počínání žalobce bez dalšího plně vztáhl i k absenci povolení ke kácení dřevin podle  
§ 8 odst. 1 téhož zákona, a na jejím základě dovodil dobrou víru žalobce, že stavební povolení v sobě 
zahrnovalo také povolení k této činnosti. Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že v § 8 odst. 1 zákona  
č. 114/1992 Sb. předpokládaný povolovací mechanismus je stanoven zcela srozumitelně a má být znám 
každému, kdo z titulu svého podnikatelského oprávnění provádí činnost, při níž mohou být z její povahy 
ohroženy zájmy tímto ustanovením chráněné; pokud tomu tak není, nemůže se neznalosti příslušné 
právní úpravy dovolávat jako okolnosti vylučující deliktní odpovědnost, ani jako okolnosti polehčující, 
neboť povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývá právě z povahy jím vykonávané činnosti. 
Žalobcem tvrzená (a městským soudem akceptovaná) dobrá víra, že stavební povolení reflektuje 
environmentální zájmy, se tak z povahy věci může upínat pouze k udělení výjimek a souhlasů  
s prováděním stavby ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu, tedy na skutky, které byly 
popsány v bodech 1. a 2. výroku rozhodnutí ČIŽP, nikoli ale již k jednání, které bylo popsáno v bodu 3. 
výroku (tedy k neoprávněnému vykácení 93 ks stromů a 3690 m2 keřů). Naposledy uvedený skutek byl 
kvalifikován jako správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. c), v návaznosti na § 7 odst. 1 zákona  
č. 114/1992 Sb., a byl postižen pokutou ve výši 75 000 Kč. Jestliže tedy městský soud celkovou pokutu 
snížil z částky 170 000 Kč na částku 1000 Kč, evidentně moderoval pokutu i v té části, která byla uložena 
za posledně zmíněný správní delikt; pro takový postup však, z důvodů výše vyložených, nebyl dán prostor. 
Jelikož městský soud při užití svého moderačního oprávnění nedostatečně, respektive nesprávně posoudil 
rozsah akceptovatelné dobré víry žalobce v existenci všech veřejnoprávních podmínek pro provádění 
stavebních prací, je nutné přisvědčit námitce, že jím vydaný rozsudek trpí nezákonností pro nesprávné 
právní posouzení věci [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než tento 
rozsudek zrušit a věc městskému soudu vrátit k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1, věta první před středníkem 
s. ř. s.). 
Bude-li městský soud i poté, co postaví toto období najisto, i nadále zvažovat využití svého moderačního 
oprávnění podle § 78 odst. 2 s. ř. s., zohlední fakt, že možnost snížení sankce je limitována nejen 
skutečnou dobou, po kterou mohl žalobce v dobré víře být, ale též přítomností jiného sankcionovaného 
skutku, který žalobcova dobrá víra z povahy věci pokrývat nemohla. Tento právní názor je pro městský 
soud závazný (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). 
(…) 
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I. Poškození ŽP v lesích při těžbě dřeva 
II. Objektivní odpovědnost za správní delikt 
III. Poškození součástí přírody v CHKO 
 
k ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

 
I. Odpovědnost vznikající na základě § 88 zákona o ochraně přírody je odpovědností objektivní. 
Jedná se o odpovědnost za následek, tj. bez ohledu na zavinění. Znamená to, že otázka zavinění 
se nezkoumá. Zkoumá se zejména naplnění obligatorních znaků objektivní stránky v dané věci 
dotčené skutkové podstaty, kterými jsou jednání, následek a příčinná souvislost mezi nimi. 
 
II. Skutková podstata tohoto ustanovení předpokládá, že protiprávním jednáním dojde  
k poškození součástí přírody ve zvláště chráněném území, nedovolené změně nebo ohrožení 
dochovaného stavu.  
 
III. Soud je přesvědčen, že popsaným jednáním k negativním následkům u konkrétních částí 
přírody v různé míře došlo. Vyplývá to především z výše citovaných posudků, z nichž lze 
jednoznačně dovodit, že u některých součástí přírody jednání přičítané stěžovatelce vedlo  
k poškození součástí přírody ve zvlášť chráněném území (např. kořenový systém stromů), došlo i 
k nedovolené změně (např. náhradní porosty nahradily hodnotnější vegetaci mokřadní, došlo k 
vytvoření labilního prostoru nevhodného k dalším zásahům) i k ohrožení dochovaného stavu 
(možný vliv na pohyb spodních vod). 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2015, čj. 9 As 245/2014 - 49) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného 
rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti 
shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný změnil výrok I. rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí ze dne 10. 8. 2010, č. j. ČIŽP/46/OOP/SR01/0628260.041/10/HJF (dále 
jen „prvostupňové rozhodnutí“), a ve zbytku toto rozhodnutí potvrdil. Stěžovatelce byla ve správním řízení 
(ve znění rozhodnutí žalovaného) uložena pokuta ve výši 175 000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 1 
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“), ve 
znění účinném pro posuzovanou věc. 
Správní delikt, jehož se stěžovatelka dopustila, spočíval v protiprávním jednání uvedeném v § 88 odst. 1 
písm. a) zákona o ochraně přírody, tj. poškození součásti přírody ve zvláště chráněném území, 
nedovolenou změnu a ohrožení dochovaného stavu. Uvedeného jednání se dopustila tím, že v rámci 
těžební činnosti nepřizpůsobila své postupy specifickým podmínkám jednotlivých lokalit v CHKO, jakož i 
klimatickým podmínkám, a v období od dubna 2006 do 18. října 2006 (kdy se uskutečnila kontrola 
České inspekce životního prostředí za účasti společnosti PETRA, spol. s r. o.) provedenými pracemi 
(asanace nahodilé těžby), ať už je realizovala sama nebo prostřednictvím nasmlouvaných třetích subjektů, 
za využití stanovištně neodpovídající „harvestorové“ technologie, těžební činností poškodila součást 
přírody v CHKO Žďárské vrchy, resp. dochovaný stav CHKO Žďárské vrchy nedovoleně změnila a tím jej 
ohrozila, když konkrétně v lesních porostech 240 C8a v k. ú. České Křižánky, 110 C7 a 110 D7 v k. ú. 
Pustá Kamenice na území III. zóny CHKO (na které se soustředilo dokazování sankčních orgánů vzhledem 
k celkové rozlehlosti území dotčeného těžební činností subjektu PETRA, spol. s r.o.) těžební činností, mj. 
vytvořením kolejových rýh o hloubce 20 - 70 cm, způsobila poškození, popř. nedovolené změny půdního 
povrchu, vodního režimu i vegetačního krytu, resp. poškodila některé neasanované stromy.“ 
Předmětem sporu v posuzované věci je otázka, zda stěžovatelka výše uvedeným jednáním naplnila 
skutkovou podstatu jiného správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody. 
Městský soud nejprve shrnul podstatné skutkové okolnosti obsažené ve správním spise, přičemž vyjádřil 
souhlas se skutkovými závěry žalovaného. Poté rozebral skutkovou podstatu jiného správního deliktu dle 
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§ 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody. Konstatoval, že k naplnění této skutkové podstaty postačí 
pouhé ohrožení dochovaného stavu přírody. 
K námitce, že nedošlo z hlediska stavby půdního povrchu k vážnějšímu narušení, které by mohlo mít za 
následek poškození součásti krajiny, uvedl, že stěžovatelka svojí argumentací nevyvrátila, že nedošlo  
k naplnění ohrožovacího správního deliktu. Ohrožení dochovaného stavu lze totiž spatřovat i v ovlivnění 
budoucího hospodaření v lese. Nepřisvědčil námitce směřující proti skutkovým závěrům žalovaného 
ohledně narušení vodního režimu, protože z posudků obsažených ve spise vyplynulo ohrožení 
dochovaného stavu přírody. Vyvrátil i námitku, že nedošlo k poškození půd erozí. Dle přesvědčení soudu 
(viz posudek AQUATEST str. 11 a 7 - 8) k poškození ve spodních částech svahů (ač málo významnému) 
došlo a v ostatních částech je zde potenciální ohrožení. V rámci hodnocení prvního žalobního bodu se 
městský soud neztotožnil s tvrzením stěžovatelky ohledně nepřezkoumatelnosti části rozhodnutí 
žalovaného týkající se poškození některých neasanovaných stromů. Žalovaný v odůvodnění napadeného 
rozhodnutí v souhrnu skutkových zjištění uvedl, že byly zjištěny „oděry kořenových náběhů a kmenů“ 
patrné ještě v roce 2010, a odkázal na konkrétní místo znaleckého posudku. 
Ve správním spise jsou založeny i fotografie z terénních šetření v době po těžbě; tato zjištění konstatoval i 
prof. S. ve svém posudku. Takové odůvodnění soud hodnotil jako dostatečné.  
Ohledně snahy stěžovatelky o zmírnění následků způsobených škod uvedl, že ji lze zohlednit při stanovení 
výše sankce za správní delikt, nikoli při posuzování odpovědnosti za spáchaný delikt. K námitce týkající se 
volby rychlejšího postupu pomocí harvestorové technologie těžby kvůli předcházení riziku kůrovcové 
kalamity soud konstatoval, že úvahy stěžovatelky ohledně míry rizika jsou spekulativní. V případě akutní 
hrozby bylo možné přistoupit k užití i jiných opatření k ochraně před kůrovcovou kalamitou (insekticidní 
postřiky či odkornění). Touto argumentací se nelze zbavit odpovědnosti za spáchání správního deliktu. 
Soud nepřisvědčil ani tvrzení, že pachatel nebyl řádně zjištěn, neboť stěžovatelka při těžbě spolupracovala 
též se svými subdodavateli. Ze spisové dokumentace vyplynulo, že třetí osoby jednaly podle zadání 
stěžovatelky. Ona určovala místo a rozsah prací svých subdodavatelů, v některých smlouvách je přímo 
uvedeno, že objednaným druhem díla byla „těžba dříví harvesterovou technologií“. 
Městský soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. 
Obsah kasační stížnosti, vyjádření žalovaného 
Stěžovatelka napadá rozsudek městského soudu kasační stížností, jejíž důvody podřazuje pod § 103 odst. 
1 písm. b) a d) s. ř. s. Skutková podstata, z níž správní orgán vycházel, nemá oporu ve spisech, resp. je  
s nimi v rozporu. Napadený rozsudek považuje též za nepřezkoumatelný. 
Má za to, že soud (stejně jako žalovaný) dospěl k nesprávným závěrům ohledně spáchání správního 
deliktu dle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody. Závěry znaleckých posudků nebyly posuzovány 
ve všech vzájemných souvislostech. Je přesvědčena, že k výraznějšímu poškození přírody nedošlo, 
následnou asanací se podařilo minimalizovat či zcela odvrátit negativní dopady. Nelze hovořit o ohrožení 
dochovaného stavu, takový závěr nemá oporu v provedeném dokazování. 
Z posudků vyplývá, že vytýkaným jednáním nedošlo z hlediska stavby půdního povrchu k vážnějšímu 
narušení součásti přírody v chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) či ohrožení dochovaného stavu.  
Jednáním stěžovatelky nedošlo ani k narušení či změně vodního režimu, které by mohlo mít za následek 
poškození či ohrožení součásti krajiny. Na podporu těchto závěrů cituje ze znaleckých posudků. Důvody, 
které vedly soud k opačnému závěru nelze přezkoumat. Soud se nezabýval tím, zda k možnému narušení 
proudění podzemních vod došlo či vznikla hrozba takové změny. Dle přesvědčení stěžovatelky nedošlo ani 
k poškození půd erozí, což vyplývá ze znaleckých posudků. Část odůvodnění soudu v této otázce shledává 
také nepřezkoumatelnou. Není zřejmé, v čem soud shledává ohrožení ostatních částí svahu, na základě 
čeho o takovém poškození usuzuje. 
Stěžovatelka stále trvá na žalobní námitce, že závěr týkající se toho, že její činností došlo k poškození 
některých neasanovaných stromů, nemá oporu v odůvodnění rozhodnutí žalovaného. Soud přehlíží 
námitku, zda k poškození došlo v příčinné souvislosti s jednáním popsaným v rozhodnutí žalovaného. Dále 
se neztotožňuje s hodnocením, že úvahy o rychlém vytěžení byly spekulativní. Uvádí okolnosti ohledně 
vývoje lýkožrouta smrkového, z čehož dovozuje nutnost rychlého odstranění dřevní smrkové hmoty.  
S využitím jiných opatření nesouhlasí. Nutnost rychlého vytěžení měla být při rozhodování o spáchání 
správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody zohledněna. 
Díky provedené asanaci vůbec nedošlo k poškození krajiny či ohrožení dochovaného stavu CHKO  
a nedošlo tedy ke spáchání správního deliktu. Městský soud se dále nikterak nezabýval tím, zda bylo ve 
správním řízení spolehlivě prokázáno, že v daném případě skutečně jednali subdodavatelé v souladu  
s pokyny a vůlí stěžovatelky, nikoli proti ní.  
Nejvyššímu správnímu soudu navrhuje, aby napadený rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil  
k dalšímu řízení.  
Žalovaný k podané kasační stížnosti uvádí, že odkazuje na odůvodnění napadeného rozsudku a text svého 
rozhodnutí, protože námitky prakticky kopírují obsah žaloby a obsah podaného odvolání. Navrhuje kasační 
stížnost zamítnout. 
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Posouzení Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
Stěžovatelka považuje napadený rozsudek za nepřezkoumatelný. Vypořádání v podstatě všech námitek ze 
strany městského soudu považuje za nedostatečné. Soud proto nejprve přistoupil k hodnocení 
přezkoumatelnosti. Vlastní přezkum rozhodnutí městského soudu je totiž možný pouze za předpokladu, že 
napadené rozhodnutí splňuje kritéria přezkoumatelnosti. Tedy, že se jedná o rozhodnutí srozumitelné, 
které je opřeno o dostatek důvodů, z nichž je zřejmé, proč městský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí je natolik závažnou vadou, že k ní soud přihlíží i bez 
námitky, z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). 
Veškerá výše uvedená kritéria napadené rozhodnutí splňuje. Jedná se o srozumitelné a odůvodněné 
rozhodnutí. Z jeho obsahu je zcela zřejmé, proč městský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 
Rozhodnutí žalovaného Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem nepřezkoumatelným 
neshledal. Žalovaný z předložených posudků zjistil, že při vzniku rýh jednoznačně dochází k poškozování 
kořenového systému stromů přiléhajících k pojezdové lince (stlačení, přetrhání atd.). Poškození 
kořenového systému stromů zvyšuje labilitu stromů, není ale pro výskyt dalšího prořeďování a kalamit 
určující. Dále zjistil, že doposud jsou na některých stromech identifikovatelné oděry kořenových náběhů a 
kmenů pro přibližování dříví. Následně konstatoval, že shromážděné podklady ve svém souhrnu zřetelně 
ústí v závěr, že jednáním stěžovatelky došlo k poškození součástí přírody v CHKO Ždárské Vrchy, resp. 
dochovaný stav byl nedovoleně změněn a tím ohrožen. Neměl tedy pochyb o tom, že v rámci znaleckých 
posudků hodnocené následky vznikly v souvislosti s provozní činností stěžovatelky. 
Žalobní námitka v této souvislosti obsahově mířila na to, že závěr o poškození některých neasanovaných 
stromů činností stěžovatelky nemá oporu v odůvodnění. Tato žalobní námitka byla shledána správně jako 
nedůvodná na str. 9 napadeného rozsudku. Povinnost soudu řádně odůvodnit své rozhodnutí však nemůže 
být pojímána tak široce, že by bylo třeba vždy vyslovit podrobnou odpověď na každé jednotlivé tvrzení 
účastníka řízení (srov. nález ze dne 5. 1. 2005, sp. zn. IV. ÚS 201/04, publ. jako N 3/36 SbNU 19, nález ze 
dne 30. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 116/05, publ. jako N 108/41 SbNU 349, či nález ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 
III. ÚS 961/09, publ. jako N 207/54 SbNU 565). 
Soud neshledal rozsudek nepřezkoumatelný ani z hlediska odůvodnění v případě narušení stavby půdního 
povrchu, narušení vodního režimu či poškození půd erozí. Městský soud se těmito námitkami zabýval na 
str. 8 rozsudku. Uvedl, proč shledal argumentaci stěžovatelky lichou, z čeho při vytváření úsudku  
o námitkách vycházel (odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, znalecký posudek prof. 
Ing. S. CSc., znalecký posudek společnosti AQUATEST), a jak tyto námitky hodnotil. Odůvodnění soudu je 
postaveno především na skutečnosti, že z posudků vyplývá, že jednáním stěžovatelky došlo k ohrožení 
dochovaného stavu přírody, což hodnotí jako dostatečné pro závěr o spáchání správního deliktu dle § 88 
odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody.  
Stěžovatelka měla svým jednáním naplnit skutkovou podstatu § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně 
přírody. Ta zní tak, že „orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo 
fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí 
součást přírody ve zvláště chráněném území, nedovoleně změní nebo ohrožuje jeho dochovaný stav…“. 
Odpovědnost vznikající na základě § 88 zákona o ochraně přírody je odpovědností objektivní. Jedná se  
o odpovědnost za následek, tj. bez ohledu na zavinění. Znamená to, že otázka zavinění se nezkoumá. 
Zkoumá se zejména naplnění obligatorních znaků objektivní stránky v dané věci dotčené skutkové 
podstaty, kterými jsou jednání, následek a příčinná souvislost mezi nimi (srov. rozsudek Nevyššího 
správního soudu ze dne 19. 7. 2012, č. j. 1 As 87/2012 – 40). 
Protiprávního jednání se měla stěžovatelka dopustit tím, že v rámci těžební činnosti nepřizpůsobila své 
postupy specifickým podmínkám jednotlivých lokalit CHKO, jakož i klimatickým podmínkám, a v období 
od dubna 2006 do 18. 10. 2006 provedenými pracemi (asanace nahodilé těžby), ať již sama nebo 
prostřednictvím nasmlouvaných třetích subjektů, za využití stanovištně neodpovídající harvestorové 
technologii, těžební činností poškodila součást přírody v CHKO Žďárské Vrchy, resp. dochovaný stav 
nedovoleně změnila a tím jej ohrozila. Konkrétně mělo vytýkaným jednáním dojít k vytvoření kolejových 
rýh o hloubce 20-70 cm, k poškození, popř. k nedovolené změně půdního povrchu, vodního režimu i 
vegetačního krytu, resp. k poškození některých neasanovaných stromů. V rámci posouzení tohoto jednání 
vyšel soud ze spisové dokumentace, kde jsou založeny relevantní podklady (fotografie, znalecké posudky, 
smlouvy). 
Z fotografií vyplývá, že výše uvedeným jednáním skutečně došlo k vytvoření kolejových rýh o různé 
hloubce, k poškození kořenových náběhů stojících stromů a k oděrkám stojících stromů. Stěžovatelka se 
snažila provedenou asanací negativní následky minimalizovat (srovnání půdy, asanace stromů). O dalších 
následcích jejího jednání podávají informaci znalecké posudky (odborný posudek Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, znalecký posudek prof. Ing. S. CSc., znalecký posudek společnosti AQUATEST).  
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Z posudku prof. Ing. S., CSc., str. 2-3, mj. vyplývá, že „při pojezdu pro likvidaci kalamity lesnicky využívanou 
běžnou mechanizací vzniknou rýhy s hloubkou závislou na charakteru mikroreliéfu. Uvedené může mít vliv 
na pohyb spodních vod, při vzniku rýh jednoznačně dochází k poškozování kořenového systému stromů 
přiléhajících k pojezdové lince (stlačení, přetrhání atd.). Poškození kořenového systému stromů zvyšuje 
labilitu stromů, není ale pro výskyt dalšího prořeďování a kalamit určující, při kontaktu (pojezdu) 
mechanizace a vystupujících balvanů sutě došlo částečně ke stržení humusového pokryvu s vegetací,  
z důvodu vzniku rýh byl poškozen půdní profil“. Z posudku společnosti AQUATEST, str. 6, 7, 8, 11-12, dále 
mj. vyplývá, že „doposud jsou na některých stromech identifikovatelné oděry kořenových náběhů a kmenů 
pro přibližování dříví, degradace půd formou technoturbace (promíšení původních půdních horizontů) 
proběhla především v dolních, konkávních částech svahů, na hydromorfních a semihydromorfních půdách, 
které jsou zrnitostně těžší a hlubší. Důvodem byla především nevhodná roční doba a situování těžby do 
období po silných deštích, které nasytily půdní profily vodou a tím změnily jejich konzistenci…Hydrické 
poměry se však mění zásadněji. Došlo ke změně retenčních parametrů těchto půd, které se stávají díky 
zrnitostnímu vytřídění texturně těžší, obsahují větší podíl humusu v hloubce a jsou celkově hlubší. Tím se 
stávají vlhčí, resp. častěji přivlhčené se všemi doprovodnými jevy jako únosnost a plasticita. I v budoucnu 
lze na těchto místech očekávat problémy v případě jakékoliv dopravy ve vlhkém období… Z pohledu 
ochrany půdy před svahovou erozí jsou půdy postižených míst poškozeny především v místech spodních 
částí svahů a na dně údolí, protože jsou těžší textury, obsahují vyšší podíl humusu a mají mocnější vrstvu 
nadložního humusu typu moor či hydromoor. V ostatních sušších a z pedologického hlediska 
štěrkovitějších, lehčích a mělčích partiích sledovaného území síť přibližovacích cest nezpůsobila 
předvídanou erozi, ale určitý potenciál v takto jejich sítí je, především po smýcení porostu, kdy ochranná 
funkce vegetačního krytu poklesne… Na posuzovaných plochách se lokálně vytvořil poměrně labilní 
prostor, v němž při další těžbě s použitím těžké techniky, zvláště v období se zvýšenou půdní vlhkostí po 
déledobějších dešťových srážkách, mohou být způsobené škody podstatně vyšší… Nejzávažnější je zřejmě 
ovlivnění míst s mokřadní vegetací, které byly rozježděny harvestory a následně asanovány navážkou 
klesti a zeminy odlišných vlastností od původního substrátu mokřadu… Lze předpokládat, že tyto náhradní 
porosty se vytvořily v místech dřívější mnohem hodnotnější vegetace mokřadní. 
V posudcích se objevují i úvahy, na které poukazuje stěžovatelka, v tom smyslu, že dosah vlivu na spodní 
vody lze obtížně prognózovat, návrat vegetace na balvany lze předpokládat v kratším časovém horizontu, 
poškození nelze hodnotit jako devastující nebo nevratné, popř. u srovnání narušených mokřadních biotopů 
s blízkými biotopy obdobného charakteru lze konstatovat, že nedošlo k podstatnému ovlivnění, případně 
jde o ovlivnění vratné, které zanikne v rámci několika málo let. 
Tyto úvahy žádným způsobem nevylučují výše popsané jednání stěžovatelky a tedy ani závěr, že ke 
spáchání správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody došlo. Skutková podstata 
tohoto ustanovení předpokládá, že protiprávním jednáním dojde k poškození součástí přírody ve zvláště 
chráněném území, nedovolené změně nebo ohrožení dochovaného stavu. Soud je přesvědčen, že 
popsaným jednáním k negativním následkům u konkrétních částí přírody v různé míře došlo. Vyplývá to 
především z výše citovaných posudků, z nichž lze jednoznačně dovodit, že u některých součástí přírody 
jednání přičítané stěžovatelce vedlo k poškození součástí přírody ve zvlášť chráněném území (např. 
kořenový systém stromů), došlo i k nedovolené změně (např. náhradní porosty nahradily hodnotnější 
vegetaci mokřadní, došlo k vytvoření labilního prostoru nevhodného k dalším zásahům) i k ohrožení 
dochovaného stavu (možný vliv na pohyb spodních vod). Co se týče dopadů jednání stěžovatelky  
z hlediska eroze, tak půdy postižených míst byly poškozeny především v místech spodních částí svahů, 
jinde potenciál eroze je, a proto lze hovořit v tomto smyslu o ohrožení dochovaného stavu. 
V otázce narušení půdního profilu se Nejvyšší správní soud neztotožnil s hodnocením městského soudu, že 
došlo pouze k ohrožení dochovaného stavu. Z posudku společnosti AQUATEST vyplývá, že došlo ke změně 
konzistence půdního profilu nebo změně retenčních parametrů půd. Tím, že se půdy stávají vlhčí, lze i 
očekávat problémy v případě jakékoliv dopravy ve vlhkém období. To nasvědčuje tomu, že došlo 
přinejmenším k nedovolené změně půdního profilu, nejenom k jeho ohrožení. Na celkové závěry  
o naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody však 
tato nepřesnost nemá sebemenší vliv. V hodnocení vlivů na ostatní součásti přírody se Nejvyšší správní 
soud s městským soudem ztotožňuje. 
Námitka týkající se nutnosti rychlého vytěžení z důvodu obavy z lýkožrouta smrkového, což mělo být 
zohledněno při rozhodování o spáchání správního deliktu, není důvodná. Nejprve je nutné poukázat na 
fakt, že stěžovatelka vůbec nedoložila relevantní podklady, ze kterých by vyplývalo, že v daném období 
byla tato obava skutečně odůvodněná. Sama uvádí, že vývoj lýkožrouta smrkového je závislý na 
klimatických podmínkách. Z její argumentace nevyplývá, že v daném období a na daném místě byly 
příhodné klimatické podmínky pro jeho vývoj, nebo že skutečně nebezpečí hrozilo. Tvrzené klimatické 
okolnosti navíc nemohou stěžovatelku zbavit odpovědnosti za spáchání správního deliktu dle § 88 odst. 1 
písm. a) zákona o ochraně přírody. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěrem městského soudu i 
žalovaného, že i v případě akutní hrozby bylo možné přistoupit k užití jiných opatření k ochraně před 
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kůrovcovou kalamitou (insekticidní postřiky či odkornění) před rychlou těžbou pomocí harvestorové 
technologie. Lze jen dodat, že argument ekonomické neefektivnosti jiného než zvoleného řešení není 
podstatný. Zákon o ochraně přírody v § 25 akcentuje udržování a zlepšování přírodního stavu, zachování a 
vytváření optimální ekologické funkce CHKO. 
Zvolené řešení proto mělo tento fakt reflektovat a nikoli upřednostňovat ekonomické zájmy stěžovatelky 
či někoho jiného. 
Při hodnocení, zda vznikla odpovědnost stěžovatelky za spáchaný správní delikt, nelze zohlednit její 
tvrzení, že díky asanaci vůbec nedošlo k poškození krajiny či ohrožení dochovaného stavu CHKO. Ke 
škodlivému jednání prokazatelně došlo a následným chováním nemůže stěžovatelka své jednání negovat. 
Lze zcela souhlasit s městským soudem, že tuto následnou činnost stěžovatelky je nutno zohlednit při 
stanovení výše sankce za spáchaný správní delikt. Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 88 odst. 3 
stanoví, že „při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící 
nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny“. Tímto způsobem je možné rozsah způsobené újmy 
pozitivně ovlivnit, nikoli negovat příčiny vedoucí k jejímu vzniku. 
Městský soud se ztotožnil se závěry žalovaného, tj. že ze smluv se subdodavateli vyplývá určování místa a 
rozsahu prací stěžovatelkou. V některých smlouvách bylo přímo uvedeno, že objednaným druhem díla je 
„těžba dříví harvesterovou technologií“. Závěr, že třetí osoby jednaly podle zadání stěžovatelky, shledal 
odůvodněný. Soud se námitkou sankční odpovědnosti tedy zabýval a zároveň je zřejmé, z jakých podkladů 
při své úvaze vycházel. 
Nejvyšší správní soud nemůže v této souvislosti přisvědčit námitce, že nebylo ve správním řízení 
prokázáno, kdo za daný delikt odpovídá. Stěžovatelka uzavřela dne 7. 10. 2005 smlouvu č. D-2/164/ 
04/2006 se státním podnikem Lesy České republiky, s. p. (dále jen „Lesy ČR“), na základě které měla pro 
Lesy ČR provádět těžbu dříví. Ke splnění závazku z této smlouvy si najala různé subdodavatele, kteří měli 
provádět těžbu dříví v souladu s jejími pokyny, což vyplývá z v rámci správního řízení předložených smluv  
o dílo. Zejména z článku I. těchto smluv s názvem „Předmět smlouvy“ vyplývá, že množství práce a její 
termín měl být průběžně na základě oboustranné dohody upřesňován. Pokyny k provedení zněly tak, že 
„před započetím díla bude jasně a zřetelně vyznačena hranice pomocí lesnického spreje za přítomnosti 
zástupců objednatele a zhotovitele“. U některých smluv je patrné, že druh díla spočíval v těžbě dříví 
harvestorovou technologií (viz smlouva se společností Foresttech s.r.o. či smlouva s podnikající fyzickou 
osobou R. J.). K naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně 
přírody došlo provozní činností stěžovatelky, jež pak k vlastnímu těžebnímu zásahu použila 
subdodavatele. Tomuto závěru nasvědčuje celý kontext posuzovaného případu, zejména to však vyplývá  
z předložených smluv (k tomu blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2009, č. j. 9 As 
50/2008 - 64). 
Závěr:  
S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost není důvodná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

291 
 
I. Odpovědnost za provoz parkoviště v CHKO bez souhlasu orgánu ochrany přírody 
II. Odpovědnost zadavatele kácení dřevin 
 
k ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky 
k čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 
 
 
I. 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). 
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II. Vyjádřením zásady zákonnosti v oblasti trestání je zásada „nullum crimen, nulla poena sine 
lege“ (není zločinu ani 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.  
 
III. 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. 
 
IV. Skutkovou podstatou deliktu, za nějž byla žalobkyně pokutována, je dle § 88 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb.: „vykonávání činnosti, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany 
přírody, bez tohoto souhlasu.“ Tuto činnost vymezuje zákon v § 26 odst. 1 písm. c) zákona  
č. 114/1992 Sb. slovy: „je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly…“. Přitom je 
prokázané, že žalobkyně, resp. osoby jejím jménem jednající, na dané území s motorovými 
vozidly nevjížděly ani na něm nesetrvávaly. 
 
V. Nejvyšší správní soud přitom rozumí argumentaci žalovaného, který zdůrazňuje skutečnost, že 
právě to, co v dané věci učinila žalobkyně (tedy vymezení místa pro parkování), vedlo k naplnění 
skutkové podstaty deliktu. Žalovaný poukázal na příčinu (vymezení parkovacích míst), následek 
(motorová vozidla zaparkovaná na území CHKO mimo místa k tomu určená) a odůvodnil i 
příčinnou souvislost mezi jednáním a následkem.  
 
VI. Aby však bylo možné žalobkyni za takové jednání postihnout, bylo by zapotřebí využít 
některého z institutů trestního práva jako je účastenství, resp. organizátorství. Neexistuje totiž 
žádný kodex správního trestání, který by tyto instituty pro danou oblast zakotvoval. Zároveň však 
platí zákaz použití analogie k tíži pachatele. 
 
VII. Odpovědnost zadavatele prací (pokácení dřevin) vyloučit nelze, zejména pokud byla činnost 
prováděna podle požadavků zadavatele, za metodického dohledu jeho pracovníků a při 
předávání nebyly ze strany zadavatele vzneseny jakékoliv připomínky. Odpovědnost zadavatele 
je zde odvozována z existence právního vztahu mezi ním a zhotovitelem, kterým zadavatel 
smluvně stanovil vykonavateli prací konkrétní povinnosti. Tímto si fakticky objednal provedení 
zakázaného jednání, které poté zhotovitel podle jeho pokynů a pod jeho kontrolou provedl. 
 
VIII. Jde o práce (kácení dřevin), které sice fakticky provedla společnost najatá zadavatelem, 
avšak na jeho pokyn a po jím provedeném označení stromů určených k pokácení. Soud dovodil, 
že za takových okolností je za správní delikt odpovědný zadavatel. Tento případ se však od nyní 
projednávané věci rovněž odlišuje povahou právního vztahu mezi zadavatelem a realizátorem a 
také skutkovými okolnostmi. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2015, č.j. 1 As 236/2014-22) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
 
Vymezení věci 
Ve dnech 1. 5. 2009 – 3. 5. 2009 vyhradila starostka obce Adršpach místa pro parkování motorových 
vozidel návštěvníků turistického okruhu na území Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) 
Broumovsko na pozemkové parcele č. 517/21 v k. ú. Dolní Adršpach, vedené v katastru nemovitostí jako 
trvalý travní porost. Starostka tím chtěla odvrátit dopravní problém, který v oblasti nastal v důsledku 
extrémního náporu návštěvníků skal ve stejném období v roce 2008. Sama byla vyhrazení pozemku 
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přítomna, po celou dobu spolupracovala s Policií ČR a s pracovníky Technických služeb Adršpach, kteří 
vybírali parkovné ve výši 70,- Kč. 
Správa CHKO v rozhodnutí č. j. 02293/BR/2009/AOPK ze dne 30. 10. 2009 uložila obci Adršpach na 
základě § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon  
o ochraně přírody a krajiny“), pokutu ve výši 50.000,- Kč za protiprávní jednání, kterého se obec dopustila 
tím, že ve zvláště chráněném území vykonávala činnost, pro kterou je požadován souhlas orgánu ochrany 
přírody, bez tohoto souhlasu. Toto jednání mělo za následek porušení základní ochranné podmínky 
chráněné krajinné oblasti stanovené v § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, který 
zakazuje vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a 
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. 
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, v němž namítala, že protiprávního jednání dle § 88 
odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny se dopustí ten, kdo vykonává činnost zakázanou nebo 
činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody. Přitom v zákoně není sousloví 
„vykonávat činnost“ vysvětleno. Zákon nedefinuje ani vyhrazení místa pro parkování motorových vozidel 
jako činnost zakázanou. Činnosti zakázané ustanovením § 26 odst. 1 písm. c), tedy vjíždění a setrvávání  
s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, ona sama nevykonávala. 
Ministerstvo životního prostředí odvolání rozhodnutím ze dne 5. 2. 2010, č. j. 5615/550/09-
Hr,99082/ENV/09, zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo. V odůvodnění konstatovalo, že činnost, jejíž 
vykonávání je zakázáno, je definována v § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny. Bez 
zásahu žalobkyně by přitom tato činnost nemohla být ostatními osobami v podstatě z jejich pohledu 
legálně vykonávána. Žalobkyně tuto činnost organizovala a umožňovala na svém pozemku. Správní orgán 
zohlednil její aktivní přístup při jednání ohledně dalšího postupu řešení zvýšené návštěvnosti a skutečnost, 
že protiprávním jednáním reagovala na mimořádnou situaci způsobenou vlivem náporu návštěvníků. 
Přitěžující okolností pak bylo, že žalobkyně věděla, že k vjíždění a setrvávání mimo místa vyhrazená 
správou CHKO je nutný souhlas Správy CHKO, přesto tento souhlas nezískala. Nápor návštěvníků v daných 
dnech byl navíc díky zkušenostem z předchozích let předvídatelný, čili jej bylo možné řešit s dostatečným 
předstihem. 
Proti rozhodnutí ministerstva podala žalobkyně žalobu k Městskému soudu v Praze. Považuje napadené 
rozhodnutí za nezákonné, neboť se zakázaného jednání kladeného jí za vinu, tedy vjíždění a setrvávání  
s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 
přírody, nedopustila. Ve skutečnosti pouze vyhradila místa pro parkování motorových vozidel jiným 
osobám. Takové jednání však zákon nezakazuje a jestliže platí ústavní zásada, že každý může činit, co 
není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR), nelze 
žalobkyni za toto jednání trestat. 
Městský soud v Praze žalobě vyhověl. Rozsudkem ze dne 24. 11. 2014, č. j. 8 A 89/2010 – 22, napadené 
rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V odůvodnění uvedl, že mezi účastníky není 
sporu o tom, že jednání žalobkyně, za které jí byla uložena pokuta, spočívalo ve vyhrazení parkovacích 
míst na území CHKO mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 
přírody, aniž by k tomu dal orgán ochrany přírody souhlas. V důsledku toho byla vyhrazená parcela 
využívána ve dnech 1. 5. 2009 až 3. 5. 2009 návštěvníky CHKO k parkování jejich motorových vozidel. 
Spornou otázkou je, zda lze popsané jednání kvalifikovat jako správní delikt dle § 88 odst. 2 písm. n) 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Veškerá činnost veřejné správy je vázána zásadou zákonnosti. Jejím 
vyjádřením v oblasti trestání je zásada nullum crimen, nulla poena sine lege. Z této zásady pramení 
požadavek na určité, jasné a přesné vyjádření skutkových podstat deliktů a zákaz analogie v neprospěch 
odpovědné osoby; není tak zejména přípustné rozšiřování podmínek odpovědnosti za správní delikty nad 
rámec stanovený příslušnými zákony. Žalobkyně sama činnost zakázanou v § 26 odst. 1 písm. c) 
nevyvíjela, pouze ji umožnila a fakticky vyvolala. Zákon o ochraně přírody a krajiny ani jiný na danou věc 
použitelný právní předpis však neupravuje institut účastenství na správním deliktu. Žalobní námitka 
spočívající v tom, že se žalobkyně nedopustila správního deliktu, za nějž byla potrestána, je tedy důvodná. 
 
Kasační stížnost 
Žalovaný (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku kasační stížnost, jíž žádá zrušení napadeného 
rozhodnutí a vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Nesouhlasí se 
závěrem, že bez zákonného podkladu rozšířil svým rozhodnutím odpovědnost za správní delikt na osobu, 
která ho organizovala či umožnila. 
Má za to, že předpokladem pro uložení sankce právnické osobě je skutečnost, že poškození nebo ohrožení 
zákonem chráněného zájmu nastalo provozní činností právnické osoby, nebo tehdy, jestliže tento důvod 
vznikl při činnosti právnické osoby jednáním nebo opominutím osob, které právnická osoba k této činnosti 
použila, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2008, sp. zn. 9 As 50/2008.  
V daném případě uvedené předpoklady nastaly – bylo prokázáno jednání žalobkyně, následek i příčinná 
souvislost mezi nimi. 
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Žalobkyně aktivně jednala prostřednictvím starostky a dále prostřednictvím Technických služeb Adršpach, 
s. r. o., zřízených žalobkyní, které parkování na místě organizovaly a vybíraly za něj poplatek. Následek 
deliktu spočívá v přítomnosti vozidel v CHKO mimo komunikace a místa vyhrazená, aniž byl pro ně vydán 
souhlas či výjimka ze zákazu. Přítomnost vozidel na místech k tomu neurčených byla přímo vyvolána 
jednáním žalobkyně. Pokud by obec místo k parkování nevyhradila, k hromadnému parkování vozidel by 
na uvedeném pozemku nedošlo. Obec měla k dispozici prostředky, jak parkování zabránit, o čemž svědčí 
spolupráce s Policií v ČR v inkriminovanou dobu. Je tedy dána příčinná souvislost mezi jednáním 
žalobkyně a škodlivým následkem. 
V souvislosti s tvrzením soudu, že žádný pro věc relevantní právní předpis neupravuje institut účastenství 
na správním deliktu, poukazuje žalovaný na judikaturu, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
27. 7. 2011, sp. zn. 1 As 86/2011 či Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 1999, sp. zn. 6 A 234/96, 
která v případě obdobných skutkových podstat dle zákona o ochraně přírody a krajiny připouští sankční 
odpovědnost jak vykonavatele, tak i zadavatele prací, tedy osoby, která měla na provedení prací zájem, 
organizovala je atd., byť je sama fyzicky neprováděla. V podobném postavení jako zadavatel či objednatel 
prací se přitom nacházela i žalobkyně, která měla zájem na uspořádaném umístění vozidel, měla z tohoto 
zaparkování finanční prospěch, organizovala ho a aktivně se ho účastnila. 
Žalobkyně ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že jejím jednáním k porušení zákona nedošlo 
ani dojít nemohlo. Základní zásady správního řízení trestního nullum crimen, nulla poena sine lege jsou  
v právním státě nedotknutelné. Správní orgán je nemůže z vlastní vůle překračovat. Samotné vymezení 
prostoru, jež žalobkyně učinila, není právními normami označeno za správní delikt. Naopak činnosti 
uvedené v § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny se žalobkyně nedopustila. Nelze 
souhlasit se spekulativním závěrem žalovaného, že bez jednání žalobkyně by ke vzniku nelegálních 
parkovacích ploch nedošlo. 
Osoby, které vozidlo zaparkovaly na místech, na kterých to bylo ze zákona zakázáno, se dopustily 
protiprávního jednání. Rozšíření odpovědnosti na osobu žalobkyně by bylo v rozporu s výše uvedenými 
zásadami. Spoluúčast na správním deliktu je z hlediska zákona nepostižitelná. Judikatura, na níž žalovaný 
poukazuje, reaguje na jiné skutkové a právní otázky. 
Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti zhodnotil, že kasační stížnost není důvodná. 
Stěžovatelovy kasační námitky směřují k otázce odpovědnosti za správní delikt. Nesouhlasí se závěrem 
městského soudu, že odpovědnost byla bez zákonného podkladu nesprávně rozšířena na žalobkyni. 
Naplnění skutkové podstaty deliktu ze strany žalobkyně potom dovozuje z judikatury, dle níž může být 
odpovědný jak zadavatel, tak i objednatel prací. 
Žalobkyni byla uložena pokuta na základě § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, dle 
něhož „orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2.000.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě 
při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že vykonává ve zvláště 
chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti 
činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez 
tohoto souhlasu.“. Zakázaná činnost, které se žalobkyně měla dle stěžovatele dopustit, je definována  
v § 26 odst. 1 písm. c) téhož zákona jako zákaz „vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými 
přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody…“. 
Mezi stranami není činěn sporným skutkový stav, tedy způsob, jakým k tvrzenému porušení výše 
vymezené skutkové podstaty správního deliktu došlo. Návštěvníci CHKO byli po příjezdu do obce Adršpach 
navigováni na parkoviště vytvořené žalobkyní provizorně na pozemcích v jejím vlastnictví. Takto vjížděli a 
setrvávali se svými motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem 
orgánu ochrany přírody. 
Žalobkyně u městského soudu uspěla se svou argumentací, že nevykonávala žádnou ze zakázaných 
činností, za něž jí mohla být uložena pokuta. Dopustila se toliko vyhrazení místa k parkování, což 
zákonem zakázáno není. 
Nejvyšší správní soud dospěl při posuzování této otázky ke stejnému závěru jako městský soud. Veškerá 
činnost veřejné správy je totiž 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. 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 ani 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 
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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). 
Požadavek na určitost definování skutkové podstaty zdůraznil i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 
ze dne ze dne 19. 4. 2007, č. j. 2 Afs 176/2006 – 96: „Definování skutkové podstaty musí být dostatečně 
určité, konkrétní a jednoznačné, neboť jen tak bude odpovídat ústavní kautele vyjádřené explicitně pro 
trestné činy v čl. 39 Listiny základních práv a svobod a v čl. 7 Úmluvy o lidských právech a základních 
svobodách ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 (vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.), již však v zásadě není důvodu 
nepoužít i na správní delikty. Správně a soudně postihované veřejnoprávní delikty totiž sice od sebe 
odlišuje jejich různá společenská nebezpečnost, míra tvrdosti postihu, jenž za ně hrozí, a nezřídka též 
kvalifikovanost subjektivního vztahu pachatele deliktu k naplnění znaků skutkové podstaty … Aby postih 
za správní delikt odpovídal požadavku předvídatelnosti právní regulace a umožnil každému předem „volit“ 
mezi jednáním v souladu se zákonem (za které nebude postižen) a jednáním v rozporu se zákonem, za 
něž mu hrozí postih veřejnoprávní sankcí, musí mít dostatečnou možnost předem rozpoznat, jaké jednání 
je zákonem či judikaturou považováno za zákonné a jaké za protiprávní.“ 
Imperativ na přesné vymezení skutkové podstaty trestného činu klade i Evropský soud pro lidská práva 
(dále jen „ESLP“). Ve svém rozsudku ze dne 21. 1. 2003 ve věci Veeber proti Estonsku judikoval, že 
„požadavkům čl. 7 Úmluvy odpovídá jen takové vnitrostátní zakotvení trestnosti určitého činu, na základě 
něhož jednotlivec může vědět ze znění relevantních ustanovení, a je-li to třeba za pomoci soudního 
výkladu, za jaké jednání a opominutí bude trestně odpovědný.“ (podobně i rozsudky téhož soudu např. ve 
věci Cantoni proti Francii z 15. 12. 1996 či Coeme a další proti Belgii z 22. 6. 2000). 
Je třeba přisvědčit argumentaci městského soudu, že nelze odhlédnout od výše předestřených zásad 
správního trestání a rozšiřovat odpovědnost za správní delikt na osoby, které jej zorganizovaly či umožnily, 
pokud se pro to v právní úpravě nenachází žádný podklad. 
Nejvyšší správní soud přitom rozumí argumentaci žalovaného, který zdůrazňuje skutečnost, že právě to, co 
v dané věci učinila žalobkyně (tedy vymezení místa pro parkování), vedlo k naplnění skutkové podstaty 
deliktu. Žalovaný poukázal na příčinu (vymezení parkovacích míst), následek (motorová vozidla 
zaparkovaná na území CHKO mimo místa k tomu určená) a odůvodnil i příčinnou souvislost mezi 
jednáním a následkem. Aby však bylo možné žalobkyni za takové jednání postihnout, bylo by zapotřebí 
využít některého z institutů trestního práva jako je účastenství, resp. organizátorství. Neexistuje totiž žádný 
kodex správního trestání, který by tyto instituty pro danou oblast zakotvoval. Zároveň však platí zákaz 
použití analogie k tíži pachatele (srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2006, č. j. 11 
Ca 227/2005 - 52). Nejvyšší správní soud má za to, že právě rozšíření odpovědnosti na žalobkyni by bylo 
nepřípustným použitím analogie, resp. nepřípustným rozšiřujícím výkladem. 
K tomu Nejvyšší správní soud dodává, že si je vědom skutečnosti, že za určitých okolností mohou být 
analogie či extenzivní výklad v neprospěch pachatele využity i při správním trestání. Avšak je nutné, aby 
bylo takové použití dostatečně předvídatelné (srov. Kmec a kol. Evropská úmluva o lidských právech. 1. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 845). Tuto úroveň předvídatelnosti dovodil ESLP např. za situace, kdy 
analogii, resp. rozšíření využívající rozhodnutí soudu pokračovalo takovým výkladem ve zřetelném vývoji 
judikatury (srov. rozsudek ESLP ze dne 22. 11. 1996 ve věci C. R. a S. W. proti Spojenému království). 
Použití analogie z trestního práva, resp. rozšíření správněprávní odpovědnosti na žalobkyni, by však  
v daném případě tento požadavek na předvídatelnost nenaplnilo. Žalovaný v tomto směru sice poukazuje 
na judikaturu Vrchního a Nejvyššího správního soudu (rozhodnutí 9 As 50/2008, 1 As 86/2011 a 6 A 
234/96), která však není pro daný případ zcela přiléhavá a nelze na jejím základě přesvědčivě odůvodnit 
korektnost dovození odpovědnosti žalobkyně. 
Vrchní soud ve svém rozhodnutí ze dne 25. 1. 1999, č. j. 6 A 234/96 – 35, posuzoval situaci, kdy byl 
několika podnikatelskými subjekty na základě smlouvy o dílo s obcí jako objednatelem proveden ořez 
dřevin. Dovodil, že „odpovědnost zadavatele prací vyloučit nelze“, „zejména pokud byla činnost prováděna 
podle požadavků zadavatele, za metodického dohledu jeho pracovníků a při předávání nebyly ze strany 
zadavatele vzneseny jakékoliv připomínky.“ Odpovědnost zadavatele je zde odvozována z existence 
právního vztahu mezi ním a zhotovitelem, kterým zadavatel smluvně stanovil vykonavateli prací konkrétní 
povinnosti. Tímto si fakticky objednal provedení zakázaného jednání, které poté zhotovitel podle jeho 
pokynů a pod jeho kontrolou provedl. 
V nyní posuzované věci je vztah mezi žalobkyní a parkujícími lidmi odlišný. Ač jistý právní vztah mezi obcí 
a parkujícími návštěvníky existoval, obec si návštěvníky k parkování neobjednala. Ti naopak přijížděli 
nezávisle, o své vlastní vůli. Rozhodnutí vrchního soudu rovněž nezakotvuje odpovědnost zadavatele nijak 
absolutně, pouze konstatuje, že ji nelze vyloučit a je tedy třeba v konkrétních případech zkoumat, zda 
nebyla naplněna. Městský soud tomuto požadavku v nyní projednávané věci dostál – zkoumal, zda byla 
odpovědnost za delikt ze strany žalobkyně naplněna a dospěl k závěru, že nikoliv. 
Obdobně je vystavěna argumentace i v dalším, stěžovatelem uváděném rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 – 50. V této věci šlo o posouzení, zda je za zásah do biotopu 
bez potřebné výjimky od orgánu ochrany přírody a krajiny odpovědný investor (zadavatel) či realizátor 
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stavebních prací (opět zde tedy figuruje provedení zakázaného jednání „na objednávku“ a kontrola 
realizátora ze strany objednatele). 
Nejvyšší správní soud zde připouští odpovědnost investora, resp. zadavatele za určitých okolností, avšak  
v daném případě ji nedovozuje. 
Otázkou řešenou v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2009, č. j. 9 As 50/2008 – 6, je poté 
rovněž odpovědnost zadavatele prací. Jde o práce (kácení dřevin), které sice fakticky provedla společnost 
najatá zadavatelem, avšak na jeho pokyn a po jím provedeném označení stromů určených k pokácení. 
Soud dovodil, že za takových okolností je za správní delikt odpovědný zadavatel. Tento případ se však od 
nyní projednávané věci rovněž odlišuje povahou právního vztahu mezi zadavatelem a realizátorem a také 
skutkovými okolnostmi. Stěžovatel toto rozhodnutí zmínil v rámci odvození odpovědnosti žalobkyně 
prostřednictvím rozboru jejího jednání, následku tohoto jednání a příčinné souvislosti mezi nimi. Nejvyšší 
správní soud skutečně v rozhodnutí z března 2009 takový rozbor provedl a dospěl k závěru, že odpovědný 
je zadavatel prací, avšak teprve poté, co v odůvodnění přesvědčivě zdůvodnil, že i na něj se může 
vztahovat odpovědnost za vytýkaný správní delikt. 
Z hlediska nyní projednávaného případu, kdy soud dovodil, že rozšíření odpovědnosti za daný správní 
delikt na osobu žalobkyně je nepřípustné, je irelevantní zkoumat, zda byly naplněny všechny znaky 
skutkové podstaty tohoto deliktu. 
Nejvyšší správní soud tedy v souladu s výše uvedenou judikaturou a literaturou dospěl k závěru, že se 
žalobkyně správního deliktu dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny nedopustila.  
V rámci zachování základních zásad správního trestání nelze její odpovědnost dovodit ani ze skutečnosti, 
že vyhradila místo k parkování na svém pozemku, čímž fakticky umožnila ostatním osobám naplnit 
skutkovou podstatu vytýkaného deliktu. Takový postup by byl v rozporu jak s judikaturou ESLP, tak  
i s judikaturou vnitrostátních soudů. 
Odpovědnost za náležitou úpravu právních vztahů spadajících do jeho působnosti nese Ministerstvo 
životního prostředí. 
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I. Přístup dotčené veřejnosti k soudnímu přezkumu 
II. Povinnost zahájit řízení o druhové výjimce 
III. Záměr podléhající posuzování vlivů na ŽP 
IV. Řízení o druhové výjimce zahájené z vlastní iniciativy správního orgánu 
 
k ustanovení § 44 odst. 3, § 45g, § 45h ods. 1, § 45i, § 56, § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava 
a stanoví podmínky jeho ochrany, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 
k ustanovení § 3, § 4 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 v rozhodné době 
k Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně  
v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), zveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv pod  
č. 124/2004 Sb. m. s.) 
k čl. 35 Listiny základních práv a svobod  
 
 
I. Ústavní soud přehodnotil svůj dlouholetý názor o nezpůsobilosti právnických osob být 
nositelem ústavně zaručeného práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 Listiny  
a uznal, že fyzické osoby mohou toto právo realizovat i prostřednictvím spolků. Uvedl, že 
závazkům vyplývajícím z Aarhuské úmluvy nepřiznal v žádném z jejích ustanovení přímý účinek, 
nicméně cítil se povinen vyložit ustanovení ústavního pořádku, jež se dotýkají práva na soudní 
ochranu, takovým způsobem, aby byla umožněna účinná ochrana práv fyzických a právnických 
osob. 
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II. Je-li tedy možné interpretovat vnitrostátní normy vícero možnými způsoby, má přednost ten 
výklad, který naplňuje požadavky Aarhuské úmluvy. 
 
III. Nejvyšší správní soud má naopak za to, že závěru, že nezbytnou podmínkou k zahájení řízení 
o výjimce je existence návrhu ze strany žadatele, neodpovídá již samotná dikce naposledy 
uvedeného ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.; zákonodárcem zvolené obecné 
vyjádření, že „výjimky ze zákazů (…) povoluje orgán ochrany přírody“, značí, že řízení o výjimce by 
bez potíží mohlo být zahájeno i z vlastní iniciativy správního orgánu. 
 
IV. Nejvyšší správní soud k aplikaci ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. tedy ve 
shodě s krajským soudem uzavírá, že zahájení řízení o výjimce ze zákazu týkajícího se zvláště 
chráněného živočicha je v případě jeho výskytu obligatorní, a dodává, že nemůže být nahrazeno 
ani institutem předběžné otázky podle § 57 odst. 1 správního řádu. Podle citovaného ustanovení 
si může správní orgán učinit úsudek o otázce, kterou mu nepřísluší rozhodnout a o které dosud 
pravomocně rozhodnuto nebylo.  
 
V. Je-li však k řízení podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. i k řízení podle § 45i odst. 2 
tohoto zákona věcně i místně příslušná Správa NP a CHKO Šumava (§ 78 odst. 10 zákona  
č. 114/1992 Sb.), nic jí nebrání, aby řízení podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. sama 
zahájila a vydala v něm rozhodnutí; k aplikaci § 57 odst. 1 správního řádu tudíž nejsou splněny 
podmínky.  
 
VI. Nejvyšší správní soud rovněž plně aprobuje závěr krajského soudu, že k zahájení řízení  
o výjimce podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. postačuje pouhá eventualita zásahu do 
přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, a právě pravděpodobnost negativního účinku a 
míra škodlivosti zásahu jsou hledisky, s nimiž se musí orgán ochrany přírody v řízení o výjimce 
ze zákazu náležitě vypořádat. 
 
VII. Absolutní rezignace Správy NP a CHKO Šumava na zahájení řízení o výjimce podle § 56 odst. 
2 zákona č. 114/1992 Sb. by byla ospravedlnitelná pouze v případě, kdy by k vyhodnocení 
možnosti negativního dopadu činnosti určitého subjektu na zvláště chráněný druh živočicha 
postačovala naprosto jednoduchá, nekomplikovaná a přímočará úvaha (například v situaci, kdy 
by absolutně nebylo pochyb o tom, že se v dotčené lokalitě žádný takový zvláště chráněný 
živočich nevyskytuje); tomu však skutkový stav v souzené věci nenasvědčuje. 
 
VIII. Při výkladu pojmu „záměr“ ve smyslu § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. nelze vycházet 
pouze z definice záměru obsažené v § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ale je třeba vzít v úvahu i § 4 tohoto zákona, který vymezuje, co je předmětem 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí. 
 
IX. Jazykovým výkladem § 45i odst. 1 in fine zákona č. 114/1992 Sb. („Orgán ochrany přírody 
vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti“) a § 45i odst. 2 věty první zákona 
č. 114/1992 Sb. [„Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný 
vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí (…)“] lze dovodit, že stanovisko podle § 45i zákona  
č. 114/1992 Sb. musí být bezpodmínečně vydáno nejen v materiální, ale především ve formální 
podobě i tehdy, pokud orgán ochrany přírody dospěje k závěru, že významný vliv záměru na 
zvláště chráněného živočicha s jistotou vyloučit lze. 
 
X. Nejvyšší správní soud se proto plně ztotožňuje s krajským soudem, že absentující úvaha 
správního orgánu nad tím, zda záměr vyznačení turistické trasy může mít (samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry) významný vliv na příznivý stav populace zvláště 
chráněného živočicha (tetřeva hlušce), nevtělená do formálního a řádně odůvodněného 
stanoviska, způsobuje rozpor se zákonem, pro který je důvodné zrušit rozhodnutí, jehož se toto 
stanovisko mělo stát podkladem. 
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(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2015, č. j. 2 As 49/2013-109) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
 
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (dále též jen „žalovaný“) ze dne 12. 11. 2012, č. j. 
1350/510/2012-2 O 45/12 95429/ENV/2012, byla podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítnuta odvolání žalobců a dalšího účastníka 
řízení (Hnutí DUHA – Přátelé Země České republiky), podaná proti rozhodnutí Správy Národního parku a 
Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále též jen „Správa NP a CHKO Šumava“ nebo „správní orgán prvního 
stupně“), ze dne 11. 10. 2012, sp. zn. SZ NP 03911/2012/20-NPS 08060/2012 (dále též jen „rozhodnutí 
správního orgánu prvého stupně“), a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Prvostupňovým rozhodnutím byl ve 
smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park 
Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany, v platném znění (dále jen „nařízení vlády“), s přihlédnutím  
k ustanovení § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydán osobě zúčastněné na řízení I. souhlas  
s vyznačením pěší turistické trasy rozcestí Březník – Modrý sloup standardizovaným způsobem, za splnění 
čtyř podmínek. Rozhodnutí žalovaného napadli žalobci žalobou, kterou se domáhali jeho zrušení a rovněž 
zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích 
ze dne 8. 7. 2013, č. j. 10 A 4/2013 – 57, bylo žalobě vyhověno, rozhodnutí žalovaného i správního 
orgánu prvého stupně byla zrušena pro vady řízení a nezákonnost a věc byla vrácena žalovanému 
k dalšímu řízení. 
V napadeném rozsudku se krajský soud nejprve zabýval aktivní legitimací žalobců k podání žaloby proti 
rozhodnutí správního orgánu. Konstatoval, že žalobci jsou občanským sdružením [žalobce a)] a 
dobrovolným zájmovým sdružením [žalobce b)], jimž § 70 zákona p ochraně přírody a krajiny přiznává 
právo účastnit se správních řízení, v nichž se mohou jako účastníci řízení zasazovat o ochranu životního 
prostředí; přísluší jim tedy aktivní legitimace dle ustanovení § 65 odst. 2 soudního řádu správního (dále 
jen „ s. ř. s.“). V případě aktivní legitimace dle § 65 odst. 1 s. ř. s. krajský soud poukázal na judikaturu 
Ústavního soudu, dle které žalobci nejsou nositeli práva na příznivé životní prostředí, neboť jsou 
právnickými osobami, kterým toto právo pojmově nepřísluší, a nemohlo tedy být do tohoto práva ani 
zasaženo. 
Současně však krajský soud zohlednil fakt, že se předmětná turistická stezka nachází v Národním parku 
Šumava, jenž je součástí Evropsky významné lokality Šumava, a jde tedy o zvláště chráněné území, kde 
zamýšlená činnost podléhá posouzení vlivu záměru na evropskou významnou lokalitu a na ptačí oblast. 
Na daný případ pak dopadá především směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice o posuzování vlivů“), jejíž čl. 10a, 
první a třetí pododstavec, a čl. 1 odst. 2 mohou být (v souladu s citovanou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie a Nejvyššího správního soudu) aplikovány přímo, neboť požadavky směrnice nebyly plně 
transponovány do vnitrostátní úpravy. Krajský soud tak dospěl k závěru, že žalobci, jako nevládní 
organizace, které svou činností směřují k environmentální ochraně (se zaměřením zejména na řešenou 
lokalitu), jsou příslušníky směrnicí předvídané „dotčené veřejnosti“; jsou tedy nositeli veřejného 
subjektivního práva na zdravé životní prostředí a svědčí jim proto i oprávnění k podání žaloby dle § 65 
odst. 1 s. ř. s. 
Krajský soud se dále zabýval žalobní námitkou nezákonnosti napadeného rozhodnutí spočívající v tom, že 
rozhodnutím správního orgánu prvého stupně (jež bylo žalovaným potvrzeno) došlo ke schválení záměru 
vyznačení turistické stezky, aniž by byla udělena výjimka ze zákazu postupem předvídaným v § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Krajský soud této námitce přisvědčil, přičemž se neztotožnil s argumentací 
žalovaného, dle které zákaz škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů dle  
§ 50 zákona o ochraně přírody a krajiny není formulován jako zákaz činnosti, která by mohla mít škodlivý 
dopad, ale jako zákaz činnosti, která škodlivým zásahem je. Dle názoru krajského soudu již pouhá 
eventualita zásahu je důvodem pro zahájení řízení o výjimce podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, neboť až v rámci tohoto řízení může být náležitě a kvalifikovaně zhodnocena pravděpodobnost a 
míra škodlivosti posuzované činnosti. Krajský soud nepřijal ani argumentaci žalovaného, že úvaha o tom, 
zda je třeba žádat o výjimku ze zákazu podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, je ponechána ryze 
na žadateli, a proto neobdržel-li správní orgán prvého stupně žádost osoby zúčastněné na řízení I.  
o udělení výjimky ze zákazu, nemohl vést ani příslušné řízení. Teleologickým výkladem tohoto ustanovení 
dospěl krajský soud k závěru, že zahájení řízení o udělení výjimky ze zákazu je ovládáno zásadou oficiality 
a představuje tak pro správní orgány obligatorní postup i v případech, kdy je zásah do přirozeného vývoje 
zvláště chráněných živočichů pouze pravděpodobný. 
Dále krajský soud konstatoval, že udělení souhlasu s vyznačením pěší turistické trasy na území Národního 
parku Šumava je záměrem ve smyslu § 45h odst. 1 ZOPK a § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., 
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o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Takový záměr může podléhat dvěma 
typům hodnocení – hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „posouzení EIA“) a hodnocení 
důsledků záměru na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen „naturové posouzení“). 
Každý záměr musí být dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nejprve jeho předkladatelem 
předložen orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda jde o činnost, která může mít (samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry) významný vliv na příznivý stav předmětu ochranu, nebo na 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Pokud významný vliv vyloučen není, je třeba 
provést naturové posouzení; o povinnosti provést také posouzení EIA se rozhodne ve zjišťovacím řízení.  
V nyní posuzované věci správní orgán prvého stupně na žádost Klubu českých turistů (osoby zúčastněné 
na řízení I.) nejprve vydal stanovisko, kterým vyloučil významný vliv vyznačení turistické stezky na příznivý 
stav nebo celistvost Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Šumava, žalovaný následně toto 
rozhodnutí zrušil a prvostupňový orgán vyzval ke změně či doplnění příslušného stanoviska pro jeho 
neúplnost a věcnou nesprávnost. 
Správní orgán prvého stupně nicméně své původní stanovisko nezměnil ani nedoplnil a vydal rozhodnutí  
o souhlasu s vyznačením turistické stezky. Absence obligatorního postupu v podobě vydání řádného 
stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny tak založila další procesní vadu, jež 
způsobila nezákonnost rozhodnutí správního orgánu prvého stupně. V dané souvislosti rovněž krajský 
soud přisvědčil námitce žalobce a) o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného a způsob, jakým 
žalovaný uvedený postup správního orgánu prvého stupně oproti předcházejícímu řízení obhajuje, označil 
za nesrozumitelný. Krajský soud tak uzavřel, že správní orgány při vydání rozhodnutí o udělení souhlasu  
s vyznačením turistické stezky neměly k dispozici jako podklad svého rozhodnutí řádné stanovisko orgánu 
ochrany přírody a nemohly tedy ani dospět k závěru, že není třeba záměr podrobit naturovému posouzení, 
případně posouzení EIA; nejde přitom jen o prosté administrativní pochybení, neboť ignorováním postupu 
dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se cesta k naturovému posouzení i posouzení EIA 
uzavře. 
Shora uvedené pochybení se dle názoru krajského soudu promítlo i do porušení ustanovení § 45g zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Ačkoliv totiž správní orgán prvého stupně v odůvodnění svého rozhodnutí 
učinil úvahu ve smyslu § 45g téhož zákona, nebyl připravovaný záměr předmětem řádného komplexního 
odborného posouzení z hlediska ochrany přírody, a proto nemohlo být ani kvalifikovaně prokázáno, že je 
vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je 
evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, a že nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému 
vyrušování druhů na tomto území. 
Dále krajský soud shledal důvodnou i námitku porušení práva žalobců vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, když správní orgán prvého stupně ve svém rozhodnutí vyšel z odborné publikace (Teuscher, M. 
et all (2011): Modeling habitat suitability for the Capercaillie Tetrao urologallus in the national parks 
Bavarian Forest and Šumava), na kterou se v rozhodnutí odvolal odkazem na příslušné webové stránky. 
Uvedený dokument se nestal součástí správního spisu, nebyl zajištěn jeho překlad a účastníci řízení nebyli 
předem upozorněni, že při vydání rozhodnutí správní orgán hodlá z těchto podkladů vycházet. Účastníkům 
proto bylo v rozporu s požadavky ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upřeno právo vyjádřit se ke všem 
podkladům rozhodnutí v přiměřené lhůtě. 
K námitce žalobce a), týkající se možné podjatosti prvostupňového orgánu, krajský soud uvedl, že 
podjatost lze namítat pouze ve vztahu k jednotlivým úředním osobám, a rovněž (s odkazem na usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu) zdůraznil, že podjatost nevyplývá jen z pouhého 
pracovního či funkčního zařazení úředních osob. K vyloučení pro podjatost je třeba vždy nalézt konkrétní 
zájem na výsledku řízení, pro který lze o nepodjatosti pochybovat, a faktickou možnost ovlivnění řízení. Za 
této situace tedy nemůže být bez dalšího důvodem podjatosti pracovníka správního orgánu prvého stupně 
pracovní či obdobný vztah k tomuto orgánu, a to i přes veřejné vystoupení jeho ředitele, týkající se řešené 
problematiky. 
Konečně k žalobní námitce, dle které byla žalobci a) zkrácena lhůta pro vyjádření k odvolání, krajský soud 
konstatoval, že žalovaný vydal napadené rozhodnutí dříve (12. 11. 2012), než uplynula žalobci a) 
stanovená lhůta k vyjádření k podaným odvoláním (14. 11. 2012). Odmítl přitom argumentaci 
žalovaného, dle které měla-li být dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí, muselo by být napadené 
rozhodnutí vydáno nejpozději dne 12. 11. 2012. Krajský soud poukázal na ustanovení § 90 odst. 6 
správního řádu, dle kterého běžela žalovanému třicetidenní lhůta k rozhodnutí o odvolání až ode dne, kdy 
mu byl spis s odvoláním předán správním orgánem prvého stupně, tj. od 7. 11. 2012. Jestliže tedy v dané 
věci byla stanovena lhůta, v jejímž rámci žalobce a) mohl zaslat své vyjádření k podaným odvoláním, tzn. 
doplnit rozhodné skutečnosti, případně doplnit svou právní argumentaci, avšak žalovaný rozhodl dříve, než 
tato lhůta uplynula, jde o procesní pochybení, které mělo vliv na zákonnost následně vydaného 
rozhodnutí.  
Rozsudek krajského soudu byl napaden čtyřmi kasačními stížnostmi různých stěžovatelů. 
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Kasační stížnosti nejsou důvodné. 
Námitkou objevující se ve všech kasačních stížnostech je námitka nepřezkoumatelnosti napadeného 
rozsudku, respektive dílčích částí jeho odůvodnění [§ 1 03 o dst. 1 p ísm. d ) s. ř. s.]. 
Z povahy věci se Nejvyšší správní soud zabýval nejprve těmito námitkami, neboť zpravidla teprve poté, 
dospěje-li k závěru, že napadené rozhodnutí přezkoumatelné je, se může zabývat stížnostními námitkami 
dalšími (viz například rozsudek zdejšího soudu ze dne 8. 3. 2005, č. j. 3 As 6/2004 - 105, publikovaný pod 
č. 617/2005 Sb. NSS). 
Problematikou nepřezkoumatelnosti se zdejší soud zabýval v řadě svých dřívějších rozhodnutí (viz 
například rozsudky ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 
52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 
24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005 - 245, a ze dne 17. 1. 
2008, č. j. 5 As 29/2007 – 64). V těchto rozhodnutích vyložil, že za nepřezkoumatelné pro 
nesrozumitelnost lze považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vůbec soud 
rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl, nebo jí vyhověl, případně, jehož výrok je vnitřně rozporný. Do této 
kategorie spadají i případy, kdy nelze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a 
kdo byl rozhodnutím zavázán. O nepřezkoumatelnosti pro nesrozumitelnost lze hovořit také tehdy, je-li 
odůvodnění rozhodnutí soudu vystavěno na rozdílných a vnitřně rozporných právních hodnoceních téhož 
skutkového stavu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2008, č. j. 4 Azs 94/2007 - 107). 
Co se týče nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro nedostatek důvodů, pod tento termín spadají nedostatky 
důvodů skutkových. Bude se typicky jednat o případy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti  
v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké 
důkazy v řízení byly provedeny. 
Stěžovatel b) vytýká krajskému soudu, že v odůvodnění svého rozsudku nereflektoval skutečnost, že 
pohyb po předmětné turistické stezce nebude permanentní a že síť turistických tras pokračuje do 
Spolkové republiky Německo navzdory výskytu tetřeva hlušce v dané lokalitě. Je skutečně pravdou, že 
krajský soud se v pasáži věnované aplikaci § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (strany 12 až 14 
odůvodnění napadeného rozsudku) omezil pouze na konstatování, že vyznačení turistické stezky se může 
negativně projevit jako hrozba rušení přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, avšak jednotlivé 
aspekty této hrozby, včetně okolností, které její potenciální vznik vyvracejí, v podrobnostech nezkoumal.  
Z celkového kontextu odůvodnění je nicméně zřejmé, že podstatou argumentace krajského soudu je 
právní názor, že v souzené věci nebylo zahájeno řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, ačkoli je takový postup obligatorní i v případech, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště 
chráněného živočicha pouze pravděpodobný. Z takto koncipovaného odůvodnění pak implicitně vyplývá, 
že k vyvracení či potvrzení potenciální hrozby rušení přirozeného vývoje tetřeva hlušce mělo sloužit právě 
toto řízení o výjimce, které neproběhlo. Uvedl-li tedy krajský soud v závěrečném shrnutí na straně čtrnácté 
v odstavci prvním, že bylo „povinností prvoinstančního orgánu, resp. žalovaného, aby náležitě na základě 
odborných vyjádření zvážili, zda zpřístupnění stezky k turistickým účelům představuje důvod sociální 
povahy s výrazně převažujícím veřejným zájmem nad zájmem ochrany přírody, zda neexistuje jiné 
uspokojivé řešení a zda bude populace chráněných druhů udržena v příznivém stavu z hlediska jejich 
ochrany.“, jasně vyjádřil, že riziko rušení přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha měl primárně 
posoudit orgán ochrany přírody a krajiny, nikoli soud v soudním řízení správním. Správní orgán prvního 
stupně (a nikoli krajský soud) tedy byl rovněž tím subjektem, který se měl zabývat hlediskem veřejného 
zájmu na zpřístupnění dané lokality pro pěší turistiku, na nějž poukazuje ve své kasační stížnosti 
stěžovatel b). 
Stejný závěr lze učinit i ve vztahu k další dílčí námitce nepřezkoumatelnosti, uplatněné rovněž ve vztahu  
k závěru krajského soudu o nutnosti vést řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny; podle názoru stěžovatele c) krajský soud při zodpovězení otázek souvisejících s aplikací § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny zcela opomenul důvody, které se dají klasifikovat jako požadavek na 
zohlednění hospodářských, sociálních a kulturních potřeb obyvatel území a dále regionálních a místních 
poměrů ve smyslu § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a směrnice o ochraně stanovišť. I v tomto 
případě platí, že krajský soud (byť spíše implicitně, v odstavci třetím na straně třinácté odůvodnění 
napadeného rozsudku) vyslovil názor, dle kterého hospodářské, sociální, kulturní a regionální faktory má 
zohlednit správní orgán prvního stupně v řízení o výjimce ze zákazů [byť v rámci této výjimky primárně 
bere v úvahu kritéria a hlediska jiná než ta, která zmínil stěžovatel c)] a správní soud nemůže činnost 
správních orgánů suplovat. 
Konečně postrádá-li i stěžovatel d) v napadeném rozsudku podrobnější rozbor důvodů pro povolení 
výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a hlubší vysvětlení, na základě čeho a v jakém 
procesu se tak mělo stát [nebyla-li podána žádost o povolení výjimky a nelze-li, jak se stěžovatel d) 
domnívá, zahájit řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny z moci úřední], pak je opět na místě 
odkázat na odstavec první strany čtrnácté, v němž krajský soud jasně vyslovil, že správní orgány  
v posuzované věci ignorovaly postup předvídaný ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny,  
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a proto zatížily řízení vážnou procesní vadou. Jestliže tedy krajský soud dospěl k závěru, že správní orgány 
na obligatorní postup podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny rezignovaly, neznamená to nic jiného, 
než že z jejich strany žádný rozbor důvodů pro povolení či nepovolení výjimky podán nebyl; krajský soud, 
jak již bylo řečeno výše, nemůže tuto povinnost převzít na sebe a jejich činnost suplovat. 
Očekával-li navíc stěžovatel d) v napadeném rozsudku detailní teoretický rozbor řízení o výjimce ze zákazů 
podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, reagující na každou myslitelnou otázku, pochybnost i 
nejasnost, která může vyvstat (ať již ve smyslu subsidiární aplikace obecných předpisů o správním řízení či 
konkrétních procesních kroků a výstupů, které je třeba v rámci tohoto řízení učinit), pak zdejší soud 
odkazuje například na svůj rozsudek ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9 Afs 70/2008 – 130, v němž vyslovil, že 
„přestože je třeba na povinnosti dostatečného odůvodnění rozhodnutí z hlediska ústavních principů 
důsledně trvat, nemůže být chápána zcela dogmaticky. Rozsah této povinnosti se totiž může měnit podle 
povahy rozhodnutí a musí být posuzován ve světle okolností každého jednotlivého případu. Zároveň tento 
závazek nemůže být chápán tak, že vyžaduje za všech okolností podrobnou odpověď na každý jednotlivý 
argument účastníka.“. Obdobně se z rozsudku ze dne 25. 3. 2010, č. j. 5 Afs 25/2009 – 98, 
publikovaného pod č. 2070/2010 Sb. NSS, podává, že „soud, který se vypořádává s (…) argumentací, ji 
nemůže jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí také uvést, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá“ 
(…). 
Na druhou stranu podle ustálené judikatury nelze povinnost soudu řádně odůvodnit rozhodnutí chápat tak, 
že musí být na každý argument strany podrobně reagováno.“. Nejvyšší správní soud na tomto podkladě 
tedy uzavírá, že námitky nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku neshledal důvodnými. 
V kasační stížnosti stěžovatele c) se objevuje také zmínka o „zmatečnosti“ odůvodnění napadeného 
rozsudku a rovněž odkaz na ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Tvrzení, která se „zmatečností“ 
stěžovatel spojuje, však představují spíše nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí pro nedostatek 
důvodů či pro nesrozumitelnost [tedy kasační důvod ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.],  
k níž se zdejší soud vyjádřil výše. Pouze pro úplnost proto Nejvyšší správní soud uvádí, že pod pojem 
„zmatečnost“ podle soudního řádu správního spadají jen vady taxativně vypočtené v zákoně, tedy případy, 
kdy chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, 
popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce. I když občanský 
soudní řád jako subsidiárně použitelný právní předpis (§ 64 s. ř. s.) pod zmatečnost zahrnuje i jiné 
porušení procesních práv účastníka, definice zmatečnosti v soudním řádu správním je komplexní a navíc 
soudní řád správní nepřipouští ani přiměřené použití ustanovení čtvrté části občanského soudního řádu,  
v níž je upravena žaloba pro zmatečnost a vymezen pojem zmatečnosti pro účely občanského soudního 
řízení. 
Pod kasační důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze dále podřadit i zpochybnění aktivní (věcné) 
legitimace obou žalobců stěžovatelem b). K tomu je především vhodné uvést, že se zdejší soud obdobnou 
problematikou zabýval ve svém nedávném rozsudku ze dne 13. 8. 2014, č. j. 3 As 75/2013 - 112.  
I v tomto případě vystupovala v pozici žalobce právnická osoba hájící zájem veřejnosti na ochraně přírody 
a krajiny (Hnutí Duha – Přátelé země Česká republika), jejíž aktivní legitimaci Nejvyšší správní soud 
dovodil z čl. 10a směrnice o posuzování vlivů. V tomto článku směrnice o posuzování vlivů se podle názoru 
Nejvyššího správního soudu promítá ustanovení Aarhuské úmluvy do práva EU a jeho cílem je zajistit tzv. 
„dotčené veřejnosti“ přístup k soudnímu přezkumu ve věcech spadajících do působnosti této směrnice. 
Závěry uvedeného rozsudku ze dne 13. 8. 2014, č. j. 3 As 75/2013 - 112, jsou navíc plně konzistentní  
s nálezem Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, kterým tento soud zrušil rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2013, č. j. 5 Aos 3/2012 – 36 (publikovaný pod č. 2976/2014 
Sb. NSS). Ačkoli se citovaný nález Ústavního soudu vztahuje na řízení o návrhu na zrušení opatření obecné 
povahy, a vyslovuje se tedy k aktivní legitimaci spolků chránících zájmy ochrany přírody a krajiny  
v procesu územního plánování, není pochyb o tom, že přiměřeně dopadá také na činnost těchto spolků  
v jiných typech správních řízení, v nichž zastupují a hájí právo svých členů (zde právo na příznivé životní 
prostředí), viz například rozsudek zdejšího soudu ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 13/2015 – 295.  
V citovaném nálezu Ústavní soud přehodnotil svůj dlouholetý názor o nezpůsobilosti právnických osob být 
nositelem ústavně zaručeného práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 Listiny a uznal, že 
fyzické osoby mohou toto právo realizovat i prostřednictvím spolků. Uvedl, že závazkům vyplývajícím  
z Aarhuské úmluvy nepřiznal v žádném z jejích ustanovení přímý účinek, nicméně cítil se povinen vyložit 
ustanovení ústavního pořádku, jež se dotýkají práva na soudní ochranu, takovým způsobem, aby byla 
umožněna účinná ochrana práv fyzických a právnických osob.  
Je-li tedy možné interpretovat vnitrostátní normy vícero možnými způsoby, má přednost ten výklad, který 
naplňuje požadavky Aarhuské úmluvy. Přestože tedy nejsou splněny podmínky přímého účinku 
[dostatečná jasnost a bezpodmínečnost; srov. věc Van Gend en Loos (26/62) či věc Becker v. Finanzamt 
Münster-Innenstadt (C-8/81)], mají orgány členských států (soudy pochopitelně nevyjímaje) povinnost 
souladného výkladu, tj. povinnost vykládat vlastní právní úpravu v souladu s mezinárodněprávním 
závazkem Evropského společenství [srov. věc Parfums Christian Dior SA (C-300/98 a C-392/98)]. 



 97

Dále Ústavní soud v citovaném nálezu shrnul, že jeho judikatura prošla ve vztahu k problematice aktivní 
legitimace občanských sdružení ve věcech, v nichž je obsažen aspekt základního práva na příznivé životní 
prostředí (čl. 35 odst. 1 Listiny), určitým vývojem. 
Od konstatování, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší jen osobám fyzickým [usnesení ze 
dne 6. 1. 1998 sp. zn. I. ÚS 282/97 (U 2/10 SbNU 339)], dospěl Ústavní soud k závěru, že  
„v demokratickém právním státě je životní prostředí hodnotou, jejíž ochrana má být realizována za aktivní 
participace všech složek občanské společnosti, včetně občanských sdružení a nevládních organizací, které 
mají povahu právnických osob. Diskurs v rámci otevřené společnosti, realizovaný případně též právními 
prostředky a v řízení před soudy, je pak účinnou zárukou ochrany přírodního bohatství státu (čl. 7 Ústavy).“ 
[usnesení ze dne 28. 6. 2005 sp. zn. I. ÚS 486/04]. V dalších rozhodnutích se pak Ústavní soud, jak již 
bylo uvedeno, přihlásil k postulátu interpretace vnitrostátních norem, dotýkajících se životního prostředí,  
v souladu s Aarhuskou úmluvou. Kromě nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/07 tak učinil též v nálezu sp. zn. IV. ÚS 
2239/07, podle něhož má výklad konformní s Aarhuskou úmluvou v případě interpretačních alternativ 
přednost. 
Ústavní soud v citované věci dále vyslovil, že si je vědom toho, že aktivní legitimace spolků, které byly 
založeny za účelem ochrany přírody a krajiny, nemůže být bez hranic. Co se týče podmínek, které musí být 
na straně spolku splněny, Ústavní soud konstatoval, že na prvním místě musí spolek dožadující se zrušení 
opatření obecné povahy tvrdit, že byl tímto opatřením dotčen na svých subjektivních právech. Další 
podmínkou zde musí nepochybně být místní vztah navrhovatele k lokalitě regulované územním plánem. 
Má-li spolek sídlo na tomto území nebo jsou-li jeho členové vlastníky nemovitostí potenciálně dotčených 
opatřením plynoucím z územního plánu, pak by mu v zásadě měla svědčit aktivní legitimace k podání 
návrhu. Věcné (materiální) legitimační důvody, vycházející z předmětu činnosti spolku, se pak odvozují 
právě od místního vztahu k napadenému opatření obecné povahy. V některých případech mohou působit 
místní a věcné důvody v synergii a nemusí jít ani o „ekologický“ spolek. 
Založí-li tedy například občané žijící v určitém městě nebo jeho městské části spolek k ochraně svých 
zájmů a územní plán by měl zasáhnout do rekreační zóny, v níž jsou zvyklí trávit svůj volný čas, pak 
připadá v úvahu přiznat takovému spolku aktivní legitimaci bez ohledu na detaily vymezení jeho 
předmětu činnosti. V jiných situacích může pro účely posouzení aktivní legitimace spolku sehrát důležitou 
roli zaměření spolku na aktivitu, která má lokální opodstatnění (ochrana určitého druhu živočichů, rostlin). 
Obecně lze říci, že z hlediska posouzení zákonné podmínky zkrácení na právech bude věrohodnější místní 
„zavedenost“, tedy již delší časové působení spolku. 
Není však možné vyloučit ani založení spolku ad hoc za účelem vážícím se k územnímu plánu. Ústavní 
soud na tomto podkladě uzavřel, že skutečnost, že občan dá přednost prosazování svého zájmu formou 
sdružení se s jinými občany, nelze přičítat k jeho tíži.  
I tyto závěry lze nepochybně přiměřeně vztáhnout na postavení obou žalobců v dané věci. O splnění obou 
podmínek, tj. jak (obavy ze) zkrácení práva spolku (respektive jeho členů) na příznivé životní prostředí, tak 
o existenci úzkého vztahu obou spolků k řešené lokalitě, zde nevyvstaly žádné pochybnosti. Stěžovatel b) 
ke zpochybnění těchto podmínek svou stížnostní argumentací nesměřuje; nerozporuje zavedenost obou 
žalobců v řešené lokalitě, stejně jako dobu jejich působení v dotčené oblasti. Krajský soud proto aktivní 
legitimaci obou žalobců správně dovodil z ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s čl. 10a směrnice  
o posuzování vlivů. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že aktivní legitimace žalobců nachází 
dostatečnou oporu v ustanoveních směrnice o posuzování vlivů a Aarhuské úmluvy, a proto ji není již třeba 
podpůrně dovozovat z čl. 6 „Evropské úmluvy o lidských právech“. 
Další stížnostní námitkou, je tvrzení stěžovatele b), že byl zkrácen na svých procesních právech účastníka 
řízení. Zdejší soud předně s odkazem na § 33 odst. 1 s. ř. s. upozorňuje, že stěžovatel b) nemohl  
v soudním řízení správním vystupovat ani jako žalobce [nejenže žalobu podali jiní účastníci předchozího 
správního řízení, ale nadto byl stěžovatel b) ve správním řízení procesně úspěšný, a tudíž z materiálního 
hlediska nemohl být dotčen na svých právech v předcházejícím správním řízení], natož jako žalovaný, 
neboť není správním orgánem ve smyslu § 69 s. ř. s. V úvahu tedy pro stěžovatele b) přicházela pouze 
procesní role osoby zúčastněné na řízení podle § 34 s. ř. s.; takto s ním také krajský soud jednal.  
Podle ustanovení § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo dotčeny 
ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, 
a dále osoby, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku 
rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky řízení a oznámily-li výslovně, že budou v řízení práva osob 
zúčastněných na řízení uplatňovat. Právní úprava osob zúčastněných na řízení je konstruována tak, že ten, 
kdo tvrdí, že byl přímo dotčen na svých právech a povinnostech vydáním napadeného správního 
rozhodnutí a ve lhůtě stanovené předsedou senátu (§ 34 odst. 2 s. ř. s.) výslovně oznámil, že bude v řízení 
uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, se bez dalšího touto osobou zúčastněnou na řízení stává a 
náleží mu práva uvedená v § 34 odst. 3 s. ř. s. (a dále například práva uvedená v § 35, § 45, § 49 odst. 1 
a 5 či § 60 odst. 5 téhož zákona). Podle § 34 odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo 
předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo 
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při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí žaloba, usnesení o přiznání odkladného účinku, usnesení  
o předběžném opatření a rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení ovšem 
nemůže disponovat předmětem řízení a rozsah procesních práv, který jí náleží, je oproti rozsahu 
procesních práv účastníků řízení (tj. žalobce a žalovaného) užší. 
Zdejší soud především k namítanému zkrácení práv uvádí, že tato stížnostní námitka je formulována 
natolik nekonkrétně, že se nachází na samé hranici projednatelnosti. Dovozuje nicméně, že se stěžovatel 
b) cítí být zkrácen na svých procesních právech tím, že nedostal prostor vyjádřit se k podané žalobě; 
prakticky ihned poté, co mu byla doručena žaloba s dotazem, zda bude uplatňovat práva osoby 
zúčastněné na řízení, krajský soud vydal rozsudek ve věci samé. 
Ze soudního spisu vyplývá, že krajský soud vyzval stěžovatele b) přípisem ze dne 24. 6. 2013 (doručeným 
dne 26. 6. 2013), aby do jednoho týdne od jeho doručení oznámil, zda bude práva osoby na řízení 
zúčastněné uplatňovat; součástí zásilky byla též podaná žaloba. 
Současně krajský soud stěžovatele b) poučil, že jako osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat 
písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměn o nařízeném jednání a žádat, aby mu bylo při jednání 
uděleno slovo. Dále byl poučen, že mu bude doručeno rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Stěžovatel 
b) potvrdil v přípisu podaném k poštovní přepravě dne 3. 7. 2013 (tj. posledního dne soudem stanovené 
týdenní lhůty) a doručeném soudu dne 4. 7. 2013, že tohoto práva využije. Dne 8. 7. 2013 [tj. za čtyři dny 
po obdržení odpovědi stěžovatele b)] krajský soud vydal napadený rozsudek, který stěžovateli b) doručil 
dne 12. 7. 2013. 
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 29. 5. 2008, č. j. 1 As 42/2008 - 34, uvedl, že „doručení žaloby 
žalovanému (a případně osobám zúčastněným na řízení) až s rozsudkem ve věci samé je (…) v rozporu se 
zmiňovanými § 36 odst. 1 a § 74 odst. 1 s. ř. s., neboť žalovaný se nemohl seznámit s obsahem žaloby a 
nemohl k ní podat své vyjádření, k čemuž ho předmětná ustanovení opravňují. Řízení před soudem tak 
bylo stiženo závažnou vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé, a 
rozsudek krajského soudu proto musí být v kasačním řízení zrušen.“. V rozsudku ze dne 12. 7. 2012, č. j.  
1 Afs 40/2012 – 51, pak zdejší soud upřesnil, že i v případě, kdy časový prostor, který krajský soud osobě 
zúčastněné na řízení poskytl k podání vyjádření k žalobě, byl natolik krátký, že se de facto rovnal situaci, 
kdy by jí žaloba nebyla doručena vůbec či až s rozhodnutím ve věci samé, zatížil své řízení vadou ve 
smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.  
Z dikce § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. však vyplývá, že pouze vada, která mohla mít za následek nezákonné 
rozhodnutí ve věci samé, může být důvodem pro zrušení napadeného rozsudku krajského soudu. Jak již 
dříve judikoval zdejší soud v rozsudku ze dne 14. 10. 2005, č. j. 6 Ads 57/2004 – 59, „o vadu řízení, která 
by mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], se nejedná, pokud 
lze dovodit, že by výrok rozhodnutí byl stejný i za situace, kdyby k vadě řízení vůbec nedošlo.“ Podstatné  
v nyní posuzované věci je, že krajský soud zrušil obě napadená rozhodnutí správního orgánu pro zjištěné 
závažné vady správního řízení (včetně nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného) postupem podle § 78 
odst. 1 a 3 s. ř. s.; na tomto závěru by vyjádření stěžovatele b) z pozice osoby zúčastněné na řízení stěží 
mohlo něčeho změnit (k tomu více viz následující části odůvodnění tohoto rozsudku). Jinými slovy, i kdyby 
byla stěžovateli b) zachována přiměřená lhůta pro podání jeho vyjádření k žalobě, podle názoru zdejšího 
soudu by toto vyjádření nebylo s to zvrátit výsledek soudního řízení, jímž je zrušení obou správních 
rozhodnutí pro předcházející vady správního řízení, včetně konstatované nepřezkoumatelnosti rozhodnutí. 
Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že procesní práva stěžovatele b) sice byla dotčena, avšak nikoli v míře 
ovlivňující zákonnost napadeného rozsudku jako celku (srov. obdobně rozsudek NSS ze dne 21. 12. 2005, 
č. j. 1 As 39/2004 - 75, publikovaný pod č. 1479/2008 Sb. NSS). 
Před samotným posouzením důvodnosti dalších skupin kasačních námitek považuje zdejší soud za 
vhodné alespoň stručně shrnout průběh správního řízení. Rozhodnutím ze dne 14. 6. 2012, č. j. SZ NPS 
03911/2012/9 – NPS 4810/2012, udělila Správa NP a CHKO Šumava souhlas stěžovateli b) [osobě 
zúčastněné na řízení I.] s vyznačením pěší turistické trasy Rozcestí Březník – Modrý sloup 
standardizovaným značením KČT podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, v návaznosti na  
§ 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády, a v tomto rozhodnutí stanovila též podmínky, za nichž je tento souhlas 
udělen. Podkladem tohoto rozhodnutí se stalo stanovisko Správy NP a CHKO Šumava ze dne 14. 5. 2012, 
č. j. SZ NPS 02357/2012/3 – NPS 03532/2012, vydané podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, podle něhož lze významný vliv tohoto záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo na 
celistvost Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Šumava vyloučit. Proti rozhodnutí ze dne 14. 6. 
2012, č. j. SZ NPS 03911/2012/9 – NPS 4810/2012, se žalobce a) odvolal a na základě tohoto odvolání 
žalovaný svým rozhodnutím ze dne 27. 9. 2012, č. j. 834/510/2012 Lp – 2 O 38/12, v pořadí první 
prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání. Poté 
Správa NP a CHKO Šumava vydala rozhodnutí ze dne 11. 10. 2012, sp. zn. SZNP 03911/2012/20-NPS 
0860/2012, kterým vyslovila souhlas s vyznačením pěší turistické trasy Rozcestí Březník – Modrý sloup 
standardizovaným značením KČT podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, v návaznosti na  
§ 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády, za splnění čtyř blíže specifikovaných podmínek. Oproti prvnímu 
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prvostupňovému rozhodnutí byly v novém rozhodnutí mj. omezeny doby přístupnosti této turistické trasy, 
se zdůrazněním, že trasa je zamýšlena pouze pro pěší návštěvníky; nově navíc bez možnosti zřídit 
poválkový chodník na dočasně podmáčených místech. Žalovaný následně zamítl odvolání žalobců a 
účastníka řízení Hnutí Duha – Přátelé Země Česká republika proti tomuto rozhodnutí a potvrdil jej. 
Pokud jde o kasační námitky, podřaditelné pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (nesprávné 
právní hodnocení věci krajským soudem), námitkou prolínající se všemi kasačními stížnostmi je 
nesouhlas stěžovatelů se závěrem krajského soudu, že řízení o udělení výjimky ze zákazů (zde zákazu 
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů podle § 50 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny), upravené v § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, není možné zahájit 
z moci úřední; uvedené řízení naopak chápou jako ryze návrhové. Nejvyšší správní soud má naopak za to, 
že závěru, že nezbytnou podmínkou k zahájení řízení o výjimce je existence návrhu ze strany žadatele, 
neodpovídá již samotná dikce naposledy uvedeného ustanovení; zákonodárcem zvolené obecné vyjádření, 
že „výjimky ze zákazů (…) povoluje orgán ochrany přírody“, značí, že řízení o výjimce by bez potíží mohlo 
být zahájeno i z vlastní iniciativy správního orgánu. 
Dále zdejší soud dává za pravdu připomínce krajského soudu, že pro pojetí řízení podle § 56 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny jako výlučně návrhového nesvědčí ani výklad teleologický. Zájem na 
ochraně životního prostředí, promítající se do zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů, a případné výjimky z něj svým významem výrazně přesahují individuální rozměr a 
zájmy jednotlivce (ať již osoby fyzické, či osoby právnické). V žádném případě nelze spoléhat na to, že tito 
jednotlivci, zvlášť budou-li sledovat cíle kolidující s ochranou životního prostředí, budou bdít nad hájením 
tohoto veřejného zájmu stejně zodpovědně a nestraně jako správní orgány k tomu věcně povolané. 
Označuje-li v této souvislosti stěžovatel d) ustanovení § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny za účinný 
nástroj, kterým lze podobné případy eliminovat, nerozvíjí současně v dostatečných podrobnostech, jakým 
způsobem mohlo v souzené věci k takovému účelu posloužit. Stejně tak, pokud stěžovatelka a) ve svém 
podání v obecné rovině naznačuje, že zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje i jiné nástroje k regulaci 
negativních zásahů do jednotlivých složek životního prostředí, není zřejmé, jaké konkrétní nástroje má na 
mysli a jakým způsobem mohou negativním důsledkům zamýšlené činnosti zabránit. Oba stěžovatelé 
tedy ve svých podáních ustali na pouhých obecných konstatováních, která uvedenou dílčí námitku činí 
fakticky neprojednatelnou. 
Klíčovými z úvah krajského soudu však podle míněné zdejšího soudu nejsou ty, které směřují  
k zodpovězení otázky, jakým způsobem může být řízení podle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny iniciováno, nýbrž ty, které mají obhájit finální závěr, že řízení o udělení výjimky představuje pro 
správní orgány obligatorní postup (i v těch případech, kdy se zásah do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů jeví nikoli jako jistý, ale pouze jako pravděpodobný). Problematika způsobu zahájení 
řízení o výjimce ze zákazu podle § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny samozřejmě není bez 
významu, avšak před jejím vyřešením je třeba hledat odpověď na otázku, zda k činnosti spočívající ve 
vyznačení turistické trasy v první zóně NP Šumava a současně v Evropsky významné lokalitě a Ptačí 
oblasti Šumava vůbec bylo vydání rozhodnutí o výjimce zapotřebí. 
Stěžovatelé b) a c) v souvislosti s touto otázkou poukazují na ustanovení § 44 odst. 3 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, ve spojení s § 5 odst. 2 nařízení vlády, upravující předchozí souhlas orgánu ochrany 
přírody k činnostem a zásahům tak, jak jsou vyjmenovány v bližších ochranných podmínkách zvláště 
chráněných území [viz § 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády, umožňující vyznačení turistické trasy na území 
národního parku], a na jejich základě zpochybňuje tvrzenou obligatorní povahu řízení podle § 56 zákona  
o ochraně přírody a krajiny. K tomu Nejvyšší správní soud předně uvádí, že systematika části třetí, hlav 
první až páté zákona o ochraně přírody a krajiny počítá pro každou jednotlivou kategorii zvláště 
chráněných území (§ 14 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) s konkrétním výčtem zákazů (srov.  
§ 16, § 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny). V ustanoveních  
§ 43 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny, zařazených do části třetí, hlavy šesté tohoto zákona, se 
pak připouští vydávání výjimek ze zákazů činností ve zvláště chráněných územích, závazných stanovisek 
k některým činnostem v těchto územích, nebo předchozích souhlasů k činnostem, které jsou vyhrazeny  
v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území [§ 5 nařízení vlády, ve spojení s § 44 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny, jichž se stěžovatelka a) na podporu svého procesního postoje 
dovolává]. Část třetí zákona o ochraně přírody a krajiny upravuje tedy plošnou ochranu zvláště chráněných 
území a sama o sobě nepočítá s ochranou chráněných druhů rostlin a živočichů a s udělováním výjimek  
z této ochrany; těm je totiž, v případě jejich výskytu, speciálně věnována část pátá, hlava první zákona  
o ochraně přírody a krajiny. 
Právě v systematickém členění zákona o ochraně přírody a krajiny spatřuje zdejší soud hlavní argument 
pro závěr, že je-li ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a výjimkám z této ochrany věnována 
zvláštní část zákona, pak je řízení podle § 56 nezávislé na jiných řízeních o výjimkách, stanoviscích nebo 
souhlasech podle jiných (předchozích) částí zákona o ochraně přírody a krajiny. Vedení řízení o výjimce 
podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny vedle řízení (respektive před skončením řízení) o udělení 
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souhlasu podle § 44 odst. 3 téhož zákona proto není vyloučeno ani tehdy, je-li v rámci druhého 
jmenovaného řízení hodnocen dopad činnosti nebo zásahu na konkrétního zvláště chráněného živočicha. 
Shodné úvahové schéma lze uplatnit i ve vztahu k řízením o vydání stanoviska k záměrům zamýšleným  
v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech (§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny).  
V obecném ustanovení § 45c citovaného zákona, upravujícím principy ochrany evropsky významných 
lokalit, se v odst. 2 větě poslední výslovně uvádí, že ochrana podle části druhé a páté tohoto zákona a 
ustanovení § 45h a § 45i téhož zákona nejsou (tímto způsobem ochrany) dotčeny. Jinými slovy, i tehdy, 
opatří-li si osoba, která zamýšlí v dané lokalitě provést zásah potenciálně schopný vyvolat negativní účinky 
na životní prostředí (respektive některou z jeho složek), souhlas orgánu ochrany přírody k takovému 
zásahu, neznamená to, že nebude nutné vést současně řízení o výjimce ze zákazu podle § 56 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k zvláště chráněnému živočichovi, pokud se v této lokalitě 
vyskytuje. 
Nejvyšší správní soud k aplikaci ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny tedy ve shodě 
s krajským soudem uzavírá, že zahájení řízení o výjimce ze zákazu týkajícího se zvláště chráněného 
živočicha je v případě jeho výskytu obligatorní, a dodává, že nemůže být nahrazeno ani institutem 
předběžné otázky podle § 57 odst. 1 správního řádu. Podle citovaného ustanovení si může správní orgán 
učinit úsudek o otázce, kterou mu nepřísluší rozhodnout a o které dosud pravomocně rozhodnuto nebylo. 
Je-li však k řízení podle § 56 odst. 1 i k řízení podle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny věcně 
i místně příslušná Správa NP a CHKO Šumava (§ 78 odst. 10 zákona o ochraně přírody a krajiny), nic jí 
nebrání, aby řízení podle § 56 odst. 1 sama zahájila a vydala v něm rozhodnutí; k aplikaci § 57 odst. 1 
správního řádu tudíž nejsou splněny podmínky. Nejvyšší správní soud rovněž plně aprobuje závěr 
krajského soudu, že k zahájení řízení o výjimce podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
postačuje pouhá eventualita zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, a právě 
pravděpodobnost negativního účinku a míra škodlivosti zásahu jsou hledisky, s nimiž se musí orgán 
ochrany přírody v řízení o výjimce ze zákazu náležitě vypořádat. 
Stěžovatel b) namítá, že správní orgán prvního stupně nezahájil řízení o výjimce ze zákazů podle § 56 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny z toho důvodu, že zamýšlený zásah stěžovatele b) nemohl mít 
jakýkoli myslitelný škodlivý vliv na zvláště chráněného živočicha (tj. zamýšlenou činností nemohlo dojít  
k žádnému z negativních dopadů vyjmenovaných v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).  
K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že situace, kterou stěžovatel b) nastínil, tedy absence jakýchkoli 
pochybností na straně správního orgánu, že by vyznačení turistické trasy vůbec mohlo negativně 
zasáhnout přirozené prostředí zvláště chráněného živočicha (tetřeva hlušce), v souzené věci evidentně 
nenastala. Kromě toho, že na možné rušení tohoto zvláště chráněného druhu výslovně upozorňovali 
žalobci, nesvědčí o zjevné absenci jakéhokoli rizika rušení tohoto druhu zvířete zejména nesporný fakt, že 
se tetřev hlušec v dané oblasti přirozeně vyskytuje. Jinými slovy, absolutní rezignace Správy NP a CHKO 
Šumava na zahájení řízení o výjimce podle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny by byla 
ospravedlnitelná pouze v případě, kdy by k vyhodnocení možnosti negativního dopadu činnosti určitého 
subjektu na zvláště chráněný druh živočicha postačovala naprosto jednoduchá, nekomplikovaná a 
přímočará úvaha (například v situaci, kdy by absolutně nebylo pochyb o tom, že se v dotčené lokalitě 
žádný takový zvláště chráněný živočich nevyskytuje); tomu však skutkový stav v souzené věci 
nenasvědčuje. 
K námitce stěžovatelů b) a c), že záměr vyznačení turistické stezky není záměrem podle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí (respektive podle směrnice o posuzování vlivů), k jehož realizaci by 
bylo zapotřebí stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, připomíná Nejvyšší 
správní soud úvodem, že k otázce, co vše lze rozumět pod pojmem „záměr“ a zda je definice tohoto pojmu 
determinována výčtem uvedeným v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se již 
vyslovil ve výše zmíněném rozsudku ze dne 13. 8. 2014, č. j. 3 As 75/2013 - 112. V tomto rozsudku uvedl, 
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 na životní prostředí, 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 na životní prostředí činí předmětem posuzování 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) téhož zákona]. 
Přestože § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny odkazuje v poznámce pod čarou na zákon  
o posuzování vlivů na životní prostředí a na zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových 
koncepcí a programů na životní prostředí, zdejší soud již konstantně judikuje, že poznámky pod čarou 
nemají normotvorný charakter a nejsou součástí právního předpisu; slouží pouze ke zlepšení přehlednosti 
a orientace v právním předpise. Jinými slovy, jedná se o legislativní pomůcku, která nemůže stanovit 
závazná pravidla chování nebo pravidla pro interpretaci daného ustanovení (srov. nálezy Ústavního soudu 
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ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98, a ze dne 8. 2. 1999, sp. zn. II. ÚS 22/99). Nejvyšší správní 
soud nepřijal ani argumentaci dokumentem „Metodické hodnocení významnosti vlivů při posuzování dle  
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny“ (11/2007 Věstníku Ministerstva životního prostředí), neboť i 
když metodické pokyny či jiná sdělení a doporučení dotvářejí správní praxi a pokud nevybočují ze 
zákonného rámce, je třeba k nim při rozhodování přihlédnout (protože opačný postup by byl v rozporu se 
zásadou zákazu libovůle a rovného zacházení - srov. rozsudek zdejšího soudu ze dne 16. 8. 2010, č. j. 2 
Afs 53/2010 - 63), interpretace pro věc relevantního zákonného ustanovení provedená orgánem moci 
výkonné (zde v pozici žalovaného) nemůže být pro soud směrodatná.  
Jestliže tedy není vyloučeno, aby záměr vyznačení turistické stezky mohl být principiálně záměrem ve 
smyslu ustanovení § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, je na místě posoudit, zda má jeho 
konkrétní podoba - „Rozcestí Březník – Modrý sloup“ podléhat hodnocení vlivů na životní prostředí (ať již 
hodnocení „naturovému“, které vychází z § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny a ze směrnice  
o stanovištích či hodnocení „EIA“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) a zda za účelem 
takového zjištění správní orgány (řádně) provedly procesní postup předvídaný § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
Podle § 45i tohoto zákona ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 
1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke 
stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán 
ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 
Z citovaného ustanovení vyplývá, že orgán ochrany přírody musí v prvé řadě zhodnotit, zda významný vliv 
záměru na předmět ochrany (zde populaci zvláště chráněného živočicha) je možné bez rozumných 
pochybností naprosto vyloučit, anebo zda tento negativní vliv přinejmenším do určité míry vyloučit nelze; 
impulzem k postupu podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny je přitom návrh předkladatele záměru 
[v souzené věci jím byla žádost stěžovatele b), tedy osoby zúčastněné na řízení I.]. Přikloní-li se potom 
orgán ochrany přírody k variantě druhé, tj. dospěje-li na podkladě skutkových okolností k přesvědčení, že 
významný vliv záměru na předmět ochrany může nastat, postupuje dále podle § 45i odst. 2 zákona  
o ochraně přírody a krajiny, tedy přistoupí buď k naturovému hodnocení, nebo ke zjišťovacímu řízení [ve 
spojení s § 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí]. Jazykovým výkladem § 45i 
odst. 1 in fine zákona o ochraně přírody a krajiny („Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko do 
30 dnů od doručení žádosti“) a § 45i odst. 2 věty první zákona o ochraně přírody a krajiny [„Jestliže orgán 
ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí (…)“], lze 
dovodit, že stanovisko podle § 45i musí být bezpodmínečně vydáno nejen v materiální, ale především ve 
formální podobě i tehdy, pokud orgán ochrany přírody dospěje k závěru, že významný vliv záměru na 
zvláště chráněného živočicha s jistotou vyloučit lze. 
Ačkoli správní orgán prvního stupně nejprve k vydání tohoto stanoviska přikročil a dospěl k přesvědčení, 
že záměr vyznačení turistické stezky nemůže mít významný vliv ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny (stanovisko Správy NP a CHKO Šumava ze dne 14. 5. 2012, č. j. SZ NPS 02357/2012/3-
NPS 03532/2012), poté, co rozhodnutí ve věci samé (o toto stanovisko se opírající) bylo žalovaným 
zrušeno s pokynem ke změně a doplnění stanoviska, však správní orgán prvé instance na tento postup 
rezignoval (nové rozhodnutí ve věci samé již o žádné stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny opřeno není). Stále tu tedy zůstává nevyřízená žádost stěžovatele b), s níž se správní 
orgán prvního stupně nevypořádal zákonem stanoveným způsobem. Jak již bylo uvedeno, jediným 
přijatelným způsobem, jakým lze dostát povinnosti uvedené v naposledy uvedeném ustanovení, je vydání 
aktu, z něhož bude nejen patrný postoj orgánu ochrany přírody k existenci významného vlivu záměru na 
předmět ochrany, ale v němž bude tento postoj také srozumitelně a přesvědčivě odůvodněn (viz věta 
druhá ustanovení § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny předpokládající stanovisko 
odůvodněné). Nelze tedy dát za pravdu stěžovateli d), který je přesvědčen o nadbytečnosti takového 
stanoviska a možnosti jej pouze „začlenit“ do odůvodnění jiného rozhodnutí (například do rozhodnutí 
podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, jako tomu bylo v posuzovaném případě). 
Nejvyšší správní soud se proto plně ztotožňuje s krajským soudem, že absentující úvaha správního orgánu 
nad tím, zda záměr vyznačení turistické trasy může mít (samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry) významný vliv na příznivý stav populace zvláště chráněného živočicha (tetřeva hlušce), 
nevtělená do formálního a řádně odůvodněného stanoviska, způsobuje rozpor se zákonem, pro který je 
důvodné zrušit rozhodnutí, jehož se toto stanovisko mělo stát podkladem. Je však třeba poznamenat, že 
uvedl-li krajský soud, že ignorování povinnosti reagovat na žádost osoby zúčastněné na řízení I. způsobem, 
který § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny předvídá, formálně uzavírá cestu jak k naturovému 
posouzení a hodnocení, tak k posouzení a hodnocení EIA, nelze tuto jinak případnou poznámku vykládat 
tak, že nečinnost správního orgánu prvního stupně mlčky vyjadřuje, že předmětný záměr žádný významný 
vliv na předmět ochrany mít nemůže. 
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Co se týče vztahu § 45i a § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny, Nejvyšší správní soud uvádí, že 
zatímco § 45g představuje svého druhu „generální klausuli“, v níž zákonodárce popsal hlavní právní 
zásady a cíle, které mají být při ochraně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí respektovány a 
naplněny a které je vždy třeba brát v úvahu při rozhodování o konkrétních povoleních, souhlasech, 
stanoviscích a výjimkách ze zákazů, lze tedy dát v nejobecnější rovině za pravdu stěžovateli d), který  
v tomto ustanovení spatřuje zákonnou podmínku pro veškeré právní akty týkající se činností s dopady na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, praktickou aplikaci těchto obecných zásad upřesňují navazující 
ustanovení, zejména osobou zúčastněnou na řízení III. zmíněný § 45i odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Názor, že povinnost oznamovatele podle § 45i je obligatorní, zatímco „naturové“ hodnocení či 
hodnocení EIA je pouze fakultativní, není přesný a citovaná ustanovení mu nekorespondují; algoritmus, 
jakým správní orgán postupuje poté, co obdrží návrh koncepce nebo záměru, byl však popsán výše, a 
proto na něj zdejší soud v podrobnostech odkazuje. 
Především stěžovatel b) nesouhlasí s tím, že by správní řízení trpělo natolik zásadními vadami, aby mohly 
mít vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé a aby musely vést k jeho zrušení. Nejvyšší správní soud 
připomíná, že vada řízení, která byla jedním z důvodů, proč krajský soud obě správní rozhodnutí zrušil, 
měla spočívat v tom, že správní orgán prvního stupně své rozhodnutí opřel o odbornou publikaci s názvem 
„Modelling habitat suitability for the Capercaillie Tetrao urogallus in the national parks Bavarian Forest 
and Šumava“ (dále též jen „odborná studie“), kterou však nezařadil do správního spisu, nezajistil její 
překlad do českého jazyka a neumožnil účastníkům řízení se seznámit s jejím obsahem a podat k ní své 
vyjádření. 
Z předloženého správního spisu Nejvyššímu správnímu soudu vyplynulo, že správní orgán prvního stupně 
obdržel dne 30. 10. 2012 odvolání žalobce a) proti svému rozhodnutí ze dne 11. 10. 2012, sp. zn. SZ NP 
03911/2012/20-NPS 0860/2012. V tomto odvolání žalobce a) mj. věcně napadal odbornou studii. 
Kromě žalobce a) se proti shora uvedenému rozhodnutí odvolal též žalobce b) a účastník řízení Hnutí 
DUHA – Přátelé Země České republiky. Dne 30. 10. 2012 vyhotovil správní orgán prvního stupně 
dokument nazvaný jako „Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření“, v němž účastníkům řízení 
stanovil lhůtu k podání vyjádření k odvoláním do pěti dnů od jeho obdržení; žalobce a) převzal zásilku  
s touto výzvou dne 9. 11. 2012. Již dne 7. 11. 2012 předal správní orgán prvního stupně spisovou 
dokumentaci žalovanému, včetně stanoviska k podaným odvoláním. V doplnění odvolání ze dne 9. 11. 
2012, které žalobce a) podal k poštovní přepravě dne 14. 11. 2012 a které bylo správnímu orgánu 
prvního stupně doručeno dne 16. 11. 2012, pak uplatnil námitku, že správní orgán prvního stupně při 
vydání nového rozhodnutí vycházel z odborné studie jakožto nového podkladu, který nebyl podkladem 
předchozího (zrušeného) prvostupňového rozhodnutí; namítal tedy, že správní orgán prvního stupně hrubě 
porušil § 36 odst. 3 správního řádu. Žalovaný však o podaných odvoláních rozhodl již 12. 11. 2012, tedy 
předtím, než žalobci a) vůbec uplynula lhůta k podání vyjádření k ostatním odvoláním (mělo se tak stát 
14. 11. 2012). Dlužno dodat, že ani sama osoba zúčastněná na řízení III., která vystupovala současně jako 
správní orgán prvního stupně, a dokonce ani žalovaný jakožto stěžovatel d) ve své kasační stížnosti 
nerozporují, že tímto způsobem postupovaly, a zpochybňují pouze závažnost dopadů takového postupu na 
zákonnost finálního rozhodnutí. Nejvyšší správní soud na tomto podkladě dává plně za pravdu krajskému 
soudu, který konstatoval porušení procesních práv žalobce a), vyplývajících z § 4 o dst. 4 správního řádu a 
§ 36 správního řádu, tedy práva navrhovat důkazy, činit návrhy a uplatňovat námitky kdykoli do vydání 
rozhodnutí, anebo přinejmenším do uplynutí lhůty, která mu byla správním orgánem stanovena podle  
§ 36 odst. 3 správního řádu. 
Z žalobního petitu je srozumitelné, že žalobci usilují o zrušení obou správních rozhodnutí; tímto způsobem 
specifikovali žalobci sice pouze implicitně, avšak přesto dostatečně srozumitelně rozsah, v jakém 
rozhodnutí žalovaného napadají. Ze všech výše uvedených důvodů lze odkaz žalobců na ustanovení § 82 
s. ř. s. v textu žaloby (s ohledem na její celkový kontext) považovat za pouhou chybu v psaní. Nejvyšší 
správní soud tudíž neshledal, že by krajský soud pochybil, pokud žalobce nevyzval k doplnění a upřesnění 
žaloby; stejně jako krajský soud považuje žalobu za plně projednatelnou. 
Stěžovatel b) ve své kasační stížnosti konečně namítá, že se napadeným rozsudkem cítí být poškozen 
proto, že po zrušení obou správních rozhodnutí musel čelit kritice ze strany veřejnosti či konkrétních 
soukromoprávních subjektů. Přestože Nejvyšší správní soud chápe, proč stěžovatel b) vnímá výsledek 
soudního řízení pro svou osobu negativně, je nucen konstatovat, že takto koncipovaná námitka 
nepředstavuje způsobilý kasační důvod, předvídaný ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s. 
S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti zdejšímu soudu nezbylo, než za podmínek vyplývajících  
z ustanovení § 110 odst. 1 in fine s. ř. s., rozsudkem tyto kasační stížnosti zamítnout. 
(…) 
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293 
 
I. Podmínky pro povolení druhové výjimky 
II. Veřejný zájem 
III. Výrazná převaha veřejného zájmu na stavbě silnice 
IV. Úvaha o přípustnosti jiných variant stavby silnice 
 
k ustanovení § 50, § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
k ustanovení § 21 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Nelze převzít paušalizující (a snad i „módní“) optiku stěžovatele, dle níž „politická“ povaha 
určitého dokumentu má za následek jeho diskvalifikaci jakožto smysluplného podkladu pro 
rozhodování správního orgánu. Stěžovatel se snaží navodit dojem, že takový dokument je již 
proto, že má podle názoru stěžovatele „politickou“ povahu, něčím neobjektivním či, jak již uvedl 
městský soud, svévolným a není s to svědčit o existenci určitého veřejného zájmu; takový 
přístup by mj. mohl vést k tomu, že prosté „onálepkování“ určitého dokumentu či právního aktu 
jakožto „politického“ by jej vyřadilo z racionálního hodnocení při rozhodování správních orgánů. 
 
II. Z úvah o veřejném zájmu nelze vyloučit politickou vůli, která zde byla představována na vládní 
úrovni zejména příslušným usnesením vlády ze dne 9. 6. 2008, případně, a to dokonce na 
úrovni mezistátní, mezivládní dohodou č. 40/2009 Sb. m. s. Správně k této otázce městský 
soud upozornil na to, že rovněž vláda jakožto orgán moci výkonné reprezentuje veřejnost (vzešla, 
byť nepřímo, z demokratických voleb) a v jejím rozhodování se odrážejí zájmy veřejnosti. 
 
III. Na druhou stranu je ovšem zřejmé, že mezi výsledky politické činnosti a pojem veřejného 
zájmu nelze bez dalšího klást rovnítko. Tak ovšem nečinily ani správní orgány ani městský soud. 
Žalovaný i městský soud hodnotili význam mezivládní dohody a usnesení vlády společně  
s dalšími zmiňovanými dokumenty. 
 
IV. Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí mj. usneseními vlády, která nemohou, 
jak uvádí dané ustanovení, ukládat orgánům kraje povinnosti, pokud nejsou stanoveny 
zákonem, mohou však být nepochybně relevantním vodítkem při určení toho, zda je v dané věci 
dán příslušný veřejný zájem a jakou má intenzitu.  
 
V. Obdobná vázanost žalovaného jakožto ústředního orgánu státní správy usneseními vlády 
vyplývá z § 21 zákona č. 2/1969 Sb. 
 
VI. V tomto ohledu jistě není bez významu, že uvedená mezivládní dohoda č. 40/2009 Sb. m. s. 
zavazuje obě strany propojit rychlostní silnici R52 na území České republiky a dálnici A5 na 
území Rakouské republiky na česko-rakouských státních hranicích právě mezi městy Mikulov a 
Drasenhofen, a nikoliv zajistit dálniční spojení mezi Brnem a Vídní jiným způsobem, např. za 
pomoci stávající dálnice D2 a dříve zvažované rychlostní komunikace R55 s přechodem státní 
hranice u Břeclavi, jak prosazoval stěžovatel. 
 
VII. Krajský úřad skutečně ve svém rozhodnutí u každého z dotčených zvláště chráněných druhů 
(rodů) živočichů popsal, jaké je jejich rozšíření, jak budou stavbou dotčeny jejich biotopy i tyto 
druhy (rody) samotné. I na základě toho dospěl k závěru, že deklarovaný veřejný záměr na 
výstavbě rychlostní komunikace v předmětném úseku výrazně převažuje nad zájmem ochrany 
přírody. 
 
VIII. Stížní námitka zpochybňující rozhodnutí žalovaného i městského soudu s ohledem na 
zrušení ÚP VÚC Břeclavska tak není důvodná. V tomto smyslu lze jen nad rámec věci 
připomenout, co již uvedl městský soud, totiž že ÚP VÚC Břeclavska byl zrušen kvůli procesnímu 
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pochybení a samotná existence zrušujícího rozsudku zdejšího soudu ještě neznamená, že při 
územním plánování byla zvolena „nevhodná“ trasa a že nemůže obstát jakýkoli dokument či 
správní akt, který s danou trasou R52 pracuje. 
 
IX. Jak městský soud správně uvedl, v řízení dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. již není prostor 
pro zkoumání jiných variant trasy, neboť námitky ve vztahu k výsledkům procesu SEA lze 
uplatňovat v průběhu územního plánování, případně v návrhu na zrušení příslušné územně 
plánovací dokumentace; námitky ve vztahu k výsledkům procesu EIA pak mají své místo  
v územním řízení, resp. v žalobě proti vydanému územnímu rozhodnutí. 
 
X. Není nutné, aby správní orgán jednotlivě reagoval na každý z předložených podkladů, pokud 
dá najevo, že v tomto druhu řízení není možné zvažovat dopravní řešení v jiných trasách  
a hodnotit jejich výhodnost z různých hledisek, a tento svůj postoj zdůvodní. Jak také městský 
soud doplnil, zaujme-li správní orgán takový postoj, není potom třeba, aby se zmínil o každém 
jednotlivém podkladu a ve vztahu ke každému podkladu uváděl, že nemůže nic změnit na jeho 
celkovém postoji. Tyto závěry tedy zdejší soud přijímá s tím, že, jak bylo zmíněno, v řízení dle  
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb. již nebyl dán prostor pro zvažování jiných variant uvedeného 
dopravního spojení. Na tom nic nemění ani podmínka uvedená v § 56 odst. 3 zákona  
č. 114/1992 Sb. spočívající v neexistenci jiného uspokojivého řešení. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2014, č.j. 5 As 10/2013-38) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Rozhodnutím ze dne 12. 8. 2009, sp. zn. OP/27/2009, č. j. 5182/560/09 40865/ENV/09, žalovaný 
zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 6. 4. 2009, sp. zn. S-JMK 
27615/2008 OŽP/Šk, č. j. JMK27615/2008, kterým krajský úřad povolil výrokem I. výjimku podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v relevantním znění (dále jen „zákon o ochraně 
přírody a krajiny“), zásah do biotopů deseti ohrožených druhů organismů v rámci stavby 5204 Pohořelice 
– Ivaň, části rychlostní silnice R52. Konkrétně krajský úřad povolil při realizaci stavby (výrok I. bod 1.) 
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje vyjmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů a dále 
(výrok I. bod 2.) přemísťovat vývojová stádia nebo užívaná sídla některých těchto druhů; k tomu stanovil 
podmínky, včetně toho, že uložil žadateli [tj. nynější osobě zúčastněné na řízení ad b)] při technickém 
řešení požadovaných opatření respektovat návrhy ochranných opatření Biologického průzkumu (HBH 
Projekt, leden 2008); výrokem II. krajský úřad nepovolil sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat sídla 
užívaná kormoránem velkým a vlaštovkou obecnou. 
(…) 
Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti. V dané věci je přitom 
klíčové ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 30. 11. 2009. Dle 
odstavce 1 tohoto ustanovení mohl výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů 
rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, § 50 a § 51 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán 
ochrany přírody. Dle § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo 
usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná 
sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo 
výměny. Podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 30. 11. 
2009, přitom bylo možné danou výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů udělit také  
v zájmu stavby dálnice a rychlostní silnice. Dle § 56 odst. 3 cit. zákona konečně bylo možné výjimku 
„udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného druhu bude udržena  
v příznivém stavu z hlediska ochrany“. Lze souhlasit se stěžovatelem, že pro udělení výjimky bylo třeba 
kumulativně splnit všechny uvedené podmínky. 
Argumentace v kasační stížnosti se soustředí na otázku, jakým způsobem se správní orgány a městský 
soud vypořádaly s podmínkou výrazné převahy (a tudíž samozřejmě i existence) veřejného zájmu na 
stavbě rychlostní silnice R52 v daném úseku nad zájmem ochrany přírody v této lokalitě. 
Dle stěžovatele se správní orgány s touto otázkou vypořádaly nedostatečně a nesprávně a podobného 
pochybení se měl dopustit i městský soud. Tuto argumentaci stěžovatel rozvíjel na pozadí trvalého 
zpochybňování výše zmiňovaných dokumentů, jimž stěžovatel přisuzoval politickou povahu, z hlediska 
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jejich relevance pro hodnocení existence a výrazné převahy veřejného zájmu na stavbě rychlostní silnice 
R52 v daném úseku. 
K tomu Nejvyšší správní soud v návaznosti na odůvodnění rozsudku městského soudu především uvádí, že 
nelze převzít paušalizující, dle níž „politická“ povaha určitého dokumentu má za následek jeho 
diskvalifikaci jakožto smysluplného podkladu pro rozhodování správního orgánu. Stěžovatel se snaží 
navodit dojem, že takový dokument je již proto, že má podle názoru stěžovatele „politickou“ povahu, 
něčím neobjektivním či, jak již uvedl městský soud, svévolným a není s to svědčit o existenci určitého 
veřejného zájmu; takový přístup by mj. mohl vést k tomu, že prosté „onálepkování“ určitého dokumentu či 
právního aktu jakožto „politického“ by jej vyřadilo z racionálního hodnocení při rozhodování správních 
orgánů. 
Zdejší soud tak souhlasí s názorem městského soudu, že skutečnost, že ÚP VÚC Břeclavska označil 
rychlostní silnici R52 za veřejně prospěšnou stavbu, sama o sobě nevede k závěru o výrazné převaze 
veřejného zájmu na výstavbě příslušného úseku této komunikace nad zájmem ochrany přírody, je však 
důležitým argumentem při posuzování této otázky. Rovněž je třeba souhlasit s městským soudem, že ani 
usnesení vlády ze dne 9. 6. 2008, mezivládní dohoda č. 40/2009 Sb. m. s., ani ÚP VÚC Břeclavska či 
stanoviska SEA a EIA by samy o sobě nemusely nutně vést k závěru o výrazné převaze veřejného zájmu na 
výstavbě rychlostní silnice v předmětném úseku nad veřejným zájmem na ochraně přírody v míře, v jaké 
bude touto stavbou v předmětné lokalitě dotčen, nicméně o této výrazné převaze veřejného zájmu 
vypovídá souhrnné hodnocení těchto zmiňovaných dokumentů na straně jedné a nízká míra dotčení 
chráněných druhů živočichů, resp. jejich biotopů za podmínky provedení nařízených kompenzačních a 
ochranných opatření na straně druhé. 
Tento „syntetický“ pohled na danou problematiku však stěžovatel bezdůvodně odmítá. Podobně 
stěžovatel odmítá nahlížet komplexně na rozsudek městského soudu, když v kasační stížnosti namítá, že 
není zřejmé, jaká část odůvodnění se vztahuje k žalobnímu tvrzení o absenci veřejného zájmu na stavbě 
R52 a jaká část k žalobnímu tvrzení o nedostatku výrazné převahy tohoto zájmu nad zájmy ochrany 
přírody. Ve skutečnosti se však, jak již Nejvyšší správní soud uvedl, jedná o otázku jedinou, přičemž  
z rozhodnutí správních orgánů i z rozsudku městského soudu je zřejmé, že správní orgány i městský soud 
tyto otázky zvažovaly ve vzájemných souvislostech. Pokud dospěly na základě předložených podkladů  
k závěru, že veřejný zájem na stavbě R52 je dostatečně intenzivní, aby převládl nad veřejným zájmem na 
ochraně přírody v míře, v jaké má být danou stavbou dotčen, pak logicky tak mohly učinit pouze v rámci 
zjištění, že tu takový veřejný zájem v prvé řadě existuje. Nejvyšší správní soud shledal rozhodnutí správních 
orgánů i městského soudu v daném ohledu plně přezkoumatelnými. 
Jak již obdobně stěžovateli vysvětlil městský soud, nelze z úvah o veřejném zájmu vyloučit politickou vůli, 
která zde byla představována na vládní úrovni zejména příslušným usnesením vlády ze dne 9. 6. 2008, 
případně, a to dokonce na úrovni mezistátní, mezivládní dohodou č. 40/2009 Sb. m. s. Správně k této 
otázce městský soud upozornil na to, že rovněž vláda jakožto orgán moci výkonné reprezentuje veřejnost 
a v jejím rozhodování se odrážejí zájmy veřejnosti. V reakci na argumentaci stěžovatele lze snad v tomto 
směru doplnit, že existence či intenzita veřejného zájmu je mnohdy otázkou právě navýsost politickou, 
kterou nelze od „politiky“ zcela oddělit, jak se toho stěžovatel v jistém smyslu domáhá. V daném ohledu je 
možné poznamenat, že i veřejný zájem na ochraně přírody je koneckonců ve své zákonné podobě výrazem 
politické vůle demokraticky zvoleného zákonodárce reprezentujícího veřejnost. 
Na druhou stranu je ovšem zřejmé, že mezi výsledky politické činnosti a pojem veřejného zájmu nelze bez 
dalšího klást rovnítko. Tak ovšem nečinily ani správní orgány ani městský soud. Žalovaný i městský soud 
hodnotili význam mezivládní dohody a usnesení vlády společně s dalšími zmiňovanými dokumenty. Navíc 
rozhodně nelze souhlasit se stěžovatelem, pokud má za to, že dané usnesení vlády či mezivládní dohoda 
č. 40/2009 Sb. m. s. jsou výlučně „politickými“ dokumenty bez jakéhokoli právního významu. Je pravdou, 
že usnesení vlády není obecně závazným právním předpisem a v daném případě ani individuálním 
správním aktem, nicméně vzhledem k tomu, že jako správní orgán prvního stupně v této věci rozhodoval 
krajský úřad, a to v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti tohoto územního samosprávného 
celku, sluší se připomenout, že podle § 30 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), se při 
výkonu přenesené působnosti orgány kraje řídí mj. usneseními vlády, která nemohou, jak uvádí dané 
ustanovení, ukládat orgánům kraje povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem, mohou však být 
nepochybně relevantním vodítkem při určení toho, zda je v dané věci dán příslušný veřejný zájem a jakou 
má intenzitu. Obdobná vázanost žalovaného jakožto ústředního orgánu státní správy usneseními vlády 
vyplývá z § 21 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, v relevantním znění.  
Rovněž je pravdou, že mezivládní dohoda č. 40/2009 Sb. m. s. nepatří mezi tzv. prezidentské smlouvy, jak 
jsou nepřesně označovány mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, k jejichž ratifikaci dal souhlas 
Parlament, a které, pokud jsou řádně vyhlášeny, jsou součástí vnitrostátního právního řádu a mají  
v případě rozporu přednost před zákonem. Ovšem i mezivládní dohoda č. 40/2009 Sb. m. s. je 
plnohodnotnou mezinárodní smlouvu z hlediska mezinárodního práva, která zavazuje ČR navenek, tedy 
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zejména, vzhledem k tomu, že jde o smlouvu dvoustrannou, ve vztahu k Rakouské republice, a jakkoli 
tedy není sama o sobě v řízeních před českými správními orgány či soudy přímo aplikovatelným 
pramenem práva, může nepochybně, a to i s ohledem na ústavní imperativ vyjádřený v čl. 1 odst. 2 
Ústavy, podle něhož ČR dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva, opět sloužit 
správním orgánům i soudům jako vodítko, zda je v dané věci dán veřejný zájem na realizaci stavby a jaká 
je jeho intenzita. V tomto ohledu jistě není bez významu, že uvedená smlouva zavazuje obě strany propojit 
rychlostní silnici R52 na území České republiky a dálnici A5 na území Rakouské republiky na česko-
rakouských státních hranicích právě mezi městy Mikulov a Drasenhofen, a nikoliv zajistit dálniční spojení 
mezi Brnem a Vídní jiným způsobem, např. za pomoci stávající dálnice D2 a dříve zvažované rychlostní 
komunikace R55 s přechodem státní hranice u Břeclavi, jak prosazoval stěžovatel. Jinými slovy, pokud se 
stěžovatel dovolával toho, aby správní orgány rovněž v předmětném řízení podrobně zhodnotily veškeré 
možné výhody a nevýhody jednotlivých alternativ kapacitního silničního spojení Brna a Vídně z hlediska 
dopravního, ekonomického i ekologického na území ČR, měl vzít úvahu rovněž obdobnou výhodnost či 
nevýhodnost těchto variant na území Rakouska, která nemusí být nutně shodná, včetně toho, zda, 
případně v jaké míře a na jaké politické či právní úrovni je rakouská strana ochotna vůbec uvažovat o jiné 
variantě, než je ta, která byla potvrzena zmiňovanou bilaterální dohodou.  
Pokud jde o ÚP VÚC Břeclavska a stanoviska SEA a EIA, Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s městským 
soudem, že územní plán velkého územního celku měl, obdobně jako současné druhy územně plánovací 
dokumentace, jistě svou dimenzi politickou, neboť jeho zadání, stejně jako jeho konečné znění 
schvalovalo zastupitelstvo daného kraje. Na straně druhé měl zcela zásadní dimenzi odbornou, neboť byl 
pořizován příslušnými orgány územního plánování v přenesené působnosti a při respektování odborných 
požadavků, které na jeho obsah kladl zákon. Podklady výlučně odbornými, které byly zvažovány jak 
žalovaným, tak městský soudem, jsou pak stanoviska SEA a EIA. Nejvyšší správní soud pak v souvislosti 
s nimi nesouhlasí s tvrzením stěžovatele, že hodnocení záměru dané stavby dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí se otázkami veřejného zájmu na realizaci této stavby vůbec nezabývá. 
V této souvislosti lze odkázat např. na § 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dle něhož se 
posuzují „vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, 
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a 
kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti“. 
Pokud by případně zjištěné negativní vlivy stavby rychlostní silnice R52 na tyto různé složky životního 
prostředí, včetně živé i neživé přírody, nebyly v rámci procesu EIA v konečném důsledku hodnoceny 
přinejmenším s vědomím veřejného zájmu na realizaci této stavby, jen stěží by mohlo být výsledkem 
tohoto procesu již zmiňované souhlasné stanovisko žalovaného ze dne 13. 5. 2005, č. j. 4061/OPVI/05,  
k jedné z předložených variant trasy silnice R52. 
Lze jistě souhlasit s názorem stěžovatele, že získání souhlasného stanovisko EIA samo o sobě nutně 
neznamená, že zájem na realizaci daného záměru výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Na 
druhou stranu, jak již bylo popsáno, žalovaný i městský soud na věc nahlíželi v souvislosti s dalšími 
zmíněnými podklady a právě jejich souhrnné hodnocení je vedlo k závěru o výrazné převaze zájmu na 
realizaci stavby rychlostní silnice R52 nad zájmem ochrany přírody v míře, v jaké má být realizací této 
stavby v uvedeném úseku dotčen. 
V souvislosti s tím je třeba poukázat na to, že krajský úřad skutečně ve svém rozhodnutí u každého  
z dotčených zvláště chráněných druhů (rodů) živočichů popsal, jaké je jejich rozšíření, jak budou stavbou 
dotčeny jejich biotopy i tyto druhy (rody) samotné. I na základě toho dospěl k závěru, že deklarovaný 
veřejný záměr na výstavbě rychlostní komunikace v předmětném úseku výrazně převažuje nad zájmem 
ochrany přírody. Dané hodnocení převzal následně žalovaný a vypořádal se s ním i městský soud. 
Argumentace stěžovatele, dle níž údajně malý vliv záměru na dotčené biotopy nemůže zakládat výraznou 
převahu veřejného zájmu, neboť se jedná o další (odlišnou) podmínku dle § 56 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, kterou musí žadatel o výjimku kumulativně splnit, je přitom vnitřně rozporná. Zároveň totiž 
stěžovatel uvádí, že by měl být vzájemný poměr mezi veřejným zájmem na realizaci záměru a zájmem 
ochrany přírody zjišťován tak, že by se v jednotlivých případech měla zkoumat mj. „vzácnost“ daných 
chráněných druhů na území ČR a v daném regionu, míra jejich dotčení apod. K tomu Nejvyšší správní soud 
dodává, že souhlasí s žalovaným (a koneckonců i se stěžovatelem) v tom ohledu, že skutečnost, zda je 
dána výrazná převaha „jiného“ veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody, samozřejmě závisí rovněž 
na míře dotčení zvláště chráněných živočichů a rostlin danou stavbou a na tom, o jak ohrožené druhy se 
jedná. Na jednu stranu tak je udržení populace dotčeného druhu v příznivém stavu z hlediska ochrany 
další samostatnou podmínkou pro povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, na straně 
druhé však není důvod vyloučit z poměřování jednotlivých konkurujících si veřejných zájmů právě intenzitu 
dotčení veřejného zájmu na ochraně přírody, tj. konkrétně intenzitu dotčení příslušných zvláště 
chráněných druhů a jejich biotopů. Zdejší soud se s odkazem na již uvedené domnívá, že správní orgány 
v podstatě postupovaly právě tak, jak v kasační stížnosti stěžovatel požadoval, nemůže jim tedy tento 
postup zároveň vytýkat. 
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Pokud se pak týká jednotlivých podkladů, ze kterých správní orgány vycházely při poměřování 
konkurujících si veřejných zájmů a z nichž následně vyšel i městský soud, upozornil stěžovatel na to, že ÚP 
VÚC Břeclavska byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2009, č. j. 3 Ao 1/2007 
– 210, www.nssoud.cz, stěžovatel rovněž zmínil, že ZÚR Jihomoravského kraje byly následně zrušeny výše 
uvedeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 – 526. K tomu 
městský soud srozumitelně a přezkoumatelným způsobem, s odkazem na příslušnou judikaturu, uvedl, že 
dle § 75 odst. 1 s. ř. s. soud při přezkoumání správního rozhodnutí vychází ze skutkového a právního 
stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, a nemůže zrušit rozhodnutí o výjimce dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny jen proto, že po právní moci tohoto rozhodnutí byly zrušeny ÚP VÚC 
Břeclavska, resp. ZÚR Jihomoravského kraje, které jsou podkladem pro budování silniční a dálniční sítě  
v dané lokalitě. 
Stížní námitka zpochybňující rozhodnutí žalovaného i městského soudu s ohledem na zrušení ÚP VÚC 
Břeclavska tak není důvodná. V tomto smyslu lze jen nad rámec věci připomenout, co již uvedl městský 
soud, totiž že ÚP VÚC Břeclavska byl zrušen kvůli procesnímu pochybení a samotná existence zrušujícího 
rozsudku zdejšího soudu ještě neznamená, že při územním plánování byla zvolena „nevhodná“ trasa a že 
nemůže obstát jakýkoli dokument či správní akt, který s danou trasou R52 pracuje. Rovněž žalovaný ve 
svém vyjádření ke kasační stížnosti v souvislosti s R52 odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 – 526, který uvádí: „Výběr zvolené varianty podle soudu obstojí také 
z toho důvodu, že pozitiva varianty „Základní ŘSD“ zřetelně vyplývají také z tabulky obsažené na straně 53 
odůvodnění ZÚR, v níž je pojednáno o kritériích a podmínkách pro hodnocení variant záměru. Výhodnost 
zvolené varianty vyplývá mj. z hodnocení kritérií „Poloha koridoru ve vztahu k rozvojové ose N-OS3 
Vídeňské“ a „Minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny“. Co se týče polohy koridoru, ve zvolené 
variantě „Základní ŘSD“ je dopravní koridor veden ve stopě stávající silnice I/52 a vytváří páteřní 
komunikační osu rozvojové a již existující urbanizační osy. Umožňuje dále dosažení synergického efektu 
především pro posílení socioekonomických podmínek dotčeného území. Oproti tomu varianta 
„Alternativní západní“ zásadním způsobem oslabuje významný potenciál rozvojové osy; způsobuje také 
vysoké riziko fragmentace krajiny. Naopak zvolená varianta respektuje stávající stopu již existující 
dopravní cesty. Podle soudu je tedy odůvodnění výběru varianty v ZÚR nutné interpretovat v kontextu  
s textovou částí tabulky na straně 53 odůvodnění ZÚR, z níž vyplývají další výhody zvolené varianty. Soud 
doplňuje, že odůvodnění výběru zvolené varianty na straně 54 odůvodnění ZÚR je naprosto dostačující, 
neboť konkrétní důvody a východiska výběru varianty vyplývají z dalších částí odůvodnění ZÚR, zejména  
z tabulky na straně 53, která zajišťuje lepší přehlednost o pozitivních a negativních stránkách 
posuzovaných variant. Na ZÚR a rovněž na text jejich odůvodnění je nutno nahlížet odlišnou optikou než 
na běžné správní rozhodnutí (tj. individuální správní akt určený především účastníkovi řízení). Je nezbytné 
vycházet z předpokladu, že ZÚR představují strategický dokument územního plánování, který není 
koncipován primárně pro laiky. V tomto směru tedy soud uzavírá, že výběr zmíněné varianty je zcela 
vyhovujícím způsobem odůvodněn; námitka je proto nedůvodná.“ 
Správní orgány tedy důvodně vycházely z (v té době) dané trasy rychlostní silnice R52 v předmětném 
úseku, přičemž úspěšná nemůže být ani argumentační linie, v jejímž rámci stěžovatel již ve správním 
řízení s odkazem na jím předložené podklady a studie žádal, aby správní orgány v řízení dle § 56 zákona  
o ochraně přírody a krajiny zkoumaly jiné varianty silničního spojení mezi Českou republikou a 
Rakouskem. Stěžovatel se totiž ve správním řízení domáhal zhodnocení možnosti povolit výjimku dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně posouzení různých socio-ekonomických a jiných hledisek, 
primárně v souvislosti s jím navrhovanými alternativními trasami příslušného dopravního spojení. Jak 
městský soud správně uvedl, v řízení dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny již není prostor pro 
zkoumání jiných variant trasy, neboť námitky ve vztahu k výsledkům procesu SEA lze uplatňovat  
v průběhu územního plánování, případně v návrhu na zrušení příslušné územně plánovací dokumentace; 
námitky ve vztahu k výsledkům procesu EIA pak mají své místo v územním řízení, resp. v žalobě proti 
vydanému územnímu rozhodnutí. Městský soud rovněž odkázal na judikaturu zdejšího soudu, která danou 
otázku výslovně řeší. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323, 
k dispozici na www.nssoud.cz, v tomto ohledu (byť ve vztahu k dálnici D8) uvádí: „Stanovení konkrétní 
trasy dálnice D8 bylo předmětem územního řízení. Její posouzení ze strany správních orgánů mohlo být 
přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti územnímu rozhodnutí. Přesně tímto způsobem 
ostatně žalobce postupoval, uplatnil námitky proti procesu SEA a stanovisku EIA v územním řízení a 
žalobě proti územnímu rozhodnutí. Porovnáváním několika možných variant či koridorů dálnice se má 
odehrávat před vydáním stanoviska SEA; po jeho vydání, jehož obsahem je doporučení či výběr jedné  
z několika možností, se pak pracuje s vybranou variantou. Stanovisko EIA je v prvé řadě podkladem pro 
územní řízení, v něm se také rozhoduje o umístění stavby na přesně určené pozemky (§ 4 odst. 1 písm. c/ 
vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, shodně § 9 odst. 1 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření). 
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Stanovení konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem územního řízení a její posouzení ze strany 
správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti územnímu 
rozhodnutí. Lze tedy uzavřít, že v řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. se nelze 
vracet k procesu EIA (SEA).“ Tímto rozsudkem ostatně zdejší soud zrušil rozsudek Městského soudu 
v Praze ze dne 29. 5. 2009, č. j. 7 Ca 162/2008 – 173, který do značné míry vycházel z rozsudku téhož 
soudu ze dne 12. 1. 2009, č. j. 7 Ca 99/2006 – 65, jehož se stěžovatel dovolával v žalobě. 
Na posuzovanou věc lze přiměřeně vztáhnout rovněž závěry (byť vyslovené ve vztahu k § 43 zákona  
o ochraně přírody a krajiny), v městským soudem rovněž citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu 
ze dne 20. 5. 2009, č. j. 1 As 111/2008 – 363, dle něhož „nemají žalobci pravdu v tom, že zhodnotit, zda 
veřejný zájem na výstavbě dálnice výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody ve smyslu § 26 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., není možné bez současného porovnávání několika možných variant či koridorů 
dálnice. Toto srovnávání se má odehrávat před vydáním stanoviska SEA; po vydání stanoviska SEA, jehož 
obsahem je doporučení či výběr jedné z několika možností, se pak pracuje již jen s jednou variantou (resp. 
zde se dvěma variantami téhož koridoru), a na tom není nic závadného. (Stanovisko SEA by pochopitelně 
mělo být vydáno v souladu se zákonem, což zahrnuje i respektování práv veřejnosti, a výtku v tomto 
směru krajský soud dosud nevyvrátil). Ve fázi poměřování dvou zmíněných veřejných zájmů se již 
nezvažuje, jaká z variant dálnice by byla – v souhrnu nejrůznějších hledisek – nejvhodnější, neboť toto 
srovnávání již proběhlo; posuzuje se už jen to, zda by měl standardně vyžadovaný zájem na ochraně 
přírody ve zvláště chráněných územích ustoupit konkrétní variantě dálnice (která už v předchozí fázi prošla 
„předvýběrem“ z více variant)“. 
Argumentace stěžovatele se ovšem soustředila především na jiné varianty dopravního spojení České 
republiky a Rakouska (Brna a Vídně), přičemž stěžovatel preferoval obchvat Břeclavi jakožto součásti 
rychlostní silnice R55. Za takové situace lze plně akceptovat závěr městského soudu, dle něhož není 
nutné, aby správní orgán jednotlivě reagoval na každý z předložených podkladů, pokud dá najevo, že  
v tomto druhu řízení není možné zvažovat dopravní řešení v jiných trasách a hodnotit jejich výhodnost  
z různých hledisek, a tento svůj postoj zdůvodní. Tyto závěry tedy zdejší soud přijímá s tím, že, jak bylo 
zmíněno, v řízení dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny již nebyl dán prostor pro zvažování jiných 
variant uvedeného dopravního spojení. Na tom nic nemění ani podmínka uvedená v § 56 odst. 3 zákona  
o ochraně přírody a krajiny spočívající v neexistenci jiného uspokojivého řešení. Tím měl zákonodárce na 
mysli řešení (včetně konkrétních opatření k minimalizaci zásahů dotčení zvláště chráněných druhů), které 
je v době rozhodování správních orgánů skutečně reálné, nikoliv takové, které již bylo v předcházejících 
zmiňovaných procesech jakožto možná alternativa posuzovaného záměru vyloučeno. 
Zdejší soud tedy dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
 
 
 

  
294 

 
I. Nerespektování zákazu kácení dřevin 
II. Oznámení kácení dřevin 
III. Materiální stránka správního deliktu (materiální korektiv) 
 
k ustanovení § 8 odst. 2, § 66, § 88 odst. 2 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů 
k čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené pod č. 209/1992 Sb. 
k ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Vzhledem k tomu, že žalobce byl oprávněn postupovat podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, chyběla nezbytná podmínka pro vydání rozhodnutí podle § 66 
tohoto zákona, kterou je hrozba nedovolených změn chráněných částí přírody. 
 
II. Za daných specifických okolností tohoto konkrétního případu nebude možné zcela trvat na 
přísné aplikaci zásady, že správní soudy při přezkoumání rozhodnutí vychází ze skutkového a 
právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Pokud by 
totiž Nejvyšší správní soud byl opačného názoru, musel by tehdy podanou kasační stížnost 
zamítnout. Na tomto svém závěru Nejvyšší správní soud stále trvá, neboť i sám Nejvyšší správní 
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soud je v řízení o opakované kasační stížnosti vázán právním názorem, který sám v téže věci 
vyslovil v předchozím zrušujícím rozsudku. 
 
III. Rozhodovaná věc je v mnoha ohledech specifická, přičemž právě tato specifika jsou 
důvodem, proč byly v projednávané věci shledány závažné důvody pro prolomení – jinak pro 
správní soudnictví v principu zcela nezbytné – zásady obsažené v § 75 odst. 1 s. ř. s., podle níž 
vychází soud při přezkoumání rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 
rozhodování správního orgánu. 
 
IV. Z uvedeného (čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva) plyne požadavek, aby soud ve věcech správního trestání 
mohl provádět dokazování a zjišťovat skutkový stav ke dni svého rozhodování, tedy aby mohl 
vzít (k návrhu žalobce) v úvahu i skutečnosti, které nastaly po právní moci přezkoumávaného 
správního rozhodnutí, zejména jde-li o skutečnosti obracející pohled na trestnost jednání 
pachatele správního deliktu. 
 
V. Za takové situace vzhledem k pasivitě příslušného orgánu ochrany přírody marným uplynutím 
lhůty podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vzniklo žalobci oprávnění k pokácení 
předmětných stromů. 
 
VI. V okamžiku, kdy správní orgán zůstane nečinný, přičemž v důsledku této nečinnosti 
oznamovateli vzniká určité oprávnění, je za tento následek odpovědný právě správní orgán a 
nelze jeho případné pochybení přičítat k tíži oznamovateli, a zpochybňovat tím snad účinnost 
jeho oprávnění.  
 
VII. Oznamovatel již nemá povinnost si dodatečně ověřovat, zda souhlas (zde konkludentní), 
kterým mu orgán veřejné moci založil nějaké subjektivní právo (zde právo kácení stromů), byl 
vydán v souladu se zákonem a prováděcími předpisy. Naopak je zcela legitimní, spoléhá-li tato 
osoba na to, že akt, vydaný orgánem veřejné moci, resp. ze zákona vzniklý v důsledku nečinnosti 
orgánu veřejné moci v její prospěch, v souladu s právními předpisy je. 
 
VIII. Obecně lze uvést, že trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost 
trestných činů. I u správních deliktů tudíž platí, že pro trestnost jednání musí být naplněny jak 
formální znaky správního deliktu, tak i materiální stránka správního deliktu, kterým je určitý 
stupeň společenské nebezpečnosti (škodlivosti). 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2015, čj. 5 As 52/2013 - 20) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Rozhodnutím ze dne 19. 2. 2008, č. j. ČIŽP/OOP/SR01/0708611.006/RTM, uložila Česká inspekce 
životního prostředí žalobci pokutu ve výši 1 500 000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o ochraně přírody a krajiny“), spočívající v nerespektování zákazu vykácet bez povolení ke kácení 
vydaného příslušným orgánem ochrany přírody 15 kusů lip na nádvoří před bazilikou sv. Markéty v areálu 
Břevnovského kláštera. Tento zákaz byl stanoven v rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 
20. 7. 2007, č. j. 10/OOP/0708611.29/07/RJJ. Odvolání žalobce žalovaný rozhodnutím ze dne 1. 7. 
2008, č. j. 500/654/503 21/08, zamítl a rozhodnutí České inspekce životního prostředí potvrdil. 
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce u Městského soudu v Praze žalobu, který ji jako nedůvodnou 
zamítl. Tento rozsudek posléze ke kasační stížnosti žalobce rozsudkem ze dne 31. 8. 2012, č. j. 5 As 
83/2011 - 273, Nejvyšší správní soud zrušil a věc městskému soudu vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší 
správní soud v tomto rozsudku odkázal na souběžně vydaný rozsudek ze dne 31. 8. 2012, č. j. 5 As 
53/2011 - 109, ve kterém se zabýval zákonností rozhodnutí správních orgánů o uložení zákazu kácení 
vydaných podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jako důvodnou uznal námitku, podle níž byl 
žalobce v daném případě oprávněn postupovat podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a 
vzhledem k tomu, že Česká inspekce životního prostředí nezakázala žalobci bez dalšího pokácení všech 
nebo některých dosavadních stromů z toho důvodu, že by takové kácení bylo v rozporu se zákonnými 
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požadavky na ochranu dřevin, ale podmínila toto pokácení vydáním povolení podle § 8 odst. 1 zákona  
o ochraně přírody a krajiny, shledal Nejvyšší správní soud toto rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí vydané podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny, stejně jako následné odvolací rozhodnutí 
žalovaného, nezákonnými a zrušil obě tato rozhodnutí. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud 
konstatoval, že v dalším řízení městský soud zváží, zda skutečnost, že žalobce sice nerespektoval tehdy 
mu pravomocně uložený zákaz pokácení předmětných stromů bez příslušného povolení orgánu ochrany 
přírody, ale že toto správní rozhodnutí o uložení zákazu kácení bylo následně Nejvyšším správním soudem 
shledáno nezákonným a zrušeno, má nějaký vliv na dosavadní závěr o tom, že žalobce spáchal správní 
delikt podle § 88 odst. 2 písm. j) zákona o ochraně přírody a krajiny, případně zváží (za předpokladu 
dodatečného uplatnění odpovídajícího návrhu), zda není důvod k moderaci sankce. 
Městský soud v dalším řízení rozsudkem ze dne 27. 3. 2013, č. j. 9 A 166/2012 – 301, rozhodnutí 
žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V tomto rozsudku městský soud uvedl, že poté, co byla 
zrušena rozhodnutí zakazující kácení lip bez povolení ke kácení vydaného příslušným orgánem ochrany 
přírody, je soud oprávněn nově posoudit jednání žalobce; není tedy vázán zakazujícím rozhodnutím a ani 
rozsudkem, který toto zakazující rozhodnutí posoudil jako zákonné. Za této situace městský soud dospěl  
k závěru, že jestliže žalobce sice nedodržel zákaz činnosti, avšak tento zákaz byl později shledán 
nezákonným a jednání žalobce bylo shledáno oprávněným, nelze při posouzení žalobcova jednání 
vycházet pouze z formálních znaků správního deliktu, ale je třeba přihlédnout i k podmínce materiální a 
posoudit nebezpečnost žalobcova jednání, které je, s ohledem na závěr o oprávněnosti žalobce pokácet 
lípy pouze na základě ohlášení, velmi nízké. 
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. Namítl, že se městský soud neřídil 
právním názorem, kterým jej zavázal Nejvyšší správní soud, a že jeho závěry jsou nezákonné. Stěžovatel 
trvá na tom, že všechny znaky skutkové podstaty správního deliktu podle § 88 odst. 2 písm. j) zákona  
o ochraně přírody a krajiny byly naplněny. Zákaz činnosti byl v době, kdy se žalobce dopustil protiprávního 
jednání, vysloven pravomocným rozhodnutím, na které bylo třeba hledět jako na bezvadné do doby, než 
bude úředně prokázán opak. Tuto zásadu tzv. presumpce správnosti správního rozhodnutí potvrdil i 
Nejvyšší správní soud například v rozsudku ze dne 4. 2. 2009, č. j. 1 As 79/2008 - 128, ve kterém mj. 
uvedl, že zrušení správního aktu má účinky toliko ex nunc. Jestliže správní soudy rozhodnutí správních 
orgánů přezkoumávají podle právního a skutkového stavu, který tu byl v době rozhodování správního 
orgánu, je třeba vycházet z toho, že v této době existovalo pravomocné rozhodnutí o zákazu činnosti a 
žalobce tedy vědomě postupoval v rozporu s ním, čímž se dopustil protiprávního jednání. Takové jednání 
podle stěžovatele nelze bagatelizovat způsobem, jak to činí městský soud, který existenci rozhodnutí  
o zákazu činnosti nepřikládá žádnou váhu. Stěžovatel dále namítá, že pro posuzovanou věc je 
nevýznamné, že žalobce byl oprávněn postupovat podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
neboť orgán ochrany přírody a krajiny je oprávněn podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny zakázat i 
činnost, ke které není třeba povolení. Byť takové rozhodnutí Česká inspekce životního prostředí řádně 
neodůvodnila, a toto odůvodnění nebylo možné doplnit dodatečně, a proto muselo být řízení zastaveno, 
nelze přehlédnout, že tento zákaz byl v rozhodné době stále platný. Stěžovatel dále uvádí, že objektem 
posuzovaného správního deliktu je zájem na dodržování administrativního pořádku, který byl jednáním 
žalobce citelně zasažen. Stěžovatel proto nesouhlasí se závěrem městského soudu a považuje jej za 
nepřezkoumatelný, a to v části, v níž městský soud uvádí, že zrušením rozhodnutí o zákazu činnosti došlo 
k přehodnocení podmínek pro pokácení lip, a tím ke konvalidaci jednání žalobce spočívajícím v pokácení 
lip. K tomu žalovaný uvádí, že zrušení zákazu činnosti má účinky ex nunc, a proto nemá vliv na posouzení 
deliktního jednání žalobce podle § 88 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny.  
Prvou otázkou, kterou se Nejvyšší správní soud musel zabývat, je otázka, zda městský soud respektoval 
právní názor, kterým jej Nejvyšší správní soud zavázal v předchozím rozsudku. 
Je to jednak první stěžovatelova námitka a také je to též jeden z důvodů, proč je třeba tuto kasační 
stížnost, která je v dané věci již v pořadí druhou kasační stížností (byť podaná jiným účastníkem řízení), 
považovat z hlediska § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. za kasační stížnost přípustnou. 
V předchozím rozsudku vydaném v této věci Nejvyšší správní soud v reakci na tehdejší kasační námitky 
mimo jiné uvedl, že v době, kdy městský soud rozhodoval poprvé, musel nutně vycházet z rozsudku téhož 
soudu o žalobě proti rozhodnutím správních orgánů týkajících se samotného zákazu pokácení lip 
(rozsudku ze dne 26. 11. 2010, č. j. 6 Ca 336/2007 - 47, kterým byla žaloba zamítnuta) a nemohl se tedy 
zabývat zákonností samotných rozhodnutí o uložení opatření podle § 66 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Nejvyšší správní soud ovšem dále uvedl, že jestliže městský soud v situaci, kdy proti shora 
uvedenému rozsudku byla podána kasační stížnost, své řízení nepřerušil, což byl postup přípustný, bylo 
nezbytné v nyní posuzované věci vzít v úvahu právě výsledek řízení o kasační stížnosti proti rozsudku 
městského soudu ze dne 26. 11. 2010, č. j. 6 Ca 336/2007 - 47. Tento rozsudek totiž Nejvyšší správní 
soud zrušil a zrušil též jak rozhodnutí České inspekce životního prostředí, tak i následné odvolací 
rozhodnutí žalovaného, která shledal být nezákonnými, protože vzhledem k tomu, že žalobce byl oprávněn 
postupovat podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, chyběla nezbytná podmínka pro vydání 
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rozhodnutí podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou je hrozba nedovolených změn 
chráněných částí přírody. Nejvyšší správní soud v návaznosti na tyto úvahy vedl městský soud tomu, aby 
se zabýval tím, zda v situaci, kdy žalobce sice nerespektoval tehdy mu pravomocně uložený zákaz 
pokácení předmětných stromů bez příslušného povolení orgánu ochrany přírody, avšak toto správní 
rozhodnutí o uložení zákazu kácení bylo následně Nejvyšším správním soudem shledáno nezákonným a 
zrušeno, mohou uvedené skutečnosti mít vliv na dosavadní závěr o tom, že žalobce spáchal správní delikt 
podle § 88 odst. 2 písm. j) zákona o ochraně přírody a krajiny, případně aby zvážil (za předpokladu 
dodatečného uplatnění odpovídajícího návrhu), zda není důvod k moderaci sankce. 
Již v rekapitulovaném rozsudku – byť spíše mezi řádky – tedy Nejvyšší správní soud naznačil, že za daných 
specifických okolností tohoto konkrétního případu nebude možné zcela trvat na přísné aplikaci zásady, že 
správní soudy při přezkoumání rozhodnutí vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 
rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Pokud by totiž byl opačného názoru, musel by tehdy 
podanou kasační stížnost zamítnout. Na tomto svém závěru Nejvyšší správní soud stále trvá, neboť i sám 
Nejvyšší správní soud je v řízení o opakované kasační stížnosti vázán právním názorem, který sám v téže 
věci vyslovil v předchozím zrušujícím rozsudku. Jestliže tedy městský soud ve svém rozsudku konstatoval, 
že ze závěrů, které Nejvyšší správní soud učinil ve zrušujícím rozsudku, plyne snaha nalézt spravedlivé 
řešení situace pro eliminaci postihu žalobce i pro případ oprávněnosti uložené pokuty za předchozích 
podmínek, které uložení pokuty odůvodňovaly, nelze toto jeho vyjádření považovat za nepřezkoumatelné, 
jak tvrdí stěžovatel, ale je třeba je kvitovat jako správné uchopením závěrů Nejvyššího správního soudu. 
Vzal-li následně městský soud při posuzování naplnění skutkové podstaty daného správní deliktu v úvahu 
skutečnost, že rozhodnutí, která ukládala zákaz pokácení předmětných stromů bez příslušného povolení 
orgánu ochrany přírody, byla posléze pro nezákonnost zrušena, respektoval beze zbytku právní názor, 
kterým byl ve smyslu § 110 odst. 4 s. ř. s. zavázán. Tato stížní námitka tudíž není důvodná. 
Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že rozhodovaná věc je v mnoha ohledech specifická, přičemž 
právě tato specifika jsou důvodem, proč byly v projednávané věci shledány závažné důvody pro prolomení 
– jinak pro správní soudnictví v principu zcela nezbytné – zásady obsažené v § 75 odst. 1 s. ř. s., podle níž 
vychází soud při přezkoumání rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování 
správního orgánu. Prvým specifikem je sama povaha rozhodované věci, která je věcí správního trestání 
(konkrétně správním deliktem), a proto náleží do okruhu věcí, na které dopadají požadavky plynoucí z čl. 6 
odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené pod č. 209/1992 Sb. (dále jen 
„Úmluva“). Pro tento okruh věcí čl. 6 ods.t 1 Úmluvy, respektive judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva (Le Compte proti Belgii, stížnost č. 7299/75) požaduje proces před nezávislým a nestranným 
soudem vybaveným tzv. plnou jurisdikcí. Takový soud musí být oprávněn: 1) provádět dokazování (ve 
věcech správního trestání ke zjištění skutkového stavu ke dni rozhodnutí soudu, ve věcech ostatních 
postačí ke dni rozhodnutí správního orgánu), 2) hodnotit nezávisle na správním orgánu skutkový stav, ať 
již zjištěný dostatečným způsobem správním orgánem či doplněný soudem, 3) vázat správní orgán při 
zrušení jeho rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení nejen názorem na otázky právní, ale také na otázky 
skutkové (tedy vlastním hodnocením skutkového stavu), 4) ve věcech správního trestání změnit 
rozhodnutí (k tomu více Mazanec M. in: Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1978). Z uvedeného tudíž plyne požadavek, aby soud ve věcech 
správního trestání mohl provádět dokazování a zjišťovat skutkový stav ke dni svého rozhodování, tedy aby 
mohl vzít (k návrhu žalobce) v úvahu i skutečnosti, které nastaly po právní moci přezkoumávaného 
správního rozhodnutí, zejména jde-li o skutečnosti obracející pohled na trestnost jednání pachatele 
správního deliktu. 
V právním řádu lze přitom nalézt i jiné případy, kdy je pro rozhodnutí o správním deliktu na rozdíl od jiných 
správních rozhodnutí počítáno s odlišným režimem. Jako příklad lze uvést právní úpravu následků zrušení 
opatření obecné povahy plynoucí z § 101d odst. 3 a 4 s. ř. s., kdy obecně platí, že i přes zrušení opatření 
obecné povahy nebo jeho části zůstávají práva povinnosti z právních vztahů vzniklé před tímto zrušením 
nedotčena. Výjimka je však stanovena pro případy, kdy bylo na základě zrušeného opatření obecné 
povahy pravomocně rozhodnuto o správním deliktu. V tomto případě je zrušení opatření obecné povahy 
výslovně označeno za důvod obnovy řízení (za předpokladu, že dané rozhodnutí nebylo dosud vykonáno). 
Ostatně, pokud již byl zmíněn institut obnovy řízení, nelze přehlédnout, že i v dané věci by obnova řízení 
(za předpokladu včas podaného návrhu) měla též své místo, neboť řízení před správním orgánem 
ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže bylo zrušeno či 
změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud 
toto zrušující nebo měnící rozhodnutí může odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem 
rozhodování [§ 100 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“)]. O tom, že zrušení rozhodnutí o uložení zákazu kácení vydaného podle § 66 
zákona o ochraně přírody a krajiny z důvodů již výše uvedených a následné zastavení tohoto řízení,  
v situaci, kdy existence takového rozhodnutí je základem skutkové podstaty správního deliktu podle § 88 
odst. 2 písm. j) zákona o ochraně přírody a krajiny, má potenciál odůvodnit jiné řešení otázky, a to 
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minimálně v části týkající se výše uložené sankce, není sporu, respektive tento vliv v kasační stížnosti 
připouští i sám stěžovatel, který sice brojí proti tomu, že by zrušení rozhodnutí o uložení zákazu kácení 
mělo mít vliv na úvahu o trestnosti jednání žalobce, avšak vlivu tohoto rozhodnutí na výši sankce si je 
vědom. I tento dílčí vliv přitom pro naplnění zákonných podmínek pro povolení obnovy řízení postačí a za 
takové situace existuje na obnovení řízení právní nárok. I tato skutečnost může být podpůrným 
argumentem pro hledání spravedlivého řešení souzené věci. 
Omezení dosahu zásady plynoucí z § 75 odst. 1 s. ř. s. svědčí krom shora uvedených (spíše právních) 
důvodů i důvody skutkové. Z předloženého soudního a správního spisu a rozhodnutí, která ve věci byla 
dosud vydána, plyne několik podstatných skutečností. Předně je zřejmé, že žalobce v konečném důsledku 
dostál všem požadavkům, které na uskutečnění jeho záměru kladly příslušné právní předpisy. Již  
v předchozích rozsudcích (zejména v rozsudku ze dne 31. 8. 2012, č. j. 5 As 53/2011 - 109) bylo 
vysvětleno, že k pokácení předmětné lipové aleje bylo ze strany žalobce nutné získat kladné rozhodnutí 
orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a též výslovný či 
konkludentní souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení stromů podle § 8 odst. 2 zákona  
o ochraně přírody a krajiny. 
Oba tyto akty žalobce získal. Rozhodnutí podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči vydal 
Magistrát hl. m. Prahy dne 28. 4. 2006 pod č. j. MHMP 67032/2006/Síb. Oznámení podle § 8 odst. 2 
zákona o ochrany přírody a krajiny žalobce učinil dne 10. 5. 2006 u Úřadu městské části Praha 6, který je 
příslušným orgánem ochrany přírody, a byť toto oznámení neobsahovalo veškeré náležitosti, které 
vyžaduje § 8 odst. 3 a 4 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, je třeba vycházet 
z toho, že Úřad městské části Praha 6 na toto oznámení v zákonné lhůtě 15 dnů (§ 8 odst. 2 zákona  
o ochraně přírody a krajiny) nijak nereagoval a nevyzval stěžovatele podle § 37 odst. 3 ve spojení s § 154 
a § 158 odst. 1 správního řádu k odstranění vad daného podání, tedy k doplnění jeho obligatorních 
náležitostí. Za takové situace vzhledem k pasivitě příslušného orgánu ochrany přírody marným uplynutím 
lhůty podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vzniklo žalobci oprávnění k pokácení 
předmětných stromů. Toto oprávnění přitom nelze zpochybňovat případným pochybením správního 
orgánu (orgánu ochrany krajiny). Jsou-li pro podání (zde oznámení podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 
Sb.) stanoveny prováděcími právními předpisy určité obsahové náležitosti, je jistě povinností podatele 
(oznamovatele) učinit své podání v souladu s těmito požadavky. Úplnost podání (oznámení) však musí 
kontrolovat příslušný správní orgán, který má povinnost podateli pomoci odstranit případné nedostatky 
předepsaných náležitostí či existenci jiných vad nebo jej vyzvat k jejich odstranění při poskytnutí 
přiměřené lhůty (§ 37 odst. 3 správního řádu). 
V okamžiku, kdy správní orgán zůstane nečinný, přičemž v důsledku této nečinnosti oznamovateli vzniká 
určité oprávnění, je za tento následek odpovědný právě správní orgán a nelze jeho případné pochybení 
přičítat k tíži oznamovateli a zpochybňovat tím snad účinnost jeho oprávnění. Oznamovatel již nemá 
povinnost si dodatečně ověřovat, zda souhlas (zde konkludentní), kterým mu orgán veřejné moci založil 
nějaké subjektivní právo (zde právo kácení stromů), byl vydán v souladu se zákonem a prováděcími 
předpisy. Naopak je zcela legitimní, spoléhá-li tato osoba na to, že akt, vydaný orgánem veřejné moci, 
resp. ze zákona vzniklý v důsledku nečinnosti orgánu veřejné moci v její prospěch, v souladu s právními 
předpisy je. 
Současně soud musí poukázat na další okolnost, kterou je třeba přičíst žalobci k dobru. 
V rozsudku vydaném v související věci týkající se zákazu kácení se Nejvyšší správní soud zabýval také 
otázkou, kdy řízení podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny bylo zahájeno a vedeno ředitelstvím 
České inspekce životního prostředí namísto příslušného oblastního inspektorátu Praha. Tuto námitku 
Nejvyšší správní soud sice důvodnou neshledal, poukázal však na to, že zahájení řízení ředitelstvím České 
inspekce životního prostředí v daném případě lze skutečně považovat za nestandardní krok také 
vzhledem k tomu, že je ze správního spisu zřejmé, že pracovníci oblastního inspektorátu Praha měli na 
věc jiný názor než pracovníci ředitelství, neboť se účastnili společně s představitelem Úřadu městské části 
Praha 6 dne 11. 12. 2006 šetření přímo na daném místě v areálu břevnovského kláštera a po vysvětlení 
ze strany stěžovatele dospěli z hlediska zájmů ochrany přírody k závěru obdobnému, jaký před nimi učinil 
z hlediska zájmů ochrany kulturní památky orgán státní památkové péče, totiž že se jako nejvhodnější 
řešení jeví celková obnova lipové aleje. Je tedy patrné, že se žalobce nikoli vlastní vinou dostal do situace, 
kdy správní orgány ne zcela dbaly vzájemného souladu všech svých postupů, jak se od nich v zájmu dobré 
správy vyžaduje v § 8 správního řádu. 
Shora uvedeným samozřejmě není zpochybňována pravomoc České inspekce životního prostředí svěřená 
jí k výkonu inspekční činnosti, tedy pravomoc vydat rozhodnutí podle § 66 zákona o ochraně přírody a 
krajiny a tím omezit či zakázat fyzické či právnické osobě 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 či postupu jiných orgánů veřejné moci. Ovšem 
ukáže-li se později, že takové rozhodnutí nebylo zákonné, nelze k této skutečnosti nepřihlédnout a 
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nepokusit se nalézt způsob, jak co nejšetrnějším způsobem odstranit následky, které takové vadné 
rozhodnutí žalobci přivodilo. Za tento způsob Nejvyšší správní soud v dané věci považuje právě přihlédnutí 
ke změně skutkového stavu, která nastala až po vydání rozhodnutí správního orgánu, v rámci běžícího 
přezkumného řízení soudního. 
Poté, co bylo vyloženo, proč v rozhodované věci není možné zcela trvat na přísné aplikaci zásady, že 
správní soudy při přezkoumání rozhodnutí vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 
rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.), je třeba se zabývat otázkou, zda městský soud 
správně vyhodnotil otázku naplnění všech znaků deliktu podle § 88 odst. 2 písm. j) zákona o ochraně 
přírody a krajiny, neboť stěžovatel s jeho závěry v kasační stížnosti nesouhlasí. Podle tohoto ustanovení 
orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při 
výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že nedodržuje omezení či zákaz 
činnosti vyslovené podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Městský soud v přezkoumávaném rozsudku dospěl k závěru, že jestliže žalobce sice nedodržel zákaz 
činnosti, avšak tento zákaz byl později shledán nezákonným a jednání žalobce bylo shledáno oprávněným, 
nelze při posouzení žalobcova jednání vycházet pouze z formálních znaků správního deliktu, ale je třeba 
přihlédnout i k podmínce materiální a posoudit nebezpečnost žalobcova jednání, které je třeba s ohledem 
na závěr o oprávněnosti žalobce pokácet lípy pouze na základě ohlášení, velmi nízké. Tento názor 
městského soudu o nedostatku materiálního znaku skutkové podstaty posuzovaného správního deliktu 
považuje Nejvyšší správní soud za správný. K tomu však dodává, že s ohledem na změněný skutkový stav 
je třeba učinit též závěr, že v dané věci při novém posouzení chybí i formální znaky posuzovaného 
správního deliktu, a totiž existence omezení či zákazu činnosti vyslovených podle § 66 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Nelze totiž ke zrušení tohoto rozhodnutí přihlédnout pouze z jednoho pohledu, tj.  
z pohledu existence materiálního znaku skutkové podstaty, a pominout znaky formální. Tato úvaha však 
nemá vliv na zákonnost rozsudku městského soudu, neboť je pouze dílčím doplněním důvodů, které jej 
vedly ke zrušení žalobou napadeného rozhodnutí, které judikatura Nejvyššího správního soudu připouští 
(usnesení rozšířeného senátu ze dne 14. 4. 2009, č. j. 8 Afs 15/2007 – 75, publikované pod  
č. 1865/2009 Sb. NSS). 
Obecně lze uvést, že trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů.  
I u správních deliktů tudíž platí, že pro trestnost jednání musí být naplněny jak formální znaky správního 
deliktu, tak i materiální stránka správního deliktu, kterými je určitý stupeň společenské nebezpečnosti 
(škodlivosti). Byť toto pravidlo v zákoně výslovně uvedeno zpravidla nebývá, je třeba je dovodit, neboť jak 
uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. 8. 2008, č. j. 7 Afs 27/2008 - 46, „není v souladu  
s jednotícími principy právního řádu, aby [materiální korektiv] nebyl použit. Postavení pachatele jiného 
správního deliktu by totiž v takovém případě bylo v mnoha ohledech, zejména z hlediska výše sankce, 
která mu za určitý typ deliktního jednání hrozí, bez věcných důvodů horší než je tomu u přestupku, či 
dokonce v některých případech u méně závažného trestného činu, třebaže jsou mnohdy postihována 
obdobná či společensky nebezpečnější jednání.“ 
Uvedenou citací Nejvyšší správní soud odpovídá i na výtku stěžovatele, že městský soud svým závěrem  
o nedostatku materiálního znaku v podstatě nabádá k porušování rozhodnutí správních rozhodnutí, neboť 
pachatelům se v takovém případě s ohledem na názor městského soudu nic nestane. Postačí dodat, že 
uvedená stěžovatelova úvaha je příliš zjednodušující, neboť to, že v případě postihu těch, kteří se dopustili 
protiprávního jednání, je třeba věc vždy konkretizovat a zkoumat charakter a stupeň konkrétní 
nebezpečnosti daného jednání, neznamená, že takoví pachatelé nebudou postiženi. 
Městský soud při posuzování konkrétní nebezpečnosti daného jednání vzal v úvahu skutečnost, že jednání 
žalobce v podobě pokácení lipové aleje se posléze ukázalo být oprávněným. Byť to výslovně neuvedl, plyne 
z jeho úvahy, že jednáním žalobce v konečném důsledku nebyl dotčen skutkovou podstatou daného 
správního deliktu chráněný zájem na ochraně přírody. Proti tomu stěžovatel namítá, že v případě 
správního deliktu podle § 88 odst. 2 písm. j) zákona o ochraně přírody a krajiny je jeho objektem zájem 
na dodržování administrativního pořádku a není až tolik podstatné, jak zatěžující pro životní prostředí 
činnost žalobce v konečném důsledku byla. S touto námitkou stěžovatele však plně souhlasit nelze. 
Pravdu má stěžovatel v tom, že uvedená skutková podstata primárně směřuje k ochraně před 
nerespektováním povinnosti uložené správním rozhodnutím (zde povinnosti zdržet se činnosti, která by 
mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, nebo povinnosti tuto 
činnost provádět jen za stanovených podmínek). Mýlí se však, pokud pomíjí sekundární dosah uvedené 
skutkové podstaty, kterým je i s ohledem na výslovné znění § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny 
ochrana obecně nebo zvláště chráněných částí přírody. Žádné administrativní opatření totiž nelze ukládat 
bezúčelně, tj. bez zřetele k zákonem předvídanému a racionálnímu účelu, k němuž konkrétní výkon 
svěřené veřejné moci směřuje. 
Stejně tak od tohoto účelu nelze odhlížet při postihu jednání, které je s uloženým administrativním 
opatřením v rozporu. 
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Městský soud proto nepochybil, pokud se při posuzování konkrétní nebezpečnosti žalobcova jednání 
zabýval otázkou, zda došlo k ohrožení chráněných částí přírody, tedy k negativnímu následku. Vzal-li navíc 
Nejvyšší správní soud v úvahu i další okolnosti, za kterých k pokácení lip došlo, zejména nejednotný názor 
jednotlivých správních orgánů, o čemž již bylo shora pojednáno, dospívá k totožnému závěru jako městský 
soud, tedy že jednání žalobce nedosahuje minimálního stupně společenské nebezpečnosti, které je 
nezbytnou podmínkou pro to, aby jednání mohlo být považováno za správní delikt. 
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DD..  OOcchhrraannaa  zzeemměědděěllsskkééhhoo  ppůůddnnííhhoo  ffoonndduu  
 

12 
 
I. Hlediska pro zařazení pozemku do zemědělského půdního fondu (ZPF) 
II. Formální a materiální znak definice ZPF 
 
k ustanovení § 1 odst. 2 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
v rozhodné době 
 
 
I. Závěry žalovaného, tak ve značné míře i závěry správního orgánu prvního stupně, spočívají 
primárně na nesprávném právním posouzení věci, pokud jako rozhodující hledisko pro závěr  
o zařazení dotčených pozemků do zemědělského půdního fondu vymezují způsob vedení 
evidence těchto pozemků co do jejich druhu v katastru nemovitostí.  
 
II. Tímto přístupem došlo k zásadnímu zúžení definice zemědělského půdního fondu podle § 1 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. na znak formální. I kdyby závěr o naplnění tohoto znaku byl 
oprávněn (na což nelze s ohledem na obsah správního spisu nadto úplně jednoznačně uzavřít), 
stále jde pouze o část definice, která musí být též podložena znakem materiálním. 
 
III. Při rozhodování v pochybnostech podle § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. je třeba též 
posoudit znak materiální, tedy zda dotčené pozemky jsou zemědělsky obhospodařované, nebo 
obhospodařované (dočasně) nejsou, ale byly obhospodařovány v minulosti a mají být 
zemědělsky obhospodařovány i v budoucnosti. 
 
IV. Pokud byla na dotčených pozemcích pravomocně povolena výstavba, která fakticky 
znemožňuje obhospodařování pozemků ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., 
příslušné stavby byly kolaudovány, přičemž tato rozhodnutí nelze změnit ani za pomoci 
dozorčích či mimořádných opravných prostředků, je zjevné, že do budoucna je nemožné takový 
pozemek ve smyslu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zemědělsky 
obhospodařovat. Je totiž třeba vycházet s presumpce správnosti takových správních aktů. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2015, č.j. 7 A 305/2011-101-107) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
 
 
 
Žalobci se domáhali přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2011, č. j. 1299/500 
/11, 45319/ENV/11, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobců proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města 
Prahy ze dne 7. 3. 2011, č. j. S-MHMP- 572987/2009/OOP/V-782/R-28/La, a toto rozhodnutí bylo 
potvrzeno. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně bylo podle § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu), rozhodnuto, že pozemky v k. ú, Radotín jsou součástí zemědělského 
půdního fondu. 
(…) 
Ze správního spisu vyplynuly následující pro věc relevantní skutečnosti: 
Žalobci dne 1. 6. 2009 požádali o vydání rozhodnutí podle § 1 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu ve vztahu k předmětným pozemkům. V žádosti uvedli, že dotčené pozemky nejsou 
dlouhodobě užívány k zemědělské činnosti, na pozemku parc. č. 3103/146 se nachází skleník, který je 
využíván od roku 2000 k provozování motokárové dráhy. Dále uvedli, že v minulosti byl hledán doklad  
o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (resp. pozemku parc. č. 2455, z něhož byly předmětné 
pozemky vyčleněny), takový doklad však nebyl nalezen, byl nalezen pouze údaj o tom, že dřívější pozemek 
parc. č. 2455 nebyl v souvislosti s výstavbou skleníkového areálu ze zemědělského půdního fondu 
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vyjímán, neboť bylo konstatováno, že součástí zemědělského půdního fondu nebyl. Dále byl podle žalobců 
nalezen doklad o tom, že jiné pozemky v souvislosti s výstavbou skleníkového areálu vyjímány byly. 
Obsahem správního spisu je žádost Státního statku hlavního města Prahy, n. p., ze dne 24. 10. 1977  
o vydání předchozího souhlasu s odnětím půdy zemědělské výrobě pro výstavbu skleníkového areálu  
v Praze 5 – Radotíně a pro zařízení staveniště. K žádosti byl přiložen přehled druhů dotčených pozemků,  
u pozemku č. 2455 byl uveden druh „ostatní plocha“. Dále je obsahem správního spisu rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 87. 2. 1978, č. j. 184/1978-323, 
jímž byl podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 77/1976 Sb. ve spojení s ustanovením § 13a zákona  
č. 53/1966 Sb. vydán předchozí souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy zemědělské výrobě pro 
realizaci skleníkového areálu. Dále je obsahem správního spisu rozhodnutí o umístění stavby ze dne 1. 3. 
1978, č. j. 2528/78, týkající se radotínského skleníkového areálu, které v odůvodnění konstatuje, že byl 
vydán předchozí souhlas s vynětím dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu (odkazuje na 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 8. 2. 1978). 
Dále je obsahem správního spisu žádost Státního statku hlavního města Prahy n. p. ze dne 24. 10. 1979 
o udělení „definitivního“ souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy zemědělské výrobě.  
V žádosti je pozemek č. 2455 opět identifikován jako ostatní plocha, tedy nikoliv pozemek spadající do 
zemědělského půdního fondu. Příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Národní výbor 
hlavního města Prahy) dne 22. 10. 1979 reagoval přípisem č. j. 8677/79 Sl 421, v němž konstatoval, že  
z hlediska zákona č. 53/1966 Sb. nemá námitek proti použití dotčených pozemků (vycházeje ze žádosti 
stavebníka tedy nikoliv pozemku č. 2455) pro přípravné práce skleníkového areálu v Radotíně, výslovně 
však konstatoval, že toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí podle § 14 zákona č. 53/1966 Sb. o odnětí 
zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu. Zároveň dne 25. 10. 1979 vydal potvrzení pro účely 
vydání stavebního povolení o tom, že byla podána žádost o vydání rozhodnutí podle § 14 zákona  
č. 53/1966 Sb., přičemž tato žádost bude kladně vyřízena do 14 dnů. Následně správní spis obsahuje 
rozhodnutí Národního výboru hlavního města Prahy ze dne 8. 11. 1979 č. j. 8946/79-Sl-21 Šl/111, jímž 
došlo podle § 14 zákona č. 53/1966 Sb. k odnětí v rozhodnutí vyjmenovaných pozemků ze zemědělského 
půdního fondu. Pozemek č. 2455 mezi těmito pozemky nebyl (zahrnut však byl pozemek č. 2459/1). 
K žádosti správního orgánu prvního stupně Katastrální úřad pro hlavní město Prahu dne 10. 11. 2009 pod 
zn. PU-29743/2009 sdělil, že dotčené pozemky identifikované v žádosti žalobců byly v roce 1977 částmi 
parcel vedených v evidenci nemovitostí pod č. 2455 a 2459/1. Žádný doklad o začlenění do 
zemědělského půdního fondu či o vynětí ze zemědělského půdního fondu není v evidenci katastru 
nemovitostí založen, dotčené parcely mají podle katastrálního úřadu nepřetržitě veden druh pozemku 
„orná půda“. 
Ze sdělení Úřadu Městské části Prahy 16 ze dne 30. 11. 2009 vyplývá, že na pozemku parc. č. 3103/146 
se nachází stavba skleníku č. 6, v níž byla rozhodnutím ze dne 17. 3. 2000, č. j. 2740/99/R/Hj, povolena 
stavební úprava spojená se změnou užívání této stavby na motokárovou dráhu. Kolaudační rozhodnutí  
k této stavební úpravě bylo vydáno dne 17. 10. 2003 pod č. j. OV-10790/02/Hd. 
S ohledem na vyjádření žalobců k podkladům rozhodnutí ze dne 22. 9. 2010 správní orgán prvního stupně 
dne 8. 11. 2010 zaslal katastrálnímu úřadu žádost o poskytnutí kopie listiny, na základě které došlo ke 
změně zápisu parcel s číselným označením dřívější evidence č. 2455 v k. ú. Radotín z druhu pozemku 
„ostatní plocha“ na druh pozemku „orná půda“ v katastru nemovitostí. Katastrální úřad k této žádosti dne 
26. 11. 2010 sdělil, že dotčené pozemky vznikly geometrickým plánem č. 1030-67/1998. Podle tohoto 
geometrického plánu měly z pozemků parc. č. 2455 druhu „zastavěná plocha“ vzniknout pozemky parc. č. 
2455/1 a 2455/2 rovněž druhu „zastavěná plocha“. Pozemek 2451/14 měl podle tohoto plánu ovšem 
vzniknout z pozemku č. 2451/2, pozemek č. 3103/137 z pozemku č. 3103/25, pozemek č. 3103/141  
z pozemku č. 3103/31, pozemek č. 3103/142 z pozemku parc. č. 3103/32, pozemek č. 3103/144 a 
3103/145 z pozemku č. 3103/21, pozemek č. 3103/146 z pozemku č. 3103/31 a pozemek  
č. 3103/148 z pozemku č. 3103/29. Všechny výchozí pozemky byly podle tohoto geometrického plánu 
vedeny v druhu „orná půda“. 
Správní orgán prvního stupně v rozhodnutí ze dne 7. 3. 2011 konstatoval, že předmětné pozemky dle 
aktuálních údajů z katastru nemovitostí jsou vedeny pod druhem pozemku „orná půda". Dále správní 
orgán poukázal na sdělení katastrálního úřadu, že v dřívější pozemkové evidenci tyto pozemky právně 
existovaly pod číselným označením (dřívější evidence) 2454 a 2455 v k.ú. Radotín (parcely byly zapsány  
v knihovní vložce 6) s tím, že parcely KN 2451/14, 3103/134, 3103/137, 3103/141, 3103/142, 
3103/144, 3103/145 a 3103/146 v k. ú. Radotín vznikly z původní parcely PK 2455. K předloženému 
předchozímu souhlasu Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 184/1978-323 
z 8. 2. 1978, uděleného dle ust. § 13a zákona č. 53/1966 Sb., a rozhodnutí dle ust. § 14 zákona  
č. 53/1966 Sb. Národního výboru hl. m. Prahy č. j. 8946/79-S1-21 Š1/111 ze dne 8. 11. 1979 správní 
orgán uvedl, že se předmětných pozemků netýkají, a tudíž nemohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí  
v daném řízení. Žádný doklad o začlenění předmětných pozemků do zemědělského půdního fondu či 
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doklad o trvalém vynětí těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu nebyl v evidenci katastru 
nemovitostí založen. 
Dále správní orgán prvního stupně uvedl, že využitím zemědělské půdy k umístění skleníků a následným 
hospodařením v nich došlo k zintenzívnění zemědělské činnosti. Taková půda v té době nesměla být 
zemědělské výrobě odnímána dle ust. § 7a odst. 2 písm. c) zákona č. 53/1966 Sb. Orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu byl v té době povinen dle ust. § 14 odst. 4 zákona č. 53/1966 Sb. zaslat 
opis rozhodnutí o odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě příslušnému orgánu geodézie a kartografie, 
k čemuž podle správního orgánu prvního stupně evidentně nedošlo. V důsledku toho správní orgán 
prvního stupně dospěl k závěru, že ze zemědělského půdního fondu nikdy vyňaty nebyly. 
Dále správní orgán prvního stupně konstatoval, že v rámci řízení provedl za účelem prověření skutečného 
stavu předmětných pozemků ve dnech 3. 9. 2010 a 14. 9. 2010 ohledání na místě (o tomto ohledání 
však není ve správním spisu podklad). Při tomto ohledání zjistil, že předmětné pozemky se nacházejí  
v areálu společnosti BRUDRA s.r.o., která je vlastníkem objektu skleníků. Tyto skleníky nejsou využívány  
k pěstební činnosti a některé jsou opatřeny asfaltovým povrchem. Skleník na právě zmíněných pozemcích 
je využíván jako motokárová dráha. Skutečný stav předmětných pozemků tedy neodpovídá právnímu 
stavu těchto pozemků, které požívají ochrany zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V této 
souvislosti správní orgán prvního stupně konstatoval, že otázka, zda se může jednat o povolené či 
nepovolené stavební úpravy, nemůže být v daném řízení projednána, neboť tato problematika přísluší 
věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu. 
S odkazem na ustanovení § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu dále správní orgán 
prvního stupně uvedl, že se předmětné pozemky v k.ú. Radotín po ukončení zemědělské činnosti  
v sklenících staly půdou dočasně neobdělávanou. Tento stav však nic nemůže měnit na právní ochraně 
této půdy v režimu zákona č. 334/1992 Sb. Skutečný stav pozemků, zpevněné plochy a další stavby, 
nezakládají důvod pro prohlášení, že se nejedná o pozemky tvořící součást zemědělského půdního fondu.  
Žalobci proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podali odvolání, v němž uplatnili obdobné 
námitky jako v žalobě. 
Součástí správního spisu žalovaného je sdělení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 14. 4. 
2004, v němž k dotazu žalovaného v rámci jiného řízení sděluje, že pozemky parc. č. 2454 a 2455 
zjednodušené evidence byly rozděleny již výše zmíněným geometrickým plánem z roku 1998, nicméně ke 
sdělení byla přiložena listina „srovnávací sestavení parcel“ ze dne 9. 10. 1997 vypracovaná týmž 
orgánem, z níž vyplývá, že z pozemku parc. č. 2455, dřívější pozemkové evidence (druh „role“), byly 
vyčleněny pozemky parc. č. 2451/2 orná půda, 2455 zastavěná plocha, 2459/4 zastavěná plocha, 
3103/17 dílem ostatní plocha, dílem orná půda, 3103/21 dílem ostatní plocha, dílem orná půda, a 
3103/25, 3103/26, 3103/29, 3103/31 vše jako orná půda. 
Žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, že současné využití předmětných pozemků a jejich stav 
nemůže nic měnit na právní ochraně této půdy v režimu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Žalovaný se ztotožnil s názorem správního orgánu prvního stupně, že se jedná o půdu dočasně 
neobdělávanou, která je z definice zemědělského půdního fondu jeho součástí. Námitka, že pozemky 
nebyly v minulosti jako součást zemědělského půdního fondu označeny a evidovány, byla podle 
žalovaného napadeným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně dostatečně vypořádána s odkazem 
na sdělení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 10. 11. 2009. I ohledně ostatních námitek 
žalovaný odkázal na obsah rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Žalovaný dále uvedl, že 
skutečnost, že v katastru nemovitostí neexistuje doklad, který by prokazoval vynětí předmětných pozemků 
ze zemědělského půdního fondu, je důkazem toho, že předmětné pozemky ze zemědělského půdního 
fondu nikdy vyňaty nebyly. Podle výše citovaného vyjádření Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 
mají tyto pozemky uvedeny nepřetržitý druh pozemku orná půda, dříve role. V dřívějších dobách bylo,  
v souladu s tehdy platnou legislativou, možné stavět budovy (skleníky) bez vynětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu (ustanovení § 7a odst. 1 písm. b) zákona č. 53/1966 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu). 
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že je žaloba důvodná. 
Podle § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zemědělský půdní fond tvoří pozemky 
zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny 
(dále jen „zemědělská půda"), a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale 
dočasně obdělávána není (dále jen „půda dočasně neobdělávaná"). 
Podle § 1 odst. 4 téhož zákona platí, že o tom, že jde podle odstavců 2 a 3 o součásti zemědělského 
půdního fondu, rozhoduje v pochybnostech orgán ochrany zemědělského půdního fondu. 
V podstatě shodnou definici zemědělského půdního fondu obsahoval již zákon č. 53/1966 Sb. rovněž  
v ustanovení § 1 odst. 2: „Zemědělským půdním fondem je zemědělská půda obhospodařovaná (orná 
půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále 
zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není“. 
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K takto pojaté definici zemědělského půdního fondu se vyslovil již Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 
10. 11. 1995, sp. zn. 6 A 905/94, který konstatoval, že tato definice obsahuje dva znaky, jež nelze od 
sebe izolovat – na jedné straně znak materiální (faktický), tedy zda takový pozemek je, nebo má být, 
zemědělsky obhospodařován, na druhé straně znak formální (právní), a to způsob evidence druhu 
pozemku v katastru nemovitostí. 
Jednostrannou akcentaci právního znaku, resp. vůbec možnost oba znaky oddělit, Vrchní soud v Praze ve 
zmiňovaném rozsudku výslovně odmítl, přičemž Městský soud v Praze tuto úvahu sdílí a nemá důvod se 
od ní odchylovat. Jiná úvaha by totiž nebyla logická. 
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu vychází z toho, že pozemky lze ve zdůvodněných případech 
a až na výjimky na základě souhlasu ze zemědělského půdního fondu odnímat (§ 9 a násl.), za odnětí je 
třeba platit odvody (§ 11 a násl.) a za nepovolené odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, za 
nedovolenou změnu kultury či neprovedení uložené změny kultury aj. uložit pokutu (§ 20). Taková 
ustanovení by byla zbytečná, pokud by pozemek i přes ztrátu faktického znaku, tj. možnosti 
zemědělského obhospodařování, neztrácel ipso facto právní znak, totiž označení kultury ("role", "vinice", 
"zahrada"). Při posuzování pouze právního znaku pojmu zemědělského půdního fondu jako znaku 
jediného by tak nebylo možno uložit pokutu za odnímání pozemku ze zemědělského půdního fondu, 
protože kategorizace pozemku zůstala stejná a k odnětí by tak právně nedošlo. Proto je nezbytnou 
součástí pojmu zemědělského půdního fondu i faktický znak, totiž zemědělské obhospodařování buď 
stávající anebo minulé s tím, že v budoucnu má být opět půda zemědělsky využita. 
Stejně tak je zřejmé, že pokud by k právní kvalifikaci pozemku jako součásti zemědělského půdního 
fondu postačoval pouze právní znak, tj. to, že pozemek by byl druhově veden v katastru nemovitostí  
v některé z kategorií zemědělských pozemků podle § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, bylo by zbytečné rozlišování mezi součástmi zemědělského 
půdního fondu obdělávanými a dočasně neobdělávanými (§ 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu), neboť formální příznak je dán v obou případech (srov. také § 10 odst. 3 téhož zákona). 
V konečném důsledku by tak při akcentaci formálního znaku, tedy způsobu evidence pozemku v katastru 
nemovitostí, odpadl i důvod pro rozhodování v pochybnostech podle § 1 odst. 4 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
S ohledem na výše uvedené je třeba tedy předně uzavřít, že jak závěry žalovaného, tak ve značné míře i 
závěry správního orgánu prvního stupně, spočívají primárně na nesprávném právním posouzení věci, 
pokud jako rozhodující hledisko pro závěr o zařazení dotčených pozemků do zemědělského půdního fondu 
vymezují způsob vedení evidence těchto pozemků co do jejich druhu v katastru nemovitostí. Tímto 
přístupem došlo k zásadnímu zúžení definice zemědělského půdního fondu podle § 1 odst. 2 zákona  
o ochraně zemědělského půdního fondu na znak formální. I kdyby závěr o naplnění tohoto znaku byl 
oprávněn (na což nelze s ohledem na obsah správního spisu nadto úplně jednoznačně uzavřít – k tomu 
dále), stále jde pouze o část definice, která musí být též podložena znakem materiálním. Pokud jde  
o naznačené pochybnosti o samotném naplnění znaku formálního, správní orgán prvního stupně i 
žalovaný poukázal na sdělení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu k historii evidence pozemku  
č. 2455 a z něj vzniklých dotčených pozemků, nicméně toto sdělení není podloženo žádnými relevantními 
podklady ze samotné evidence nemovitostí, resp. katastru nemovitostí. 
Vyžádaný geometrický plán z roku 1998 co do dotčených pozemků zjevně vycházel již z nějakého 
dřívějšího dělení pozemku parc. č. 2455, o němž nejsou ve spisu žádné relevantní podklady. Sdělení 
katastrálního úřadu z roku 2004, jež se nachází ve spisu žalovaného, jednak nelze považovat za způsobilý 
podklad rozhodnutí, neboť s ním žalobci nebyli seznámeni, předně však z něj vyplývá, že k roku 1997 blíže 
neurčeným způsobem došlo k vyčlenění nových pozemků z pozemku parc. č. 2455 vedeného jako druh 
„role“ (tyto vyčleněné pozemky korespondují s výchozími pozemky dělení podle geometrického plánu  
z roku 1998), přitom některé z těchto „nových“ pozemků (zejména zbytkový pozemek parc. č. 2455, 
pozemek č. 3103/17 a č. 3103/21) byly vedeny pod jiným druhem pozemku, než jsou zemědělské 
pozemky. Z postupu tehdejšího stavebníka (Státní statek hlavního města Prahy) při podávání žádostí  
o vynětí ze zemědělského půdního fondu a z obsahu rozhodnutí o vynětí pozemků ze zemědělského 
půdního fondu přinejmenším nepřímo vyplývá, že pozemek č. 2455 původní evidence byl považován za 
pozemek druhu „ostatní plocha“, tedy pozemek nespadající do kategorie zemědělské půdy. Nicméně i 
pokud by tyto pochybnosti byly přehlédnuty, stále je třeba trvat na tom, že posouzení formálního znaku je 
k zahrnutí pozemků do zemědělského půdního fondu nepostačující. 
Při rozhodování v pochybnostech podle § 1 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je 
třeba též posoudit znak materiální, tedy zda dotčené pozemky jsou zemědělsky obhospodařované, nebo 
obhospodařované (dočasně) nejsou, ale byly obhospodařovány v minulosti a mají být zemědělsky 
obhospodařovány i v budoucnosti. 
K otázce naplnění tohoto znaku rozhodnutí žalovaného postrádá jakoukoliv úvahu, v tomto ohledu je tedy 
nepřezkoumatelné (jakkoliv tato nepřezkoumatelnost má původ ve výše naznačeném nesprávném 
výkladu ustanovení § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu). Rozhodnutí správního 
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orgánu prvního stupně dílčí úvahu v tomto směru obsahuje (pokud konstatuje, že jde o pozemky dočasně 
neobdělávané), nicméně tato úvaha se opírá o takovou interpretaci podkladů rozhodnutí, jež neodpovídá 
jejich skutečnému obsahu. 
Správní orgán prvního stupně totiž v této souvislosti uvedl, že využitím zemědělské půdy k umístění 
skleníků a následným hospodařením v nich došlo k zintenzívnění zemědělské činnosti, přičemž taková 
půda v té době nesměla být zemědělské výrobě odnímána dle ust. § 7a odst. 2 písm. c) zákona  
č. 53/1966 Sb. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu byl v té době povinen dle ust. § 14 odst. 4 
zákona č. 53/1966 Sb. zaslat opis rozhodnutí o odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě příslušnému 
orgánu geodézie a kartografie, k čemuž podle správního orgánu prvního stupně evidentně nedošlo.  
V důsledku toho správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že ze zemědělského půdního fondu nikdy 
vyňaty nebyly, a implicitně též k závěru, že tedy ohledně původního pozemku parc. č. 2455 jde o pozemek 
pouze dočasně neobdělávaný v rozporu s jeho účelovým určením. S takovou interpretací nelze souhlasit, 
neboť jí shromážděné podklady rozhodnutí nenasvědčují. 
Ze shromážděných podkladů rozhodnutí totiž vyplývá pouze to, že původní stavebník s ohledem na záměr 
vybudování areálů skleníku, jež měly zasahovat též tehdejší pozemek č. 2455, ve vztahu k pozemkům,  
o nichž se domníval (soudě podle obsahu jeho žádosti), že spadají do kategorie pozemků tvořících 
zemědělský půdní fond (pozemek č. 2455 zjevně do této kategorie neřadil), požádal o vynětí ze 
zemědělského půdního fondu, a to o vynětí trvalé. 
K takto vymezeným pozemkům též souhlas s vynětím byl rozhodnutím Národního výboru hlavního města 
Prahy ze dne 8. 11. 1979, č. j. 8946/79-Sl-21 Šl/111, dán. Z rozhodnutí o umístění stavby, o povolení 
stavby i z kolaudačního rozhodnutí ke stavbě tohoto skleníkového areálu je přitom zjevné, že tato stavba 
využití dotčených pozemků jako pozemků zemědělsky obhospodařovaných ve smyslu zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu vylučovala, nikoliv intenzifikovala, neboť předpokládala stavbu skleníků 
spojených se zemí pevným základem. V této souvislosti lze poukázat též na správními orgány nijak 
nereflektovaný podklad předložený žalobci, a to část projektové dokumentace skleníků, z níž vyplývá, že 
pod celou plochou jednotlivých skleníků měl být vybudován betonový podklad. Již zmíněné rozhodnutí  
o vynětí pozemků k této stavbě (a je třeba zdůraznit, že na pozemku původního č. 2455 měla být 
umístěna tatáž stavba jako na pozemcích, jež byly ze zemědělského půdního fondu vyjímány) pak zcela 
jasně hovoří v podmínce č. 1 o podmínkách skrývky ornice a jejího umístění. Dále pak ze shromážděných 
podkladů vyplývá, že tato stavba, tedy stavba, jež dílem byla umístěna na pozemcích, jež prokazatelně 
byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu, dílem pak na pozemku č. 2455, o kterém podklady spíše 
naznačují, že vůbec v dané době nebyl považován za součást zemědělského půdního fondu, byla 
pravomocně rozhodnutím příslušného stavebního úřadu umístěna v území, povolena a následně 
zkolaudována. 
Za těchto okolností nelze učinit závěr o tom, že by tato stavba byla opatřením k intenzifikaci 
zemědělského využití dotčených pozemků. Takový závěr by neodpovídal faktům seznatelným ze 
shromážděných podkladů rozhodnutí. 
Co do naplnění materiálního znaku definice podle § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu je tedy z podkladů shromážděných ve správním spisu zřejmé, že dotčené pozemky zemědělsky 
obhospodařovány nejsou. Tuto skutečnost ostatně nikdo z účastníků nečiní spornou. Zbývalo tedy 
posoudit, zda tyto pozemky v minulosti obhospodařovány byly (i tato skutečnost patrně není spornou), ale 
zároveň též, zda v budoucnu též zemědělsky obhospodařovány mají být. Toto posouzení se však nemůže 
opírat o konstatování formálního znaku (způsob evidence v katastru nemovitostí), ale o faktické okolnosti, 
tedy zda je s ohledem na současné využití pozemků právně i fakticky možné, aby v budoucnu byly 
opětovně zemědělsky obhospodařovány. Jak již bylo uvedeno, závěr správního orgánu prvního stupně  
v tomto ohledu pro zjevný rozpor se skutečným obsahem podkladů rozhodnutí neobstojí. V této souvislosti 
je třeba zdůraznit, že pokud byla na dotčených pozemcích pravomocně povolena výstavba, která fakticky 
znemožňuje obhospodařování pozemků ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu, příslušné stavby byly kolaudovány, přičemž tato rozhodnutí nelze změnit ani za pomoci dozorčích či 
mimořádných opravných prostředků, je zjevné, že do budoucna je nemožné takový pozemek ve smyslu 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zemědělsky obhospodařovat. Je totiž třeba vycházet  
s presumpce správnosti takových správních aktů. 
Městský soud v Praze proto s ohledem na výše uvedené napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu 
vrátil k dalšímu řízení. V dalším řízení žalovaný řádně posoudí i materiální znak obsažený v definici 
zemědělského půdního fondu podle § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména 
přihlédne k obsahu rozhodnutí, jimiž byla na dotčených pozemcích v minulosti pravomocně povolena 
výstavba, k charakteru této výstavby, a k rozsahu, v němž tato rozhodnutí pokrývají současný stav. 
(…) 
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EE..  OOcchhrraannaa  lleessaa  
 

48 
 
I. Výpočet zakmenění porostu  
II. Odpovědnost za snížení zakmenění 
III. Prokazování zavinění 
IV. Absorpční zásada při ukládání pokuty za správní delikt 
 
k ustanovení § 4 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 2 písm. s), § 11 odst. 1, 2, § 31 odst. 4 a § 32 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve 
znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
 

 
I. K porušení povinnosti zakotvené v § 31 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, dojde, sníží-
li se úmyslnou těžbou zakmenění pod sedm desetin plného zakmenění na „porostu“, tedy – ve 
smyslu § 2 písm. s) zmíněného zákona – předem vymezené ploše lesa, která je 
identifikovatelná v terénu a je zobrazena na lesnické mapě. 
 
II. Správní orgán musí prokázat, že konkrétní osoba svou činností nebo nečinností vytvořila 
podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů (jednání), že se tak stalo 
jejím vlastním zaviněním a že došlo k zákonem předvídanému následku, tedy že životní 
prostředí bylo ohroženo či poškozeno. 
 
III. Stěžovatelka podle městského soudu umožnila i těžbu lesního porostu, který nebyl lesním 
hospodářem určen k těžbě. Městský soud připouští, že se správní orgány nevěnovaly tomu, která 
forma zavinění byla u žalobkyně přítomná. Uvádí však, že správní orgány měly zřejmě na mysli 
úmyslné zavinění. Ani městský soud se tak nezabýval otázkou, zda pouhý souhlas k těžbě stačí 
k dovození zavinění za situace, kdy podle tvrzení stěžovatelky těžební společnost porušila své 
smluvní povinnosti, když těžila i neoznačené stromy. 
 
IV. Při ukládání sankce bylo však povinností ČIŽP uplatnit absorpční zásadu a uložit sankci 
pouze za správní delikt nejpřísněji postižitelný. Skutečnost, že se stěžovatelka dopustila více 
správních deliktů, bylo nutno zohlednit teprve při rozhodování o konkrétní výši ukládané sankce 
v mezích stanovených zákonem. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2015, č.j. 2 As 43/2015-51) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Rozhodnutí městského soudu 
Rozsudkem ze dne 3. 2. 2015, č. j. 5 A 274/2010 - 42, zamítl Městský soud v Praze (dále jen „městský 
soud“) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2010, č. j. 47/500/10, 2634/ENV/10, jímž bylo 
zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), 
ze dne 16. 3. 2007, č. j. 41/OOL/062218.13/07/PJO. Tímto rozhodnutím byla ve výroku I. uložena 
pokuta ve výši 600.000 Kč podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci 
životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
č. 282/1991 Sb.“). Žalobkyně ke konci roku 2005 a v prvním pololetí roku 2006 provedla na svém 
majetku neodůvodněné celoplošné proředění lesních porostů pod zákonnou hranici 0,7 plného zakmenění 
v porostech mladších než 80 let na lesních pozemcích, a vlastním zaviněním tak vytvořila podmínky pro 
působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Tím žalobkyně porušila § 11 odst. 1, 2, § 31 odst. 4 
a § 32 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní 
zákon“). 



 121

Ve výroku II. byla uložena pokuta ve výši 30.000 Kč podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 
Sb. Žalobkyně v zimním období 2005/2006 provedla nepovolené terénní úpravy a odtěžení porostu 
mladšího než 80 let (čímž vytvořila točnu pro harvestor). Tímto žalobkyně porušila § 11 odst. 1, 4 a § 13 
odst. 1 lesního zákona. Dále bylo žalobkyni uloženo nahradit náklady řízení ve výši 2500 Kč. 
Městský soud nepřisvědčil žádnému z žalobních bodů a žalobu zamítl jako nedůvodnou podle ustanovení 
§ 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). 
K námitce žalobkyně směřující proti pokutě ve výši 30.000 Kč městský soud konstatoval, že pokuta byla 
uložena za porušení obecných povinností uvedených v § 11 odst. 1, 4 a § 13 odst. 1 lesního zákona, které 
nelze porušovat ani při hospodaření v lese. 
Městský soud se dále zabýval výpočtem zakmenění porostů ve vlastnictví žalobkyně. Za neopodstatněnou 
považoval městský soud námitku, že správní orgány nesprávně používaly pojmy „porost“ a „lesní porost“. 
Podle městského soudu lesní zákon sice pojmy definuje, dále je však volně zaměňuje. Pojem „porost“  
v ustanovení § 31 odst. 4 lesního zákona nelze vykládat jako základní jednotku porostového rozdělení 
lesa. Ohledně námitky žalobkyně, že se zakmenění mělo zkoumat v celém porostu, městský soud uvedl, 
že je logické, že znalec zkoumal zakmenění pouze v oblastech, kde probíhaly těžební zásahy. Správnost 
měření soud podpořil mimo jiné tím, že se jednalo o oblasti o velikosti několika hektarů, a ne  
o zanedbatelnou část lesa. V neposlední řadě městský soud uvedl, že tvrzení, že k porušení lesního 
zákona nedošlo, neboť průměrné zakmenění celé porostní skupiny dosahuje hodnot určených zákonem, 
je v rozporu se základním smyslem a účelem lesního zákona, jímž je péče o les a obnova lesa jako 
nenahraditelné složky životního prostředí a národního bohatství. 
K námitce žalobkyně o nutnosti uplatnění 10% odchylky měření soud poukázal na existenci dvou 
posudků. Odborného posudku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, který uvedl toleranci odchylky +/-
10%, a znaleckého posudku Ing. Jiřího H., který použil metodu s odchylkou +/-5%. Rozdíl v odchylkách 
přesnosti měření je podle městského soudu dán jinou metodou měření. Městský soud zdůraznil, že 
snížení zakmenění pod zákonem stanovenou mez je prokazatelné i v případě, že se k naměřeným 
hodnotám připočítá odchylka 5% ve prospěch žalobkyně, neboť ze znaleckého posudku vyplývá, že 
naměřený výsledek zakmenění je nadhodnocen zhruba o 2,4 %. Městský soud odmítl námitku podloženou 
odbornou publikací, že znalcem použitá metoda dosahuje přesnosti s odchylkou +/-10%. Podle 
městského soudu žalobkyně neodůvodnila, proč by jediná zmínka v třicet let staré publikaci měla 
zpochybnit řádně odůvodněné závěry znalce ve znaleckém posudku. 
Městský soud odmítl, že by se žalobkyně jako vlastník lesa mohla zbavit odpovědnosti za správní delikt 
ohrožení a poškození životního prostředí v lesích tím, že činnost fakticky neprovedla. Městský soud uvedl, 
že předpokladem vzniku deliktní odpovědnosti žalobkyně byl její vědomý souhlas k rozsáhlé těžbě. 
Městský soud dále konstatoval, že to, že žalobkyně vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických 
a abiotických činitelů, je zřejmé mimo jiné z fotodokumentace ČIŽP. Z fotodokumentace vyplývá, že škody 
na sousedních pozemcích, na kterých neproběhla tak rozsáhlá a intenzivní těžba, byly po orkánu v lednu 
2007, na rozdíl od škod na pozemcích žalobkyně, minimální. Městský soud odmítl tvrzení žalobkyně  
o nepřesnosti srovnání poškozeného porostu se sousedním porostem, neboť šlo o tvrzení velmi obecné, 
neodůvodněné a nepodložené. 
Ohledně námitky týkající se zavinění městský soud odmítl tvrzení žalobkyně, že nestanoví-li zákon 
výslovně jinak, musí jít o zavinění úmyslné. Podle městského soudu je pojem zavinění široký a obecný a 
zahrnuje jak zavinění úmyslné, tak zavinění nedbalostní. V daném případě šlo o zavinění úmyslné, neboť 
žalobkyně porušila povinnosti vyplývající z ustanovení § 31 odst. 4 lesního zákona, podle něhož je 
zakázáno snižovat úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod sedm desetin plného zakmenění. 
Závěrem městský soud odmítl námitku žalobkyně, že ČIŽP ani žalovaný nejsou příslušní rozhodovat  
o porušení lesního zákona. Pravomoc ČIŽP k ochraně lesa je dána přímo zákonem v případech, kdy došlo 
k naplnění skutkové podstaty podle zákona č. 282/1991 Sb. 
(…) 
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Ve vztahu k námitce stěžovatelky, že správní orgán měl zjišťovat míru zakmenění ve vztahu k porostům, a 
ne pouze k jeho částem, tj. porostním skupinám, se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se stěžovatelkou. 
Ustanovení § 31 odst. 4 lesního zákona, za jehož porušení je stěžovatelka sankcionována, zakazuje 
snižovat úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod sedm desetin plného zakmenění. Ustanovení § 2 písm. 
s) lesního zákona definuje „porost“ jako základní jednotku prostorového rozdělení lesa identifikovatelnou 
v terénu a zobrazenou na lesnické mapě. Ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství  
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále jen „vyhláška č. 84/1996 Sb.“), uvádí, že 
jednotkami prostorového rozdělení lesa jsou oddělení, dílec, porost, porostní skupina a etáž. Ustanovení  
§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 84/1996 Sb. pojem „porost“ konkretizuje a uvádí, že porosty se vymezují jako 
plošně souvislé části lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou či porostovou skladbou, kategorií lesů 
nebo vyžadující odlišné hospodaření. Výměra porostu musí podle citovaného ustanovení přesahovat 0,2 
ha. Systematickým výkladem je tedy třeba dojít k závěru, že k porušení povinnosti zakotvené v ustanovení 
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§ 31 odst. 4 lesního zákona dojde tehdy, sníží-li se úmyslnou těžbou zakmenění pod sedm desetin plného 
zakmenění na předem vymezené ploše lesa, která je identifikovatelná v terénu a je zobrazena na lesnické 
mapě. V rozporu se závěrem městského soudu je naopak logické, že účelem ustanovení § 31 odst. 4 
lesního zákona je vymezit předem přesně a jasně identifikovatelnou prostorovou jednotku, na které bude 
měření zakmenění probíhat.  
Lesní zákon je vskutku třeba vždy vykládat s ohledem na jeho účel, jímž je péče o les a obnova lesa jako 
nenahraditelné složky životního prostředí a národního bohatství. V případě správního trestání je však třeba 
dodržovat obdobné principy a zásady, jako v případě trestání trestných činů (srov. např. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2014, č. j. 7 As 34/2013 – 29). 
Jak vyplývá z konstantní judikatury Ústavního soudu, vždy je třeba poměřovat a vyvažovat ochranu 
veřejného zájmu (v tomto případě ochrana životního prostředí v lesích) se základními právy a svobodami 
pachatele (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09, nebo nález Ústavního 
soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06). 
Teleologický výklad zákona tak nelze provádět na úkor dodržování zásady zákonnosti, jedné ze základních 
zásad trestání. 
Dosavadní judikatura Nejvyššího správního soudu se k uvedené právní otázce zatím nijak nevyslovila.  
V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2003, č. j. 7 A 82/2002 - 40, který se po skutkové i 
právní stránce zabýval věcí velmi podobnou věci nyní projednávané, uvedená otázka nebyla soudem 
přímo řešena. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že § 31 odst. 4 lesního zákona je nutno vykládat v tom smyslu, že 
zakmenění je třeba měřit vzhledem k celé ploše porostu, a ne pouze k jeho částem. 
Z odborného posudku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ze dne 17. 8. 2006 a ze znaleckého posudku 
č. 100/2006 Ing. Jiřího H. ze dne 11. 12. 2006 je ovšem patrné, že v obou případech bylo součástí zadání 
ze strany ČIŽP změřit zakmenění ve vybraných porostních skupinách nebo jejich částech. V případě 
odborného posudku šlo o porostní skupiny 4Aa4, 4Aa6, 4Aa8, 5Ba4, 5Ca7, 6Ba7, 6Ab8a, 6Aa8b, 6Ca5.  
V případě znaleckého posudku šlo o porostní skupiny 4Aa4, 4Aa6, 5Ca7, 6Aa8b, 6Aa8a. V nálezu 
znaleckého posudku se uvádí, že „bylo se zadavatelem dohodnuto, že se šetření zaměří jen na větší, silně 
zředěné, na mapě i v terénu jednoznačně oddělitelné části porostů“ (viz str. 4 znaleckého posudku  
č. 100/2006 Ing. Jiřího H. ze dne 11. 12. 2006). Také závěr znaleckého posudku jednoznačně uvádí, že 
zakmenění bylo prokazatelně sníženo pod 0,7 plného zakmenění „na zkoumaných částech porostů“ (viz 
str. 5 znaleckého posudku č. 100/2006 Ing. Jiřího H. ze dne 11. 12. 2006). Z Protokolu o výsledku 
inspekční činnosti „Prověření stavu lesa, včetně ochrany lesa“ v lesích, které jsou majetkem společnosti 
Pecka, spol. s.r.o. na LHC „Lesní hospodářství Neustupov“ vyplývá, že zjištěné zakmenění bylo 
zprůměrované v rámci porostních skupin (viz str. 5 Protokolu o výsledku inspekční činnosti „Prověření 
stavu lesa, včetně ochrany lesa“ v lesích, které jsou majetkem společnosti Pecka, spol. s. r. o., na LHC 
„Lesní hospodářství Neustupov“). Konečně v rozhodnutí ze dne 16. 3. 2007, č. j. 41/OOL/062218.13/ 
07/PJO ČIŽP, se uvádí, že „nové měření zakmenění bylo provedeno na větších, silněji proředěných, na 
mapě i v terénu jednoznačně oddělitelných (identifikovatelných) částech porostů.“ Správní orgán ve svém 
rozhodnutí uvedl 5 porostních skupin, jejichž zakmenění bylo sníženo pod sedm desetin plného 
zakmenění, jejich plochy sečetl a uvedl, že zakmenění bylo prokazatelně sníženo pod sedm desetin 
plného zakmenění na celkové ploše 22, 9 ha. V daném případě nejde o pouhé nesprávné zaměňování 
zákonného pojmu „porost“ za pojem „porostní skupina“, které by nemělo vliv na závěr ohledně správně 
právní odpovědnosti stěžovatelky (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. listopadu 2003, 
č. j. 7 A 82/2002 - 40). Je hypoteticky možné, že na ostatních částech porostu došlo k menšímu proředění 
a míra zakmenění na celém porostu ve výsledku přesahuje sedm desetin plného zakmenění. ČIŽP  
v rozhodnutí ze dne 16. 3. 2007 uvedla, že zakmenění je měřitelné v každé části lesních porostů. To je 
zajisté pravda. Lesní zákon však vymezuje v ustanovení § 31 odst. 4 konkrétní povinnost nesnižovat 
úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod sedm desetin plného zakmenění. Subjekt veřejnoprávní 
povinnosti je tím chráněn před libovolným měřením zakmenění na jakékoli ploše lesního porostu a před 
právní nejistotou ohledně obsahu své právní povinnosti. Ze znaleckého posudku ani ze zbývajících částí 
spisu správního orgánu není zřetelné vyznačení porostů v lesích ve vlastnictví stěžovatelky. V dodatku ke 
znaleckému posudku č. 100/2006 je uvedeno, že na mapách Lesního hospodářského plánu chybí 
označení porostů. Ve spise, tak jak byl předán Nejvyššímu správnímu soudu, je obsažena pouze 
hospodářská kniha a v rozporu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 84/1996 Sb. chybí textová část a lesnické 
mapy lesního hospodářského plánu. Závěr ČIŽP, že „změřené zakmenění porostů je zcela objektivní a 
mapuje stav lesa na daném majetku v porostech mladších než 80 let“ není podložen důkazy. 
K námitce stěžovatelky týkající se zavinění a odpovědnosti za snížení zakmenění pod sedm desetin 
plného zakmenění v situaci, kdy těžbu nevykonávala sama stěžovatelka jako vlastník lesa, ale těžební 
společnost Holzbeschaffungs – und Logistik GmbH, se kterou stěžovatelka uzavřela smlouvu o provedení 
těžby, uvádí Nejvyšší správní soud následující. 



 123

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu nedochází smluvním ujednáním k přenosu 
veřejnoprávní odpovědnosti vlastníka na jiný subjekt. Druhý zmiňovaný je v pozici povinného ze smlouvy a 
dopadá na něj případný smluvní regresní nárok. Povinnosti tohoto subjektu jsou však ryze 
soukromoprávní povahy (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 
15/2007 - 149, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2009, č. j. 7 As 4/2009 - 67, a 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2012, č. j. 7 As 110/2011 - 59). Pokud však správní 
orgán posuzuje deliktní odpovědnost konkrétní osoby, musí být její vlastní jednání naplňující znaky 
skutkové podstaty správního deliktu prokazováno v kontextu všech učiněných kroků, tedy i zkoumáním 
existujících smluvních vztahů a jednáním smluvních partnerů v průběhu rozhodného období (srov. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 15/2007 - 149). 
Podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. uloží ČIŽP pokutu právnické nebo fyzické osobě, která svou 
činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro 
působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. 
Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 17. 7. 2008, č. j. 1 As 15/2007 – 141) platí, že „ke spáchání správního deliktu a 
vzniku odpovědnosti vlastníka lesa dle zákona o inspekci musí být mj. naplněny všechny znaky skutkové 
podstaty […].“ To znamená, že musí být naplněna zejména objektivní stránka deliktu, jejímiž obligatorními 
znaky jsou jednání, následek a příčinná souvislost, a v případě citované skutkové podstaty i znak zavinění 
(viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 15/2007 - 153). Z výše 
uvedeného vyplývá, že správní orgán musí prokázat, že konkrétní osoba svou činností nebo nečinností 
vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů (jednání), že se tak stalo 
jejím vlastním zaviněním a že došlo k zákonem předvídanému následku, tedy že životní prostředí bylo 
ohroženo či poškozeno (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2011, č. j. 3 As 
11/2011 - 74). Předmětem dokazování musí tedy být nejenom sankcionované jednání a způsobený 
následek, ale současně je vždy třeba důkazu o tom, že jak jednání, tak i následek vznikly zaviněně (viz 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 15/2007 - 149). V citovaném 
rozhodnutí s odkazem na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2008,  
č. j. 1 As 15/2007 – 141, byl překonán judikaturní závěr uvedený v rozsudku Nejvyššího správního soudu 
ze dne 30. 6. 2004, č. j. 7 A 165/2002 - 25, který městský soud ve svém rozsudku citoval. 
Zavinění může být buď nedbalostní, nebo úmyslné a skládá se ze složky intelektuální a složky volní. 
Obsah či absence každé z nich pak určuje konkrétní závěr o formě zavinění (srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 15/2007 - 149). 
V případě úmyslného zavinění, které ve svém rozhodnutí zmínil městský soud, by správní orgán musel 
dokázat, že stěžovatelka svým jednáním chtěla způsobit zákonem sankcionovaný následek nebo že  
o následku věděla a pro případ, že k následku dojde, byla s tím srozuměna (srov. analogicky §4 odst. 2 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů). To znamená, že z provedených 
důkazů by muselo jasně vyplývat, že stěžovatelka zadáním těžby těžební společnosti chtěla způsobit 
podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů a chtěla tím ohrozit či poškodit životní 
prostředí v lesích nebo že věděla, že ke způsobení podmínek pro působení škodlivých biotických a 
abiotických činitelů a k poškození nebo ohrožení životního prostředí v lesích dojít může, a byla s tím 
srozuměna. 
Ve správním trestání však stačí zavinění z nedbalosti, nevyplývá-li z dikce zákona, že je třeba zavinění 
úmyslného (srov. rozsudek ze dne 30. 6. 2004, č. j. 7 A 165/2002 - 25). V případě vědomé nedbalosti 
musí správní orgán dokázat, že stěžovatelka věděla, že svým jednáním může způsobit zákonem 
sankcionovaný následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhala na to, že chráněný zájem neporuší (srov. 
analogicky § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Vědomost stěžovatelky  
o možnosti způsobení následku je dovozována z jejího postavení vlastníka lesa a požadavku znalosti 
příslušné právní úpravy, která stanoví povinnosti a sankce za jejich porušování (srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 15/2007 - 149). Vědomá nedbalost závisí podle 
judikatury Nejvyššího správního soudu (viz. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 
2008, č. j. 1 As 15/2007 - 149) na schopnosti rozpoznat a zhodnotit okolnosti, které vytvářejí nebezpečí 
pro chráněný zájem. Je třeba dokázat, že delikvent podcenil reálnou možnost vzniku následku.  
V dokazování je třeba zhodnotit důvody, na kterých delikvent založil svou domněnku, že následek 
nenastane, a jejich přiměřenost. Posouzení konkrétního obsahu smluvního vztahu a jeho srovnání  
s faktickým jednáním stěžovatelky a druhé smluvní strany je pro posouzení existence vědomé nedbalosti 
na straně stěžovatelky rozhodující. Je třeba zkoumat, jaká opatření stěžovatelka k plnění svých povinností 
jako vlastníka lesa přijala, zda tato opatření prováděla s náležitou péčí a zda dostatečně pečlivě 
kontrolovala plnění smlouvy druhou smluvní stranou. Podobně u nedbalosti nevědomé by bylo třeba 
prokázat, že stěžovatelka nevěděla, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný 
zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měla a mohla (srov. analogicky 
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). K neobeznámení se stěžovatelky s tím, že 
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těžbou prováděnou těžební společností na základě smluvního ujednání může dojít či už dokonce došlo  
k zákonem zakázanému škodlivému následku, by mohlo dojít například nedostatečným průběžným 
dohledem stěžovatelky jako objednatele nad činností těžební společnosti. 
Stěžovatelka uvádí, že veškerou těžební činnost provedla společnost Holzbeschaffungs - und Logistik 
GmbH, která podle tvrzení stěžovatelky měla provést pouze těžbu vyznačenou odborným lesním 
hospodářem. Dále stěžovatelka uvádí, že jakmile byla odborným lesním hospodářem upozorněna na 
skutečnost, že došlo k nadlimitní těžbě, nechala těžbu ukončit. Obojí stěžovatelka dokládala dopisem 
odborného lesního hospodáře ze dne 15. 5. 2006. ČIŽP v rozhodnutí ze dne 16. 3. 2007 uvedla, že za 
provedení těžebního zásahu je odpovědný vlastník, pokud v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 lesního 
zákona nebyla uzavřena nájemní nebo podnájemní smlouva. Podle ČIŽP dle vyjádření účastníka při 
projednávání protokolu nebyla žádná taková smlouva s těžební společností uzavřena. 
Z uvedeného vyplývá, že se správní orgán zabýval pouze otázkou, zda s těžební společností byla, nebo 
nebyla uzavřena nájemní smlouva. Nezabýval se však tím, zda lze stěžovatelce prokázat zavinění ve 
vztahu k sankcionovanému jednání a následku za situace, kdy podle tvrzení stěžovatelky těžební 
společnost porušila své smluvní povinnosti, když těžila i neoznačené stromy. 
V napadeném rozsudku městský soud uvedl, že předpokladem vzniku deliktní odpovědnosti stěžovatelky 
byl její souhlas k rozsáhlé těžbě. Stěžovatelka podle městského soudu umožnila i těžbu lesního porostu, 
který nebyl lesním hospodářem určen k těžbě. Městský soud připouští, že se správní orgány nevěnovaly 
tomu, která forma zavinění byla u žalobkyně přítomná. Uvádí však, že správní orgány měly zřejmě na 
mysli úmyslné zavinění. Ani městský soud se tak nezabýval otázkou, zda pouhý souhlas k těžbě stačí  
k dovození zavinění za situace, kdy podle tvrzení stěžovatelky těžební společnost porušila své smluvní 
povinnosti, když těžila i neoznačené stromy. Nejvyšší správní soud podotýká, že z relevantních důkazů je 
ve spise správního orgánu uveden pouze dopis odborného lesního hospodáře ze dne 15. 5. 2006 a dále 
dokument v německém jazyce, který je zřejmě částí smlouvy mezi stěžovatelkou a těžební společností a 
který je uveden až ve spise městského soudu. Podle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu je 
„provedení důkazu cizojazyčnou listinou, aniž by byl proveden její překlad do českého jazyka, ve správním 
řízení přípustné, není-li o jejím obsahu v řízení sporu“ a „neopatření překladu cizojazyčné listiny, jíž je 
prováděn důkaz, může představovat vadu řízení, jestliže účastník v řízení před správním orgánem namítl, 
že tato skutečnost bránila uplatnění jeho práva vyjádřit se k podkladu rozhodnutí. K takové vadě soud 
přihlíží jen k námitce“ (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2015,  
č. j. 9 As 12/2014 – 60). Provedení důkazu cizojazyčnou listinou nebylo stěžovatelkou v kasační stížnosti 
namítáno a ani není zřejmé, že by o obsahu dokumentu bylo v řízení sporu. Nejde tedy o vadu řízení, 
kterou by se musel Nejvyšší správní soud zabývat. Nejvyšší správní soud podotýká, že správní orgán podle 
§ 16 správního řádu může provést důkaz předložený účastníkem řízení v jiném než českém jazyce.  
Z odůvodnění rozhodnutí ani z provedených důkazů však není zřejmé, že by se správní orgán a městský 
soud tímto dokumentem zabývaly, přičemž jde dle názoru Nejvyššího správního soudu o důkaz stěžejní. 
K námitce stěžovatelky týkající se doslovného znění ustanovení § 4 zákona č. 282/1991 Sb. Nejvyšší 
správní soud uvádí, že citované ustanovení v návětí sice ve znění platném v době spáchání deliktu užívalo 
pojmu „činnost“, judikatura Nejvyššího správního soudu, především usnesení rozšířeného senátu ze dne 
17. 7. 2008, č. j. 1 As 15/2007 - 141, však dovodila, že „správní delikty dle uvedeného ustanovení mohou 
být spáchány i opomenutím takového konání, k němuž byl subjekt povinen.“ 
Co se týče zákonnosti uložených sankcí, je třeba zdůraznit, že i v oblasti správních deliktů se uplatní 
analogicky základní trestněprávní zásady a principy (viz rozsudek ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007 - 
121, publ. pod č. 1338/2007 Sb. NSS, a rozsudek ze dne 24. 1. 2014, č. j. 7 As 34/2013 - 29). Ukládá- li 
správní orgán v jednom řízení pokutu za více správních deliktů, je povinen analogicky dodržet absorpční 
zásadu zakotvenou v ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (viz rozsudek ze dne 24. 1. 2014, č. j. 7 As 34/2013 - 29). 
Podstatu uplatnění absorpční zásady v oblasti správního trestání vystihl Nejvyšší správní soud v rozsudku 
ze dne 22. 9. 2005, č. j. 6 As 57/2004 - 54, publ. pod č. 772/2006 Sb. NSS, kde uvedl, že „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).“ Konkrétní výši 
sankce je pak třeba vyměřit s ohledem na to, že „jednáním či opomenutím byla naplněna skutková 
podstata více deliktů, přičemž tato skutečnost obvykle zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního 
jednání či opomenutí a projevuje se zpravidla přísnější sankcí“ (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze 
dne 22. 12. 1995, č. j. 6 A 216/93 - 34, publ. pod č. 182/1998 v časopisu Soudní judikatura ve věcech 
správních). Není tedy možné stanovit pokuty za jednotlivé delikty a ty následně sčítat, jelikož takový 
postup je výrazem zásady kumulativní, která je našemu právnímu řádu cizí (srov. rozsudek Vrchního 
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soudu v Praze ze dne 22. 12. 1995, č. j. 6 A 216/93 - 34, publ. pod č. 182 soudní judikatury ve věcech 
správních). 
Je nutno zdůraznit, že použití absorpční zásady se vztahuje pouze k výměře úhrnné sankce, což nic 
nemění na skutečnosti, že delikvent je uznán vinným ze spáchání více deliktů.  
Stěžovatelka byla správním orgánem sankcionována pokutou ve výši 600.000 Kč za správní delikt podle 
ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. a ve druhém výroku jí byla uložena pokuta ve výši 
30.000 Kč za správní delikt podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. Obecně vzato (tj. 
pokud by stěžovatelka příslušné delikty vskutku spáchala) by bylo zcela v pořádku, pokud by ČIŽP ve 
správním řízení vydala rozhodnutí, že se stěžovatelka dopustila více správních deliktů. Při ukládání sankce 
bylo však povinností ČIŽP uplatnit absorpční zásadu a uložit sankci pouze za správní delikt nejpřísněji 
postižitelný. Skutečnost, že se stěžovatelka dopustila více správních deliktů, bylo nutno zohlednit teprve 
při rozhodování o konkrétní výši ukládané sankce v mezích stanovených zákonem (viz rozsudek ze dne 
24. 1. 2014, č. j. 7 As 34/2013 - 29). Správní orgán prvního stupně ani odvolací orgán se s těmito 
otázkami nijak nevypořádaly. Z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 31. 5. 
2007, č. j. 8 As 17/2007 - 121, publ. pod č. 1338/2007 Sb. NSS) vyplývá, že rozhodnutí správních orgánů 
obou stupňů, která se s uvedenými otázkami vůbec nevypořádala a zcela je pominula, jsou 
nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] a městský soud je měl tedy zrušit, 
a to i bez návrhu. Pokud tak žalovaný neučinil, pochybil a jeho rozhodnutí je zatíženo vadami, které měly 
za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. K těmto vadám musel 
Nejvyšší správní soud přihlížet z úřední povinnosti [§ 109 odst. 4 s. ř. s.]. 
Proti druhému výroku ČIŽP v rozhodnutí ze dne 16. 3. 2007, č. j. 41/OOL/062218.13/07/PJO, kterým 
byla stěžovatelce uložena pokuta ve výši 30.000 Kč podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 
Sb., brojí stěžovatelka dvěma námitkami. 
Ani s jednou se Nejvyšší správní soud neztotožnil. Stěžovatelka za prvé uvedla, že podle ustanovení § 20 
odst. 1, 3 a 4 lesního zákona se zákaz provádět terénní úpravy nevztahuje na činnosti, které jsou 
prováděny při hospodaření v lesích. Městský soud správně uvedl, že při hospodaření v lese nelze opomíjet 
obecné povinnosti uložené lesním zákonem a že jednotlivá ustanovení lesního zákona nelze vykládat 
takovým způsobem, že by činnost prováděná při hospodaření v lese mohla ospravedlnit každé poškození 
lesa. Účelem lesního zákona je podle § 1 „zachování lesa, péče o les a obnova lesa jako národního 
bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu 
trvale udržitelného hospodaření v něm.“ Označením lesa za národní bohatství a nenahraditelnou složku 
životního prostředí zákonodárce zdůraznil jeho mimořádný společenský význam, který přesahuje pojetí 
lesa jako předmětu vlastnictví (srov. DROBNÍK, J., DVOŘÁK, P.: Lesní zákon, komentář, Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2010, s. 304). Ustanovení § 11 a 13 lesního zákona stanoví základní povinnosti, které je  
v souladu se systematikou zákona nutné dodržovat při každé činnosti v lese. Ustanovení § 20 lesního 
zákona je řazeno do hlavy třetí týkající se obecného užívání lesa. Některé činnosti jsou z obecného zákazu 
vyňaty za účelem možnosti hospodaření v lese. Hospodařit v lese však lze pouze v souladu s účelem 
lesního zákona, při dodržení základních povinností uvedených ve výše citovaných ustanoveních a při 
dodržení zvláštních povinností uvedených v hlavě páté lesního zákona týkající se hospodaření v lese.  
V souvislosti s těžbou lze zmínit např. ustanovení § 33 odst. 4 lesního zákona, který zakazuje provádět 
těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80 let nebo povinnost uvedenou v ustanovení § 33 
odst. 5 lesního zákona provádět těžební práce takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady 
na lesní ekosystém v daném prostředí. Stěžovatelkou navrhovaný výklad ustanovení § 20 lesního zákona 
je v rozporu s judikaturou Ústavního soudu, který v nálezu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, 
uvedl, že mechanická aplikace abstrahující smysl a účel právní normy „činí z práva nástroj odcizení a 
absurdity“. ČIŽP v odůvodnění ze dne 16. 3. 2007, č. j. 41/OOL/062218.13/07/PJO jasně uvedla, že  
k porušení povinností stanovených v lesním zákoně došlo jednak smýcením porostů mladších 80 let na 
ploše 0,05 ha, přičemž věk porostu v porostní skupině 5Ca7 nechala ověřit znaleckým posudkem (viz str. 
5 znaleckého posudku č. 100/2006 Ing. Jiřího H. ze dne 11. 12. 2006). Dále ČIŽP uvedla, že došlo  
k nahrnutí pařezů a zeminy do kraje porostu na oddenky stromů, v čemž vidí porušení ustanovení § 11 
odst. 1 lesního zákona. Správní orgán tak v rozhodnutí jasně uvedl, v čem spatřuje porušení lesního 
zákona, a své závěry odůvodnil. 
Ve své druhé námitce stěžovatelka uvádí, že terénní úpravy, které vedly k porušení povinností podle 
lesního zákona, neprováděla ona, ale těžební společnost Holzbeschaffungs – und Logistik GmbH. Jak již 
bylo podrobně rozebráno výše, veřejnoprávní odpovědnost vlastníka lesa nelze převést na jiný subjekt.  
V případě správního deliktu podle § 4 písm. a) lesního zákona jde o odpovědnost objektivní, kdy subjekt 
odpovídá za způsobený následek bez ohledu na zavinění (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 15/2007 - 149). Není tak třeba zkoumat obsah smluvního ujednání pro účely 
prokázání zavinění stěžovatelky. Stěžovatelka je odpovědná za následek ohrožení nebo porušení životního 
prostředí v lesích, který vznikl na základě těžby, kterou stěžovatelka smluvně sjednala s výše uvedenou 
těžební společností. 
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S námitkou stěžovatelky, že se městský soud nevypořádal s jejím tvrzením, že k poškození lesních porostů 
dochází v pruzích a že srovnání pruhu lesního porostu s pruhem sousedního lesního porostu je zavádějící, 
se Nejvyšší správní soud neztotožňuje. Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu je 
„primárně důkazní břemeno na správním orgánu, pokud je však tvrzením delikventa některý z důkazů 
zpochybněn, přesouvá se důkazní břemeno na jeho stranu a je pouze na něm, aby svá tvrzení prokázal“ 
(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2013, č. j. 3 As 9/2013 - 35). ČIŽP své rozhodnutí 
odůvodnila důkazem ohledáním pozemků stěžovatelky, který podpořila i podrobnou fotodokumentací. 
ČIŽP své rozhodnutí dále odůvodnila srovnáním škod na pozemcích stěžovatelky a na sousedních 
pozemcích. Městský soud správně uvedl, že z fotodokumentace vyplývá, že „škody na sousedních 
pozemcích, na nichž neprobíhala tak intenzivní těžba, byly po orkánu minimální. Rozsáhlé škody 
způsobené orkánem tak byly přímým důsledkem neoprávněného těžebního zásahu.“ Nejvyšší správní 
soud se ztotožňuje s konstatováním městského soudu, že namítané tvrzení stěžovatelky je velmi obecné, 
stěžovatelka neuvádí, v čem údajná nepřesnost srovnání spočívá a proč by soud měl přistoupit na tvrzení, 
že hranice mezi pásy lesa, v nichž vítr škodil, byly shodné s hranicemi mezi pozemky. Nejvyšší správní 
soud tak uzavírá, že stěžovatelka v souladu s výše uvedenou judikaturou neunesla své důkazní břemeno. 
K námitce stěžovatelky, že se městský soud nevypořádal s její námitkou, že je sankcionována i v případě 
porostů, kde k proředění pod zákonnou mez nedošlo, Nejvyšší správní soud odkazuje na podrobné 
odůvodnění městského soudu na straně 6 rozsudku. Městský soud v této části uvedl: „Na zákonné hranici 
se při připočtení tolerované odchylky pohybovaly dvě porostní skupiny; u ostatních porostních skupin bylo 
změřeno zakmenění pod zákonnou hranicí. I u výše uvedených dvou porostních skupin však bylo v době 
těžebního zásahu zakmenění nižší, než povoluje zákon. Na to lze usuzovat ze znaleckého posudku, v němž 
znalec jednoznačně konstatoval, že naměřený výsledek zakmenění je nadhodnocen (asi o 2,4%) 
přírůstkem za poslední vegetační období a použitím speciálního pásma k měření průměrů.“  
Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že městský soud se s žalobním bodem vypořádal řádným a 
vyčerpávajícím způsobem a uvedl, proč argumentaci žalobkyně nepovažuje za důvodnou (srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soud ze dne 10. 9. 2013, č. j. 3 Ads 11/2013 - 51). Kasační námitka stěžovatelky je 
tedy nedůvodná. 
Námitka stěžovatelky týkající se nemožnosti zjistit zakmenění porostů v situaci, kdy tuto skutečnost nebyl 
schopen zjistit ani Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, je zjevně mylná. Ze spisu správního orgánu 
vyplývá, že Ústav pro hospodářskou úpravu lesů vypracoval odborný posudek týkající se zakmenění 
konkrétních porostních skupin pomocí relaskopické metody. Z posudku v žádném případě nevyplývá, že 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů nebyl zakmenění porostní skupiny schopen zjistit. K námitce 
stěžovatelky správní orgán ustanovil znalce, aby závěry odborného posudku pouze upřesnil pomocí 
metody vykazující menší odchylku nepřesnosti měření. 
(…) 
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I. Pravomoc ČIŽP při ochraně lesa na území CHKO   
II. Prokazování ohrožení ŽP v lesích 
III. Výše ukládané pokuty s ohledem na obohacení pachatele deliktu  
 
k ustanovení § 4 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Česká inspekce životního prostředí je příslušná stíhat i takové delikty, spočívající v ohrožení 
nebo poškození životního prostředí v lesích podle § 4 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci 
životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, k jejichž spáchání došlo na území chráněné 
krajinné oblasti. 
 
II. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena mimo jiné k ochraně životního prostředí 
v lesích a pro tento účel je odborně vybavena. Žalovaný stejně jako městský soud tak těžko 
mohli zadat znalecký posudek v situaci, kdy o odborných závěrech učiněných prvostupňovým 
správním orgánem neměli pochybnosti, jež by mohla vyvolat např. kritika těchto závěrů ze 
strany znalce zajištěného stěžovatelem. Městský soud tedy zcela správně zamítl návrh na 
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provedení důkazu znaleckým posudkem v dané situaci jako nedůvodný, a to i s poukazem na 
jeho potenciálně malou vypovídací hodnotu, když by měl znalec zkoumat stav pozemku s více 
než ročním odstupem od provedení těžby a po následných (opožděných) asanačních zásazích 
stěžovatele. 
 
III. Česká inspekce životního prostředí je specializovaným orgánem státní správy, který musí být 
z povahy věci odborně vybaven k plnění svých úkolů. Není samozřejmě vyloučeno, aby účastník 
řízení odborný úsudek ČIŽP v jednotlivém případě zpochybnil, musel by tak však učinit 
kvalifikovaným způsobem, ať již s pomocí přizvaného znalce, nebo s využitím svého vlastního 
odborného vzdělání v dané oblasti, případně poukazem na vadu dokazování postihující závěry 
ČIŽP. Nic takového však stěžovatel neučinil.  
 
IV. Lze přitom souhlasit s krajským soudem, že tato úvaha tak, jak je formulována („musí být 
vždy vyšší“), je příliš rezolutní. Nebere totiž v úvahu například fakt, že obohacení pachatele může 
být v některých případech vyšší než horní hranice zákonného rozmezí nebo že další polehčující 
okolnosti mohou vyžadovat snížení výše pokuty pod částku odpovídající tomu, co pachatel 
deliktem získal. V principu však tato úvaha podle názoru Nejvyššího správního soudu vadná 
není, neboť výchovný účinek sankce by mohl být skutečně oslaben tím, pokud by prokazatelné 
obohacení pachatele významně převýšilo uloženou pokutu (resp. souhrn pokut uložených za 
totéž jednání, jímž pachatel naplnil skutkové podstaty několika správních deliktů). V daném 
případě má Nejvyšší správní soud za to, že k excesu při stanovení výše sankce nedošlo, neboť 
pokuta ve výši třetiny zákonného rozmezí je pečlivě odůvodněna s ohledem na nejrůznější 
hlediska. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2015, čj. 6 As 229/2014 - 82) 
 (Dostupné na www.nssoud.cz, publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 
5/2015, rozsudek č. 3206) 
 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Vymezení případu 
Česká inspekce životního prostředí (dále též „oblastní inspektorát ČIŽP“) uložila žalobci jakožto vlastníkovi 
lesa pokutu ve výši 1 500 000 Kč za poškození životního prostředí v lesích, a to rozhodnutím ze dne  
21. března 2011, č. j. ČIŽP/44/OOL/SR01/1011712.015/11/UVA. Žalobce měl vlastním zaviněním 
vytvořit podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů ve smyslu § 4 písm. c) zákona 
č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento následek měl žalobce vyvolat předmýtní a mýtní těžbou, konkrétně přibližováním 
vytěžené dřevní hmoty z lesních porostů z provedených těžeb v období 15. dubna 2010 až 10. května 
2010, ke kterému došlo na části lesního pozemku p. č. 512 v k. ú. Bylochov (dále jen pozemek p. č. 512). 
Poškození spočívalo v nadměrném narušení (rozježdění) zjištěných lesních přibližovacích linií a cest, jehož 
důsledkem bylo rozšíření a prohloubení jejich profilu. Souběžně s tím došlo v místech vyústění 
přibližovacích linek do tras přibližovacích cest na témže pozemku k silnému narušení (rozježdění) půdního 
povrchu. Tím došlo k nepřiměřenému poškození půdy, bylo zvýšeno nebezpečí eroze a byl nepřiměřeně 
poškozen vodní režim v daném území. Dále pak ke dni 11. listopadu 2010 nebyly ošetřeny asanačním 
nátěrem stromy poškozené odřením z období 15. dubna 2010 až 10. května 2010. 
Proti uložení pokuty se žalobce bránil odvoláním, které Ministerstvo životního prostředí jako žalovaný 
zamítlo svým rozhodnutím ze dne 20. června 2011, zn. 902/530/11. Žalobce podal proti odvolacímu 
rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze, ani zde však neuspěl, neboť soud jeho žalobu jako 
nedůvodnou zamítl rozsudkem označeným v návětí. 
(…) 
Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud kasační stížnost posoudil a dospěl k závěru, že není důvodná.  
Věcnou příslušnost správního orgánu Městský soud na str. 15 svého rozsudku dovodil z působnosti 
oblastního inspektorátu ČIŽP danou § 2 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a 
její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Inspekce dozírá na dodržování 
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, 
právnickými a fyzickými osobami.“ Dále městský soud poukázal na § 4 cit. zákona, kde jsou vymezeny 
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skutkové podstaty deliktů spočívajících v poškození nebo ohrožení životního prostředí v lesích a podle 
něhož byl stěžovatel shledán vinným. Městský soud také vysvětlil, že ta ustanovení, na něž poukazoval 
stěžovatel, na daný případ nedopadají. Ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích  
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se týká národních 
parků, nikoliv chráněných krajinných oblastí. Ustanovení § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je pak ustanovením obecným, vůči němuž je § 2 zákona o České 
inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa ustanovením zvláštním. Stěžovatel namítá, že 
městský soud své závěry ohledně vztahu generality a speciality přesvědčivě nevysvětlil, sám však  
v kasační stížnosti žádnou jinou výkladovou alternativu nenabízí. Nejvyšší správní soud proto jen obecně 
doplňuje argumentaci městského soudu v tom směru, že zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje  
v části osmé vlastní skutkové podstaty správních deliktů, jejichž naplnění by mohla postihovat jak správa 
chráněné krajinné oblasti na základě § 78 odst. 1 cit. zákona, tak i Česká inspekce životního prostředí na 
základě § 80 odst. 3 cit. zákona (ten upravuje i pravidla pro řešení překryvu kompetencí orgánů ochrany 
přírody s Českou inspekcí životního prostředí). V nyní posuzovaném případě se však jednalo o správní 
delikt podle zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Ten správa 
chráněné krajinné oblasti postihovat nemůže, neboť jí zákon o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa žádné sankční pravomoci nesvěřuje. Nutně se zde tedy uplatní pouze 
celorepubliková působnost České inspekce životního prostředí, neboť žádné ustanovení právního předpisu 
její působnost na území chráněných krajinných oblastí nevylučuje (viz též rozsudek Nejvyššího správního 
soudu č. j. 7 A 82/2002 - 40 ze dne 25. listopadu 2003, publ. pod č. 330/2004 Sb. NSS). 
Skutku se dopustila jiná osoba 
S námitkou, že pachatelem deliktu nebyl stěžovatel, nýbrž právnická osoba, které stěžovatel pronajal 
pozemek p. č. 512 a prodal lesní porost na něm stojící, se městský soud vyrovnal na str. 14 svého 
rozhodnutí. Městský soud postupoval správně, když tento žalobní bod vypořádal věcně, namísto toho, aby 
jej odmítl jako nepřípustný proto, že stěžovatel odpovídající námitku neuplatnil ve správním řízení. V řízení 
z moci úřední, jehož cílem je uložit účastníkovi povinnost, nemá totiž účastník povinnost tvrzení a 
břemeno důkazní tíží správní orgán. Zejména pro sankční řízení pak platí, že vůči obviněnému nelze 
uplatňovat překážku koncentrace řízení, a to ani v řízení odvolacím (srov. k tomu rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č. j. 1 As 96/2008 - 115, publ. pod č. 1856/2009 Sb. NSS). 
Přístup městského soudu tak byl v souladu s usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 
ze dne 26. srpna 2008, č. j. 7 Afs 54/2007 - 62, které stojí na zásadě plné jurisdikce v otázkách hmotně 
právního posouzení věci. Naopak rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. května 2009, č. j. 2 Afs 
35/2009 - 91, na který poukazoval ve svém vyjádření žalovaný, na danou věc nedopadá. Týká se totiž 
daňové věci, přičemž daňový řád (v daném případě šlo o tehdy účinný zákon č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků), obsahuje vlastní specifickou procesní úpravu, která na účastníka daňového řízení klade 
vyšší nároky, pokud jde o povinnost tvrzení a břemeno důkazní, než je tomu u řízení vedených z moci 
úřední podle správního řádu. 
Nejvyšší správní soud ovšem shledal argumentaci městského soudu správnou i v tom směru, že při 
věcném hodnocení vznesené námitky zohlednil mimo jiné i fakt, že byla uplatněna poprvé až v žalobě. 
Věrohodnost tvrzení stěžovatele i jím předložených důkazů to nepochybně dosti snižuje, obzvláště  
s ohledem na to, že svou procesní pasivitu v tomto směru nijak nevysvětlil. Nelze přehlédnout, že již 
oznámení o provedení těžby v polovině února 2010 podával stěžovatel jako fyzická osoba, nikoliv tedy 
společnost L. Neumüller GmbH&Co KG, s níž měl stěžovatel již dne 1. února 2010 uzavřít nájemní 
smlouvu. Dále pak stěžovatel vystupoval v celém správním řízení jako osoba, jež provedla těžbu na 
pozemku p. č. 512. Konkrétně se to projevilo v dopise ze dne 17. prosince 2010, z něhož cituje žalovaný,  
a dále v textu odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí, kde stěžovatel vznesl pouze námitky týkající se 
stavu lesních porostů a kvality jím provedené nápravy. Správním orgánům tudíž rozhodně nelze vyčítat, že 
by dovodily odpovědnost stěžovatele bez dalšího toliko z jeho odpovědnosti za stav majetku a za způsob 
hospodaření s ním a z vlastnictví majetku samého, jako tomu bylo v případě, který Nejvyšší správní soud 
řešil v rozsudku ze dne 26. října 2004, č. j. 5 A 42/2002 - 43, publ. pod č. 846/2006 Sb. NSS. 
Ve světle těchto skutečností pak bylo nutno hodnotit i důkazy, jež stěžovatel předložil městskému soudu. 
Nejvyšší správní soud se zcela ztotožňuje se závěry městského soudu v tom ohledu, že potvrzení  
o bankovní operaci se nevztahuje k předložené nájemní smlouvě. Jako příjemce částky 3,1 mil. Kč od 
společnosti L. Neumüller GmbH&Co KG v něm totiž nefiguruje stěžovatel, nýbrž L. D. a jako důvod platby 
je (německy) uvedeno „kupní smlouva D. a K. lesní katastr Bylochov“. U ostatních předložených důkazů 
pak lze mít vzhledem k okolnostem důvodně za to, že byly vyhotoveny dodatečně. Nájemní smlouva mezi 
stěžovatelem a společností L. Neumüller GmbH&Co KG je podepsána stejným podpisem na straně 
prodávajícího i kupujícího, nadto měla být uzavřena v týž den, kdy stěžovatel sám pozemek p. č. 512 
koupil, tj. 1. února 2010, ačkoliv vklad této kupní smlouvy ve prospěch stěžovatele byl proveden  
s právními účinky až ke dni 8. února 2010, jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí založeného ve 
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správním spise. Všechny tyto skutečnosti ve svém souhrnu potvrzují závěr městského soudu, že celá tato 
žalobní námitka byla vznesena účelově ve snaze vyhnout se dodatečně postihu za správní delikt.  
Nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného i rozsudku městského soudu  
Stěžovateli nemůže dát Nejvyšší správní soud za pravdu ani v tom, že by snad vadu odvolacího rozhodnutí 
představoval fakt, že odvolací orgán do něj přejal část textu, který mu zaslal oblastní inspektorát ČIŽP 
jako své vyjádření k odvolání. Odvolací orgán je pochopitelně povinen reagovat na odvolací námitky. 
Avšak v tom rozsahu, v jakém jsou odvolací námitky (nebo argumentace k nim) totožné s námitkami 
vznesenými již v řízení před správním orgánem prvního stupně a ten je dostatečně přesvědčivě vyvrátil ve 
svém rozhodnutí, by nebylo vadou odvolacího rozhodnutí dokonce ani to, kdyby se odvolací orgán na 
odůvodnění prvostupňového rozhodnutí výslovně odvolal a ztotožnil se s ním. Obdobně pak nemůže být 
vadou, jestliže odvolací orgán – pochopitelně po nezávislém a nezaujatém vlastním zhodnocení věci – 
shledá trefnou a přiléhavou argumentaci použitou prvostupňovým orgánem ve vyjádření k podanému 
odvolání a vezme ji za svou. Obdobně se ostatně již dříve Nejvyšší správní soud vyjádřil k vzájemnému 
vztahu soudního rozhodnutí o správní žalobě a žalobou napadeného správního rozhodnutí. Nejvyšší 
správní soud opakovaně shledal, že pouze samotný fakt, že soud nenalezne dostatek nových slov  
k vyjádření závěrů vyslovených již odvolacím správním orgánem a namísto toho se s odůvodněním 
přezkoumávaného správního rozhodnutí výslovně ztotožní, nepřezkoumatelnost jeho rozsudku způsobit 
nemůže (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2007, č. j. 8 Afs 75/2005 - 130, 
publ. pod č. 1350/2007 Sb. NSS, nebo rozsudky č. j. 6 As 43/2013 - 68 ze dne 27. května 2014 a č. j. 6 
As 54/2013 - 128 ze dne 12. listopadu 2014). 
Pokud jde o žalobní body, které podle stěžovatele nevypořádal ve svém rozsudku městský soud a zatížil 
jej tak nepřezkoumatelností, Nejvyšší správní soud nejprve uvádí, že spíše než o samostatné žalobní body 
šlo o dílčí argumenty či tvrzení stěžovatele k jednotlivým žalobním bodům, jež mnohdy zůstaly jen v rovině 
obecné námitky bez podrobnějšího odůvodnění. Nelze než poukázat na rozsudek zdejšího soudu ze dne  
9. ledna 2013, č. j. 6 Ads 127/2012 - 22, v němž Nejvyšší správní soud vyslovil, že „v odůvodnění 
napadeného rozsudku krajský soud neměl podle názoru Nejvyššího správního soudu za povinnost 
reagovat na každou dílčí argumentaci uplatněnou stěžovatelem a tu obsáhle vyvrátit, nýbrž uchopit obsah 
a smysl její žalobní argumentace a vypořádat se s ní“. Tomuto požadavku městský soud podle názoru 
Nejvyššího soudu v dané věci dostál. 
Stěžovatel sice uvedl, že v lokalitě jsou i jiné lesní pozemky odlišných vlastníků, a že tudíž rozježdění 
lesních cest nemusela způsobit jen vozidla provádějící těžbu na jeho pozemcích, nijak však toto své 
tvrzení nerozvedl. Netvrdil například, že by konkrétní sousední vlastník v předmětném období na jaře 
2010 pojížděl po jeho pozemku p. č. 512 těžkou technikou apod. Za této situace nelze městskému soudu 
vytýkat, že se s tímto jeho žalobním bodem vyrovnal na str. 14-15 svého rozsudku jen obecným poukazem 
na to, že původní stav stěžovatelova pozemku i cest na něm byl dobrý, jak vyplývá z protokolu z prvního 
inspekčního šetření oblastního inspektorátu ČIŽP ze dne 15. dubna 2010. 
Stěžovatel sice tvrdil v žalobě, že nechal na své náklady opravit již před vydáním prvostupňového 
rozhodnutí některé poškozené části lesních cest a ošetřit asanačním nátěrem odřené stromy, přičemž 
tato opatření byla podle jeho názoru dostatečná, avšak nepředložil žádný důkaz o tom, kdy, v jakém 
rozsahu a v jaké kvalitě asanační zásahy provedl. Vzhledem k naprosté nepodloženosti stěžovatelova 
tvrzení se jeví jako odpovídající reakce městského soudu, který na str. 16 rozsudku pouze poukázal na to, 
že ještě 11. listopadu a 17. prosince 2010 prováděl oblastní inspektorát ČIŽP na místě inspekční šetření 
(a shledal setrvale se zhoršující stav bez opatření k nápravě), přičemž jeho závěry stěžovatel nezpochybnil. 
Provedená opatření k nápravě sice nebyla rozhodná pro posouzení naplnění skutkové podstaty deliktu, 
avšak byla zohledněna ve výši uložené sankce. K tomu je možno doplnit, že po podání odvolání, v němž 
stěžovatel namítal mimo jiné, že provedl ve věci nápravu, vykonal oblastní inspektorát ČIŽP na místě dne 
26. dubna 2011 další inspekční kontrolu, aby jeho tvrzení ověřil. V zápise z kontroly, který reprodukuje 
žalovaný v odvolacím rozhodnutí, popsal oblastní inspektorát podrobně provedené zásahy. Zhodnotil je 
celkově jako nedostatečné (jen některé stromy byly natřeny asanačním nátěrem, nebyly odstraněny 
následky eroze v lesních porostech) a zčásti jako pozdní (po celé vegetační období v roce 2010 v době 
výskytu houbovitých onemocnění zůstaly stromy nátěrem neošetřeny), zčásti jako kontraproduktivní (při 
urovnávání lesních cest těžkou technikou došlo k jejich rozšíření a k dalšímu poškození půdního krytu). 
Stěžovatel sice vyslovil s tímto hodnocením v žalobě nesouhlas, avšak učinil tak „holým“ způsobem, tj. bez 
jakéhokoliv zdůvodnění. Pak se ovšem těžko může dovolávat v této otázce jakékoliv argumentace ze 
strany městského soudu a označovat jeho rozsudek za nepřezkoumatelný, když městský soud se 
veškerými jeho tvrzeními, která argumentačně podložena byla, odpovídajícím způsobem zabýval a na str. 
15 svého rozsudku ze závěrů kontroly provedené dne 26. dubna 2011 výslovně vychází, čímž je aprobuje. 
Přiměřeně lze v této souvislosti poukázat na rozsudky zdejšího soudu zdejšího soudu ze dne 14. července 
2011, č. j. 1 As 67/2011 – 108, nebo ze dne 23. června 2005, č. j. 7 Afs 104/2004 – 54, z nichž vyplývá, 
že preciznost ve formulaci obsahu stížnostních bodů a jejich odůvodnění v kasační stížnosti v podstatě 
předurčuje obsah rozhodnutí kasačního soudu. 
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Pokud jde o žalobní bod, v němž stěžovatel namítal, že k ohrožení životního prostředí v lesích v rozsahu 
předpokládaném oblastním inspektorátem ČIŽP nakonec nedošlo, s tím se městský soud vyrovnal na str. 
15 svého rozsudku. Potvrzení toho, že narušení terénu mělo následky předpokládané zákonem, 
představuje podle městského soudu mimo jiné výskyt vývratů a polomů zjištěný při kontrole provedené po 
podání odvolání dne 26. dubna 2011. To je také logicky poslední skutkový stav, který mohl vzít městský 
soud za základ svého rozhodnutí, neboť podle § 75 odst. 1 s. ř. s. vychází soud ze skutkového a právního 
stavu, který tu byl v době vydání správního rozhodnutí. Napadené rozhodnutí žalovaného bylo vydáno dne 
20. června 2011 a stěžovatel sám své fotografie, jež mají stav jeho pozemků dokládat, řadí do července 
2011. Je pravda, že správní orgány byly povinny prokázat a zdůvodnit, v čem ohrožení životního prostředí 
spočívalo, neboť škodlivý následek je součástí skutkové podstaty deliktu, za nějž byl stěžovatel postižen 
(srov. k tomu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. července 2008, č. j.  
1 As 15/2007 - 141, publ. pod č. 1727/2008 Sb. NSS). Rozsah a charakter způsobených škod na lesních 
cestách je ovšem dostatečně zachycen na řadě fotografií z jednotlivých inspekčních šetření oblastního 
inspektorátu ČIŽP konaných v rozmezí od května do prosince 2010 a míru, v jaké tyto zásahy do lesního 
prostředí představují ohrožení životního prostředí, odborně zhodnotil oblastní inspektorát ČIŽP ve svém 
rozhodnutí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena mimo jiné k ochraně životního prostředí 
v lesích a pro tento účel je odborně vybavena. Žalovaný stejně jako městský soud tak těžko mohli zadat 
znalecký posudek v situaci, kdy o odborných závěrech učiněných prvostupňovým správním orgánem 
neměli pochybnosti, jež by mohla vyvolat např. kritika těchto závěrů ze strany znalce zajištěného 
stěžovatelem. Městský soud tedy zcela správně zamítl návrh na provedení důkazu znaleckým posudkem  
v dané situaci jako nedůvodný, a to i s poukazem na jeho potenciálně malou vypovídací hodnotu, když by 
měl znalec zkoumat stav pozemku p. č. 512 s více než ročním odstupem od provedení těžby a po 
následných (opožděných) asanačních zásazích stěžovatele. 
Pokud jde o zahájení řízení, městský soud na str. 16 svého rozsudku jednoznačně vychází z toho, že řízení 
o uložení pokuty bylo zahájeno až oznámením o zahájení řízení ze dne 8. listopadu 2010 (což je v souladu 
s § 46 odst. 1 věta první správního řádu). Nejvyšší správní soud proto jen pro úplnost poznamenává, že i 
oblastní inspektorát ČIŽP vycházel při svém postupu až do 8. listopadu 2010 z toho, že správní řízení 
zahájeno vůči stěžovateli není. Prováděl totiž pouze inspekční kontroly na místě, dále dne 29. července 
2010 vydal usnesení o zajištění důkazu před zahájením řízení podle § 138 správního řádu (kde v podstatě 
jen zopakoval závěry poslední provedené kontroly) a dopisem ze dne 20. září 2010 předvolal stěžovatele 
k podání vysvětlení před zahájením řízení podle § 137 odst. 1 správního řádu (stěžovatel se k podání 
vysvětlení bez omluvy nedostavil, oblastní inspektorát ČIŽP z toho však nevyvozoval v řízení žádné 
důsledky). K zásahu do stěžovatelových práv předčasnou zmínkou o zahájení řízení v protokolu o kontrole 
ze dne 8. července 2010 tak zcela zjevně nikterak dojít nemohlo. 
Také stěžovatelovy poukazy na to, jaké důvody jej vedly k tomu, že se neúčastnil aktivně správního řízení 
na prvním stupni a svolaných ústních jednání, sice v žalobě obsaženy byly, avšak postrádaly jasné 
argumentační vyústění. Stěžovatel neuvedl, jakým způsobem měly správní orgány zohlednit smrt jeho 
matky nebo nečinnost jeho odborného lesního hospodáře, údajně ústně pověřeného stěžovatelovým 
zastupováním. S ohledem na to nelze dovozovat nepřezkoumatelnost rozsudku městskému soudu z toho, 
že tato izolovaná skutková tvrzení stěžovatele ponechal bez povšimnutí. 
Nedostatečně zjištěný skutkový stav 
Stěžovatel zpochybňuje závěry městského soudu stran zjištěného skutkového stavu, jednak pokud jde  
o původní stav lesních cest na pozemku p. č. 512, jednak ohledně rozsahu a intenzity škod způsobených 
těžbou. Zjišťování skutkového stavu ve správním soudnictví je doménou soudu první instance. Nejvyšší 
správní soud rozhoduje zpravidla bez jednání (srov. § 109 odst. 2 s. ř. s.) a závěry městského soudu by byl 
oprávněn korigovat zejména tehdy, pokud by se soud při hodnocení skutkového stavu zjištěného 
správními orgány a při posuzování důkazních návrhů účastníků dopustil excesu. V daném případě však 
městský soud na str. 6 svého rozsudku vysvětlil, proč nepovažoval za nutné předvolávat svědky navržené 
stěžovatelem, kteří by měli popsat stav pozemku p. č. 512 před započetím těžby. Soud měl předmětné 
skutečnosti za dostatečně prokázané protokolem o inspekční kontrole ze dne 15. dubna 2010 (proto 
ostatně nevyužil ani nabídku žalovaného ohledně výpovědi inspektorů, kteří kontrolu prováděli, jak ve 
svém vyjádření popsal žalovaný).  
Obdobně i v případě kritiky toho, jakým způsobem zachytil oblastní inspektorát ČIŽP svá zjištění  
o následcích těžby, setrval stěžovatel u obecných výtek a nenabídl soudu žádnou konkrétní námitku proti 
skutkovým zjištěním. Nepoukázal např. na duplicitu určitých fotografií ani na to, že by byly pořízeny na 
jiném pozemku, než který byl předmětem šetření. Proti tomu stojí kontrolní zjištění oblastního 
inspektorátu ČIŽP podrobně popsaná v protokolech z jednotlivých kontrol včetně desítek fotografií 
zachycujících různá místa na stěžovatelově pozemku p. č. 512 (jen protokol o zajištění důkazu ze dne  
8. července 2010 má jako přílohu 44 fotografií opatřených popisky). Velmi podrobně a konkrétně je 
ostatně celá situace mapově i fotograficky zdokumentována mimo jiné i v protokolu oddělení ochrany 
přírody Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci, jehož inspektoři se účastnili kontroly dne 10. května 2010 
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(ve správním spise na č. l. 6). Je tedy zřejmé, že výtky stěžovatele vůči zjištěnému skutkovému stavu a 
kvalitě jeho zaznamenání jsou domnělé, resp. vykonstruované. 
Nesprávně odůvodněná výše pokuty 
Jak již Nejvyšší správní soud uvedl výše, neztotožňuje se s názorem stěžovatele, že by oblastní inspektorát 
ČIŽP nebyl oprávněn odborně odhadnout rozsah a intenzitu poškození, resp. ohrožení životního prostředí  
v lesích, které stěžovatel svým jednáním zapříčinil. Právě naopak, Česká inspekce životního prostředí je 
specializovaným orgánem státní správy, který musí být z povahy věci odborně vybaven k plnění svých 
úkolů. V opačném případě by inspekce nemohla plnit zákonem uložené povinnosti. Není samozřejmě 
vyloučeno, aby účastník řízení odborný úsudek ČIŽP v jednotlivém případě zpochybnil, musel by tak však 
učinit kvalifikovaným způsobem, ať již s pomocí přizvaného znalce, nebo s využitím svého vlastního 
odborného vzdělání v dané oblasti, případně poukazem na vadu dokazování postihující závěry ČIŽP. Nic 
takového však stěžovatel neučinil. 
Stěžovatel se mýlí i v tom, že by správní orgány nezohlednily opatření k nápravě, která provedl. Oblastní 
inspektorát ČIŽP ve svém rozhodnutí na str. 11 výslovně uvádí, že stěžovatel žádná nápravná opatření na 
pozemku p. č. 512 neprovedl. To bylo plně v souladu se skutkovým stavem zjištěným poslední 
provedenou kontrolou na místě a stěžovatel sám si může přičíst k tíži, že správní orgán neinformoval  
o nápravných opatřeních, která snad provedl po této kontrole. Oblastní inspektorát ČIŽP svou povinnost 
zjistit i skutečnosti svědčící ve prospěch stěžovatele rozhodně nezanedbal, neboť kontroly na pozemku  
p. č. 512 prováděl opakovaně. Žalovaný se taktéž v úvahách o výši pokuty zabýval otázkou provedených 
nápravných opatření, hodnotil je však jako pozdní a nedostatečná. Pokus stěžovatele o nápravu tedy 
zohledněn byl, avšak vzhledem k uplynulému času a kvalitě provedení nemohl být zhodnocen v jeho 
prospěch. Oblastní inspektorát ČIŽP přitom v protokolu uvádí i konkrétní opatření, která měl stěžovatel 
přijmout, aby k nové erozi zeminy navezené na rozježděné cesty nedocházelo (zaplůtkování). 
Nejvyšší správní soud neshledává oprávněnými ani tvrzení stěžovatele o zaujatosti oblastního 
inspektorátu ČIŽP vůči jeho osobě. Pro tu nesvědčí již sama historie celého případu, kdy oblastní 
inspektorát ČIŽP vykonal první kontrolu na místě dne 16. dubna 2010 nikoliv z vlastního podnětu, nýbrž 
na základě telefonického upozornění Městského úřadu Litoměřice a po něm pak dne 29. dubna 2010 
obdržel ještě písemné upozornění CHKO Kokořínsko, že dochází k těžbě, jež svým charakterem není  
v souladu s právními předpisy. Hodnocení stěžovatelova způsobu těžby jako kořistnického s případem 
bezprostředně nesouvisí, neboť oblastní inspektorát ČIŽP uložil stěžovateli sankci za rozjezdění lesních 
cest a neošetření podřených stromů asanačním nátěrem, nikoliv za nepovolenou předmýtní těžbu a za 
způsob provedení mýtní těžby (jejich případný postih zřejmě ponechal na orgánu ochrany lesa). Ani jako 
indicie svědčící o zaujatosti oblastního inspektorátu ČIŽP vůči osobě stěžovatele však tato skutečnost 
neobstojí, neboť ten v protokolech z jednotlivých inspekčních kontrol toto své hodnocení přesvědčivě 
vysvětlil. 
Stejně tak nelze tvrdit, že oblastní inspektorát ČIŽP byl v celém svém konání veden pouze a jen snahou 
uložit stěžovateli pokutu a důkaz tohoto tvrzení spatřovat v tom, že při inspekční kontrole dne 10. května 
2010 nedošlo k zastavení těžby. V protokolu se skutečně uvádí, že les vykazuje stav jako před 
dokončením těžby, tedy oblastní inspektorát ČIŽP neměl důvod předpokládat, že by mělo dojít  
k jakémukoliv dalšímu významnějšímu rozježdění lesních cest nebo zvýšení počtu odřených stromů. 
Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že z posledního bodu citovaného protokolu vyplývá, že na rozhodnutí 
oblastního inspektorátu ČIŽP nepřistoupit k okamžitému zastavení činnosti stěžovatele se podílely i 
nejasnosti ve vzájemném vymezení kompetencí mezi ním, oblastním inspektorátem ČIŽP v Liberci 
(oddělení ochrany přírody) a správou CHKO Kokořínsko. Ani to však nemůže nic změnit na faktu, že to byl 
především sám stěžovatel, kdo odpovídal za to, že bude svou činnost provádět tak, aby nezavinil 
poškození nebo ohrožení životního prostředí v lesích – zejména mohl, jak vyplývá z kontrolních protokolů, 
odložit těžbu na sušší období roku. Stěžovatel neumožnil správnímu orgánu, aby mu poskytl informaci  
o svém (samozřejmě jen předběžném) hodnocení jeho činnosti, i tím, že se nezúčastnil ani těch kontrol na 
místě, k nimž byl později přizván, byť důvody vysvětlil později v žalobě. Své odpovědnosti se zkrátka 
stěžovatel nemůže zbavit tím, že se ji pokusí svalit na kontrolní orgán. 
Pokud jde o úvahu oblastního inspektorátu ČIŽP, že výše pokuty musí být vždy vyšší než obohacení 
pachatele deliktu, ta se v žádném z obou správních rozhodnutí neobjevuje, oblastní inspektorát ji zmiňuje 
pouze ve svém vyjádření k podanému odvolání. Nelze samozřejmě vyloučit, že při určování výše pokuty jí 
byl oblastní inspektorát ČIŽP veden, samozřejmě vedle dalších hledisek, která ve svém rozhodnutí 
výslovně zmiňuje. Lze přitom souhlasit s krajským soudem, že tato úvaha tak, jak je formulována („musí 
být vždy vyšší“), je příliš rezolutní. Nebere totiž v úvahu například fakt, že obohacení pachatele může být  
v některých případech vyšší než horní hranice zákonného rozmezí nebo že další polehčující okolnosti 
mohou vyžadovat snížení výše pokuty pod částku odpovídající tomu, co pachatel deliktem získal. 
V principu však tato úvaha podle názoru Nejvyššího správního soudu vadná není, neboť výchovný účinek 
sankce by mohl být skutečně oslaben tím, pokud by prokazatelné obohacení pachatele významně 
převýšilo uloženou pokutu (resp. souhrn pokut uložených za totéž jednání, jímž pachatel naplnil skutkové 
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podstaty několika správních deliktů). V daném případě má každopádně Nejvyšší správní soud za to, že  
k excesu při stanovení výše sankce nedošlo, neboť pokuta ve výši třetiny zákonného rozmezí je pečlivě 
odůvodněna s ohledem na nejrůznější hlediska, která jsou přehledně shrnuta výše ve vyjádření 
žalovaného ke kasační stížnosti. Správní orgány ve shodě s § 5 odst. 1 zákona o České inspekci životního 
prostředí a její působnosti v ochraně lesa přihlédly zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a 
následkům protiprávního jednání, přičemž tento demonstrativní výčet nevylučuje zohlednit též hlediska 
další, v citovaném zákoně výslovně neuvedená (srov. k tomu shodně rozsudek Městského soudu v Praze 
ze dne 3. prosince 2013, č. j. 8 A 63/2010 - 62). 
K námitce stěžovatele, že údaje z katastru nemovitostí jeho majetkové poměry neprokazují, lze 
poznamenat jen tolik, že stěžovatel nic konkrétního o svých majetkových poměrech netvrdí ani nijak 
konkrétně nezpochybňuje své vlastnictví či hodnotu pozemků, jichž měl být podle výpisu z katastru 
nemovitostí vlastníkem před vydáním prvostupňového rozhodnutí. Proto může Nejvyšší správní soud na 
tuto obecnou kasační námitku také jen obecně reagovat ve shodě s vyjádřením žalovaného ke kasační 
stížnosti, že oblastní inspektorát ČIŽP učinil pro zjištění stěžovatelových majetkových poměrů dost a chtěl-
li stěžovatel jeho zjištění kvalifikovaně zpochybnit, měl proti nim postavit svá vlastní tvrzení a své vlastní 
důkazy o svých majetkových poměrech, což neučinil. Své tvrzení, že výše pokuty je pro něj likvidační, 
ponechal místo toho v rovině pouhé nepodložené proklamace. 
(…) 
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I. Ohrožení životního prostředí v lesích 
II. Zásada legitimního očekávání 
 
k ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Součástí objektivní stránky skutkové podstaty správního deliktu je nejen jednání (konání či 
opomenutí), ale také následek, spočívající v porušení nebo ohrožení zájmů, tvořících objekt 
deliktu. I následek (jakož i účinek na konkrétním předmětu útoku) jsou proto předmětem 
dokazování v řízení před správním orgánem. 
 
II. Nejvyšší správní soud přitom souhlasí se správními orgány, že umožnění vývoje kůrovce a jeho 
výletu do okolí (jak dokládají výletové otvory) ohrožení okolních lesních porostů dokládá. 
Skutečnost, že ke zvýšení výskytu kůrovce v okolních lesích fakticky nedošlo, neznamená, že 
životní prostředí nebylo ohroženo. 
 
III. Samotné umožnění vývoje kůrovce a jeho výletu do okolí (žalobce v žalobě nesporované) 
ohrožení okolních lesních porostů dokládá. Skutečnost, že ke zvýšení výskytu kůrovce v okolních 
lesích fakticky nedošlo, neznamená, že životní prostředí nebylo ohroženo. To, že k faktickému 
poškození životního prostředí v podobě zvýšení stavu kalamitního škůdce nedošlo, bylo 
správními orgány vzato do úvahy při ukládání sankce. 
 
IV. Soud má za to, že příčinná souvislost mezi neprovedenou asanací a zákonem požadovaným 
následkem (ohrožení životní prostředí lesa) je prokázána samotnou existencí kůrovcem 
zasažené dřevní hmoty a prodlevou v asanaci této hmoty žalobcem tak, že kůrovec dokončil  
v dřevní hmotě vývoj a rozptýlil se do okolí, čímž došlo pro nečinnost žalobce k ohrožení 
životního prostředí lesa zaviněním žalobce, který tímto vytvořil podmínky pro působení 
škodlivých biotických a abiotických činitelů.  
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V. Žalovaný dostatečně specifikoval povahu následků nečinnosti žalobce, vzhledem k ohrožovací 
povaze deliktu je požadavek žalobce na prokázání předčasného smýcení, vzniku nestabilních 
okrajů lesa, škodlivého proředění lesních porostů apod. nedůvodný, neboť s umožněním vývoje a 
rozšíření kůrovce jsou spojeny žalobcem uvedené projevy poškození životního prostředí lesa, 
které jsou dány životním cyklem kůrovce, jehož existence je bytostně spojena s likvidací stromů 
lesa. 
 
VI. V oblasti správního trestání je uplatnění zásady legitimního očekávání, resp. práva rovného 
přístupu velmi omezeno, neboť subjekt porušující zákonem stanovenou povinnost má „legitimní 
očekávání“ pouze v rozsahu maximální výše sankce stanovené zákonem. Případné uložení nižší 
poměrné sankce jinému subjektu nezakládá legitimní očekávání žalobce, že obdobná výše 
sankce bude uložena i jemu. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2015, č.j. 7 A 46/2011-33-36) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo změněno rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí ze dne 13. 8. 2010, č.j. ČIŽP 46/OOL/SR01/0908629.030/10/HLL, a žalobci byla 
uložena pokuta 47.000,- Kč za to, že v porostní skupině 226 F11 na lesním pozemku nezajištěním včasné 
asanace smrkového dříví o objemu minimálně 47,2 m3 umožnil kalamitním hmyzím škůdcům 
(kůrovcům), aby se v této dřevní hmotě namnožili, dokončili v ní svůj vývoj, tuto opustili, následně se 
rozptýlili do okolí, kde ohrozili okolní lesní porosty, čímž byly zároveň vytvořeny podmínky pro škodlivé 
působení abiotických činitelů. Tímto jednáním měl žalobce naplnit skutkovou podstatu správního deliktu 
dle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., (dále jen „zákon o České inspekci životního prostředí“ nebo jen 
„zákon“), tj. vlastním zaviněním vytvořit podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických 
činitelů, čímž ohrozil životní prostředí v lesích.        
Vymezení případu 
Česká inspekce životního prostředí, (dále též „oblastní inspektorát ČIŽP“) uložila žalobci jakožto 
vlastníkovi lesa pokutu ve výši 1 500 000 Kč za poškození životního prostředí v lesích, a to rozhodnutím ze 
dne 21. března 2011, č. j. ČIŽP/44/OOL/SR01/1011712.015/11/UVA. Žalobce měl vlastním zaviněním 
vytvořit podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů ve smyslu § 4 písm. c) zákona 
o České inspekci životního prostředí. Tento následek měl žalobce vyvolat předmýtní a mýtní těžbou, 
konkrétně přibližováním vytěžené dřevní hmoty z lesních porostů z provedených těžeb v období 15. dubna 
2010 až 10. května 2010, ke kterému došlo na části lesního pozemku p. č. 512 Poškození spočívalo 
v nadměrném narušení (rozježdění) zjištěných lesních přibližovacích linií a cest, jehož důsledkem bylo 
rozšíření a prohloubení jejich profilu. Tím došlo k nepřiměřenému poškození půdy, bylo zvýšeno nebezpečí 
eroze a byl nepřiměřeně poškozen vodní režim v daném území. Dále pak ke dni 11. listopadu 2010 nebyly 
ošetřeny asanačním nátěrem stromy poškozené odřením z období 15. dubna 2010 až 10. května 2010. 
Proti uložení pokuty se žalobce bránil odvoláním, které Ministerstvo životního prostředí jako žalovaný 
zamítlo svým rozhodnutím ze dne 20. června 2011, zn. 902/530/11. Žalobce podal proti odvolacímu 
rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze, ani zde však neuspěl, neboť soud jeho žalobu jako 
nedůvodnou zamítl rozsudkem označeným v návětí. 
(…) 
Ze správního spisu plynou tyto rozhodné skutečnosti : 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 13. 8. 2010, č.j. ČIŽP 46/OOL/SR01/0908629. 
030/10/HLL byla žalobci podle § 4 písm. c) zákona o České inspekci životního prostředí uložena pokuta 
153.000,- Kč za to, že v porostní skupině 226 F11 a 226 G12 nesplněním povinnosti vlastníka lesa podle 
§ 32 odst. 1, 2 zákona č. 289/1995 Sb. vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a 
abiotických činitelů a to rozmnožením kůrovce z 58 m3 na 1528 m3 dřevní hmoty, kdy vytěžením 1528 
m3 dřevní hmoty vznikly holiny na ploše několika hektarů, tudíž došlo k poškození lesa. 
Rozhodnutím žalovaného bylo rozhodnutí České inspekce životního prostředí změněno tak, že žalobci byla 
uložena pokuta 47.000,- Kč za to, že v období od 1. 4. 2009 do místního šetření inspekce ve dnech 22. 5. 
a 25. 5. 2009 v porostní skupině 226 F11 v důsledku nedůsledného plnění povinností jeho hospodařícího 
vlastníka lesa, nezajištěním včasné asanace smrkového dříví o celkovém objemu minimálně 47,2 m3 
umožnil kalamitním hmyzím škůdcům – kůrovcům – druhu lýkožrout smrkový, aby se v této dřevní hmotě 



 134

namnožili a následně se rozptýlili do okolí, kde ohrozili okolní lesní porosty, čímž byly vytvořeny podmínky 
pro škodlivé působení abiotických činitelů. Žalovaný konstatoval, že ohrožení životního prostředí v lesích je 
třeba spatřovat především v nežádoucím působení škodlivých biotických činitelů, vedoucím v řadě případů 
k předčasnému smýcení lesních porostů, které tak dále nemohou odpovídajícím způsobem plnit funkci 
lesa, přičemž v důsledku škodlivého působení kůrovců (oslabení napadených stromů, nutnosti provádění 
asanačních těžeb) tak dochází k vytvoření podmínek pro škodlivé působení abiotických činitelů, 
především v místech nově vzniklých nestabilních okrajů lesa. Žalovaný vyhověl odvolacím námitkám 
žalobce, týkajících se neprokázání příčinné souvislosti se vznikem holin a vzniklé další nahodilé dřevní 
hmoty, a proto v této části nečinnosti žalobce neshledal žalovaný deliktní odpovědnost žalobce. Ohrožení 
životního prostředí nelze předjímat, proto nelze vyžadovat po správním orgánu, aby bezezbytku vymezil, 
které konkrétní škodlivé biotické a abiotické činnosti budou působit, neboť to z povahy věci není ani 
možné. Podstatné je, zda byly delikventem vytvořeny podmínky pro působení těchto činitelů předchozím 
poškození životního prostředí. Žalovaný konstatoval, že v řízení bylo prokázáno, že žalobce zanedbal 
povinnosti vlastníka lesa v oblasti ochrany proti hmyzím škůdcům, že si žalobce byl vědom svých 
povinností včasného provedení asanačních prací, přesto však nezajistil adekvátním způsobem jejich 
včasné plnění a bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že zadáním prací jinému subjektu zákonem 
chráněný zájem neporuší, kdy z vlastního vyjádření žalobce k podkladům rozhodnutí týkajícím se způsobu 
řešení situace žalovaný uvedl, že sjednaný subjekt k provedení těžby a asanace nesplnil své smluvní 
závazky, což žalobce řešil pouze uložením smluvní pokuty, resp. nasazením jiné technologie, která 
nevyřešila podstatu vzniklého problému, neboť v případě, kdy bezprostředně hrozí situace, kdy kůrovci již 
dokončují v napadené dřevní hmotě svůj vývoj a chystají se tuto opustit, nezbývá nic jiného, než provést 
okamžitou asanaci napadeného dřeva, spočívající v jeho pokácení a ošetření vhodným insekticidním 
přípravkem. Ze žalovaným popsané bionomie kůrovce druhu lýkožrout smrkový vyplývá, že namnožení 
jedinci se po proběhlém jarním, resp. sesterském rojení rozptýlili do okolí (viz. zjištěná kůrovci opuštěná 
dřevní hmota), kdy nepochybně napadli lesní porosty se zastoupením smrku nacházejících se v okolí, což 
v důsledku průběhu vegetačního období roku 2009 mohlo vést až ke vzniku 2. a 3. generace škůdců. 
Žalovaný konstatoval, že mu nepřísluší předvídat, kde přesně a v jakém rozsahu se tak stalo. Přesto  
s ohledem na nezanedbatelné množství kůrovci opuštěné dřevní hmoty (47,2 m3), lze konstatovat, že 
namnožení kůrovci následně minimálně způsobili oslabení jimi atakovaných stromů (důsledek nutnosti 
uplatnění jejich přirozených obranných mechanismů), a pokud to bezprostředně nevedlo až k jejich 
odumírání, byl tím nepochybně ovlivněn např. jejich zdravotní stav (narušená podkorní vodivá pletiva, 
infekce dřevokazných hub), stabilita (snížená odolnost proti účinkům slunce, větru, ledovky, těžkého 
sněhu) a vitalita (snížený přírůst a obnova biomasy) a stav lesních ekosystémů v následujícím období. 
Žalovaný tak měl za to, že v přímé příčinné souvislosti s konáním žalobce, zde opomenutím, došlo  
k vytvoření podmínek pro působení škodlivých biotických a následně i abiotických činitelů, a tím i 
k ohrožení životního prostředí v lesích. Uložená pokuta činí 0,98 % maximální možné sazby Z hlediska 
zjištěného množství dřevní hmoty lze mít za to, že kůrovcem opuštěné porosty představí 0,08 ha 
redukované plochy lesní půdy, na které došlo k odumření lesa v důsledku škodlivého působení kůrovců. 
K námitce ohledně pokuty uložené obci K. žalovaný v rozhodnutí uvedl, že odbornou úroveň odvolatele 
spatřuje v neschopnosti lesnického personálu včas rozpoznat iniciační fáze napadení jednotlivých stromů i 
míru ohrožení životního prostředí, a tedy schopnost operativně přijmout příslušná opatření k odvrácení 
hrozícího nebezpečí. Rozdílná výše sankce je dána i potřebou preventivně výchovného efektu. Proto má za 
to, že pokuta uložená žalobci i obci K. odpovídá řádově pokutám, které byly uloženy obci K. 
Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání. 
Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o České inspekci životního prostředí inspekce uloží pokutu až do výše 
5.000.000 Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo 
poškodí životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých 
biotických a abiotických činitelů. 
K výkladu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona se vyjádřil Nejvyšší správní soud v usnesení 
rozšířeného senátu ze dne 17. 7. 2008, č. j. 1 As 15/2007 – 141, v němž dospěl k závěru, že ustanovení  
§ 4 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve 
znění před novelou provedenou zákonem č. 167/2008 Sb. (účinnost od 17. 8. 2008), ve slovech „svojí 
činností“ je nutno vykládat tak, že tu zákon má na mysli jak konání, tak opomenutí. Součástí objektivní 
stránky skutkové podstaty správního deliktu podle tohoto ustanovení je nejen jednání (konání či 
opomenutí), ale také následek, spočívající v porušení nebo ohrožení zájmů, tvořících objekt deliktu.  
I následek (jakož i účinek na konkrétním předmětu útoku) jsou proto předmětem dokazování v řízení před 
správním orgánem. 
V obdobné věci uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 4 As 71/2013-35, že Nejvyšší správní soud 
souhlasí se závěrem správních orgánů, že výletové otvory, opadaná kůra s požerky kůrovců a jejich larev 
bez jakýchkoli pochyb dokládají, že došlo k dokončení vývoje lýkožroutů a jejich výletu. Nejvyššímu 
správnímu soudu není naprosto zřejmé, co by tyto skutečnosti měly znamenat jiného. Stěžovatelka se  



 135

v tomto směru podle názoru Nejvyššího správního soudu mýlí v tom, co jí bylo správními orgány vytýkáno. 
Stěžovatelka totiž nebyla uznána vinnou za to, že stromy na jejím pozemku byly napadeny kůrovcem, 
ostatně by to byl zjevný nonsens, neboť by byl stěžovatelce vytýkán přirozený přírodní proces v podobě 
života kůrovce; naopak správní orgány stěžovatelce kladly za vinu to, že ačkoli věděla, že na jejím 
pozemku dochází k vývoji kalamitního škůdce, proti jeho vývoji nic neudělala, ačkoli ji to ukládalo 
ustanovení § 32 zákona o lesích, čímž došlo k ohrožení dalších částí lesa. Nejvyšší správní soud dále 
odkazuje na ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o České inspekci životního prostředí, které stanoví, že 
skutkovou podstatu naplní nejen ten, kdo poškodí životní prostředí (tj. musí fakticky dojít ke škodlivému 
následku, jehož existenci stěžovatelka obšírně ve své kasační stížnosti vylučuje), ale že stačí i ohrožení 
životního prostředí. Nejvyšší správní soud přitom souhlasí se správními orgány, že umožnění vývoje 
kůrovce a jeho výletu do okolí (jak dokládají výletové otvory) ohrožení okolních lesních porostů dokládá. 
Skutečnost, že ke zvýšení výskytu kůrovce v okolních lesích fakticky nedošlo, neznamená, že životní 
prostředí nebylo ohroženo, že stěžovatelka postupovala správně a že ji nelze uznat vinnou ze spáchání 
správního deliktu, protože v případě přírodních procesů je nutno brát v úvahu řadu dalších proměnných, 
které jsou mimo jakoukoli vůli člověka, tj. vlastní nenavýšení počtu kůrovců v okolí mohlo být způsobeno 
řadou činitelů mimo jakýkoli vliv stěžovatelky. To, že k faktickému poškození životního prostředí v podobě 
zvýšení stavu kalamitního škůdce nedošlo, bylo správními orgány správně vzato do úvahy při ukládání 
sankce. 
Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud poukazuje na absurdní důsledky, které by vyplývaly ze 
stěžovatelčina požadavku na prokázání následku v podobě poškození životního prostředí. V případě vývoje 
kůrovce a jeho rozletu do okolí by totiž – pokud by správní orgány musely prokázat následek v podobě 
narušení životního prostředí – muselo být postaveno najisto konkrétní narušení životního prostředí, tj. že 
kůrovci vyvinutí v určitém stromě napadli další, přesně popsaný strom. Nejvyšší správní soud je 
přesvědčen, že toto není v převážné většině případů prakticky možné, a proto je nutné požadavek 
stěžovatelky na prokázání poškození životního prostředí odmítnout jako absurdní. 
V této věci žalobce nesporoval množství a stav neasanovaných 62 stromů napadených kůrovcem, který již 
napadené stromy opustil. Městský soud v Praze tak shodně se správními orgány i rozsudkem NSS č.j. 4 As 
71/2013-35 má za to, že samotné umožnění vývoje kůrovce a jeho výletu do okolí (žalobce v žalobě 
nesporované) ohrožení okolních lesních porostů dokládá. Ve správním řízení bylo prokázáno, že žalobce 
neprovedl včas asanaci smrkového dříví o celkovém objemu minimálně 47,2 m3 napadeného 
lýkožroutem smrkovým, aby se v této dřevní hmotě namnožil a následně se rozptýlil do okolí. Vytvořením 
podmínek, resp. nezabráněním vývoje lýkožrouta smrkového a jeho dalšímu rozšíření do okolí má soud za 
prokázaný zákonem požadovaný následek – ohrožení životního prostředí v lesích, které je třeba spatřovat 
především v nežádoucím působení škodlivých biotických činitelů, vedoucím v řadě případů  
k předčasnému smýcení lesních porostů, které tak dále nemohou odpovídajícím způsobem plnit funkci 
lesa, přičemž v důsledku škodlivého působení kůrovců (oslabení napadených stromů, nutnosti provádění 
asanačních těžeb) tak dochází k vytvoření podmínek pro škodlivé působení abiotických činitelů, 
především v místech nově vzniklých nestabilních okrajů lesa. Pokud na str. 5 žalobou napadeného 
rozhodnutí žalovaný vyhověl odvolacím námitkám žalobce, bylo tomu pouze v rozsahu neprokázání 
příčinné souvislosti nečinnosti žalobce a vzniku holin vzniklých po těžbě kůrovcem napadených porostů a 
výskytu kůrovce v porostní skupině 226 G12, ve zbylém rozsahu co do viny deliktní odpovědnosti žalobce 
bylo rozhodnutí správního orgánu I. st. potvrzeno. Soud má za to, že příčinná souvislost mezi 
neprovedenou asanací a zákonem požadovaným následkem (ohrožení životní prostředí lesa) je prokázána 
samotnou existencí kůrovcem zasažené dřevní hmoty a prodlevou v asanaci této hmoty žalobcem tak, že 
kůrovec dokončil v dřevní hmotě vývoj a rozptýlil se do okolí, čímž došlo pro nečinnost žalobce k ohrožení 
životního prostředí lesa zaviněním žalobce, který tímto vytvořil podmínky pro působení škodlivých 
biotických a abiotických činitelů. Žalovaný dostatečně specifikoval povahu následků nečinnosti žalobce, 
vzhledem k ohrožovací povaze deliktu je požadavek žalobce na prokázání předčasného smýcení, vzniku 
nestabilních okrajů lesa, škodlivého proředění lesních porostů apod. nedůvodný, neboť s umožněním 
vývoje a rozšíření kůrovce jsou spojeny žalobcem uvedené projevy poškození životního prostředí lesa, 
které jsou dány životním cyklem kůrovce, jehož existence je bytostně spojena s likvidací stromů lesa. 
Proto zákonodárce stanovil vlastníkům lesa povinnost předcházet rozšíření kůrovce, kdy zároveň stanovil 
sankci formou ohrožovacího deliktu dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o České inspekci životního prostředí 
bez ohledu na skutečně vzniklé následky poškození životního prostředí lesa. 
Rozsudek č.j. 7 Ca 189/2007-25, na který žalobce poukázal, je třeba vykládat s přihlédnutím  
k okolnostem dané věci, tímto rozsudkem bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného dle 76 odst. 1 písm. b) 
s.ř.s., neboť skutkový stav (množství dřevní hmoty napadené kůrovcem), který vzal žalovaný za základ 
napadeného rozhodnutí, neměl oporu ve správním spisu. Jak výše uvedeno, skutkové zjištění správních 
orgánů o množství a napadení dřevní hmoty kůrovcem nebylo v posuzované věci žalobcem sporováno, 
ostatně žalobce sjednal u jiného subjektu odstranění kůrovcového dříví, za které uplatnil smluvní pokuty 
z důvodu prodlení v odstranění dřevní hmoty; proto okolnosti ve věci sp.zn. 7Ca 189/2007 a ve věci sp.zn. 
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7A 46/2011 jsou zcela odlišné z důvodu rozdílného vymezení rozsahu přezkumu žalobou napadeného 
rozhodnutí. Úvahu soudu v rozsudku č.j. 7Ca 189/2007-25 o tom, že nečinnost při ochraně lesa proti 
hmyzím škůdcům nezakládá deliktní jednání podle § 4 písm. c) zákona je třeba vykládat v kontextu 
okolností předmětné věci. 
Otázkami rovnosti před zákonem se zabýval již Ústavní soud ČSFR (nález publikovaný pod č. 11/1992 
Sbírky nálezů Ústavního soudu ČSFR), který vyložil, že rovnost není kategorií abstraktní. Z tohoto principu 
neplyne, že by každému musely být automaticky přiznávány stejné nároky. Nelze tak automaticky stanovit 
výši sankce k množství zasažené dřevní hmoty, takovýto algoritmus zákon nestanoví. Podle § 5 odst. 1 
zákona o České inspekci životního prostředí se při určení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti, 
způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pod pojem závažnost lze dle soudu také 
zahrnout osobu, která jiný správní delikt spáchala. Jakkoli žalobcem namítané rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí o správním deliktu obce K. ve srovnání poměru zasažené dřevní hmoty a výše uložené 
pokuty prokazuje, že žalobci byla uložena řádově vyšší pokuta než obci K., kdy zároveň byla polovina 
uložené pokuty opět příjmem obce K. (viz odůvodnění obou rozhodnutí), má soud za to, že v oblasti 
správního trestání je uplatnění zásady legitimního očekávání, resp. práva rovného přístupu velmi 
omezeno, neboť subjekt porušující zákonem stanovenou povinnost má „legitimní očekávání“ pouze 
v rozsahu maximální výše sankce stanovené zákonem. Případné uložení nižší poměrné sankce jinému 
subjektu nezakládá legitimní očekávání žalobce, že obdobná výše sankce bude uložena i jemu. Žalobcem 
předložená rozhodnutí o uložení pokuty obci K. neprokazují, že právě takovýto algoritmus sankce 
odpovídající množství napadené dřevní hmoty je obvyklou praxí správního orgánu. Není totiž vyloučeno, 
jak uvádí také žalovaný, že naopak uložená pokuta obci K. byla vybočením z obvyklé praxe správního 
orgánu, jež odpovídá uložené pokutě žalobci. Jakkoli žalobci byla uložena řádově vyšší poměrná sankce 
než obci K., stále byla žalobci uložena sankce ve výši 0,98 % maximální možné sazby, tedy sankce  
v zákonném rámci sazby trestu i správního uvážení žalovaného. Zároveň je třeba přihlédnout k odlišnosti 
obou subjektů ve smyslu jejich předmětu činnosti, z které plyne rozdílná míra odbornosti i odlišné 
předpokládané majetkové poměry. Dle soudu žalobci nebyla uložena zjevně nepřiměřená pokuta, a proto 
nejsou dány podmínky pro zásah soudu, zejména pokud se žalovaný v odůvodnění rozhodnutí s taktovou 
námitkou přesvědčivě vypořádal. Důvodné rozdíly dle § 2 odst. 4 správního řádu v předmětných 
skutkových věcech při uložení sankce plyne z rozdílnosti sankcionovaných subjektů, a to v povaze jejich 
předmětu činnosti, jak výše uvedeno.  
Z výše uvedených důvodů soud považuje žalobní námitky za nedůvodné, ve správním řízení bylo 
prokázáno deliktní jednání žalobce, a to i v rozsahu příčinné souvislosti nečinnosti žalobce a vzniklého 
ohrožení životního prostředí lesa, zároveň nebylo prokázáno, že by uložená pokuta byla v nesouladu  
s obvyklou rozhodovací praxí správního orgánu, zejména byla-li uložena při samé dolní hranici sazby 
trestu, proto soud žalobu zamítl pro nedůvodnost (§ 78 odst. 7 s.ř.s.). 
(…) 
 
 
 
 
 

51 
 
I. Závazné stanovisko k lesnímu hospodářskému plánu (LHP) 
II. Stanovení podmínek v souhlasném stanovisku 
 
k ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
k ustanovení § 24 až 27, § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 2 odst. 3, § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
k čl. 2 odst. 3 Ústavy 
 

 
I. V řízení o vydání závazného stanoviska k lesnímu hospodářskému plánu podle § 4 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny nepřísluší orgánu ochrany přírody ze žádného ustanovení 
uvedeného zákona, aby ukládal žadateli o souhlas povinnost uvést v lesním hospodářském 
plánu opatření ke zlepšování životního prostředí (zde redukce kleče), a to stanovením výše a 
umístění těžby kleče v doporučujících ustanoveních, a tímto podmiňovat svůj souhlas  
s předloženým lesním hospodářským plánem. 
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II. Pokud měl správní orgán I. stupně za to, že žalobcem předložený LHP nevyhovuje závaznému 
stanovisku orgánu ochrany přírody, neměl jej schválit, ale měl žalobci stanovit lhůtu pro 
přepracování a předložení plánu upraveného tak, aby respektoval závazné stanovisko vyslovené 
orgánem ochrany přírody.  
 
III. V daném případě však správní orgán I. stupně předložený LHP schválil, ale do jeho textu 
doplnil šest závazných podmínek, kterými výslovně podmínil svůj souhlas s LHP pro LHC. 
 
IV. Správní orgán I. stupně tím, že vydal podmíněný souhlas s žalobcem předloženým LHP, 
nedodržel výše uvedený zákonný postup, resp. jednal bez zákonného zmocnění a vykonával tím 
státní moc nad rámec článku 2 odst. 3 Ústavy, neboť jí neuplatňoval v mezích zákona. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2014, č.j. 9 A 246/2010-66) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto 
jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen ,,správní orgán I. stupně“), 
ze dne 8. 3. 2010, č.j. 016242/2010/KUSK/2, spis. zn. SZ 034564/2009/KUSK/5, kterým bylo žalobci 
vydáno souhlasné závazné stanovisko podle § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění v rozhodném době (dále jen ,,zákon o ochraně přírody a krajiny“), ke schválení lesního 
hospodářského plánu (dále též „LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále též „LHC“) G.J. za podmínek č. 1.) 
až 6.), stanovených ve výroku rozhodnutí a blíže upravujících způsob hospodaření  
v jednotlivých porostních skupinách LHC G. J.  
(…) 
 
Dle § 90 odst. 1 věta prvá a druhá zákona o ochraně přírody a krajiny souhlasy a závazná stanoviska 
vydávaná podle tohoto zákona k plánům a politikám, které nejsou schvalovány ve správním řízení, se též 
nevydávají ve správním řízení. Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad 
pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu. 
 
Soud o věci uvážil takto: 
Podstatou sporu je posouzení zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí, resp. postupu správního 
orgánu I. stupně doplnit do závazného stanoviska k LHP pro LHC podmínky, kterými byly vlastníku lesa 
stanoveny povinnosti. 
K tomu z obsahu spisového materiálu, odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a vyjádření 
žalovaného k podané žalobě vyplynulo, že žalobce podal dne 27. 2. 2009 žádost o vydání závazného 
stanoviska dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, k návrhu LHP pro LHC G. J. na období  
01. 01. 2009 – 31. 12. 2018. Správní orgán I. stupně dne 07. 5. 2009 vydal žalobci souhlasné závazné 
stanovisko s podmínkami, obsaženými ve vedlejším výroku rozhodnutí. Proti vedlejšímu ustanovení 
výroku rozhodnutí se žalobce odvolal ke správnímu orgánu II. stupně. Odvolací orgán zrušil rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně s odůvodněním, že se nedostatečně zabýval odůvodněním podmínek 
stanovených ve výroku rozhodnutí. 
Následně správní orgán I. stupně vydal dne 08. 03. 2010 souhlasné závazné stanovisko dle § 4 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny, ke schválení LHP pro LHC G. J. Ve vedlejším ustanovení výroku uvedl, 
že souhlasné závazné stanovisko se vydává za následujících podmínek: 
1) V porostní skupině 4A 12 nebude těžena žádná jiná dřevina, než akát a smrk. V porostní skupině 4A 13 
nebude těžena jiná dřevina, než smrk.  
2) Hospodaření navržené v LHP pro LHC G. J.  musí zaručovat snížení plochy LHC porostlé smrkem oproti 
současnému stavu.  
3) Na stanovištích ovlivněných vodou bude LHP počítat pro obnovu porostů jako s meliorační a zpevňující 
dřevinou také s jedlí.  
4) LHP bude pro obnovu porostu počítat i s bukem.  
5) V obnově nebude plánována směs dubu a smrku.  
6) V porostních skupinách, ve kterých bude probíhat obnovní těžba, bude vždy ponecháno na těžební ploše 
(v obnovním prvku) několik dospělých stromů k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Hustota 
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ponechaných stromů bude minimálně 5 stromů/1 ha tzn. minimálně 1 strom/20 arů, přičemž  
v obnovním prvku o rozloze menší než 20 arů musí alespoň jeden takový strom zůstat. Doporučuje se 
využít stromy nižší ekonomické hodnoty (souše, košaté listnáče, pionýrské dřeviny, stromy poškozené 
apod.). Nebude-li v konkrétním obnovním prvku dostatečný počet stromů vhodných pro výše cit. účel, 
budou vybrány stromy v náhradní, jiné části LHC. Na přítomnost stromů vhodných k ponechání na 
stanovišti bude pamatováno již v těžbách výchovných, aby následně v mýtném věku takové stromy 
v porostních skupinách existovaly (viz rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 016242/ 
2010/KUSK/2, sp. zn. SZ 034564/2009/KUSK/5). 
V odůvodnění správní orgán I. stupně uvedl, že LHC G. J. má rozlohu 226,67 ha a je utvářen dvěma 
osamocenými lesními enklávami v polní krajině. Ze zjištěné věkové struktury porostů dovodil, že  
v minulosti zde docházelo k velkoplošným disturbancím. Konstatoval nízkou míru ekologicko-stabilizační 
funkce tohoto celku, která byla způsobena nepřirozenou dřevinnou skladbou, zejména nadměrným 
zastoupením smrku. Důsledkem jsou degradační vlivy na místní půdní prostředí, dochází ke snižování 
diverzity fytocenóz a zoocenóz, a ohrožení „umělých“ smrčin vichřicemi, dendrofágy a klimatickými 
změnami (častější období sucha). Předložený plán hospodaření v LHC pro nadcházející decennium 
posoudil jako velmi problematický, neboť realizací návrhu LHP by se zmíněná ekologická negativa výrazně 
prohloubila. Proto přistoupil ke stanovení vedlejších podmínek souhlasného stanoviska.  
K jednotlivým podmínkám uvedl následující:  
1.) návrh hospodářských opatření plánuje v porostních skupinách 4A 12 a 4A 13 jejich úplné vytěžení, což 
by způsobilo snížení ekologicko-stabilizační funkce a porušení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Pokud by byl z porostních skupin vytěžen smrk a akát, bude tato část LHC z momentálního 
ekonomického užitku pro vlastníka zhodnocena a zároveň budou zachovány vzrostlé duby, jasany, břízy, 
olše a modříny, které zachovají ekologickou hodnotu drobné lesní enklávy v orné půdě.  
2.) hospodaření nastolené návrhy hospodářských opatření vlastníka lesa je v rozporu s § 4 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny směrováno k maximální preferenci smrku. Smrk však negativně působí na 
půdu, proto je nutné zastoupení smrku v druhové skladbě porostu systematicky snižovat oproti 
současnému stavu a podle toho také koncipovat tento lesní hospodářský plán.  
3.) LHC má výrazné zastoupení stanovišť ovlivněných vodou, proto je nutné, aby byla v návrzích 
hospodářských opatření mezi dřeviny určené k obnově porostu zahrnuta i jedle.  
4.) je nezbytné v potenciálních přirozených lesních ekosystémech prosadit buk lesní, neboť jde o hlavní 
meliorační a zpevňující dřevinu.  
5.) původně zvolená směs smrku a dubu je nevhodná, neboť ve vzájemném smíšení tyto dřeviny nelze 
prakticky vůbec pěstovat, jelikož dub je světlomilný a bude rychle rostoucím smrkem zastíněn a následně 
potlačen.  
6.) veřejným zájem na přírodě blízkých hospodářských způsobech hospodaření v lesích je, aby byla 
ponechána část stromů přirozenému rozpadu, což neohrozí ekonomiku. Zdůraznil, že absencí mrtvého 
dřeva větších rozměrů v hospodářských lesních ekosystémech dochází k oslabení jejich funkčnosti a 
ekologické stability.  
O odvolání, ve kterém žalobce argumentoval obdobně jako v podané žalobě (odvolání proti vedlejšímu 
ustanovení výroku správního rozhodnutí I. stupně ze dne 30. 5. 2010), rozhodl žalovaný žalobou 
napadeným rozhodnutím, v němž zdůraznil, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo vydáno  
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Námitku nezákonnosti rozhodnutí, které 
překračuje rámec zákonných povinností žalobce a vyžaduje od něj aktivní činnost, žalovaný odmítl s tím, 
že závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je z hlediska zákona § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a 
krajiny nezbytné ke schválení LHP. Citovaný zákon ani správní řád neupravují obsah závazného stanoviska 
k LHP a nevylučují uložení podmínek orgánem ochrany přírody dle zmíněného zákona. Podmínky 
stanovené ve výroku rozhodnutí vycházejí jednak z předloženého návrhu žalobce, ze zhodnocení 
stávajícího stavu LHC a z odborného vyhodnocení dopadu navrhovaných opatření na významný krajinný 
prvek. Vyloučil nezákonnost odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně spočívající v potřebě 
zachování ekologicko-stabilizační funkce lesa s ohledem na zájem na zachování biodiverzity a ochranu 
zvláště chráněných druhů. Rovněž odmítl odvolací námitku ohledně nemožnosti zapracování stanoviska 
orgánu ochrany přírody do LHP. Zákon nestanoví, že by se orgán ochrany přírody v řízení dle § 4 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny měl zabývat pouze navrhovanými závaznými ustanoveními LHP. Tento 
orgán se k závaznému stanovisku vyjadřuje jako celku, nejen k jeho vybraným kapitolám. Popřel, že 
splnění podmínek 1.) a 5.) ve vedlejším výroku rozhodnutí by mělo charakter porušení § 13 odst. 1 lesního 
zákona. Splnění těchto podmínek, tj. požadavků netěžit jinou dřevinu než akát a smrk a ponechání 
několika dospělých stromů v obnovním prvku k přirozenému dožití, nebrání účelnému obhospodařování 
pozemků určených k plnění funkcí lesa. K námitce zvýšení rizika pádu větví a stromů v důsledku realizace 
vedlejších podmínek uvedl, že ke škodám na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí se dopouští 
žalobce svým hospodářským záměrem obnovovat smrk, což je ze všech dřevin dřevina, která nejvíce trpí 
vyvracením a polomy při větru. 
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Žalobce prvou a třetí žalobní námitkou namítal nezákonnost správních rozhodnutí orgánu I. stupně a 
žalovaného. Spatřoval ji v překročení zákonem stanovených mezí pro obsah závazného stanoviska dle § 4 
odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a ve včlenění požadavků - podmínek orgánu ochrany přírody - 
do vedlejšího ustanovení výroku závazného stanoviska ke schválení LHP. 
Ze zákonného znění § 27 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že příslušný správní orgán po 
předložení návrhu LHP tento buď schválí, nebo nikoliv. Pokud jej neschválí, vrátí jej s připomínkami 
předkladateli k přepracování. K jinému procesnímu postupu není zmocněn. 
Správní orgán je povinen schválit návrh plánu, pokud není v rozporu se zákonem o ochraně přírody a 
krajiny a ostatními právními předpisy. Jedním z případů, kdy návrh plánu nevyhovuje ostatním právním 
předpisům, je negativní závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Pro takovou překážku jej nemůže příslušný správní orgán schválit. Pokud dojde k vydání 
negativního závazného stanoviska orgánem ochrany přírody, které se netýká závazných ustanovení LHP, 
je požadavek orgánu ochrany přírody na zapracování stanoviska do návrhu LHP vydán nad rámec 
zákonného zmocnění a v této části bude považován za doporučení. Správní orgán však nemůže návrh LHP 
schválit s tím, že schválení podmíní provedením všech změn odpovídajícím jakýmkoli požadavkům 
uvedeným v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody. 
V případě neschválení plánu upravuje lesní zákon následující postup: a) vlastník lesa buď ve stanovené 
lhůtě návrh plánu upraví, nebo b) podá námitky proti neschválení plánu, o kterých rozhoduje ve správním 
řízení Ministerstvo zemědělství, jako nadřízený orgán. Jelikož Ministerstvo zemědělství rozhoduje  
o námitkách jako orgán I. stupně, lze proti jeho rozhodnutí podat rozklad dle § 152 správního řádu. 
Výše uvedenému zákonnému výkladu zcela odpovídá i judikatura Nejvyššího správního soudu např. 
rozhodnutí NSS č. j. 3 As 48/2008-113 ze dne 12. srpna 2009, v němž bylo konstatováno: „v řízení  
o vydání závazného stanoviska k lesního hospodářskému plánu podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně 
přírody a krajiny nepřísluší orgánu ochrany přírody ze žádného ustanovení uvedeného zákona, aby ukládal 
žadateli o souhlas povinnost uvést v lesním hospodářském plánu opatření ke zlepšování životního 
prostředí (zde redukce kleče), a to stanovením výše a umístění těžby kleče v doporučujících ustanoveních, 
a tímto podmiňovat svůj souhlas s předloženým lesním hospodářským plánem.“ 
V nyní projednávané věci soud nezpochybňuje, že les je ex lége významným krajinným prvkem, který má 
důležitou funkci pro uchování ekologické stability krajiny. Proto je jednou z podmínek schválení LHP 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Orgán státní správy lesů přitom může LHP schválit pouze 
tehdy, pokud není v rozporu s ostatními právními předpisy, a to zejména zákonem o ochraně přírody a 
krajiny. V souladu s názorem Nejvyššího správního soudu zdejší soud akcentuje, že při vydání závazného 
stanoviska dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody hledisky uvedeného 
zákona posuzuje, zda LHP není s tímto zákonem v rozporu. Je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že LHP je 
základním nástrojem vlastníka lesa – žalobce. Jak vyplývá z textu vedlejších podmínek žalobou 
napadeného rozhodnutí, správní orgán I. stupně dospěl k názoru, že návrh LHP pro LHC G. J. je v rozporu  
s § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a proto stanovil žalobci závazné povinnosti v rámci 
výsadby konkrétních stromů jedle a buku viz podmínky č. 3), 4), 5) a také podmínky pro těžbu. Pro 
porostní skupinu 4A 12 byl stanoven zákaz těžby dřevin kromě akátu a smrku a pro porostní skupinu 4A 
13 zákaz těžby smrku viz podmínka č. 1). V podmínce 6.) bylo zapracováno závazné ustanovení plánu dle 
§ 24 odst. 2 věta druhá lesního zákona. Konkrétně minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při 
obnově porostu tak, že hustota ponechaných stromů bude minimálně 5 stromů/1 ha, tzn. minimálně 1 
strom/20 arů, přičemž v obnovním prvku o rozloze menší než 20 arů musí alespoň jeden takový strom 
zůstat. 
Na základě výše citovaného zákonného ustanovení neměl správní orgán I. stupně pravomoc jakkoliv 
zasahovat do žalobcem předloženého LHP pro LHC G. J. 
Pokud měl správní orgán I. stupně za to, že žalobcem předložený LHP nevyhovuje závaznému stanovisku 
orgánu ochrany přírody, neměl jej schválit, ale měl žalobci stanovit lhůtu pro přepracování a předložení 
plánu upraveného tak, aby respektoval závazné stanovisko vyslovené orgánem ochrany přírody. V daném 
případě však správní orgán I. stupně předložený LHP schválil, ale do jeho textu doplnil šest závazných 
podmínek, kterými výslovně podmínil svůj souhlas s LHP pro LHC G. J.  Správní orgán I. stupně tím, že 
vydal podmíněný souhlas s žalobcem předloženým LHP, nedodržel výše uvedený zákonný postup, resp. 
jednal bez zákonného zmocnění a vykonával tím státní moc nad rámec článku 2 odst. 3 Ústavy, neboť jí 
neuplatňoval v mezích zákona. Žalovaný proto pochybil, pokud postup správního orgánu I. stupně potvrdil. 
Z výše uvedených důvodů soud shledal první i třetí žalobou uplatněné námitky důvodem pro zrušení 
žalobou napadeného rozhodnutí. 
(…) 
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52 
 
I. Ohrožení ŽP v lesích 
II. Minimální preventivní opatření proti nepřiměřeným škodám v lese 
III. Prokazování zavinění k naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty správního deliktu 
 
k ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti  
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 11, § 31 a § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 5 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa  
a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Soud se ztotožňuje s tím, že posouzení, zda došlo či nedošlo k ohrožení životního prostředí, je  
v kompetenci správních orgánů, jelikož jde o otázku právní, na niž znalci nepřísluší odpovídat. Je 
samozřejmé, že není v silách žalobce (ani nikoho jiného) zajistit, aby na lesních porostech 
nedocházelo k žádným škodám způsobeným zvěří.  
 
II. Zákon však některým subjektům, mezi nimi i žalobci jako vlastníku lesů, ukládá povinnost 
dbát, aby lesní porosty nebyly poškozovány zvěří nepřiměřeně. Neurčitý pojem „nepřiměřeně“ 
zvolil zákonodárce podle názoru soudu cíleně z toho důvodu, aby mohl správní orgán při jeho 
výkladu vždy přihlédnout k jednotlivým odlišnostem každého případu. 
 
III. Preventivní opatření, uvedená pod § 5 písm. a) až f) vyhlášky č. 101/1996 Sb. jsou 
stanovena taxativně, z čehož vyplývá povinnost vlastníka lesa provádět tato opatření zároveň. 
Plnění uvedených požadavků je však třeba chápat jako minimální povinný rozsah, který je 
vlastník lesa povinen provádět především z důvodů, aby nepřiměřeným škodám v lese mohl 
včas předcházet, jejich povaha je preventivní. 
 
IV. Za situace, kdy žalobce sledoval, příp. měl sledovat a evidovat škody způsobené zvěří na 
lesních porostech, které se standardními prostředky nedařilo redukovat, měl přikročit  
k provedení ochrany lesních porostů i nadstandardními technikami – nástřik repelenty proti 
letnímu okusu – které následně po provedené inspekční kontrole stejně využil. 
 
V. Opomenutí řádného plnění výše uvedených povinností žalobcem tedy spočívalo v tom, že 
žalobce neplnil všechna opatření k ochraně lesa před škodami způsobenými zvěří a nepočínal si 
tak, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí lesů. 
 
VI. Soud se ztotožnil s názorem žalovaného (MŽP), že si žalobce, jako právnická osoba, které je 
svěřeno obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu a která disponuje kvalifikovaným 
odborným personálem, musel být vědom svých povinností vyplývajících z lesního zákona.  
 
VII. Skutečnost, že žalobce znal své povinnosti, je zřejmá také z toho, že žalobce prováděl 
některá preventivní ochranná opatření daná vyhláškou č. 101/1996 Sb. S ohledem na vysoké 
počty poškozených jedinců terminálním okusem se tato ochranná opatření jevila jako 
nedostatečná, přestože znalec konstatoval, že žalobce používal k ochraně porostů standardní 
prostředky. 
 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2015, č.j.5 A 283/2011-31 ) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
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Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze: 
 
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkumu rozhodnutí, jímž žalovaný k odvolání žalobce změnil 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 19. 1. 2011, zn. ČIŽP/46/OOL/SR01/0918111. 
016/11/HLS, tak, že snížil výši uložené pokuty ze 43 000,- Kč na 30 000,- Kč, namísto tří opatření 
k nápravě žalobci uložil pouze jedno spočívající v opravě lesní cesty a současně uložil povinnost nahradit 
náklady správního řízení; ve zbytku žalovaný toto rozhodnutí potvrdil. 
(…) 
Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobou uplatněných námitek.  
Z obsahu spisového materiálu byly zjištěny následující podstatné skutečnosti: 
Ve správním spise jsou založeny protokoly o kontrolním zjištění ze dne 20. 1. 2010 a 10. 5. 2010; 
předmětem kontrol byla šetření, zda žalobce dodržuje právní předpisy a rozhodnutí týkající se funkcí lesa 
jako složky životního prostředí a dále posouzení škod způsobených zvěří a zhodnocení stavu melioračních 
a zpevňujících dřevin v lesních porostech. Dne 21. 6. 2010 oznámila ČIŽP žalobci zahájení správního 
řízení. K návrhu žalobce ČIŽP nařídila ohledání na místě samém, jehož smyslem mělo být opětovné a 
přesnější měření a sčítání sazenic poškozených okusem a vytloukáním zvěří. Na žádost žalobce o změnu 
termínu konání ohledání reagovala ČIŽP tak, že upustila od konání kontroly a rovnou ustanovila znalce; na 
základě jeho znaleckého posudku bude zaručena kvalifikovanost posouzení škod způsobených srnčí zvěří. 
Spisový materiál dále obsahuje vyjádření žalobce k protokolu o kontrolním zjištění, k oznámení o zahájení 
správního řízení a ke znaleckému posudku. 
Rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla žalobci uložena pokuta ve výši 43 000,- Kč podle § 4 písm. 
c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČIŽP“), za to, že svým opomenutím ohrozil životní prostředí v lesích 
tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů 
(výrok I.). Výrokem II. bylo žalobci uloženo opatření k nápravě spočívající v dosázení drobných holin a 
vylepšení mezernatých kultur uvedených porostních skupin stanovištně vhodnými dřevinami, v opravě 
lesní cesty a v zajištění účinné ochrany proti nepřiměřeným škodám zvěří okusem v uvedených porostních 
skupinách. Výrokem III. rozhodnutí ČIŽP byla žalobci uložena povinnost uhradit náklady řízení v částce  
2 500,- Kč. V odůvodnění rozhodnutí zrekapitulovala ČIŽP průběh správního řízení. Při stanovení výše 
pokuty ČIŽP přihlédla a zhodnotila závažnost, způsob, dobu trvání, rozsah a následky protiprávního 
jednání na složky životního prostředí, dále také k ochotě žalobce nežádoucí stav napravit. 
K odvolání žalobce žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí ČIŽP změnil tak, že snížil výši uložené 
pokuty na částku 30 000,- Kč, uložil opatření k nápravě spočívající v opravě lesní cesty a povinnost 
nahradit náklady řízení. Pokuta byla žalobci uložena za správní delikt dle § 4 písm. c) zákona o ČIŽP za to, 
že jako vlastník lesa ohrozil životní prostředí v lesích, když opomenutím řádného plnění povinností 
stanovených v § 11 odst. 1, § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 a 4 lesního zákona vlastním zaviněním vytvořil 
podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Jednání žalobce spočívalo v tom, že  
v období od zalesnění porostních skupin do inspekční kontroly ve dnech 10. a 11. 5. 2010 nezajistil 
dostatečně účinnou ochranu lesa před škodami způsobenými zvěří tak, aby zabránil nepřiměřenému 
poškozování terminálních výhonů smrkových jedinců opakovaným a víceletým okusem srnčí zvěří. Proti 
tomuto rozhodnutí směřuje žaloba. 
 
Městský soud v Praze věc posoudil takto: 
Žalobní bod spočívající v nepřezkoumatelnosti a nezákonnosti rozhodnutí správních orgánů obou stupňů 
žalobce nijak blíže nespecifikoval a odkázal na své další žalobní námitky. 
Taková námitka je proto způsobilá založit pouze obecný soudní přezkum. Jelikož žalobou napadené 
rozhodnutí obsahuje výčet důvodů, na jejichž základě žalovaný rozhodl, soud neshledal důvodnost tohoto 
bodu žaloby. 
K námitce žalobce o nevěrohodnosti skutkových zjištění ČIŽP uvedených v kontrolním protokolu soud 
uvádí, že protokol o kontrolním zjištění je výsledkem provedené inspekční kontroly, do něhož se 
zaznamenávají skutečnosti zjištěné kontrolní činností. Podle § 15 odst. 1 zákona č. 552/1991 Sb.,  
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní kontrole“), takový protokol 
obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních 
předpisů, které byly porušeny. 
Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o státní kontrole ukládá kontrolním pracovníkům mimo jiné povinnost 
svá kontrolní zjištění, která do protokolu uvedli, prokázat dalšími doklady. Řádný kontrolní protokol tedy 
představuje jeden z pokladů pro vydání rozhodnutí a správní orgán z něj vychází při rozhodování.  
V projednávaném případě však nebyl ani jeden z kontrolních protokolů opatřen dalšími doklady, např. 
fotodokumentací či pořízením obrazového záznamu, které by potvrzovaly zaprotokolovaná kontrolní 
zjištění. Je pravdou, že s obsahem obou protokolů ze dne 20. 1. 2010 a 10. 5. 2010 byli zástupci žalobce 
seznámeni, dále jim byly předány stejnopisy obou protokolů a rovněž byli řádně poučeni o možnosti podat 
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proti oběma protokolům písemné a zdůvodněné námitky. Přestože žalobce proti žádnému z protokolů 
námitky podle § 17 zákona o státní kontrole nepodal, z jeho vyjádření bylo zřejmé, že s kontrolními 
zjištěními nesouhlasí. S ohledem na vyjádření žalobce, jímž kontrolním zjištěním odporoval, nemůže 
pouhé konstatování zachycené v protokolu sloužit jako podklad, jenž by prokázal skutkový stav. ČIŽP 
následně poté, co se neuskutečnilo plánované ohledání na místě, ustanovila znalce, jehož znalecký 
posudek obsahuje i podrobnou fotodokumentaci. 
Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí přímo uvedl, že inspekčními kontrolami byla toliko odhalena 
nedostatečná ochrana vysázených smrkových kultur před škodami způsobenými zvěří, přičemž rozsah 
škod byl předmětem odborného znaleckého posouzení, na jehož základě ČIŽP konstatovala nepřiměřené 
poškozování zvěří v porostních skupinách 306 D7, 306 C6 a 310 D6 spočívající v opakovaném a 
pravidelném okusu terminálních výhonů smrkových jedinců. Při rozhodování o správním deliktu tak 
správní orgány vycházely ze skutkového stavu zjištěného znalcem, přičemž údaje ve znaleckém posudku 
uvedené považuje za stěžejní. 
Ze znění ustanovení § 4 písm. c) zákona o ČIŽP je zřejmé, že aby mohla být žalobci uložena pokuta za 
spáchání tohoto deliktu, musí správní orgány prokázat několik skutečností.  
V prvé řadě je nutné prokázat, že žalobce svým jednáním nebo opomenutím, ohrozil nebo poškodil životní 
prostředí v lesích. Dále je nezbytné dokázat, že se tak stalo jeho zaviněním a že došlo k zákonem 
předvídanému následku spočívajícím v tom, že k ohrožení či poškození životního prostředí v lesích došlo 
právě vytvořením podmínek pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. 
Ohledně námitky o nedostatečném prokázání znaku skutkové podstaty, a to následku protiprávního 
jednání v podobě ohrožení životního prostředí, soud dodává následující. Ke spáchání správního deliktu a 
vzniku odpovědnosti žalobce dle § 4 písm. c) zákona o ČIŽP musí být naplněny všechny znaky skutkové 
podstaty – znaky subjektu, subjektivní stránky, objektu a objektivní stránky. Přičemž jedním  
z obligatorních znaků objektivní stránky skutkové podstaty tohoto správního deliktu je následek, který  
v daném případě spočívá v ohrožení, příp. poškození životního prostředí v lesích. Podle usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2008, č.j. 1 As 15/2007-141, „Je třeba tedy 
důkazu o tom, že vznikl následek (ohrožení, poškození), který zákon sankcionuje. Z toho pak přirozeně 
plyne, že správní orgán v řízení o správním deliktu následek jako znak objektivní stránky deliktu musí také 
řádně prokázat, jednak proto, aby odpověděl na otázku, zda se vůbec o delikt jedná, jednak proto, aby 
mohl posoudit druh, výměru, případně způsob výkonu ukládané sankce.“ Žalovaný se škodlivým 
následkem protiprávního jednání podrobně zabýval v žalobou napadeném rozhodnutí, avšak již  
v rozhodnutí ČIŽP bylo konstatováno, že protiprávním jednáním žalobce došlo k ohrožení životního 
prostředí v lesích, nikoli k jeho poškození. Jelikož se v daném případě jedná o ohrožovací delikt, správní 
orgány jsou povinny zkoumat, zda došlo k ohrožení zákonem chráněného zájmu, přičemž k poškození 
dojít nemusí. Znalec ustanovený ČIŽP se k otázce ohrožení životního prostředí odmítl vyjádřit, jelikož tato 
problematika zasahuje mimo jeho specializaci. Soud se ztotožňuje s tím, že posouzení, zda došlo či 
nedošlo k ohrožení životního prostředí, je v kompetenci správních orgánů, jelikož jde o otázku právní, na 
niž znalci nepřísluší odpovídat. Je samozřejmé, že není v silách žalobce (ani nikoho jiného) zajistit, aby na 
lesních porostech nedocházelo k žádným škodám způsobeným zvěří. Zákon však některým subjektům, 
mezi nimi i žalobci jako vlastníku lesů, ukládá povinnost dbát, aby lesní porosty nebyly poškozovány zvěří 
nepřiměřeně. Neurčitý pojem „nepřiměřeně“ zvolil zákonodárce podle názoru soudu cíleně z toho důvodu, 
aby mohl správní orgán při jeho výkladu vždy přihlédnout k jednotlivým odlišnostem každého případu. 
Žalovaný odůvodnil následek protiprávního jednání žalobce spočívající v ohrožení životního prostředí lesů  
v žalobou napadeném rozhodnutí tím, že „značné poškození terminálním okusem představuje jisté 
ohrožení porostů do budoucna“. Ve zbytku žalovaný odkázal na rozhodnutí ČIŽP, ve kterém je uvedeno, že 
podle hodnocení škod zvěří z pohledu stability porostů a vývoje dynamiky lesních ekosystémů dochází 
v porostech při poškození porostů okusem zvěří nad 20 % k početní redukci dřevin, zpomalení růstu a při 
opakovaném okusu této intenzity i ke zničení kultury. Přesáhne-li poškození citovanou hodnotu 20 %, 
považuje ČIŽP dotyčnou kulturu za nepřiměřeně poškozovanou zvěří. 
Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí vycházel ze stupně poškození lesních porostů vyčíslených 
znalcem ve znaleckém posudku, jímž bylo zjištěno, že terminální okusem je poškozeno 47 % jedinců 
porostu 306 D7, 36 % jedinců porostu 306 C6 a 35% porostu 310 D6. Z uvedeného plyne, že žalovaný 
posuzoval ohrožení životního prostředí lesů s ohledem na zjištěné nepřiměřené poškození lesních porostů 
zvěří a dospěl k závěru, že životní prostředí lesů bylo opomenutím žalobce ohroženo. K žalobní námitce, že 
se dle znalce jedná o škody nezávažné, neboť nedošlo ke zničení lesního porostu a nebude ohrožena jeho 
budoucí stabilita, kvalita ani jiné funkce lesa, soud uvádí, že se s ní žalovaný v napadeném rozhodnutí 
vypořádal. K uvedenému žalovaný uvedl, že v souladu s tímto závěrem znaleckého posudku byla žalobci 
uložena sankce za ohrožení životního prostřední v lesích, a nikoli za jeho poškození; k posouzení ohrožení 
životního prostředí však jsou, jak již bylo uvedeno, příslušné správní orgány a nikoli znalec. 
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Je pravdou, že žalovaný v rozhodnutí neuvedl odborné prameny, jejichž závěry, vzhledem k stanovení míry 
nepřiměřenosti poškození lesních kultur, převzal. Uvedenou skutečnost mohl žalobce napadnout již  
v odvolání, a nikoli až nyní před správním soudem. 
Soud dodává, že se jedná o vadu řízení, avšak nepovažuje ji za takovou vadu, která by způsobila 
nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí, jelikož správní orgány vycházely z vědeckých poznatků 
známých pro odbornou lesnickou veřejnost, a tedy i pro žalobce, jelikož disponuje kvalifikovaným 
odborným personálem. Správní orgány tedy nevycházely z jednoho určitého výzkumu, článku, ale ze 
skutečností známých lesnické veřejnosti. 
K námitce žalobce, že v ustanoveních § 11 odst. 1, § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 a 4 lesního zákona se 
jedná o povinnost konat, nikoliv o objektivní odpovědnost za výsledek, a že ze závěrů znalce plyne, že 
žalobce prováděl ochranu lesa standardními lesnickými postupy a nelze tedy vyvozovat, že by 
nepostupoval v souladu s uvedenými ustanoveními, soud uvádí následující. Soud souhlasí se žalobcem, že 
v uvedených ustanoveních je zakotvena povinnost konat, tj. aktivně jednat, avšak opomenutím řádného 
plnění těchto povinností žalobce naplnil skutkovou podstatu § 4 písm. c) zákona o ČIŽP. Jelikož se na 
žalobce dle § 4 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, bylo zapotřebí s ohledem 
na ustanovení § 32 lesního zákona rovněž přihlédnout k dalším opatřením k ochraně lesa před škodlivými 
činiteli, které stanoví vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně 
lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“). Opatření stanovené v § 5 odst. 1 písm. e) vyhlášky umožňuje v případě potřeby navrhnout 
orgánu státní správy lesů snížení stavu zvěře nebo zrušení chovu zvěře, který působí neúměrně vysoké 
škody. Žalobce však navrhl snížení stavu zvěře orgánům státní správy lesů až dne 4. 5. 2010, tedy poté, co 
mu bylo neuplatnění tohoto opatření vytknuto v protokolu o kontrolním zjištění ze dne 20. 1. 2010 na 
straně 9. Jak konstatoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 8. 6. 2011, č.j. 3 As 11/2011-
69, „preventivní opatření, uvedená pod § 5 písm. a) až f) vyhlášky jsou stanovena taxativně, z čehož 
vyplývá povinnost vlastníka lesa provádět tato opatření zároveň (…)“. „Plnění uvedených požadavků je 
však třeba chápat jako minimální povinný rozsah, který je vlastník lesa povinen provádět především  
z důvodů, aby nepřiměřeným škodám v lese mohl včas předcházet, jejich povaha je preventivní. 
Preventivnost opatření stanovených vyhláškou spočívá především v tom, že jejich realizace je nápomocná 
při přijetí opatření v případě, kdy je zjištěno, že v lese vznikají nepřiměřené škody a pro rozhodnutí  
o způsobu, rozsahu a umístění ochranných opatření. Je na následném rozhodnutí vlastníka lesa, jakým 
způsobem (při splnění ust. § 5 odst. 1 vyhlášky) dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet  
k nepřiměřenému poškozování lesních porostů zvěří.“ Soud dále přisvědčuje žalovanému, že za situace 
kdy žalobce sledoval, příp. měl sledovat a evidovat škody způsobené zvěří na lesních porostech, které se 
standardními prostředky nedařilo redukovat, měl přikročit k provedení ochrany lesních porostů i 
nadstandardními technikami – nástřik repelenty proti letnímu okusu – které následně po provedené 
inspekční kontrole stejně využil. Žalobce měl k dispozici odborné a kvalifikované pracovníky, díky nimž 
měl dospět k závěru, že ochrana kultur byla v posuzovaném období nedostatečná. Opomenutí řádného 
plnění výše uvedených povinností žalobcem tedy spočívalo v tom, že žalobce neplnil všechna opatření  
k ochraně lesa před škodami způsobenými zvěří a nepočínal si tak, aby nedocházelo k ohrožování 
životního prostředí lesů. 
Co se týče námitky, že se správním orgánům se nepodařilo prokázat zavinění žalobce, soud konstatuje, že 
zavinění je znakem subjektivní stránky skutkové podstaty deliktu a představuje vnitřní psychický vztah 
jednajícího k jeho vlastnímu protiprávnímu jednání a jeho výsledku. Soud dospěl k závěru, že zavinění 
žalobce bylo v daném případě rovněž prokázáno, a to ve formě nedbalostní. Soud se ztotožnil s názorem 
žalovaného, že si žalobce, jako právnická osoba, které je svěřeno obhospodařování lesního majetku ve 
vlastnictví státu a která disponuje kvalifikovaným odborným personálem, musel být vědom svých 
povinností vyplývajících z lesního zákona. Skutečnost, že žalobce znal své povinnosti, je zřejmá také  
z toho, že žalobce prováděl některá preventivní ochranná opatření daná vyhláškou. S ohledem na vysoké 
počty poškozených jedinců terminálním okusem se tato ochranná opatření jevila jako nedostatečná, 
přestože znalec konstatoval, že žalobce používal k ochraně porostů standardní prostředky. Ke škodám na 
porostech docházelo proto, že ochrana proti škodám zvěří byla prováděna pouze v zimním období, avšak 
v převážné většině se jednalo o škody způsobené okusem letním. V porostu byla od zalesnění prováděna 
každoroční standardní ochrana pro zimní období. V roce 2010 žalobce provedl v reakci na inspekční 
kontrolu nadstandardní ochranu proti letnímu okusu, přičemž znalec konstatoval, že stav lesních porostů 
mohl být při použití nadstandardních způsobů ochrany lepší. Znalec rovněž usoudil, že v dané lokalitě byly 
vysoké stavy srnčí zvěře. 
Soud se domnívá, že pokud by žalobce postupoval v souladu s povinnostmi mu uloženými citovanými 
ustanoveními, tzn., pokud by řádně plnil preventivní opatření, sledoval a evidoval škody způsobené zvěří 
na lesních porostech a sledoval početní stavy zvěře, musel by dospět k závěru, že je nezbytné učinit určitá 
opatření k ochraně porostů, například využít nadstandardní prostředky k jejich ochraně nebo navrhnout 
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snížení stavu zvěře. Se závěrem správních orgánů, že by v takovém případě nemohlo dojít k tak rozsáhlým 
škodám způsobeným zvěří, které byly zjištěny a zaznamenány ve znaleckém posudku, se soud ztotožnil. 
Námitku ohledně uloženého nápravného opatření spočívajícího v opravě lesní cesty soud shledal 
neopodstatněnou. Rozhodnutím ČIŽP byla žalobci uložena povinnost sanovat traktorové koleje do 31. 5. 
2011, žalobce tedy měl na provedení tohoto nápravného opatření více než čtyři měsíce od jeho uložení.  
S odvolací námitkou žalobce se žalovaný vypořádal v žalobou napadeném rozhodnutí, kdy uvedl, že vyjeté 
traktorové koleje představují porušení § 11 odst. 1 a § 34 odst. 1 lesního zákona a s ohledem na 
žalobcem tvrzenou nesplnitelnou povinnost sanace traktorových kolejí v období jarního tání a nepříznivých 
klimatických vlivů, byla žalobci žalobou napadeným rozhodnutím uložena lhůta k provedení tohoto 
nápravného opatření do 30. 9. 2011. Dle názoru soudu tak žalovaný poskytl žalobci dostatečnou lhůtu  
k sanaci traktorových kolejí, a to v jiném období roku než jaké žalobce ve svém odvolání považoval za 
nevhodné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 
(…) 
 
 
 
 

53 
 
I. Obecný odkaz na „odborné zdroje“ 
II. Ohrožení ŽP v lesích 
III. Ochrana lesních porostů proti zvěři 
 
k ustanovení § 3 odst. 2, § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 11, § 31, § 32 odst. 1 a 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně 
lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. V obecné rovině nelze připustit, aby správní orgán úvahy, které jej k rozhodnutí vedly, zakrýval 
za obecný odkaz na „odborné zdroje“, aniž by z nich plynoucí závěry jakkoliv konkretizoval či 
alespoň na některý z nich odkázal. 
 
II. V každé oblasti veřejné správy, jíž se některý specializovaný správní orgán zabývá, existuje 
určitá suma poznatků, jejichž znalost lze u adresátů veřejné správy věnujících se dlouhodobě 
činnosti v této oblasti předpokládat.  
 
III. Jistě by bylo absurdní požadovat po správních orgánech, aby v určité specializované oblasti  
v rámci odůvodnění svých rozhodnutí popisovali např. základní zákonitosti určitého vědeckého 
oboru, byť nemusí být laikovi zcela zřejmé. Stejně tak je nutno zdůraznit, že pokud jde  
o předpoklad odborných znalostí a související odkaz na odborné zdroje v rámci odůvodnění 
rozhodnutí správních orgánů, je nutno rozlišovat jednak situaci, kdy správní orgán vychází  
z poznatků nesporných a zaužívaných, a jednak situaci, kdy může být např. vědecký náhled na 
použité odborné znalosti sporný. 
 
IV. Pokud znalec označil škody na lesním porostu z hlediska dalšího vývoje za nezávažné s tím, 
že nebude ohrožena budoucí stabilita a kvalita porostu, ještě to samo o sobě nemůže 
znamenat, že jednání stěžovatele nepředstavovalo ohrožení životního prostředí.  
 
V. Mezi účastníky není sporu o tom, že k okusu nezanedbatelného množství „smrkových jedinců“ 
nacházejících se ve shora označených lesních plochách došlo. Z logiky ohrožovacího deliktu, jak 
byla vymezena výše, pak především plyne, že není určující výše či povaha vzniklých škod (na níž 
byl znalec v citované části posudku dotazován) ani budoucí podoba daného lesního porostu, ale 
následek jednání stěžovatele, které životní prostředí ohrozilo. 
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VI. Ohrožovací následek znamená vyvolání stavu, který představuje pro objekt přestupku (tedy 
pro určitý zájem společnosti chráněný zákonem) hrozbu jeho poruchy neboli stav nebezpečí. 
Poruchový následek pak znamená již přímý zásah objektu přestupku. Jinak řečeno, podstatné 
pro projednávanou věc je to, zda došlo k vyvolání situace, při níž hrozilo reálné nebezpečí, že 
zbývá pouze málo k tomu, aby došlo k poruše v podobě poškození životního prostředí. 
 
VII. Míra plnění povinností vlastníka lesa nemůže mít ve vztahu k naplnění skutkové podstaty 
daného deliktu vždy „standardizovanou“ či „obvyklou“ podobu.  
 
VIII. Především bude nutno přihlédnout k tomu, jaké povahy a rozsahu jsou škody v lese 
vznikající. Lze považovat za logické, že jiné požadavky budou kladeny na vlastníka lesa 
poškozeného jen v minimální míře, zatímco na vlastníka lesa silně poškozeného budou kladeny 
požadavky zvýšené a nadstandardní. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2015, č.j. 8 As 50/2015-39) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Žalobce v řízení před Městským soudem v Praze napadl žalobou rozhodnutí žalovaného. Žalovaný tímto 
rozhodnutím k odvolání žalobce změnil rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále též „správní 
orgán I. stupně“) ze dne 19. 1. 2011, zn. ČIŽP/46/OOL/SR01/0918111.016/11/HLS, tak, že se žalobci 
ukládá pokuta ve výši 30 000 Kč podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního 
prostředí a její působnosti v ochraně lesa (dále jen „zákon č. 282/1991 Sb.“) za to, že jako vlastník lesa 
ohrozil životní prostředí v lesích, neboť opomenutím řádného plnění povinností stanovených v § 11 odst. 1, 
§ 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 a 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických 
činitelů tím, že v období od zalesnění porostních skupin uvedených v rozhodnutí do inspekční kontroly 
uskutečněné ve dnech 10. - 11. 5. 2010 nezajistil v blíže označených porostních skupinách v k. ú. 
Pozďatín a Kojatín dostatečně účinnou ochranu lesa před škodami působenými zvěří tak, aby zabránil 
nepřiměřenému poškozování terminálních výhonů smrkových jedinců opakovaným, víceletým okusem 
srnčí zvěří. Žalovaný dále změnil rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že žalobci uložil opatření  
k nápravě podle § 3 odst. 2 zákona č. 282/1991 Sb., spočívající v opravě lesní cesty ve výroku rozhodnutí 
specifikované. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně změnil i ve vztahu k výroku, kterým žalobci uložil 
povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 2500 Kč. Ve zbytku žalovaný rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně potvrdil. Správní orgán I. stupně původně žalobci uložil pokutu ve výši 43 000 
Kč a další opatření k nápravě. 
Proti uvedenému rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou. Zpochybnil věrohodnost skutkových 
zjištění správního orgánu I. stupně, neboť Protokol o kontrolním zjištění vycházel pouze z tvrzení 
pracovníků provádějících kontrolu. Navrhl důkaz ohledáním předmětu kontroly, správní orgán I. stupně 
mu však nevyhověl a k posouzení zjištění ustanovil znalce. Implicitně tak konstatoval, že k rozhodnutí 
dané věci je třeba odborných znalostí, které jeho pracovníci nemají. Pro vyvození odpovědnosti za daný 
správní delikt bylo podstatné, zda byl naplněn znak jeho skutkové podstaty spočívající ve způsobení 
následku charakteru „poškození životního prostředí“. Řešení této právní otázky (na kterou znalci nepřísluší 
odpovídat) musí korespondovat se závěry týkajícími se posouzení vlivu na mimoprodukční funkci lesů, jež 
jsou naopak otázkou znaleckého posouzení. Žalobce odkázal na závěr znalce s tím, že nedošlo-li  
k ohrožení lesa, nedošlo ani k ohrožení životního prostředí v lesích. Ze znaleckého posouzení bylo nutno 
dovodit opačný závěr, než k jakému dospěl správní orgán. Závěr znalce, že nebude ohrožena budoucí 
stabilita, kvalita ani produkční nebo mimoprodukční funkce lesů, nebyl nikterak odborně vypořádán. 
Kontrolní zjištění žalobce považoval za nepřezkoumatelná a tvrzení správního orgánu pak za irelevantní ve 
vztahu k otázce posouzení ohrožení životního prostředí. Ve vztahu k opomenutí řádného plnění povinností 
stanovených lesním zákonem žalobce namítl, že se jedná o povinnosti konat, nikoliv o objektivní 
odpovědnost za následek. Podle závěrů znalce žalobce prováděl ochranu lesa standardními a běžnými 
lesnickými postupy. Žalobce postupoval lege artis, nelze mu proto přičítat nedbalost, byť nevědomou. 
Městský soud v Praze žalobu rozsudkem označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí zamítl. 
 
Žalobce odporoval kontrolním zjištěním, proto podle městského soudu správní orgány při rozhodování  
o správním deliktu vycházely ze skutkového stavu zjištěného znalcem. Žalovaný v napadeném rozhodnutí 
vycházel ze stupně poškození lesních porostů vyčísleného znalcem, posuzoval ohrožení životního prostředí 
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lesů s ohledem na zjištěné nepřiměřené poškození lesních porostů zvěří a dospěl k závěru, že životní 
prostředí lesů bylo opomenutím žalobce ohroženo. K posouzení ohrožení životního prostředí jsou příslušné 
správní orgány, nikoliv znalec. Soud připustil, že žalovaný neuvedl odborné prameny, jejichž závěr 
v napadeném rozhodnutí ohledně stanovení míry nepřiměřenosti poškození lesních kultur převzal. Tato 
vada řízení však nezpůsobuje nezákonnost napadeného rozhodnutí, neboť správní orgány vycházely  
z vědeckých poznatků známých odborné lesnické veřejnosti, tedy i žalobci. Opomenutím řádného plnění 
povinností dle lesního zákona žalobce naplnil skutkovou podstatu § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb.  
S ohledem na § 32 lesního zákona bylo třeba rovněž přihlédnout k dalším opatřením k ochraně lesa dle 
vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 
odznaku a vzor průkazu lesní stráže (dále jen „vyhláška č. 101/1996 Sb.“). Žalobce navrhl snížení stavu 
zvěře orgánům státní správy lesů až poté, kdy mu bylo neuplatnění tohoto opatření vytknuto v protokolu  
o kontrolním zjištění. Pokud se standardními prostředky nedařilo redukovat škody způsobené zvěří na 
lesních porostech, které měl žalobce sledovat a evidovat, měl přikročit k provedení ochrany lesních 
porostů i nestandardními technikami. Opomenutí řádného plnění uvedených povinností spočívalo v tom, 
že žalobce neplnil všechna opatření k ochraně lesa před škodami způsobenými zvěří a nepočínal si tak, 
aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí lesů. Zavinění žalobce bylo v daném případě taktéž 
prokázáno, a to ve formě nedbalostní. Žalobci je jako právnické osobě svěřeno obhospodařování lesního 
majetku ve vlastnictví státu, disponuje kvalifikovaným odborným personálem a musí si být vědom svých 
povinností plynoucích z lesního zákona. 
Pokud by žalobce řádně plnil preventivní opatření, sledoval a evidoval škody způsobené zvěří na lesních 
porostech a sledoval početní stavy zvěře, musel by dospět k závěru, že je nezbytné učinit opatření  
k ochraně porostů.  
 
Kasační stížnost není důvodná. 
Spor je mezi účastníky veden ohledně aplikace § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. v projednávané věci. 
Podle tohoto ustanovení „inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým 
osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že … 
vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů.“ 
Kasační námitky v dané věci předně směřují proti závěrům týkajícím se škodlivého následku protiprávního 
jednání stěžovatele jako objektivní stránce deliktu dle citovaného § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. 
Žalovaný dovodil, že došlo k ohrožení životního prostředí ve smyslu citovaného ustanovení. Ve svém 
rozhodnutí napadeném žalobou přitom odkázal na zjištění správního orgánu I. stupně plynoucí  
z odůvodnění jeho rozhodnutí a dodal, že „na základě kontrolních zjištění, následného znaleckého 
posouzení, jakož i skutečností známých a uznávaných odbornou veřejností ČIŽP najisto vymezila, že 
nedošlo k poškození, ale toliko ohrožení životního prostředí v lesích“. Městský soud tyto závěry žalovaného 
aproboval. 
Podle stěžovatele se městský soud především nesprávně zabýval otázkou „vzniku škod způsobených 
zvěří“ namísto „ohrožení životního prostředí“. Související tvrzení správních orgánů jsou pak 
nepřezkoumatelná, ze spisového materiálu navíc podle stěžovatele plyne, že životní prostředí poškozeno 
nebylo. K této kasační námitce Nejvyšší správní soud předesílá, že stěžovatel v této souvislosti v kasační 
stížnosti cituje část odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu (str. 8, druhý odstavce shora), 
kde se sice městský soud zmiňuje o vzniku škod na lesních porostech, nelze však přehlédnout, že tyto 
závěry městský soud učinil ve vztahu k posouzení subjektivní stránky skutkové podstaty daného deliktu. 
Následek, jakožto jeden ze znaků objektivní stránky skutkové podstaty projednávaného deliktu, byl 
předmětem úvah městského soudu na str. 5 a 6 napadeného rozsudku. Zde se městský soud otázkou 
ohrožení životního prostředí ve smyslu citovaného § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. odpovídajícím 
způsobem zabýval. Není tedy možno přisvědčit stěžovateli v tom, že by městský soud pominul znak 
skutkové podstaty daného deliktu spočívající v „ohrožení životního prostředí“. 
Nelze pak souhlasit ani se související námitkou stěžovatele, podle něhož jsou závěry správních orgánů  
o ohrožení životního prostředí v lesích nepřezkoumatelné, resp. že tuto nepřezkoumatelnost nezhojil  
v napadeném rozsudku ani městský soud. V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že samotný nesouhlas 
stěžovatele s právními či skutkovými závěry správních orgánů nemůže vést ke zrušení napadených 
rozhodnutí z důvodu jejich nepřezkoumatelnosti. 
Nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů se správní rozhodnutí stává toliko v důsledku pochybení 
správního orgánu při odůvodňování takového rozhodnutí. Součástí odůvodnění rozhodnutí správního 
orgánu by mělo být především uvedení důvodů výroku rozhodnutí, dále 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 jejich vyjádření k podkladům (srov. § 68 
odst. 3 správního řádu). Otázkou naplnění znaku skutkové podstaty daného deliktu spočívající v následku 
protiprávního jednání v podobě ohrožení životního prostředí se v odůvodnění svých rozhodnutí zabývá jak 
správní orgán I. stupně (str. 4 - 6 rozhodnutí správního orgánu I. stupně), tak i žalovaný (str. 13 rozhodnutí 
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žalovaného). Děje se tak v míře podrobnosti, která v tomto ohledu činí zmíněná rozhodnutí 
přezkoumatelnými. K tomu lze ostatně doplnit, že stěžovatel vznesl námitku nepřezkoumatelnosti 
rozhodnutí správních orgánů (jež podle něj nebyla zhojena ani napadeným rozsudkem městského soudu) 
toliko v obecné rovině, aniž by ji blíže konkretizoval. K požadavku přezkoumatelnosti rozhodnutí krajských 
soudů Nejvyšší správní soud v judikatuře konstantně uvádí, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro 
nedostatek důvodů tehdy, jestliže není zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při naplňování zásady 
volného hodnocení důkazů či utváření závěru o skutkovém stavu; dále z jakého důvodu nepovažoval za 
důvodnou právní argumentaci obsaženou v žalobě; proč subsumoval skutkový stav pod zvolené právní 
normy. Nepřezkoumatelné je také rozhodnutí, v němž se soud opomněl vypořádat s některou ze včasně 
uplatněných žalobních námitek (srov. například rozsudky čj. 5 As 72/2010 - 60, čj. 5 As 29/2007 - 64, čj. 
4 Ads 21/2007 - 77 a čj. 1 Afs 135/2004 - 73). 
Nejvyšší správní soud v projednávané věci v postupu městského soudu neshledal žádné z uvedených 
pochybení. 
Samostatnou námitkou související s nepřezkoumatelností rozhodnutí žalovaného pak stěžovatel 
zpochybnil tu část odůvodnění jeho rozhodnutí, v níž žalovaný (ve shodě se správním orgánem I. stupně) 
odkázal na vědecké poznatky známé odborné lesnické veřejnosti, aniž by uvedl konkrétní odborné 
prameny, z nichž vycházel. Městský soud sice shledal v takovém postupu žalovaného vadu řízení, ovšem 
nepovažoval ji za vadu, která by způsobila nezákonnost napadeného rozhodnutí žalovaného. Nejvyšší 
správní soud se s tímto závěrem městského soudu ztotožňuje. Předně je třeba konstatovat, že související 
odkaz stěžovatele na judikaturu Nejvyššího soudu týkající se tzv. souhrnného zjištění není přiléhavý. 
Stěžovatelem citované rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2912/2010 dopadalo na situaci, kdy 
soud (v občanském soudním řízení) v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval výčet jednotlivých důkazů, 
aniž by konkretizoval, jaká zjištění z jakého konkrétního důkazu učinil. V projednávané věci však žalovaný 
neuvedl, s jakými odbornými zdroji konfrontoval svá skutková zjištění, což je situace odlišná. 
Z hlediska následného soudního přezkumu by bylo jistě bylo velmi žádoucí a vhodné, aby správní orgán  
I. stupně (resp. žalovaný) v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, z jakých konkrétních odborných zdrojů 
vycházel. V obecné rovině samozřejmě nelze připustit, aby správní orgán úvahy, které jej k rozhodnutí 
vedly, zakrýval za obecný odkaz na „odborné zdroje“, aniž by z nich plynoucí závěry jakkoliv konkretizoval 
či alespoň na některý z nich odkázal. S ohledem na okolnosti projednávané věci však Nejvyšší správní 
soud neshledal, že by absence konkrétního odborného zdroje, z něhož žalovaný vycházel, měla v dané věci 
vést ke zrušení napadeného rozsudku městského soudu, resp. rozhodnutí žalovaného. Především je nutno 
vyjít z toho, že v každé oblasti veřejné správy, jíž se některý specializovaný správní orgán zabývá, existuje 
určitá suma poznatků, jejichž znalost lze u adresátů veřejné správy věnujících se dlouhodobě činnosti  
v této oblasti předpokládat. Jistě by bylo absurdní požadovat po správních orgánech, aby v určité 
specializované oblasti v rámci odůvodnění svých rozhodnutí popisovali např. základní zákonitosti určitého 
vědeckého oboru, byť nemusí být laikovi zcela zřejmé. Stejně tak je nutno zdůraznit, že pokud jde  
o předpoklad odborných znalostí a související odkaz na odborné zdroje v rámci odůvodnění rozhodnutí 
správních orgánů, je nutno rozlišovat jednak situaci, kdy správní orgán vychází z poznatků nesporných a 
zaužívaných, a jednak situaci, kdy může být např. vědecký náhled na použité odborné znalosti sporný. V 
projednávané věci žalovaný (správní orgán I. stupně) s odkazem na „teorii a praxi uznávanou odbornou 
lesnickou veřejností“ vyšel z toho, že poškození lesního porostu v rozsahu vyšším než 20 % výrazně ovlivní 
vývoj dřevinné vegetace a v extrémních případech může vést až ke zničení dané kultury. Odkázal přitom 
na závěry znaleckého posudku s tím, že poškození v jednotlivých porostech dosahovalo 47 %, 36 % a 3 5 
%. Rozdíl mezi hranicí poškození předpokládanou odbornou literaturou a poškozením, které žalovaný 
dovodil ze znaleckého posudku, byl tedy značný. Přehlédnout současně nelze ani to, že v odvolání proti 
rozhodnutí správního orgánu I. stupně stěžovatel nevyslovil žádné pochybnosti ohledně odborných zdrojů, 
z nichž zmíněná 20 % hranice poškození plyne, přestože z ní vycházel již správní orgán I. stupně. V řízení 
před městským soudem pak žalovaný v reakci na obdobnou žalobní námitku k vyjádření k žalobě přiložil 
též 2 odborné články zabývající se danou problematikou. Nadto pak lze ještě ve shodě se žalovaným 
poznamenat, že stěžovatel nikterak nezpochybnil odborné závěry použité v rozhodnutích správních orgánů 
z hlediska věcného (např. odkazem na jiné odborné studie obsahující odlišné závěry), ale toliko z hlediska 
formálního namítl absenci odkazů na konkrétní odborné zdroje v odůvodnění rozhodnutí správních 
orgánů. Za těchto okolností se Nejvyšší správní soud ztotožnil se závěry městského soudu v tom smyslu, 
že neuvedení konkrétních odborných zdrojů v odůvodnění rozhodnutí v dané věci nepředstavuje vadu 
řízení, pro kterou by bylo na místě napadené rozhodnutí žalovaného zrušit. 
Stěžovatel s odkazem na závěry znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Radkem Koudelou, znalcem 
(mimo jiné) v oboru Lesní hospodářství, dále namítal, že závěr žalovaného o ohrožení životního prostředí v 
lesích ze strany stěžovatele nemá oporu ve spisových podkladech a nevychází ze skutkového stavu 
zjištěného uvedeným znalcem. K této námitce je nutno předeslat, že stěžovatel cituje pouze část závěrů 
uvedeného znalce týkající se dalšího vývoje zasaženého porostu, přičemž pro řádné hodnocení závěrů 
znalce je třeba nahlížet na jeho odpovědi v celkovém kontextu. Znalec se především odmítl zabývat 
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posouzením ohrožení životního prostředí působením biotických a abiotických činitelů s tím, že to není v 
jeho kompetenci. Otázkou ohrožení životního prostředí, jež představuje posouzení právní, se tedy v dané 
věci zabýval správní orgán I. stupně, resp. žalovaný. Ve vztahu k otázce, k níž se vztahuje stěžovatelem 
citovaná část znaleckého závěru, tedy „vyjádřit u jednotlivých porostních skupin, zda se jedná o náhodné, 
sporadické a jednorázové poškození nebo o víceleté, opakované a závažné“, znalec v případě lokalit 
označených jako 306D07, 306C06 a 310D06 (v nichž mělo podle rozhodnutí žalovaného k ohrožení 
životního prostředí dojít), shodně konstatoval, že „v případě poškození okusem letním i zimním se jedná  
o poškození víceleté a opakované. Z ekonomického hlediska pro vlastníka lesa se jedná o škody závažné. 
Takto postižené kultury budou pravděpodobně zajištěny až na konci lhůty určené pro zajištění nebo ve 
lhůtě prodloužené (…) Z hlediska dalšího vývoje lesního porostu se jedná o škody nezávažné, neboť 
okusem srnčí zvěří zimním i letním (jednorázovým i opakovaným) nedošlo ke zničení lesního porostu, 
nebude ohrožena jeho budoucí stabilita, kvalita ani produkční nebo mimoprodukční funkce lesů“. 
Pro projednávanou věc je podstatné, že delikt, za který byl stěžovatel sankcionován, je svým charakterem 
deliktem ohrožovacím, tedy takovým, pro jehož spáchání nemusí dojít ke vzniku škody. Jak již dovodila 
judikatura správních soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 A 109/2000 - 73), je 
nutno rozlišovat mezi účinkem a následkem správního deliktu. Součástí skutkové podstaty správního 
deliktu spočívajícího v ohrožení životního prostředí v lesích přitom není účinek, tj. způsobení škody. 
Znakem skutkového podstaty tohoto deliktu je toliko následek spočívající v ohrožení zájmu na ochraně 
životního prostředí v lesích. 
Pokud tedy stěžovatel ve svých podáních v dané věci (včetně kasační stížnosti) uvádí, že s ohledem na 
citované závěry znalce nebylo životní prostředí v lesích poškozeno, je třeba uzavřít, že otázka poškození 
životního prostředí není ve vztahu k naplnění skutkové podstaty daného správního deliktu určující. Ostatně 
žalovaný ve svém rozhodnutí výslovně konstatoval, že k poškození životního prostředí nedošlo, ale došlo 
toliko k jeho ohrožení. Mezi účastníky není sporu o tom, že k okusu nezanedbatelného množství 
„smrkových jedinců“ nacházejících se ve shora označených lesních plochách došlo. Z logiky ohrožovacího 
deliktu, jak byla vymezena výše, pak především plyne, že není určující výše či povaha vzniklých škod (na 
níž byl znalec v citované části posudku dotazován) ani budoucí podoba daného lesního porostu, ale 
následek jednání stěžovatele, které životní prostředí ohrozilo. 
Pro účely trestního práva (k němuž lze v případě správního trestání přihlédnout) jsou ohrožovací delikty 
definovány tak, že „k jejich dokonání postačuje pouhé ohrožení chráněného zájmu. Jejich následek 
spočívá ve vyvolání situace, při níž hrozí reálné nebezpečí, a chybí jen jeden nebo několik málo aktů  
k tomu, aby nastala porucha, k níž vyvolaný stav směřuje“ (Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání, 
Praha: C. H. Beck, Praha, 2012, str. 2768). Ohrožovací následek znamená vyvolání stavu, který 
představuje pro objekt přestupku (tedy pro určitý zájem společnosti chráněný zákonem) hrozbu jeho 
poruchy neboli stav nebezpečí. Poruchový následek pak znamená již přímý zásah objektu přestupku. Jinak 
řečeno, podstatné pro projednávanou věc je to, zda došlo k vyvolání situace, při níž hrozilo reálné 
nebezpečí, že zbývá pouze málo k tomu, aby došlo k poruše v podobě poškození životního prostředí. 
Zpochybňuje-li stěžovatel takto nastalou situaci toliko s odkazem na část závěrů daného znaleckého 
posudku týkajícího se rozsahu škod a budoucího vývoje lesního porostu, nikterak tím nevyvrací, že by  
k popisované situaci v dané věci nedošlo, resp. že by závěry správních orgánů o ohrožení životního 
prostředí byly v rozporu se závěry znalce. 
Stěžovatel dále odkazem na ustanovení lesního zákona uvedená ve výroku rozhodnutí žalovaného 
namítal, že tato ustanovení se týkají povinnosti konat a nikoliv objektivní odpovědnosti za výsledek. 
Stěžovatel podle žalovaného neplnil povinnosti podle § 11 odst. 1, § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 a 4 lesního 
zákona. Podle § 11 odst. 1 citovaného zákona „každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování 
nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese“. Z ustanovení § 31 odst. 1 
téhož zákona se podává, že „vlastník lesa je povinen 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. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené obnovy; přirozené 
obnovy nelze použít v porostech geneticky nevhodných“. Z ustanovení § 32 citovaného zákona pak plyne, 
že „vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých 
činitelů na les, zejména a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených 
poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně 
informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření, b) preventivně bránit 
vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních 
požárů podle zvláštních předpisů“ (odst. 1). Současně je vlastník lesa povinen dbát, „aby lesní porosty 
nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří“ (odst. 4). Stěžovatel v této souvislosti odkázal na závěry znalce, 
podle nichž prováděl ochranu lesa standardním a běžnými lesnickými postupy, nelze podle něj tedy 
dovodit, že by nepostupoval podle citovaných ustanovení. 
Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že znalec Ing. K. skutečně konstatoval, že ochrana lesních porostů proti 
zvěři provedená stěžovatelem byla obvyklá a standardní. V tomto ohledu je nicméně třeba zdůraznit, že 
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žalovaný ani městský soud své rozhodnutí argumentačně neopíral o to, že by snad stěžovatel neprováděl 
standardní a obvyklou ochranu lesního porostu. Městský soud v napadeném rozsudku vyšel naopak  
z toho, že pokud by stěžovatel postupoval v souladu s citovanými ustanoveními lesního zákona, tedy 
řádně by plnil preventivní opatření, sledoval a evidoval škody způsobené zvěří na lesních porostech a 
sledoval početní stavy zvěře, musel by dospět k závěru, že je nezbytné využít nadstandardní prostředky  
k ochraně porostů nebo navrhnout snížení stavu zvěře. V této souvislosti je nutno upozornit na to (jak 
ostatně plyne z odůvodnění rozhodnutí správních orgánů i městského soudu), že povinnosti vlastníka lesa 
a další podrobnosti o opatření k ochraně lesa proti škodlivým činitelům jsou podrobněji provedeny též 
vyhláškou č. 101/1996 Sb. (srov. § 32 odst. 10 lesního zákona). Podle § 5 odst. 1 této vyhlášky  
„K omezení škod působených zvěří provádí vlastník lesa následující preventivní opatření: a) sleduje a 
eviduje škody způsobené zvěří na lesních porostech, b) u lesních majetků o výměře nad 50 ha sleduje 
působení zvěře na nálety, nárosty a kultury pomocí kontrolních a srovnávacích ploch v počtu nejméně 
jedna plocha (oplocenka) na 500 ha, c) sleduje početní stavy zvěře, d) využívá pomocných dřevin ke 
zvýšení úživnosti honitby, e) v případě potřeby navrhuje orgánu státní správy lesů snížení stavu zvěře nebo 
zrušení chovu toho druhu zvěře, který působí neúměrně vysoké škody, f) ochraňuje ohrožené lesní porosty 
proti okusu, loupání a zimnímu ohryzu kůry v rozsahu nejméně 1 % výměry lesa vlastníka v honitbě“. 
Stěžovatel v dané věci nikterak nezpochybnil závěry žalovaného, podle něhož navrhl příslušným orgánům 
státní správy lesů a myslivosti snížení stavu srnčí zvěře až po vybídnutí správního orgánu I. stupně. Stejně 
tak nezpochybnil, že od zalesnění předmětných porostů až do inspekční kontroly správního orgánu  
I. stupně prováděl ochranu výlučně proti zimnímu okusu, zatímco většina terminálního poškození je 
způsobena okusem letním. Žalovaný i městský soud v projednávané věci též přiléhavě odkázali na 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 3 As 11/2011 - 69, podle něhož plnění shora uvedených 
požadavků na vlastníky lesa je třeba „chápat jako minimální povinný rozsah, který je vlastník lesa povinen 
provádět především z důvodů, aby nepřiměřeným škodám v lese mohl včas předcházet, jejich povaha je 
preventivní. Preventivnost opatření … spočívá především v tom, že jejich realizace je nápomocná při přijetí 
opatření v případě, kdy je zjištěno, že v lese vznikají nepřiměřené škody a pro rozhodnutí o způsobu, 
rozsahu a umístění ochranných opatření. Je na následném rozhodnutí vlastníka lesa, jakým způsobem … 
dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet k nepřiměřenému poškozování lesních porostů zvěří“. 
Především bude nutno přihlédnout k tomu, jaké povahy a rozsahu jsou škody v lese vznikající. 
Lze považovat za logické, že jiné požadavky budou kladeny na vlastníka lesa poškozeného jen v minimální 
míře, zatímco na vlastníka lesa silně poškozeného budou kladeny požadavky zvýšené a nadstandardní. 
Ani v případě této námitky tedy odkaz stěžovatele na závěry citovaného znaleckého posudku nemohl být 
dostatečný k vyvrácení argumentace použité v napadeném rozsudku městským soudem. 
Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené neshledal podanou kasační stížnost v žádné ze 
vznesených námitek za důvodnou, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1. s. ř. s.). 
(…) 
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FF..  OOcchhrraannaa  hhoorrnniinnoovvééhhoo  pprroossttřřeeddíí  
 

42 
 
 
I. Státní surovinová politika z hlediska povolování geologického průzkumu 
II. Poměřování veřejných zájmů z hlediska geologického průzkumu 
III. Správní uvážení 
 
k ustanovení § 4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 
k usnesení vlády č. 1311 ze dne 13. 12. 1999 k Surovinové politice v oblasti nerostných surovin a jejich 
zdrojů 
 

 
I. Městský soud nesprávně dovodil, že interpretace státní surovinové politiky musí brát v potaz 
později vydaná usnesení vlády a přihlížet k dynamice vývoje v dané oblasti. Státní surovinová 
politika, na kterou odkazuje § 4a odst. 6 geologického zákona, byla přijata usnesením vlády ze 
dne 13. 12. 1999 č. 1311, k Surovinové politice v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Do 
přijetí nové státní politiky je tento dokument jediným relevantním zdrojem pro rozhodování 
podle § 4a odst. 6 geologického zákona. 
 
II. Nejvyšší správní soud dal za pravdu stěžovateli (MŽP), že podle zákona o geologických pracích 
je v jeho výlučné pravomoci rozhodovat o žádostech o stanovení průzkumného území. 
 
III. Vláda přijala státní surovinovou politiku usnesením ze dne 13. 12. 1999 č. 1311,  
k Surovinové politice v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, pod názvem „Surovinová 
politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“. K její změně dosud nedošlo. 
 
IV. Při rozhodování podle § 4a odst. 6 geologického zákona správnímu orgánu nepřísluší správní 
uvážení, protože toto ustanovení neumožňuje úvahu o použití právního následku (vyhovět 
žádosti, nebo ji zamítnout). Předmětné ustanovení obsahuje demonstrativní výčet negativních 
podmínek, při jejichž naplnění (přesněji při naplnění kterékoliv z nich) správní orgán musí žádost 
zamítnout. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2015, čj. 8 As 73/2014 - 84) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Rozhodnutím ze dne 15. 5. 2008, č.j. 542/198/G1/08/409, žalovaný zamítl žádost žalobce o stanovení 
průzkumného území Osečná – Kotel pro vyhledávání a průzkum vyhrazeného nerostu – radioaktivní 
nerosty. 
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného rozkladem, který ministr životního prostředí zamítl rozhodnutím ze 
dne 28. 1. 2009, čj. 271/M/09 4267/ENV/09. 
Žalobce podal proti rozhodnutí ministra žalobu u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 25. 2. 
2014, čj. 6 Ca 100/2009 – 64, zrušil obě správní rozhodnutí a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. 
Rozsudek městského soudu je, stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí správních soudů, dostupný 
na www.nssoud.cz a soud na něj pro stručnost zcela odkazuje. 
Žalovaný (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 
1 písm. a) s. ř. s.  
Stěžovatel nesouhlasil s městským soudem, že měl povinnost vzít v úvahu vyjádření Ministerstva 
průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) při posuzování souladu žádosti žalobce o stanovení průzkumného 
území se státní surovinovou politikou. Podle městského soudu měly orgány veřejné správy interpretovat 
státní surovinovou politiku shodně a stěžovatel pochybil, posoudil-li žádost „z hlediska úzkých resortních 
postojů“, nikoliv „z hlediska celé exekutivy“. Závěry městského soudu nemají oporu v zákoně č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „geologický zákon“), a jsou v rozporu  



 151

s jeho vlastním rozsudkem ze dne 10. 6. 2011, čj. 11 A 18/2011 – 251. MPO se podílí na tvorbě státní 
surovinové politiky a stěžovatel je zpravidla konzultuje při posuzování žádostí podle § 4a geologického 
zákona, ale jen stěžovateli náleží pravomoc rozhodnout o souladu žádosti se státní surovinovou politikou. 
Městský soud nesprávně dovodil, že interpretace státní surovinové politiky musí brát v potaz později 
vydaná usnesení vlády a přihlížet k dynamice vývoje v dané oblasti. Do přijetí nové státní surovinové 
politiky je tento dokument jediným relevantním zdrojem pro rozhodování podle § 4a odst. 6 geologického 
zákona. Stěžovatel podpořil svůj argument odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne  
23. 9. 2009, čj. 7 As 59/2009 – 142. 
Městský soud pochybil, posoudil-li průzkum a těžbu uranu jako dva odlišné procesy a vytkl stěžovateli, že 
hodnotil žádost žalobce o povolení průzkumu i s ohledem na vhodnost případné budoucí těžby. Podle § 4a 
odst. 6 geologického zákona stěžovatel zamítne žádost o stanovení průzkumného území, „pokud další 
veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska.“ Předmětem 
posouzení je nejen samotný průzkum, ale i budoucí těžba. Oba procesy spolu souvisí a stěžovatel byl ve 
smyslu § 50 odst. 3 správního řádu povinen se zabývat existencí veřejného zájmu, který by převýšil zájem 
na průzkumu a těžbě uranu v dané lokalitě. 
Rozhodnutí o žádosti žalobce podle § 4a geologického zákona bylo předmětem správního uvážení 
stěžovatele. Městský soud měl omezit přezkum rozhodnutí na zjištění, zda nevybočilo ze zákonných mezí, 
bylo v souladu s pravidly logického uvažování a zda byl dodržen řádný procesní postup. Městský soud 
nahradil správní uvážení stěžovatele vlastním uvážením o souladu průzkumu se státní surovinovou 
politikou, čímž nepřípustně zasáhl do sféry moci výkonné. 
Podle žalobce se stěžovatel míjí s odůvodněním rozsudku městského soudu. Ten zrušil správní rozhodnutí 
pro nepřezkoumatelnost a podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem spočívající  
v nedostatku důvodů rozhodnutí, předjímání výsledku rozhodnutí a porušení zásady spolupráce státních 
orgánů v zájmu dobré správy. 
Městský soud nepřiznal MPO pravomoc interpretovat státní surovinovou politiku. Pouze konstatoval, že 
stěžovatel cíleně opomenul přihlédnout k vyjádřením a stanoviskům MPO, „která opakovaně a 
konzistentně považují vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin za žádoucí a souladný se státní 
surovinovou politikou.“ Postup správních orgánů hodnotil jako jednostranný, a proto procesně nesprávný. 
Žalobce souhlasil s městským soudem, že státní surovinová politika je v čase proměnlivá. S poukazem na 
usnesení vlády ze dne 23. 5. 2007 č. 565, k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní 
Rožínka, podotkl, že by bylo absurdní tvrdit, že vláda rozhodla o pokračování těžby uranu v rozporu  
s vlastní státní surovinovou politikou, která formálně nebyla změněna. Dále upozornil na dokument  
s názvem „Surovinová politika České republiky“ vytvořený MPO v červenci 2012, ve kterém je ohledně 
těžby uranu konstatováno, že „došlo k přehodnocení původního záměru ukončit těžbu a usnesením vlády 
ze dne 23. 5. 2007 č. 565 bylo stanoveno, že na lokalitě Rožná bude pokračovat těžba po dobu 
ekonomické výhodnosti.“ 
Žalobce se ztotožnil s městským soudem, že při rozhodování o žádosti o stanovení průzkumného území se 
stěžovatel neměl zabývat případnou budoucí těžbou. Skutečnost, že průzkum a těžbu nelze bez dalšího 
spojovat, plyne i z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2009, čj. 7 As 59/2009 – 142. 
Stěžovatel zamítl žádost žalobce výhradně z důvodu tvrzeného rozporu se státní surovinovou politikou a 
nezvažoval jiný veřejný zájem ve smyslu § 4a odst. 6 geologického zákona in fine. Pokud by stěžovatel 
vážil například zájem na ochraně životního prostředí, musel by specifikovat negativní dopady 
zamýšleného průzkumu a vypořádat se s tvrzením žalobce, že průzkum bude proveden moderním a 
šetrným způsobem. 
Městský soud nenahradil správní uvážení stěžovatele. Napadená rozhodnutí zrušil z důvodu nesprávného 
procesního postupu. Stěžovatel se dostatečně nevypořádal s podklady předloženými žalobcem a státní 
surovinovou politiku vyložil jednostranně, bez zřetele k vyjádřením MPO a usnesením vlády. Rozhodnutí 
stěžovatele vykazovalo znaky libovůle a představovalo zneužití správního uvážení a vybočení ze zákonem 
stanovených mezí. 
 
Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal 
přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 
odst. 3, 4 s. ř. s.). 
Kasační stížnost je důvodná. 
Městský soud zrušil rozhodnutí stěžovatele a ministra pro nedostatek důvodů, předjímání výsledku řízení a 
nerespektování ustanovení o vzájemné spolupráci správních orgánů. 
Rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, pokud není zřejmé, jak správní orgán věc uvážil, 
o jaké skutečnosti opřel svůj právní závěr a proč považuje důvody žádosti za liché, mylné nebo vyvrácené. 
„Nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů je totiž třeba vykládat v jejím skutečném smyslu, 
tj. jako nemožnost přezkoumat určité rozhodnutí v důsledku nemožnosti zjistit v něm jeho obsah nebo 
důvody, pro které bylo vydáno“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2010, čj. 7 Afs 1/2010 
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- 53). „Pokud spis obsahuje podklady pro rozhodnutí, jejichž obsahem jsou protichůdná sdělení 
příslušných orgánů a v odůvodnění rozhodnutí správní orgán nevyloží, které podklady vzal v úvahu jako 
podklady pro své rozhodnutí a které vyloučil a proč, je rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2004, čj. 5 A 48/2001 - 47). 
Městský soud vytkl rozhodnutím stěžovatele a ministra nepřihlédnutí k vyjádřením MPO. Nejvyšší správní 
soud dal za pravdu stěžovateli, že podle zákona o geologických pracích je v jeho výlučné pravomoci 
rozhodovat o žádostech o stanovení průzkumného území. Na tom nic nemění skutečnost, že MPO je ve 
smyslu § 13 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů „ústředním orgánem státní správy pro (...) tvorbu jednotné 
surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a 
zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud.“ Podle § 4a odst. 6 
geologického zákona stěžovatel zamítne žádost o stanovení průzkumného území mimo jiné v případě, že 
je v rozporu se státní surovinovou politikou. Pro závěr městského soudu, že výkon této pravomoci 
stěžovatele „nemůže vybočit z interpretace této politiky, která již jen s ohledem na základní zásady 
činnosti správních orgánů přísluší společně oběma zmíněným resortům [míněno stěžovateli a MPO], resp. 
společně exekutivě“ není v geologickém zákoně opora. 
Kasační soud nesouhlasil s městským soudem, že není podstatné, zda vyjádření MPO mělo povahu 
závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu. Závazným stanoviskem by se stěžovatel musel 
řídit. MPO však není v řízení o žádosti o stanovení průzkumného území dotčeným orgánem podle § 136 
správního řádu. Žádný zákon mu tento status nepřiznává, ani jej neopravňuje k vydání závazného 
stanoviska nebo vyjádření, které by bylo podkladem rozhodnutí o stanovení průzkumného území. 
V rozsudku ze dne 17. 12. 2010, čj. 7 As 70/2009 – 190, Nejvyšší správní soud konstatoval ve vztahu  
k § 4a odst. 6 geologického zákona, že, „výklad státní surovinové politiky, tj. v daném případě toho, co s ní 
je a není v souladu, je … v kompetenci ministerstva životního prostředí“. Stěžovatel přesto dal MPO na 
vědomí zahájení řízení o stanovení průzkumného území a umožnil mu vyjádření k žádosti žalobce. Aby 
stěžovatel (resp. ministr) nezatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů, bylo nutné, 
aby odůvodnil, proč názor MPO, kterým následně argumentoval i žalobce, nepovažoval za správný (srov. 
výše zmíněny rozsudek čj. 5 A 48/2001 - 47). 
Ve vyjádření ze dne 8. 4. 2008, čj. 15389/2008/05400, MPO sdělilo, že státní surovinová politika obecně 
podporuje průzkum ložisek nerostných surovin financovaný ze soukromých zdrojů. Podle ministra však 
bylo třeba hodnotit státní surovinovou politiku jako celek a při posuzování žádosti o stanovení 
průzkumného území bylo nutné zohlednit konkrétní okolnosti týkající se dané žádosti a předmětného 
území. Státní surovinová politika jako základní koncepční dokument v oblasti nerostných surovin 
explicitně stanovila, že cílem je ukončit těžbu uranu, zabezpečit ochranu jeho významných zdrojů pro 
případné další využití a zabezpečit sanaci dlouhodobých následků těžby uranu. Geologické informace  
o ložisku Osečná – Kotel získané průzkumem provedeným v 70. a 80. letech 20. století dostačovaly  
k tomu, aby na jejich základě bylo stanoveno chráněné ložiskové území Kotel. Tím byla v souladu se státní 
surovinovou politikou zabezpečena ochrana významného zdroje uranu pro jeho případné budoucí využití. 
Ministr nerozporoval, že žalobce by byl schopný provést průzkum pomocí modernějších technologií a 
získat o ložisku další geologické informace. Ty by však byly využitelné především pro následnou těžbu.  
Z hlediska cílů sledovaných státní surovinovou politikou by byly nadbytečné. 
K vyjádření MPO ze dne 18. 5. 2007, čj. 17868/2007/03300, ministr uvedl, že bylo vydáno v jiném 
správním řízení a nemá obecnou platnost. Pokud MPO v tomto vyjádření argumentovalo ve prospěch 
průzkumu ložisek uranu zájmem na energetické soběstačnosti, ministr konstatoval, že „Česká republika 
nedisponuje kapacitou pro konverzní ani obohacovací práce ani pro výrobu palivových článků.“ Domácí 
zásoby uranu představují zpeněžitelnou komoditu, ale nemají vliv na energetickou bezpečnost státu. 
Kasační soud dal za pravdu stěžovateli, že nebyl povinen řídit se vyjádřením MPO a že odlišný názor na 
soulad žádosti se státní surovinovou politikou odůvodnil. Nelze se ztotožnit s názorem městského soudu, 
že stěžovatel nedostál imperativu vzájemné spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy ve smyslu 
§ 8 odst. 2 správního řádu. Stěžovatel zaslal žádost žalobce MPO k vyjádření, ač mu zákon tuto povinnost 
nestanoví. S odlišným názorem MPO se pak dostatečně vypořádal. Zásadu vzájemné spolupráce 
správních orgánů nelze vykládat tak, že by přikazovala názorovou homogennost ústředních orgánů státní 
správy, tím spíše pak v otázkách, o kterých přísluší rozhodovat pouze jednomu z nich. 
Městský soud měl dále za to, že stěžovatel pochybil, když nepřihlédl k „dynamice vývoje“ v oblasti 
surovinové politiky, zejména ve světle usnesení vlády ze dne 23. 5. 2007 č. 565, k prodloužení těžby 
uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka. Stěžovatel správně poukázal na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 23. 9. 2009, čj. 7 As 59/2009 – 142, ve kterém kasační soud k povaze státní 
surovinové politiky uvedl, že se jedná o dokument přijatý formou usnesení vlády, který je podle § 4a odst. 
6 zákona o geologických pracích „závazným kritériem pro posuzování a rozhodování orgánů státní správy 
o využití nerostných surovin a jejich zdrojů.“ Vláda přijala státní surovinovou politiku usnesením ze dne  
13. 12. 1999 č. 1311, k Surovinové politice v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, pod názvem 
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„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“. K její změně dosud nedošlo. Usnesením 
vlády ze dne 30. října 2013 č. 825, k Informaci o průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
aktualizace Státní energetické koncepce a průběhu aktualizace Surovinové politiky České republiky, vláda 
uložila ministru průmyslu a obchodu „zpracovat a vládě do 31. března 2014 předložit návrh aktualizace 
Surovinové politiky.“ Na aktualizaci surovinové politiky se nicméně stále pracuje a dokument s názvem 
„Surovinová politika České republiky“ vytvořený MPO v červenci 2012, na nějž ve vyjádření ke kasační 
stížnosti odkázal žalobce, nebyl přijat vládou a neměl povahu závazné státní surovinové politiky ve smyslu 
§ 4a odst. 6 geologického zákona. 
Pokud jde o usnesení vlády ze dne 23. 5. 2007 č. 565, k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná  
v lokalitě Dolní Rožínka, ministr v rozhodnutí o rozkladu správně posoudil, že se týkalo pouze ložiska 
Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a nepředstavovalo změnu státní surovinové politiky. Usnesení reagovalo na 
změněnou situaci v dané lokalitě a bylo vydáno v souladu s § 30 odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 
dobývání výhradního ložiska nesmí být zastaveno, aniž bylo zajištěno, že jeho pozdější dobývání bude 
technicky možné a hospodářsky účelné a bezpečné. 
Podle městského soudu stěžovatel nepřihlédl k tomu, že předmětem žádosti žalobce bylo vyhledávání a 
průzkum ložiska uranu, nikoliv samotná těžba, a oba odlišné procesy nesprávně posoudil jako jeden. 
Stěžovatel upozornil na to, že podle § 4a odst. 6 geologického zákona je třeba zkoumat, zda další veřejný 
zájem nepřevýší zájem na průzkumu a následném využití ložiska. Z toho plyne požadavek zabývat se při 
posuzování žádostí o stanovení průzkumného území i eventuální těžbou. 
V rozsudku čj. 7 As 59/2009 – 142 Nejvyšší správní soud vyložil § 4a odst. 6 geologického zákona tak, že 
následné využití ložiska, jímž může být i těžba, může správní orgán poměřovat v řízení o stanovení 
průzkumného území pouze „dalším veřejným zájmem“. Soulad se státní surovinovou politikou se zkoumá 
jen ve vztahu k průzkumu. 
Přestože průzkum ložiska a jeho případné následné vytěžení nelze bez dalšího spojovat, bylo by naivní se 
domnívat, že účelem průzkumu prováděného a financovaného soukromým subjektem je něco jiného než 
těžba. To ostatně potvrzuje i žádost žalobce o stanovení průzkumného území, ve které uvedl: „Průzkumné 
práce jsou motivovány výrazným růstem cen uranu na světových trzích a stále se zvyšující poptávkou po 
této energetické surovině. Cílem prací bude zajištění surovinových zdrojů pro možné budoucí ekonomické 
využití v souvislosti se stávajícími zpracovatelskými kapacitami.“ Posouzení stěžovatele (resp. ministra) o 
rozporu žádosti se státní surovinovou politikou bylo logické. Cílem státní surovinové politiky bylo ukončit 
těžbu uranu a zabezpečit ochranu jeho významných zdrojů pro další případné využití. Žádoucí byl tudíž 
pouze takový průzkum, který by vedl k ochraně objeveného ložiska uranu. Žádost žalobce se týkala území, 
kde již bylo na základě dříve provedeného průzkumu vyhlášeno chráněné ložiskové území. Průzkum 
provedený žalobcem mohl být užitečný pouze z hlediska těžby, proto nebyl souladný se státní surovinovou 
politikou. 
Stěžovatel (resp. ministr) navíc identifikoval „další veřejný zájem“ v podobě zájmu na sanaci starých 
ekologických zátěží způsobených dřívějším průzkumem v dané oblasti. Tento zájem podle § 4a odst. 6 
geologického zákona in fine musel poměřovat nejen zájmem na průzkumu, ale i na eventuální těžbě. Je 
nasnadě, že podle státní surovinové politiky nebyl zájem na těžbě, ani na průzkumu, který by byl 
smysluplný pouze z hlediska budoucí těžby. Správně proto převážil další veřejný zájem, jímž bylo zahlazení 
negativních následků minulé těžby. 
Žalobce měl za to, že stěžovatel (resp. ministr) nezvažoval jiný zájem ve smyslu § 4a odst. 6 geologického 
zákona in fine, protože v takovém případě by se musel vypořádat i s navrhovaným, k životnímu prostředí 
šetrnějším, způsobem provádění průzkumu. Toto tvrzení neobstálo. Ministr v rozhodnutí uvedl následující: 
„Ministerstvo v souladu se státní surovinovou politikou upřednostnilo veřejný zájem na odstranění starých 
ekologických zátěží a na zahlazení negativních následků způsobených předchozími geologickými pracemi 
před zájmem na dalším geologickém průzkumu předmětné lokality, ačkoli by tento nový průzkum byl 
prováděn k životnímu prostředí šetrnějšími metodami.“ 
Městský soud shledal, že stěžovatel podstatným způsobem porušil ustanovení o řízení před správním 
orgánem tím, že již v oznámení o zahájení řízení předjímal jeho výsledek. Toto pochybení mohlo mít podle 
městského soudu za následek nezákonnost rozhodnutí o věci samé. 
Kasační soud z obsahu spisu zjistil, že stěžovatel konstatoval v oznámení o zahájené řízení o stanovení 
průzkumného území Osečná – Kotel ze dne 17. 3. 2008, čj. 542/198/G1/08/292, že „navrhovaný 
průzkum není v souladu se surovinovou politikou České republiky.“ V usnesení o stanovení lhůty pro 
vyjádření k podkladům řízení ze dne 17. 3. 2008, čj. 542/198/G1/08/293, stěžovatel odůvodnil 
stanovenou délku lhůty tím, že „žádost o stanovení průzkumného území je v rozporu se státní surovinovou 
politikou a tudíž veškeré námitky týkající se eventuální budoucí těžby jsou v tomto řízení irelevantní.“ 
Nejvyšší správní soud nesouhlasil s městským soudem, že se jednalo o podstatné porušení ustanovení o 
řízení, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Tvrzení stěžovatele o nesouladu 
průzkumu se státní surovinovou politikou v oznámení o zahájení řízení a usnesení o stanovení lhůty pro 
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vyjádření k podkladům bylo nezávazným procesním stanoviskem vysloveným na základě podané žádosti. 
Informovalo žalobce v počátku řízení o tom, kde stěžovatel spatřoval problém podané žádosti, a umožnilo 
mu tímto směrem argumentovat. V rozhodnutí o zamítnutí žádosti pak stěžovatel odůvodnil, v čem 
spatřoval rozpor žádosti se státní surovinovou politikou. 
Správní řízení je ovládáno zásadou jednotnosti řízení a rozhodnutí správního orgánu je nutno vnímat jako 
jeden celek s rozhodnutím o odvolání či o rozkladu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 31. 8. 2009, čj. 4 Ads 86/2008 – 198). Žalobce v rozkladu obsáhle argumentoval k otázce souladu 
žádosti se státní surovinovou politikou a ministr se s jeho námitkami dostatečně vypořádal (viz odst. 20 
výše). Procesní stanovisko stěžovatele o rozporu žádosti žalobce se státní surovinovou politikou vyslovené 
v počátku řízení nemělo vlivna zákonnost rozhodnutí o věci samé. 
Závěrem se kasační soud zabýval tvrzením stěžovatele, že městský soud nepřípustně nahradil správní 
uvážení vlastní úvahou. Námitka neobstála. Nejvyšší správní soud vysvětlil pojem správního uvážení v řadě 
svých rozhodnutí (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2008, čj. 8 As 56/2007 – 
151 nebo ze dne 19. 7. 2004, čj. 5 Azs 105/2004 - 72). Při rozhodování podle § 4a odst. 6 geologického 
zákona správnímu orgánu nepřísluší správní uvážení, protože toto ustanovení neumožňuje úvahu o použití 
právního následku (vyhovět žádosti, nebo ji zamítnout). Předmětné ustanovení obsahuje demonstrativní 
výčet negativních podmínek, při jejichž naplnění (přesněji při naplnění kterékoliv z nich) správní orgán 
musí žádost zamítnout. 
Při posuzování souladu žádosti se státní surovinovou politikou správní orgán vykládá dokument obsahující 
tuto politiku, přičemž správnost jeho interpretace podléhá přezkumu ve správním soudnictví (viz rozsudek 
čj. 7 As 59/2009 – 142). V případě, že dospěje k závěru o rozporu žádosti se surovinovou politikou, je 
povinen ji zamítnout. Pokud se jedná o poměřování „dalšího veřejného zájmu“ se zájmem na průzkumu a 
následném využití výhradního ložiska, správní orgán musí nejprve posoudit, zda určitá skutečnost spadá 
do rozsahu vymezeného neurčitým právním pojmem veřejného zájmu. Je-li obsah neurčitého pojmu 
naplněn (např. je-li potřeba odstranění starých ekologických zátěží v daném území uznána za veřejný 
zájem), provede správní orgán poměřování se zájmem na průzkumu a eventuálním využitím ložiska. 
Převáží-li „další veřejný zájem“, musí správní orgán rozhodnout způsobem předvídaným právní normou (k 
neurčitým právním pojmům srovnej rozsudek ze dne 5. 3. 2013, čj. 8 As 118/2012 – 45, nebo již 
zmíněné rozsudky čj. 5 Azs 105/2004 - 72 nebo 8 As 56/2007 -151). 
Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, proto rozsudek městského soudu zrušil a vrátil 
mu věc k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1. s. ř. s.). V něm soud rozhodne, vázán právním názorem Nejvyššího 
správního soudu (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). 
Městský soud rozhodne v novém rozhodnutí rovněž o nákladech řízení o této kasační stížnosti (§ 110 odst. 
3 s. ř. s.). 
 (…) 
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                            GG..  NNaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  
 

174 
 
I. Provoz zařízení v rozporu s jeho provozním řádem 
II. Prekluze práva zahájit řízení o uložení pokuty 
III. Trvající správní delikt 
IV. Prokazování množství odpadu umístěného v zařízení 
V. Nesprávné doručování ze strany správních orgánů 
VI. Zásada materiální pravdy 
VII. Likvidační charakter pokuty 
  
k ustanovení § 18 odst. 1 písm. e), § 66 odst. 3 písm. e), § 67 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 3, § 46, § 83 odst. 2 a § 84 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

 
I. Za okamžik, kdy se ČIŽP dozvěděla o porušení zákona odpadech, lze považovat den, kdy se do 
její dispozice dostal podnět městské části, který, s ohledem na jeho obsah, představoval 
objektivní skutečnost, která umožnila ČIŽP se kvalifikovaně dozvědět o porušení povinnosti 
stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech stěžovatelem. 
 
II. Žalobce svým jednáním vyvolal protiprávní stav spočívající v tom, že umožnil, aby množství 
odpadu v jím provozovaném zařízení překračovalo meze stanovené jeho provozním řádem, 
respektive provozoval jej i v rozporu s dalšími podmínkami vyplývajícími z tohoto provozního 
řádu. Tímto jednáním stěžovatel vytvořil protiprávní stav, spočívající v překročení provozním 
řádem stanoveného limitu množství odpadu v jeho zařízení (provozování neoploceného areálu a 
provozování drtící linky nevyhovující schváleným parametrům), který svým jednáním udržoval. 
 
III. Z výše uvedeného vyplývá nesprávnost argumentu stěžovatele, že okamžik doručení podnětu 
městské části je okamžik, od něhož je třeba počítat běh prekluzivní lhůty. ČIŽP se  
o stěžovatelově trvajícím správním deliktu poprvé dozvěděla sice z podnětu městské části, ale 
správní delikt (protiprávní jednání) stěžovatele k tomuto datu stále trval. 
 
IV. Počátek běhu lhůty u trvajících i pokračujících deliktů je tedy třeba spojit s ukončením 
protiprávní činnosti. 
 
V. Správní orgán pochybil, neboť doručoval do datové schránky veřejné obchodní společnosti, 
nikoli přímo do datové schránky zástupce stěžovatele. V tomto ohledu lze stěžovateli přisvědčit. 
Nejedná se však o natolik závažné pochybení, že by mělo vliv na zákonnost rozhodnutí 
žalovaného, neboť jak již přiléhavě a správně konstatoval městský soud, rozhodnutí žalovaného 
se nepochybně dostalo do dispozice zástupce stěžovatele, který v zastoupení stěžovatele proti 
němu podal včasnou žalobou, jejíž obsah prokazuje, že byl s jeho napadeným rozhodnutím plně 
obeznámen. 
 
VI. Sdělení vedoucího při kontrole zařízení a zejména pak doklad, v němž je množství a druh 
odpadu v zařízení stěžovatele zcela přesně a přehledně uvedeno, představují podklady pro 
vydání rozhodnutí (důkazy) ve smyslu § 50 odst. 1 s. ř. s., získané v souladu s právními předpisy, 
a nebylo třeba provádět empirické měření množství odpadu, jak namítá stěžovatel v kasační 
stížnosti, a správní orgány ani městský soud nepochybily, pokud z těchto důkazů při posouzení 
věci vycházely. 
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VII. Samotný záporný výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši -5 mil. Kč není překážkou pro 
uložení pokuty a neznamená ani, že uložená pokuta je likvidační. Je třeba hodnotit celkovou 
situaci stěžovatele jakožto podnikající fyzické osoby (jeho celkový příjem a hmotný majetek). 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2015. č.j. 4 As 236/2014-85) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Přehled dosavadního řízení 
Žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 4. 2010, č. j. 547/500/1020941/ENV/10, zamítl odvolání žalobce a 
potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí, (dále též „ČIŽP“) ze dne 25. 1. 2010, č. j. 
ČIŽP/41/OOH/SR01/0718411.010/10/PSJ, kterým byla žalobci podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (dále též „zákon o odpadech“), za porušení 
povinností vyplývajících z ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech (provozovat zařízení ke 
sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem) uložena pokuta ve výši 
1.000.000 Kč. Porušení povinností provozovatele zařízení se žalobce podle žalovaného dopustil tím, že 
zařízení ke sběru, výkupu, skladování a využívání odpadů (dále též „zařízení), jak bylo zjištěno v době 
kontroly provedené ČIŽP dne 22. 5. 2007, provozoval v rozporu s provozním řádem tohoto zařízení 
schváleným rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2005, č. j. MHMP-
170649/2004/OŽP-II-1018/R-336/2005/Ha, konkrétně v rozporu s kapitolou 5. 1. Základní údaje  
o zařízení – Základní kapacitní údaje zařízení, kdy maximální hranice ročního objemu materiálu 105 000 
tun byla překročena, neboť ke dni kontroly v zařízení bylo celkem 169 585 tun recyklátů/surovin, 
kapitolou 5. 3. Stručný popis zařízení, jelikož žalobce po dobu více jak 2 let (od nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného k provozu zařízení – dne 21. 3. 2005) provozoval zařízení bez jeho technického 
zabezpečení oplocením a kapitolou 5. 5. Monitorování provozu zařízení – Monitoring vlivů na životní 
prostředí, jelikož žalobce minimálně v době kontroly ČIŽP nevybavil drtící linky provozované v zařízení 
systémem skrápění. Dále byla žalobci podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložena povinnost nahradit náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč. 
Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nepřisvědčil odvolacím námitkám žalobce. Konstatoval, že  
z důkazů obsažených ve správním spise jednoznačně vyplývá, že kapacita zařízení byla překročena, areál 
zařízení nebyl po celém obvodu oplocen a drtící linky nebyly vybaveny systémem skrápění, což sám 
žalobce potvrdil. Námitce žalobce, že do celkového objemu odpadu byl započítán i odpad, který do 
recyklačního střediska umístil předchozí nájemce – Státní statek P., přičemž tímto odpadem došlo ke 
srovnání terénu a teprve na takto srovnaný terén žalobce začal navážet další odpad, žalovaný nepřisvědčil 
s odůvodněním, že zařízení je provozováno již na připravené ploše, což žalobce nepřímo potvrdil tvrzením, 
že materiál byl navezen Státním statkem P., k čemuž tak muselo dojít ještě předtím, než žalobce začal 
zařízení provozovat. Pokud by byly nutné ještě nějaké úpravy, byly by zahrnuty v podmínkách rozhodnutí  
o souhlasu k provozování zařízení.  
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, v níž namítal, že žádnou povinnost po materiální 
stránce neporušil. Uloženou pokutu označil za naprosto nepřiměřenou a likvidační. Poukázal v této 
souvislosti na skutečnost, že zaměstnává 92 zaměstnanců, negeneruje žádný zisk, pouze ztrátu a  
v důsledku zaplacení pokuty bude muset všechny zaměstnance propustit. V souvislosti s výší uložené 
pokuty žalobce uvedl, že takto vysoká pokuta by mohla být odůvodněna pouze závažným ohrožením 
životního prostředí s dopadem na několik ekosystémů. V posuzované věci se však jednalo pouze  
o administrativní porušení zákona. S ohledem na tyto skutečnosti by se podle žalobce dala očekávat 
pokuta sto až tisícinásobně nižší než uložená. 
Dále žalobce namítal neúčinnost doručení rozhodnutí žalovaného, které mělo být doručeno jeho zástupci, 
který vykonává advokacii samostatně, avšak bylo doručeno do datové schránky veřejné obchodní 
společnosti NJP, v.o.s., s níž zástupce žalobce pouze sdílí prostory a používá některé vybavení kanceláře. 
K údajnému porušení provozního řádu v kapitole 5. 1 žalobce uvedl, že kapacita zařízení překročena 
nebyla, protože množství všech odpadů a materiálů na deponii bylo uvedeno v součtu s původním 
materiálem, který byl použit na srovnání terénu. Žalobce správnímu orgánu vytknul, že neprovedl žádné 
měření, které by empiricky prokázalo, kolik se na dané ploše nachází odpadu a zda se jedná o odpad, 
který na plochu navezl žalobce. Žalobce vždy setrvával na názoru, že část materiálu nebyla navezena 
žalobcem, ale původní společností - Státním statkem P., která v místě provozovala kompostárnu. Ohledně 
porušení kapitoly 5.3 provozního řádu (chybějící oplocení) žalobce uvedl, že nikde není stanoveno, jakým 
způsobem má oplocení vypadat, přičemž ze dvou stran je areál ohrazen budovami a zároveň z dalších 
dvou stran jsou vybudovány ochranné valy, před nimiž je navíc vyhlouben rigol pro zamezení vstupu 
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nepovoleným osobám do zařízení. Vzhledem k tomu, že nic jiného nebylo ze strany majitelů pozemků 
umožněno, vytvořil žalobce zmíněný způsob ohrazení, který se jeví jako dostatečný. Žalobce zpochybnil, že 
by porušil povinnost zajistit v areálu kropení stanovenou v kapitole 5. 6. provozního řádu. K závěru 
žalovaného, že linky nebyly vybaveny systémem skrápění, žalobce uvedl, že vždy dochází ke zkrápění 
materiálu, který je následně použit k recyklaci, přičemž žalobce za celou dobu provozu nikdy neobdržel 
žádnou stížnost na prašnost a nikdy mu nic nebylo ze strany správních orgánů vytýkáno. V provozním řádu 
není stanoveno, že by ke skrápění muselo docházet pomocí nainstalované linky. Žalobce vlastní mobilní 
kropičku, kterou vždy používá.  
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 11. 2014, č. j. 5 A 160/2010 – 40, žalobu zamítl. Námitku 
žalobce týkající se neúčinnosti doručení rozhodnutí žalovaného shledal nedůvodnou, neboť toto 
rozhodnutí se nepochybně dostalo do dispozice zástupce žalobce, který při jednání před soudem potvrdil, 
že se s rozhodnutím seznámil a který v zastoupení žalobce proti němu podal včasnou žalobu, jejíž obsah 
prokazuje, že byl s jeho obsahem plně obeznámen. K námitce prekluze práva uložit pokutu vznesenou 
zástupcem žalobce teprve při jednání před soudem (nikoli již ve správní žalobě), městský soud uvedl, že 
není žádný rozumný důvod pochybovat o tom, že rozhodnutí doručené dne 19. 4. 2010 do datové 
schránky advokátní kanceláře, s níž zástupce žalobce sdílí prostory, se do jeho dispozice dostalo dříve než 
22. 5. 2010 (poslední den objektivní tříleté prekluzivní lhůty podle § 67 odst. 1 zákona o odpadech). Podle 
městského soudu tak byla dodržena objektivní tříletá lhůta stanovená v § 67 odst. 1 zákona o odpadech. 
Důvodnou městský soud neshledal ani žalobní námitku, že správní orgán neprovedl žádné měření, které 
by prokázalo, kolik se na dané ploše nachází odpadu a zda se jedná o odpad, který navezl žalobce. 
Podkladem pro zjištění správního orgánu bylo jednak sdělení vedoucího zařízení M. D., který do protokolu 
o kontrole ze dne 22. 5. 2007 uvedl, že ke dni kontroly je na ploše umístěno cca 120 000 tun zeminy a 
cca 50 000 tun ostatních odpadů a materiálů a poznamenal, že překročení kapacity zařízení je 
způsobováno minimálním odbytem zeminy, jednak jedna z příloh vyjádření ke kontrole ze dne 7. 6. 2007 
podaného výkonným ředitelem žalobce, označená č. 8, a to doklad „o aktuálním stavu navezených 
odpadů ke dni kontroly“, dle kterého aktuální stav navezených recyklátů/surovin ke dni kontroly podle 
tohoto dokladu činil celkem 169 585 tun. K tvrzení žalobce, že část materiálu nebyla navezena žalobcem, 
ale původní společností – Státním statkem P., která v místě provozovala kompostárnu, městský soud 
uvedl, že z uvedeného dokladu taková skutečnost nevyplývá a bylo pouze na žalobci, aby toto své tvrzení 
správnímu orgánu doložil. Nadto k navezení materiálu a srovnání terénu Státním statkem P. by podle 
městského soudu muselo dojít ještě před tím, než zde žalobce začal provozovat dané zařízení. Správní 
orgán proto nemusel provádět žalobcem požadované měření, které by prokázalo, kolik se na ploše 
skutečně nachází odpadu. Byl to naopak žalobce, který měl případně doložit, že jím předložený doklad  
„o aktuálním stavu navezených recyklátů/surovin ke dni kontroly“ aktuálnímu stavu ke dni kontroly 
neodpovídá. Vést evidenci odpadu bylo povinností žalobce, dokumenty o evidenci odpadu mají dokládat 
pohyb a nakládání s odpady a ČIŽP proto z dokladů předložených žalobcem právem vycházela za situace, 
kdy žalobce v průběhu správního řízení netvrdil a nedokládal, že jím předložený doklad obsahuje 
nesprávné údaje. Nelze mít za to, že by vydaná rozhodnutí byla nepřezkoumatelná, správní orgány se 
námitkami týkajícími se překročení kapacity zařízení podrobně zabývaly a jejich závěry jsou srozumitelně 
v rozhodnutí uvedeny. 
Městský soud se ztotožnil se závěrem žalovaného, že došlo k porušení kapitoly 5.3. provozního řádu, dle 
kterého má být zařízení po celém obvodu oploceno. To, že zařízení po celém obvodu nebylo v době 
kontroly oploceno, totiž jasně vyplývá z vyjádření Ing. T. ze dne 7. 6. 2007, který uvedl, že oplocení je 
předmětem výběrového řízení, které bude ukončeno do konce června 2007. Znění provozního řádu navrhl 
sám žalobce, tj. stanovil podmínky, za nichž bude zařízení provozovat a které je povinen dodržet. Podle  
§ 4 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 383/2001 Sb., musí být každé zařízení vybaveno technickým vybavením 
a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím přístupu nepovolaných osob a využívání nebo odstraňování 
odpadu v rozporu s provozním řádem a právními předpisy. Smysl oplocení spočívá v tom, že je vymezen 
prostor zařízení, oplocení zabezpečuje odpady a zabraňuje nepovolenému vniknutí osob do areálu. Jedná 
se tedy o nedostatek v provozu zařízení, který není nepodstatný. Nemohl-li žalobce dostát své povinnosti 
areál oplotit (s ohledem na namítaný nesouhlas vlastníka pozemku), měl požádat o změnu provozního 
řádu.  
K námitce žalobce, že neporušil povinnost zajistit v areálu kropení dle kapitoly 5.6. provozního řádu, 
městský soud uvedl, že se míjí s porušením kapitoly 5.5. provozního řádu – minimálně v době kontroly 
inspekce (tj. dne 22. 5. 2007) nevybavil drtící linky provozované v zařízení systémem skrápění tak, jak 
uvádí provozní řád zařízení v kapitole 5.5. - za něž mu byla uložena pokuta. To, že drtící linky nebyly 
minimálně v době kontroly vybaveny skrápěcím zařízením, je spolehlivě doloženo (Ing. T. ve svém 
vyjádření ze dne 7. 6. 2007 hovoří o absenci skrápěcího zařízení na recyklačních linkách, podle protokolu 
o kontrole ze dne 22. 5. 2007 nejsou dle sdělení vedoucího zařízení linky vybaveny vlastním skrápěcím 
zařízením) a žalobce tuto skutečnost ani nezpochybňuje.  
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K výši uložené pokuty městský soud uvedl, že inspekce její výši podrobně zdůvodnila, uvedla a hodnotila 
okolnosti žalobci přitěžující a polehčující a zjištěná porušení provozního řádu posoudila jako závažná  
s ohledem na jejich možné dopady při vlastním provozu na bezprostřední okolí provozovny. Tvrzení 
žalobce, že v daném případě se mohlo jednat nanejvýš o administrativní porušení zákona, které nemůže 
mít vliv na životní prostředí, městský soud nepřisvědčil. Za administrativní porušení zákona totiž nelze 
považovat zejména překročení kapacity daného zařízení a nezabezpečení objektu zařízení oplocením. 
Žalobce správnímu orgánu a ani soudu nedoložil, že výše uložené pokuty je pro něj likvidační. Proti 
podrobným závěrům ČIŽP týkajícím se výše pokuty žalobce v žalobě nevznesl žádné konkrétní námitky, 
s nimiž by se soud měl vypořádat. Závěry inspekce, které jsou srozumitelné a logické, nebyly žalobcem  
v žalobě nikterak konkrétně napadeny. V případě námitky žalobce vznesené při jednání před soudem, že 
jeho příjmy jsou sice v řádu miliónů, ale pokutu lze platit až z čistého zisku, se soud ztotožnil se žalovaným 
v tom, že nelze vycházet jen z bilance na konci účetního období, ale je zapotřebí hodnotit i příjmy a 
velikost společnosti (její hmotný majetek). Žalobce nedoložil, že jeho situace je taková, že uložená pokuta 
je pro něj likvidační. Námitka žalobce, že nedoložil žalovanému své tvrzení o likvidační výši pokuty proto, 
že nebyl žalovaným vyzván k seznámení se s podklady rozhodnutí, důvodná není, neboť ČIŽP dala žalobci 
možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Žalovaný podle mínění městského soudu žádné nové 
podklady, s nimiž by se měl žalobce nově seznámit, nepořídil (ani žalobce toto netvrdí) a nebyl povinen 
žalobce vyzývat k seznámení se s podklady, s nimiž již žalobce dříve seznámila inspekce, případně které 
žalobce správnímu orgánu sám předložil. Závěr ČIŽP o tom, že výše pokuty není likvidační, vycházel  
z podkladů, které inspekci předložil žalobce, ať již z vlastní iniciativy (jako součást odvolání proti 
rozhodnutí inspekce ze dne 3. 10. 2008), či na výzvu ČIŽP (výzva ze dne 16. 6. 2009). V této souvislosti 
městský soud poukázal na závěry, k nimž dospěl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení 
ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008 - 133. 
Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze podal žalobce (dále též „stěžovatel”) včas kasační 
stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s., v níž v prvé řadě namítal, že došlo  
k prekluzi práva zahájit správní řízení a uložit pokutu za správní delikt. Poukázal na skutečnost, že již ve 
správním řízení namítal porušení ustanovení § 67 zákona o odpadech, tj. že došlo k prekluzi práva zahájit 
správní řízení z důvodu uplynutí jednoroční subjektivní lhůty plynoucí od doby, kdy se správní orgán 
dozvěděl o spáchání správního deliktu, ale rovněž došlo k prekluzi práva uložit pokutu z důvodu uplynutí 
tříleté objektivní lhůty plynoucí od doby, kdy ke spáchání správního deliktu došlo. Správním orgánům obou 
stupňů i městskému soudu stěžovatel vytýkal, že se touto námitkou zabývaly jen velmi povrchně a 
vypořádaly se s ní nesprávným způsobem. V této souvislosti stěžovatel uvedl, že správní orgány i soud 
musí k prekluzi práva přihlížet z úřední povinnosti a poukázal na nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 
2010, sp. zn. III. ÚS 949/09. Správní orgány obou stupňů se nezabývaly skutečností, že kontrola byla 
provedena na základě podnětu Úřadu městské části. Doručení tohoto podnětu je však podle žalobce 
rozhodující skutečností, neboť právě z něj se správní orgán prvního stupně dozvěděl, že v zařízení žalobce 
má docházet k porušování zákona o odpadech. Stěžovatel je toho názoru, že okamžik doručení tohoto 
podnětu je okamžikem, od něhož je třeba počítat běh prekluzivní lhůty. Tento svůj názor opřel stěžovatel  
o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 A 1/2001. Konstatoval, že Úřad městské části  
v podnětu jistě uvedl všechny skutečnosti, které nakonec byly podkladem pro provedení kontroly dne 22. 
5. 2007, při které správní orgán prvního stupně shledal, že podnět a skutečnosti v něm uvedené 
odpovídají stavu v místě recyklačního střediska. 
Správní orgány si podle stěžovatele měly a mohly ověřit, že jeho zástupce je samostatný advokát a nemá 
zřízenou datovou schránku. Uvedené porušení právních předpisů týkajících se doručování považuje 
stěžovatel za natolik závažné, že to mohlo ovlivnit zákonnost vydaných správních rozhodnutí.  
S argumentací městského soudu, dle které se stěžovatel i přes nesprávné doručování fakticky seznámil  
s doručovanými písemnostmi, se stěžovatel neztotožnil, neboť má za to, že nelze rezignovat na pravidla 
doručování stanovená zákonem a spoléhat se pouze na faktické doručení písemnosti, jelikož takový 
přístup popírá základní principy, na nichž je založeno správní řízení. S nesprávným doručováním rovněž 
souvisí prekluze práva uložit pokutu, neboť v tříleté objektivní lhůtě musí být pokuta nejen uložena, ale 
rovněž musí rozhodnutí nabýt právní moci, což s ohledem na nesprávné doručování nebylo splněno. 
Městský soud se však touto skutečností nezabýval. 
Stěžovatel dále namítal, že správní orgány porušily zásadu materiální pravdy zakotvenou v § 3 správního 
řádu, neboť nezjistily kolik odpadu se nachází v zařízení. Ani doklad o stavu navezených recyklátů 
poskytnutý Ing. T. nemůže být podle stěžovatele podkladem pro rozhodnutí, neboť se nejedná  
o verifikovaný dokument ani o dokument, který by vznikl z iniciativy správních orgánů ve smyslu § 3 
správního řádu.  
Stejně jako již v žalobě stěžovatel poukázal na skutečnost, že do celkového objemu odpadu byl započítán 
i odpad, který do recyklačního střediska umístil Státní statek P. Žalobce je na rozdíl od městského soudu 
přesvědčen, že toto své tvrzení prokazovat nemusel. V recyklačním středisku totiž bylo zcela zřejmé, jaký 
materiál navezl Státní statek P. a jaký materiál navezl žalobce. Pokud se správní orgán spokojil pouze  
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s poskytnutým dokladem od stěžovatele, rezignoval tím na svoji povinnost zjistit stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, stanovenou § 3 správního řádu. V této souvislosti stěžovatel poukázal na 
skutečnost, že v provozním řádu recyklačního střediska bylo stanoveno, že maximální roční objem 
navezeného odpadu může být 105 000 tun. Správní orgány však vůbec nezjišťovaly, zda zjištěných  
169 535 tun recykláže bylo do recyklačního střediska navezeno za období jednoho roku. Podle 
stěžovatele si lze představit, že takový objem odpadu byl částečně navezen v jednom kalendářním roce a 
částečně v následujícím kalendářním roce, čímž by byl zachován roční maximální objem 105 000 tun. 
Stěžovatel dále namítal, že městský soud zatížil řízení vadou a postupoval příliš formálně, když ve shodě 
se žalovaným shledal, že stěžovatel porušil povinnost oplotit celý areál. Stěžovatel konstatoval, že se  
v kapitole 5. 3 provozního řádu sice zavázal k oplocení celého areálu, avšak vlastním smyslem a účelem 
tohoto ustanovení bylo zamezení přístupu nepovolaných osob do areálu, nikoli to, že zde stěžovatel 
vybuduje plot, který bude splňovat určité parametry a bude představovat obecně vžitou představu  
o podobě plotu. Stěžovatel prokázal, že celý areál byl zabezpečen dvěma budovami, závorou a 
ochrannými valy s vyhloubenými rigoly. Organizačními opatřeními v areálu recyklačního střediska navíc 
stěžovatel vyhověl požadavkům vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
O přepjatý formalismus se podle stěžovatele jedná také v případě porušení provozního řádu spočívajícího 
v nevybavení drtiček odpadu skrápěcím zařízení, neboť hlavním důvodem skrápění je zamezení prašnosti 
a následným emisím prachových částic do ovzduší. Stěžovatel tím, že nejprve zkrápěl materiál a poté ho 
umisťoval do drtiček odpadu, dodržoval hlavní smysl a účel kapitoly 5. 5. Provozního řádu.  
Stěžovatel setrval na svém názoru, že uložená pokuta je nepřiměřená a likvidační. Míra poškození 
životního prostředí totiž byla podle jeho názoru zanedbatelná. Stěžovatel proto není schopen zaplatit 
uloženou pokutu, aniž by tím zlikvidoval svoje podnikání a propustil všechny zaměstnance. Městský soud 
sice ve shodě se stěžovatelem dospěl k závěru, že při posuzování přiměřenosti uložené pokuty nelze 
vycházet pouze z bilance na konci účetního období, ale je třeba hodnotit příjmy a hmotný majetek, 
nevyvodil z něj však odpovídající právní závěry. Stěžovatel přitom prokázal, že z podnikání nemá žádné 
příjmy ani majetek, který by mohl použít na úhradu uložené pokuty, přičemž záporný hospodářský 
výsledek ve výši 5.000.000 Kč jednoznačně vylučuje zaplacení uložené pokuty, jejíž vymáhání by žalobce 
uvrhlo do ještě větší krize hraničící se zánikem podnikání. Správním orgánům stejně jako městskému 
soudu stěžovatel vytknul, že se neřídily nálezem Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. Pl ÚS 52/13, z 
něhož vyplývá, že kritérium zkoumání majetkových poměrů delikventa je přitom nezbytné i s ohledem na 
riziko likvidačního účinku nepřiměřené vysoké pokuty. 
Žalovaný se ve vyjádření ke kasační stížnosti neztotožnil s názorem stěžovatele, že lhůtu pro zahájení 
řízení uvedenou v § 67 odst. 1 zákona o odpadech je třeba počítat od doručení podnětu městské části.  
V předmětném podnětu je totiž podle žalovaného z věcného hlediska uvedena pouze obava z neustále se 
zvětšující rozlohy skládek inertního odpadu stěžovatele a předmětné porušení zákona není nikterak více 
specifikováno. Podle žalovaného tak jako první moment, kdy lze uvažovat o důvodném podezření  
o spáchání tzv. jiného správního deliktu, je nutné označit až kontrolu správního orgánu prvního stupně dne 
22. 5. 2007. 
Žalovaný dále vyjádřil přesvědčení, že i kdyby Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že již seznámení se  
s uvedeným podnětem mohlo být okamžikem, kde se ČIŽP o porušení povinnosti stěžovatele dozvěděla, 
nebyla jednoletá lhůta pro zahájení řízení zmeškána. Provoz stěžovatelova zařízení v rozporu s provozním 
řádem je totiž trvajícím správním deliktem spočívajícím v udržování protiprávního stavu, u kterého lhůta 
pro zahájení řízení začíná běžet až od ukončení takového deliktu, resp. jednoletá lhůta se obnoví pokaždé, 
když se správní orgán dozví o tom, že protiprávní stav trvá. Tento názor podle stěžovatele sdílí i Nejvyšší 
správní soud v rozsudku č. j. 5 A 164/2002 – 44. Subjektivní lhůta pro zahájení řízení tak ČIŽP počala 
běžet až dne 22. 5. 2007 a vzhledem k zahájení správního řízení oznámením dne 16. 4. 2008 byla 
zachována. Žalovaný dále upozornil, že stěžovatel námitku prekluze zahájení řízení uvádí poprvé až  
v kasační stížnosti, a proto se správní orgány ani Městský soud v Praze s touto nedůvodnou výtkou 
nemohly, ani neměly povinnost vypořádat. Žalovaný se neztotožnil se žádnou ze zbývajících kasačních 
námitek stěžovatele a navrhl proto, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. 
 
Posouzení kasační stížnosti 
Stěžovatel se v kasační stížnosti dovolává důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) a d) s. ř. s. 
Kasační stížnost není důvodná. 
Podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, ve znění účinném ke dni rozhodnutí žalovaného, 
provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. 
Podle § 67 odst. 1 téhož zákona, řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se  
o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy 
k porušení povinnosti došlo. 
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Posouzení námitky prekluze práva zahájit správní řízení 
Nejvyšší správní soud se v prvé řadě zabýval námitkou stěžovatele, podle které došlo k prekluzi práva 
zahájit správní řízení a uložit pokutu za správní delikt. Stěžovatel sice tuto námitku vznesl poprvé až  
v kasační stížnosti, nejedná se však o námitku nepřípustnou ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s., dle kterého 
kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103, nebo  
o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak 
učinit mohl. Již v rozsudku ze dne 16. 4. 2010, č. j. 7 As 11/2010 – 134, publ. pod č. 2122/2010 Sb. 
NSS, totiž Nejvyšší správní soud judikoval, že k zániku odpovědnosti za správní delikt uplynutím času 
(prekluzi) přihlíží správní soudy všech stupňů z úřední povinnosti. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud 
dále vyslovil, že se „zabýval z úřední povinnosti otázkou prekluze práva na uložení pokuty za předmětný 
správní delikt. V této souvislosti především odkazuje na judikaturu Ústavního soudu (např. nález ze dne 5. 
2. 2009, sp. zn. II. ÚS 1416/07 a nález ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 1169/07, oba dostupné na 
http://nalus.usoud.cz), podle níž jsou soudy ve správním soudnictví povinny ve smyslu ust. § 109 odst. 2 
s. ř. s. přihlížet k prekluzi práva z úřední povinnosti, tj. bez ohledu na to, zda účastník řízení námitku 
prekluze uplatnil či nikoli. V opačném případě by podle názoru Ústavního soudu došlo k porušení práva na 
spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
Na judikaturu Ústavního soudu následně navázal ve své rozhodovací činnosti také Nejvyšší správní soud, 
který v rozsudku ze dne 2. 4. 2009, č. j. 1 Afs 145/2008 - 135, publ. pod č. 1851/2009 Sb. NSS, shrnul, 
že pokud by správní soudy nepřihlížely k prekluzi práva vyměřit či doměřit daň (v daném případě se 
jednalo o daňové řízení) jenom proto, že prekluze nebyla účastníky řádně namítnuta, pak by poskytovaly 
ochranu neexistujícím právům, čímž by se dostávaly do rozporu se svým hlavním posláním, kterým je 
ochrana veřejných subjektivních práv fyzických i právnických osob. Soudy přitom nemusí v každém svém 
rozhodnutí explicitně zdůvodňovat, zda v dané věci došlo či nedošlo k prekluzi ve smyslu ust. § 47 zákona 
č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud účastník řízení prekluzi nenamítal a soud poté, co 
se touto otázkou zabýval, dospěl k závěru, že k prekluzi nedošlo, není nutné, aby své úvahy v odůvodnění 
rozhodnutí výslovně uváděl. Soud má povinnost vypořádat otázku prekluze tehdy, je-li namítána, a  
v případě, že sám dospěje k závěru, že k prekluzi práva došlo. Tyto závěry Nejvyššího správního soudu lze 
plně vztáhnout i na danou věc i přesto, že se nejedná o prekluzi práva vyměřit daň, ale o prekluzi práva 
uložit sankci za správní delikt. Rovněž podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2005,  
č. j. 3 As 57/2004 – 39, publ. pod č. 845/2006 Sb. NSS, je třeba, aby soud přihlédl k zániku odpovědnosti 
za přestupek z úřední povinnosti, a to proto, aby byl zachován jednotný postup v kategorii trestního 
obvinění a učiněno tak zadost čl. 6 odst. 1 první větě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
V dané věci se sice jednalo o tzv. „jiný“ správní delikt, nikoliv o přestupek, tento závěr je však použitelný 
obecně na veškeré správní delikty, neboť zcela koresponduje s judikaturou Ústavního soudu, podle které 
za společný rys prekluze (bez ohledu na povahu prekludovaného práva, tj. mimo jiné i práva vyměřit daň 
jako veřejnoprávní dávku nesankční, byť jednostranné povahy) lze považovat to, že k ní má soud přihlížet  
z úřední povinnosti. Tím spíše musí proto uvedené pravidlo formulované Ústavním soudem platit pro 
právo uložit sankci za spáchaný veřejnoprávní delikt. 
Ústavní soud svoji judikaturu ve vztahu k prekluzi dále rozvinul v nálezech týkajících se ukládání pokut za 
správní delikt podle ust. § 5d písm. d) zákona o regulaci reklamy. V nálezu ze dne 11. 1. 2010, sp. zn. IV. 
ÚS 946/09, dostupný na http://usoud.nalus.cz, Ústavní soud konstatoval, že otázku prekluze práva 
považuje za problematiku natolik významnou, že by se jí měly správní soudy důkladně zabývat. V nálezu 
ze dne 17. 2. 2010. sp. zn. I. ÚS 1898/09, a v nálezech ze dne 17. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 947/09, a sp. zn. 
I. ÚS 948/09, http://usoud.nalus.cz, pak dodal, že otázku prekluze zkoumá správní soud (včetně 
Nejvyššího správního soudu) z úřední povinnosti.“ 
Nejvyšší správní soud se proto dále zabýval tím, zda správnímu orgánu uplynula prekluzivní subjektivní 
lhůta k zahájení řízení o správním deliktu stěžovatele stanovená v § 67 odst. 1 zákona o odpadech. Mezi 
účastníky je nesporné a taktéž ze správního spisu vyplývá, že kontrola zařízení stěžovatele byla ČIŽP 
provedena na základě podnětu Městské části ze dne 28. 3. 2007, zn. č. 473/07, které bylo dne 30. 3. 
2007 doručeno na podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy. Nejvyšší správní soud se proto nejprve 
zabýval tím, zda se z tohoto podnětu ČIŽP ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o odpadech dozvěděla  
o možném porušení zákona o odpadech. 
Městská část v tomto podání konstatovala, že s ohledem na neustále se zvětšující rozlohu skládky 
inertního odpadu, jejíž množství vytváří hrozbu pro případ vyhlášení úpadku stěžovatele a s ohledem na 
skutečnost, že od data ubezpečení stěžovatele v jeho dopisu ze dne 2. 11. 2005 došlo k navýšení 
množství tohoto materiálu, se necítí uspokojena ubezpečením stěžovatele o ručení svým majetkem. Ke 
svému podání městská část připojila uvedený dopis stěžovatele ze dne 2. 11. 2005, v němž stěžovatel 
městské části mimo jiné sdělil, že situace byla ovlivněna několika většími zakázkami v blízkosti M., které 
realizoval sám stěžovatel, a současně došlo k ukončení skládkování v U. Stěžovatel proto od 15. 11. 2005 
zavedl opatření pro snížení návozu zemin a podporu odvozu a zpracování. Jde především o zvýšení cen za 
příjem zeminy tak, aby zákazníci byli demotivováni vozit materiál na jeho provozovnu, snaha  
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o přeorientování zákazníků na jeho provozovnu ve S. a preferování odvozu materiálů právě z M. deponie. 
Stěžovatel uvedl, že čeká na výsledek výběrového řízení na rekultivaci území v Ř., kde bude potřeba 
minimálně třicet tisíc kubíků výkopové zeminy, která by byla navážena právě z M. Zakázky v této lokalitě  
z hlediska zemin se stěžovatel snaží odsměrovat na jiná střediska. Tato opatření podle stěžovatele 
povedou k zastavení návozu zemin a naopak ke zrychlené distribuci. Stěžovatel rovněž uvedl, že se v jeho 
zařízení nachází přibližně sedmdesát tisíc kubíků nezpracované zeminy, pět tisíc kubíků nezpracovaných 
cihelných sutí, tisíc kubíků nezpracovaných betonů, deset tisíc kubíků nezpracovaných živičných ker a 
deset tisíc kubíků zpracovaného materiálu. 
Z výše uvedeného tak je zřejmé, že městská část ve svém podnětu poukazuje na neustále se zvyšující 
množství odpadu v zařízení stěžovatele. V této souvislosti je rovněž třeba zohlednit k podání městské části 
přiložený dopis stěžovatele, z něhož vyplývá, že se v jeho zařízení nachází přibližně 96 000 kubíků odpadu 
a sám připouští nutnost opatření, kterými bude omezeno další navršování množství odpadu. Podání bylo 
navíc výslovně nazváno podnět k provedení kontroly a jeho autorem je městská část, u níž lze s ohledem 
na odbornost jejích zaměstnanců předpokládat určitou míru opodstatněnosti a hodnověrnosti tvrzení 
uvedených v podnětu. Nejvyšší správní soud tak má s ohledem na výše uvedené za to, že tento podnět 
městské části ve spojení s přiloženým dopisem stěžovatele obsahoval takové skutečnosti, které umožnily 
ČIŽP se ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o odpadech dozvědět o tom, že stěžovatel porušil svou povinnost 
stanovenou v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech provozovat zařízení v souladu se schváleným 
provozním řádem v tom směru, že překročil maximální povolené množství odpadu v zařízené stanovené 
jeho provozním řádem. Také tento závěr je v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, poukázat 
lze např. na výše již uvedený rozsudek ze dne 16. 4. 2010, č. j. 7 As 11/2010 – 134, v němž Nejvyšší 
správní soud uvedl, že „z judikatury správních soudů (např. rozsudky Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 4. 
1996, sp. zn. 6 A 103/94, ze dne 18. 2. 1997, sp. zn. 7 A 167/94, a ze dne 10. 2. 1995, sp. zn. 7 A 
147/94, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2004, č. j. 5 A 1/2001 - 56, publ. pod č. 
329/2004 Sb. NSS) i nálezů Ústavního soudu vyplývá, že počátek běhu prekluzivní subjektivní lhůty ve 
smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona o regulaci reklamy je dán okamžikem vědomosti o skutkových 
okolnostech v takovém rozsahu, který umožní předběžné právní zhodnocení, že došlo k porušení zákona 
jako takového.“                                                    
V rozsudku ze dne 29. 6. 2011, č. j. 1 As 64/2011 - 811, pak Nejvyšší správní konstatoval, že „výkladem 
pojmu „zjištění porušení zákona“ se zdejší soud zabýval např. v souvislosti s vymezením počátku běhu 
subjektivní lhůty podle § 8 odst. 5 zákona o regulaci reklamy, který tento počátek spojuje se dnem, kdy 
orgán dozoru zjistil porušení zákona. V této souvislosti lze zmínit např. rozsudek ze dne 29. 1. 2009, č. j.  
9 As 85/2008 – 99 a rozsudek ze dne 29. 10. 2008, č. j. 9 As 42/2008 – 98, v nichž zdejší soud dospěl  
v návaznosti na ustálenou judikaturu správních soudů (například rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
30. 4. 1996, sp. zn. 6 A 103/94, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 1997, sp. zn. 7 A 167/94, 
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 1995, sp. zn. 7 A 147/94, či rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 3. 6. 2004, č. j. 5 A 1/2001 - 56, publikovaný pod č. 329/2004 Sb. NSS),  
k závěru, že určení počátku běhu jednoroční subjektivní prekluzivní lhůty se odvíjí od výkladu pojmu „zjistit 
porušení zákona“, který však „neznamená, že již v tom okamžiku musí být najisto postaveno, že  
k porušení povinnosti došlo, nýbrž postačí, že vzniklo důvodné podezření, že se tak stalo. Prokázání, že  
k porušení povinnosti došlo a kdo je za porušení povinnosti odpovědný, je předmětem příslušného řízení. 
Proto zjištění o porušení zákona je vázáno na určitou skutečnost, z níž plyne důvodné podezření, že 
k porušení došlo. Den, kdy je tato skutečnost správnímu orgánu známa, je den, kdy správní orgán zjistil 
porušení zákona, tj. seznal, že došlo k jednání, obsaženému v zákonem vymezené skutkové podstatě 
deliktu, jež zákon za splnění dalších podmínek definuje jako správní delikt.“ (Srovnej například rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2008, č. j. 9 As 42/2008 - 98). 
Nejvyšší správní soud rovněž neopomněl ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznit, že „ačkoliv jde o lhůtu 
subjektivní, počátek běhu takové lhůty nemůže být v žádném případě dán pouhým vědomím správního 
orgánu, resp. jeho pracovníků o porušení zákona. Pokud by se totiž počátek běhu subjektivní lhůty odvíjel 
od subjektivních postojů pracovníků příslušného orgánu k těmto zjištěním, tedy jejich myšlenkového 
postupu, při kterém dospěli k závěru, že určitá zjištěná skutečnost je porušením právních předpisů a 
kterých, byl by počátek běhu subjektivní lhůty odvislý od právně zcela neuchopitelných postojů 
pracovníků, např. jejich odbornosti, znalosti práva, pracovitosti, pohotovosti, ale i od personálního 
obsazení příslušného správního úřadu apod. (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 1997, sp. 
zn. 7 A 167/94, či rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 1995, sp. zn. 7 A 147/94). S takovými 
právně irelevantními skutečnostmi však zákon počátek běhu lhůt stanovených pro výkon veřejné správy 
nespojuje, neboť by tím popřel nejenom ústavněprávní požadavek právní jistoty, ale i další zásady činnosti 
správních orgánů (viz zejména ust. § 2 a násl. správního řádu). Shora zmiňované "zjištění porušení 
zákona" proto musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například dni, kdy příslušný orgán rozhodl  
o zahájení příslušného řízení, či dni, kdy jiným dostatečným způsobem zachyceným ve správním spise 
vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení zákona. 
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K těmto výkladovým pozicím Nejvyššího správního soudu se vyjádřil v nálezu ze dne 17. 3. 2010, sp. zn.  
I. ÚS 948/09 i Ústavní soud. Uvedl, že z pozice ústavního práva nelze shora uvedenému právnímu názoru 
ničeho vytknout. Zdůraznil, že je vždy třeba zkoumat, kdy poprvé bylo ve správním spisu dostatečným 
způsobem zachyceno, že došlo ke „zjištění porušení práva“ správním orgánem. Nejvyšší správní soud má 
za to, že shora citované judikatorní závěry lze vztáhnout i na nyní projednávaný případ. Pod pojmem 
„zjistit porušení povinností“ je tedy nutno rozumět nikoli pouhou vědomost správního orgánu, resp. jeho 
pracovníků o porušení zákona, nýbrž kvalifikované zachycení „zjištění porušení povinností“ ve správním 
spisu.“ 
Za okamžik, kdy se ČIŽP dozvěděla o výše uvedeném porušení zákona odpadech, proto lze považovat den, 
kdy se do její dispozice dostal podnět městské části, který, jak již bylo uvedeno výše, s ohledem na jeho 
obsah představoval objektivní skutečnost, která umožnila ČIŽP se kvalifikovaně dozvědět o porušení 
povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech stěžovatelem. Jak totiž vyplývá z výše 
uvedené judikatury, rozhodující je okamžik, kdy správního orgán objektivně zjistil porušení zákonem 
stanovené povinnosti. V této souvislosti Nejvyšší správní soud konstatuje, že ustanovení § 67 odst. 1 
zákona o odpadech požaduje, aby se správní orgán o porušení povinnosti dozvěděl, což je nižší stupeň 
vědomosti o porušení povinnosti stanovené zákonem, než stanoví § 8 odst. 5 zákona o regulaci reklamy, 
který požaduje, aby příslušný správní orgán porušení zákona zjistil. 
Uvedený podnět se nachází ve správním spise ČIŽP, není na něm však vyznačeno datum, kdy jí byl 
doručen. Na podnětu se nachází pouze otisk razítka Magistrátu hlavního města Prahy, ze kterého je 
patrné, že byl tomuto správnímu orgánu doručen dne 30. 3. 2007. Nejvyšší správní soud se proto přípisem 
ze dne 26. 2. 2015, č. j. 4 As 236/2014 – 69, obrátil na Magistrát hlavního města Prahy se žádostí  
o sdělení a zaslání dokladu o tom, kdy Magistrát hlavního města Prahy zaslal, předal, či jinak postoupil 
podnět městské části ČIŽP. Dále se Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 26. 2. 2015, č. j. 4 As 
236/2014 – 70, obrátil na ČIŽP se žádostí o sdělení a zaslání dokladu o tom, jakým způsobem a kdy 
obdržel podnět městské části. Magistrát hlavního města Prahy Nejvyššímu správnímu soudu přípisem ze 
dne 3. 3. 2015, č. j. MHMP-295760/2015/OZP-V-154/Kep, sdělil, že v této věci již uplynula řádná 
skartační doba spisu o délce 5 let a tudíž nedisponuje žádným dokladem dokazujícím, kdy byl podnět 
předán či postoupen inspekci. ČIŽP v přípise ze dne 6. 3. 2015, č. j. ČIŽP/41/OOH/0718411.010/15/PSJ, 
Nejvyššímu správnímu soudu sdělila, že kontrola stěžovatele byla skutečně provedena na základě 
uvedeného podnětu městské části za účasti pracovníka Magistrátu hl. m. Prahy. Doklady týkající se 
podaných podnětů však inspekce vede odděleně od spisu a tyto doklady z roku 2007 byly již bohužel po 
uplynutí lhůty 5 let dle skartačního řádu skartovány. 
Z výše uvedeného vyplývá, že již nelze zjistit, kdy byl podnět městské části Magistrátem hlavního města 
Prahy postoupen ČIŽP. Tato skutečnost by však z hlediska posouzení dodržení či nedodržení lhůty  
k zahájení řízení o uložení pokuty, mohla být relevantní pouze tehdy, pokud by stěžovatelovo protiprávní 
jednání, resp. protiprávní stav jím vyvolaný, mělo ojedinělý, jednorázový charakter; tak tomu však  
v posuzované věci nebylo, neboť protiprávní stav, který žalobce svým jednání vyvolal a udržoval, měl 
trvající charakter, o čemž svědčí právě skutečnosti uvedené v předmětném podnětu městské části a 
přiloženém dopisu stěžovatele. 
V této souvislosti zdejší soud poukazuje na rozsudek ze dne 22. 2. 2005, č. j. 5 A 164/2002-44, v němž 
Nejvyšší správní soud vyslovil, že „Trestní právo rozlišuje od jednorázových trestných činů z hlediska 
časového úseku, v němž byly spáchány, trestné činy pokračující, trvající a hromadné (kolektivní). Je pro ně 
společné, že trestná činnost trvá po delší dobu a skládá se buď z řady dílčích útoků či spočívá v udržování 
protiprávního stavu. Trvající trestný čin bývá pravidelně charakterizován jako čin, kterým pachatel vyvolá 
protiprávní stav, jenž posléze udržuje, anebo jímž udržuje protiprávní stav, aniž zákon vyžaduje, aby jej též 
vyvolal. Zákon postihuje právě ono udržování protiprávního stavu. Trvající trestné činy se posuzují jako 
jediné jednání, které trvá tak dlouho, dokud pachatel udržuje protiprávní stav; jde tedy o jediný skutek a 
jediný trestný čin, který je ukončen teprve okamžikem odstranění protiprávního stavu. Trvající trestný čin 
se považuje za spáchaný za účinnosti nového zákona, pokud alespoň část protiprávního jednání, jímž byl 
udržován protiprávní stav, se odehrála za účinnosti nového zákona, a to za podmínky, že toto jednání bylo 
trestným činem i podle dřívějšího zákona. Trestný čin trvající se počíná promlčovat teprve od okamžiku 
ukončení trestné činnosti, tj. od okamžiku odstranění stavu, jehož udržování je znakem trestného činu 
(srov. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 23 a 
násl. Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. I. obecná část. 3. vydání. Praha: Codex, 1997, s. 66, 192. 
Solnař, V., Císařová, D., Fenyk, J.: Základy trestní odpovědnosti. 2. vydání. Praha: Orac, 2003, s. 61-62, 
336 a 415-416.). 
Tyto principy je namístě přiměřeně akceptovat i pro potřeby správního trestání. Za trvající jiný správní 
delikt lze proto považovat takový správní delikt, jímž pachatel vyvolá protiprávní stav, který posléze 
udržuje, popřípadě jímž udržuje protiprávní stav, aniž jej vyvolal. Jednání, jímž pachatel udržuje protiprávní 
stav, závadný z hlediska správního práva, tvoří jeden skutek a jeden správní delikt až do okamžiku 
ukončení deliktního jednání, tj. až do okamžiku odstranění protiprávního stavu. Lhůta pro uložení pokuty, 
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případně pro zahájení řízení o uložení pokuty, může začít běžet teprve od okamžiku ukončení trvajícího 
správního deliktu. Pokaždé, kdy se správní orgán dozví, že protiprávní stav je delikventem pořád udržován, 
tj. že stále nedošlo k ukončení trvajícího jiného správního deliktu, počne vždy běžet nová subjektivní lhůta 
k uložení pokuty, resp. k zahájení řízení o uložení pokuty.“ 
Jednání, jehož se žalobce v posuzované věci dopustil, mělo stejně jako ve věci sp. zn. 5 A 164/2002 
charakter trvajícího jiného správního deliktu. Žalobce svým jednáním totiž vyvolal protiprávní stav 
spočívající v tom, že umožnil, aby množství odpadu v jím provozovaném zařízení překračovalo meze 
stanovené jeho provozním řádem, respektive provozoval jej i v rozporu s dalšími podmínkami 
vyplývajícími z tohoto provozního řádu. Tímto jednáním stěžovatel vytvořil protiprávní stav, spočívající  
v překročení provozním řádem stanoveného limitu množství odpadu v jeho zařízení (provozování 
neoploceného areálu a provozování drtící linky nevyhovující schváleným parametrům), který svým 
jednáním udržoval. 
Z výše uvedeného vyplývá nesprávnost argumentu stěžovatele, že okamžik doručení podnětu městské 
části je okamžik, od něhož je třeba počítat běh prekluzivní lhůty. ČIŽP se o stěžovatelově trvajícím 
správním deliktu poprvé dozvěděla sice z podnětu městské části, ale správní delikt (protiprávní jednání) 
stěžovatele k tomuto datu stále trval. Stěžovatel svým jednáním udržoval protiprávní stav i po tomto datu, 
mj. též ke dni 22. 5. 2007, kdy byla v jeho zařízení provedena kontrola, při které bylo zjištěno množství 
odpadu překračující meze stanovené provozním řádem zařízení. Také tohoto dne totiž šlo stále o jeden a 
týž trvající jiný správní delikt, a nikoliv o správní delikt nový. Dnem, od něhož počala běžet roční 
subjektivní lhůta pro zahájení řízení o uložení pokuty podle § 67 odst. 1 zákona o odpadech, proto byl den 
22. 5. 2007 a tato lhůta skončila 22. 5. 2008 (pokud by ovšem ČIŽP zjistila kdykoliv později, že stěžovatel 
stále udržuje svým jednáním protiprávní stav, tj. že správní delikt stále nebyl ukončen, počala by běžet 
nová lhůta; to je však v této věci nerozhodné). Ostatně také v rozsudku ze dne 9. 10. 2009, č. j. 5 Afs 
87/2008 - 13, Nejvyšší správní soud konstatoval, že „Počátek běhu lhůty u trvajících i pokračujících 
deliktů je tedy třeba spojit s ukončením protiprávní činnosti.“ Řízení o předmětném správním deliktu 
stěžovatele bylo zahájeno dne 16. 4. 2008, kdy stěžovateli bylo doručeno usnesení správního orgánu 
prvního stupně o zahájení řízení ze dne 10. 4. 2008, č. j. ČIŽP/41/OOH/SR01/0718411.001/08/PSJ 
(podle § 46 odst. 1zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je řízení z moci úřední 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). ČIŽP tudíž zahájila řízení v zákonem o odpadech stanovené lhůtě. 
Posouzení zbývajících námitek uvedených v kasační stížnosti 
Stěžovatel dále v kasační stížnosti stejně jako již v žalobě namítal nesprávné doručování ze strany 
správních orgánů. Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že zástupce stěžovatele jej 
zastupoval na základě plné moci ze dne 28. 7. 2009, v níž je mimo jiné uvedeno, že stěžovatel uděluje 
plnou moc JUDr. Tomáši Těmínovi, Ph.D., advokátu (9996), AK NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v. o. s., se 
sídlem v Jirchářích 4, Praha 1 – Nové Město. ČIŽP při doručování svého rozhodnutí nijak nepochybila, 
neboť v souladu s předloženou plnou mocí doručovala poštovní zásilku obsahující její rozhodnutí na výše 
uvedenou adresu. Žalovaný své rozhodnutí doručoval do datové schránky „NJP, v. o. s.“ Vskutku tedy 
pochybil, neboť doručoval do datové schránky veřejné obchodní společnosti, nikoli přímo do datové 
schránky zástupce stěžovatele. V tomto ohledu lze stěžovateli přisvědčit. Nejedná se však o natolik 
závažné pochybení, že by mělo vliv na zákonnost rozhodnutí žalovaného, neboť jak již přiléhavě a správně 
konstatoval městský soud, rozhodnutí žalovaného se nepochybně dostalo do dispozice zástupce 
stěžovatele, který v zastoupení stěžovatele proti němu podal včasnou žalobou, jejíž obsah prokazuje, že 
byl s jeho napadeným rozhodnutím plně obeznámen. Nejvyšší správní soud v této souvislosti poukazuje na 
§ 84 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle kterého neoznámení rozhodnutí se nemůže 
dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka se hledí, jako by mu správní 
orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením podle § 83 odst. 2.  
V souvislosti s namítaným nesprávným doručením žalovaného stěžovatel městskému soudu vytknul, že se 
nezabýval prekluzí práva uložit pokutu, která musí být v tříleté objektivní lhůtě nejen uložena, ale 
rozhodnutí musí rovněž nabýt právní moci, což s ohledem na nesprávné doručování nebylo splněno. 
Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani tuto námitku stěžovatel, neboť městský soud se prekluzí 
práva uložit pokutu v kasační stížností napadeném rozsudku pečlivě zabýval, přičemž zdejší soud se s jeho 
závěry uvedenými v bodě 8 narační části odůvodnění tohoto rozsudku plně ztotožňuje a nepovažuje za 
nutné k nim již cokoliv dodávat. 
Také v případě námitky stěžovatele, podle které správní orgány porušily zásadu materiální pravdy 
zakotvenou v § 3 správního řádu, neboť nezjistily kolik odpadu se nachází v zařízení stěžovatele, Nejvyšší 
správní soud v prvé řadě odkazuje na řádně, přehledně a přesně zdůvodněné závěry městského soudu 
uvedené v bodě 9 narační části odůvodnění tohoto rozsudku. Nejvyšší správní soud dále uvádí, že tuto 
zásadu, podle níž správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 



 164

správního řádu (zejména zásadou legality, zákazu zneužití pravomoci, souladu s veřejným zájmem), 
správní orgány neporušily, pakliže při posouzení množství odpadu v zařízení stěžovatele vycházely ze 
sdělení vedoucího zařízení M. D. při kontrole dne 22. 5. 2007 a dokladu o „aktuálním stavu navezených 
odpadů ke dni kontroly“ předloženého spolu s vyjádřením žalobce ke kontrole, které bylo doručeno ČIŽP 
dne 8. 6. 2007. Uvedené sdělení a zejména pak doklad, v němž je množství a druh odpadu v zařízení 
stěžovatele zcela přesně a přehledně uvedeno, totiž představují podklady pro vydání rozhodnutí (důkazy) 
ve smyslu § 50 odst. 1 s. ř. s., získané v souladu s právními předpisy a nebylo tudíž třeba provádět 
empirické měření množství odpadu, jak namítá stěžovatel v kasační stížnosti a správní orgány ani 
městský soud nepochybily, pokud z těchto důkazů při posouzení věci vycházely. Skutečnost, že uvedený 
doklad nevznikl z iniciativy správních orgánů, na kterou poukazuje stěžovatel v kasační stížnosti je zcela 
irelevantní, neboť je zcela běžné a přirozené, že správní orgány při zjišťování skutkového stavu a 
posuzování věci vycházejí z obsahu listin, na jejichž vzniku se žádným způsobem nepodílely. 
K tvrzením stěžovatele, že do celkového objemu odpadu byl započítán i odpad, který do recyklačního 
střediska umístil Státní statek P., který v dané lokalitě před stěžovatelem provozoval kompostárnu, a že 
bylo zřejmé, jaký materiál navezl Státní statek P. a jaký stěžovatel, Nejvyšší správní soud v prvé řadě 
uvádí, že stěžovatel tato svá tvrzení nijak nedoložil (ve správním ani soudním spise se nenachází žádný 
doklad o množství odpadu navezeného údajně Státním statkem P.). Dále pak je třeba uvést, že toto 
tvrzení stěžovatele vyvrací jím předložené listiny, kdy stěžovateli byl ve smyslu § 14 odst. 1 zákona  
o odpadech udělen souhlas k provozování zařízení a jeho provozním řádem rozhodnutím Magistrátu hl. m. 
Prahy ze dne 21. 3. 2005, č. j. MHMP-170649/2004/OŽP-II-1018/R-336/2005/Ha. V čl. 5. 1. Provozního 
řádu zařízení je uvedeno, že „Projekt předpokládá maximální hranici ročního objemu materiálu celkem: 
105 000 t.“ Odpad umístěný na místě stěžovatelova zařízení Státním statkem P. by tak bylo možné 
případně zohlednit v roce 2005, kdy stěžovatel zahájil provoz zařízení. Od roku 2006 však již bylo 
množství navezeného odpadu zcela v režii stěžovatele. Při kontrole stěžovatelova zařízení dne 22. 5. 
2007, tak již nebylo při hodnocení množství odpadu v zařízení možné brát jakýmkoliv způsobem v úvahu 
odpad navezený Státním statkem P. O tom, že stěžovatel v zařízení překračoval stanovenou maximální 
hranici ročního objemu odpadu 105 000 t a porušoval tak jeho schválený provozní řád svědčí kromě již 
zmíněného vyjádření vedoucího zařízení a dokladu o „aktuálním stavu navezených odpadů ke dni 
kontroly“ také stěžovatelem předložené „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006“, z něhož 
je zřejmé, že stěžovatel do zařízení v roce 2006 přijal celkem 124 486,30 tun odpadu. 
Nejvyšší správní soud neshledal za důvodné ani námitky, v nichž stěžovatel vytýkal městskému soudu 
přílišný formalismus při posouzení, zda porušil povinnost oplotit celý areál stanovenou v kapitole 5. 3. 
Provozního řádu a povinnost vybavit drtičky odpadu skrápěcím zařízením stanovenou v kapitole 5. 5. 
Provozního řádu. Sám stěžovatel v kasační stížnosti připustil a ani v předchozím řízení nezpochybňoval, že 
zařízení nebylo oploceno v pravém slova smyslu a drtičky odpadu nebyly vybaveny skrápěcím zařízením. 
Tyto skutečnosti vyplývají také z obsahu správního spisu, jak na to již přiléhavě poukázal městský soud. 
Stěžovatel se dovolával skutečnosti, že celý areál byl zabezpečen dvěma budovami, závorou a ochrannými 
valy s vyhloubenými rigoly, což postačovalo k zamezení přístupu nepovolaných osob do areálu. Ve vztahu 
ke skrápění poukazoval na to, že odpad skrápěl před jeho umístěním do drtiček, čímž dodržoval hlavní 
smysl a účel kapitoly 5. 5. Provozního řádu. Nejvyšší správní soud konstatuje, že plot lze obecně definovat 
jako souvislou překážku z různých materiálů, která slouží zejména k ohraničení pozemků, a/nebo 
zamezení vstupu na pozemek. Zařízení stěžovatele tudíž v rozporu s kapitolou 5.3. Provozního řádu po 
celém obvodu oploceno nebylo, neboť shora uvedená opatření stěžovatele za plot v žádném případě 
považovat nelze. 
K poukazu stěžovatele na skrápění materiálu před umístěním do drtiček Nejvyšší správní soud uvádí, že 
díky této činnosti stěžovatele byla situace v zařízení z hlediska ochrany ovzduší, jakožto složky životního 
prostředí, která je ohrožena prachem pocházejícím z činnosti zařízení nepochybně lepší, než kdyby 
stěžovatel odpad nezkrápěl vůbec. To však nic nemění na skutečnosti, že stěžovatel porušil kapitolu 5. 5. 
Provozního řádu, neboť ten jasně stanoví povinnost vybavit drtičky odpadu skrápěcím zařízení a stěžovatel 
takovéto opatření neučinil. K porušení čl. 5.3. a 5.5. Provozního řádu Nejvyšší správní soud uzavírá, že 
není na místě je zlehčovat, neboť souhlas krajského úřadu s provozním řádem, je jedna z podmínek pro 
provoz zařízení, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, věty první, podle které 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. 
V závěrečné kasační námitce stěžovatel stejně jako již v žalobě namítal nepřiměřenou a likvidační výši 
uložené pokuty. Městský soud tuto stěžovatelovu námitku vypořádal řádně, přezkoumatelně, 
vyčerpávajícím způsobem a v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, který např. v bodě 26 
rozsudku ze dne 3. 4. 2012, č. j. 1 Afs 1/2012 – 36, vyslovil, že „z judikatury Nejvyššího správního soudu 
přitom vyplývá, že při posuzování zákonnosti uložené sankce správní soud k žalobní námitce přezkoumá, 
zda správní orgán při stanovení výše sankce zohlednil všechna zákonem stanovená kritéria, zda jeho 
úvahy o výši pokuty jsou racionální, ucelené, koherentní a v souladu se zásadami logiky, zda správní orgán 
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nevybočil z mezí správního uvážení nebo jej nezneužil, ale rovněž, zda uložená pokuta není likvidační 
[srov. např. usnesení rozšířeného senátu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008 - 133, publikované pod č. 
2092/2010 Sb. NSS, www.nssoud.cz, nebo nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002 
(N 105/27 SbNU 177; 405/2002 Sb.), nebo sp. zn. Pl. ÚS 38/02 ze dne 9. 3. 2004 (N 36/32 SbNU 345; 
299/2004 Sb.); oba dostupné na http://nalus.usoud.cz]. Při hodnocení zákonnosti uložené sankce 
správními soudy není dán soudu prostor pro změnu a nahrazení správního uvážení uvážením soudním, 
tedy ani prostor pro hodnocení prosté přiměřenosti uložené sankce. Přiměřenost by při posuzování 
zákonnosti uložené sankce měla význam jedině tehdy, pokud by se správní orgán dopustil některé výše 
popsané nezákonnosti, v jejímž důsledku by výše uložené sankce neobstála, a byla by takříkajíc 
nepřiměřená okolnostem projednávaného případu. Používání výrazu „přiměřenost uložené pokuty“ v této 
souvislosti je však do jisté míry nepřesné, neboť soudní řád správní umožňuje správnímu soudu zohlednit 
hledisko přiměřenosti jen v rámci posuzování individualizace trestu, tj. v situaci, kdy je správní soud podle 
§ 78 odst. 2 s. ř. s. na návrh žalobce nadán pravomocí nahradit správní uvážení a výši uložené sankce 
moderovat a zároveň je správním orgánem uložená sankce zjevně nepřiměřená. Ani v takovém případě 
ale pro zásah do správního uvážení soudem nepostačí běžná nepřiměřenost, ale je nutné, aby 
nepřiměřenost dosáhla kvalitativně vyšší míry a byla zjevně nepřiměřená.“ Městský soud zhodnotil 
veškeré relevantní skutečnosti, když zejména zohlednil, že překročení kapacity zařízení a jeho 
nezabezpečení oplocením není pouhé administrativní pochybení a stěžovatel jím tvrzenou likvidační výši 
pokuty nedoložil. Městský dále stejně jako žalovaný dospěl k závěru, že nelze vycházet pouze z bilance na 
konci účetního období, ale je zapotřebí hodnotit i příjmy a rozsah společnosti (hmotný majetek), přičemž 
poukázal na skutečnost, že ČIŽP vycházela z výkazů zisku a ztrát za rok 2006 a 2007 předložených 
stěžovatelem. K stěžovatelem namítané likvidační výši pokuty Nejvyšší správní soud dále uvádí, že  
v kasační stížnosti, stejně jako v předcházejícím řízení, stěžovatel likvidační výši pokuty dovozoval  
v podstatě pouze ze svého záporného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši – 5.000.000 Kč. Samotný 
záporný výsledek hospodaření však není překážkou pro uložení pokuty a neznamená ani, že uložená 
pokuta je likvidační. Z položky „výkony“ ve výši téměř 137 milionů korun ve „Výkazu zisku a ztráty“ za rok 
2007, který stěžovatel přiložil k odvolání, je zřejmé, že rozsah jeho podnikání je značný a stěžovatel je 
schopen unést i uložení pokuty ve výši, jež mu byla uložena v posuzované věci (ve výši pouze 1/10 
maximální sazby), o čemž ostatně svědčí také výše již uvedené množství zpracovávaného odpadu ve 
stěžovatelově zařízení.  
Závěr  
Kasační stížnost podle § 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s. Nejvyšší správní soud jako nedůvodnou zamítl. 
(…) 
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Posuzování věci jako odpadu 
 
k ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění v rozhodné době 
 

 
I. Převedení movité věci uvedené v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, do 
vlastnictví jiného je zbavením se věci podle § 3 odst. 1 tohoto zákona. Je-li postaveno najisto, že 
se vlastník takové věci zbavil, pro účely jejího posouzení jako odpadu se již nezkoumá, zda měl 
úmysl se jí zbavit, případně zda tak byl povinen učinit.  
 
II. Pro posouzení věci jako odpadu je nerozhodné, jaké má fyzikální a chemické vlastnosti, 
případně zda je zátěží pro životní prostředí, jakož i to, za jakým účelem ji nabyvatel od vlastníka 
převzal (např. využití, uložení, odstranění, předání či prodej další osobě atd.). 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015. č.j. 6 As 149/2013-41) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7-8/2015, publikované jako rozhodnutí  
č. 3248, dostupné na www.nssoud.cz) 
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Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Vymezení věci a průběh dosavadního řízení 
Česká inspekce životního prostředí, (dále též „inspekce“ nebo „správní orgán prvého stupně“) na základě 
podnětu policie ohledně podezřelého nakládání s odpady vzniklými při rekonstrukci železniční stanice 
Česká Kubice provedla dne 11. 8. 2008 místní šetření a zjistila, že žalobkyně v rámci plnění zakázky 
předala materiál vytěžený z kolejového lože Ing. L. S., který jej dále předal k uložení na dvou pozemcích,  
v k. ú. Myslív u Všerub (12 000 tun) a v k. ú. Hyršov (9 000 tun), což bylo zaznamenáno v protokolu  
o kontrolním zjištění. Žalobkyně předložila inspekci osvědčení Technického a zkušebního ústavu 
stavebního Praha s. p. a výsledky analýz vzorků provedených společností ENVIREX s. r. o., podle nichž je 
předmětný materiál výrobkem, vyhovuje ve sledovaných znacích limitům a je způsobilý k použití na 
povrchu terénu. 
Inspekce zahájila v září 2008 s žalobkyní správní řízení o uložení pokuty za správní delikt podle § 66 odst. 
3 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vzápětí řízení přerušila do doby, než bude rozhodnuto  
o jejím návrhu na určení, zda se jedná o odpad či nikoli. Krajský úřad Plzeňského kraje dne 12. 11. 2008 
rozhodl, že materiál složený na shora označených pozemcích není odpadem. Jeho pravomocné rozhodnutí 
bylo však z podnětu inspekce podrobeno přezkumnému řízení a Ministerstvem životního prostředí zrušeno 
a vráceno k novému projednání. Na základě rozkladu žalobkyně bylo i toto rozhodnutí zrušeno a 
ministerstvo znovu rozhodlo tak, že nahradilo původní rozhodnutí krajského úřadu svým rozhodnutím (ze 
dne 9. 9. 2009) se závěrem, že se o odpad jedná. Rozklad žalobkyně ministr zamítl. 
Rozhodnutím inspekce ze dne 20. 4. 2010 byla žalobkyni uložena pokuta 5 200 000 Kč za správní delikt, 
kterého se měla dopustit tím, že v červnu a červenci 2008 předala 21 000 tun odpadu vzniklého  
z rekonstrukce kolejí a výhybek v železniční stanici Česká Kubice podnikající fyzické osobě, která nebyla  
k převzetí oprávněna. Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím (dále též „napadené rozhodnutí“)  
v zásadě pouze snížil pokutu na 3 200 000 Kč a ve zbytku prvostupňové rozhodnutí v hlavních rysech 
potvrdil. 
Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem (dále „městský soud“ a „napadený rozsudek“) 
zamítl žalobu žalobkyně proti napadenému rozhodnutí. 
Proti napadenému rozsudku podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) kasační stížnost.  
 
Právní posouzení Nejvyšším správním soudem 
A/ K posouzení materiálu jako odpadu 
Stěžovatelce byla uložena sankce za porušení povinnosti stanovené původcům odpadů v § 16 odst. 1 
písm. c) zákona o odpadech. Pro to, aby mohla být stěžovatelka postižena za správní delikt popsaný  
v odstavci [1], bylo třeba, aby byly splněny tyto podmínky: 
1/ materiál, o který se jedná (tj. 21 000 tun vytěžených z kolejového lože a předaných Ing. S.), je 
odpadem, 
2/stěžovatelka je původcem odpadu, 
3/ stěžovatelka převedla odpad do vlastnictví jiné osoby a 
4/osoba, která odpad převzala, k tomu nebyla oprávněna. 
Stěžovatelka v kasační stížnosti zpochybňuje primárně, že by předmětný materiál byl odpadem. Pokud by 
tento předpoklad nebyl naplněn, ztratilo by význam zabývat se i dalšími kritérii, proto se Nejvyšší správní 
soud nejprve zaměřil na tuto otázku. 
Městský soud na podkladě § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumal k žalobní námitce zákonnost rozhodnutí  
o předběžné otázce, které podle něj vzešlo z řízení v pochybnostech, zda je předmětný materiál odpadem. 
Konstatoval, že žalobkyně nevyvracela zákonnou domněnku úmyslu zbavit se odpadu, a to ani v rozkladu 
proti rozhodnutí ministerstva vydanému v přezkumném řízení. Neunesla tedy břemeno tvrzení a důkazu  
o tom, že se (jako vlastník) movité věci nechtěla zbavit. Pokud jde o povahu sporného materiálu, městský 
soud připomněl, že žalovaný zařadil navážku do kategorie odpadů, neboť se jednalo o věci vzniklé při 
podnikatelské činnosti stěžovatelky, jejichž původní účelové určení odpadlo. Kvůli přítomnosti složek 
nebezpečného odpadu žalovaný nahlížel jako na kontaminovaný i na celek, a přisoudil mu proto také  
v tomto rozsahu charakter odpadu. Podle městského soudu odvolávajícího se na judikaturu Soudního 
dvora Evropské unie (dále „SDEU“) a Nejvyššího správního soudu je třeba pojem „zbavování se movité 
věci“ vykládat extenzivně. Vlastník tak musí prokázat skutečnou jistotu přínosnosti dalšího využití 
produktu, přičemž pouhá možnost není způsobilá vyvrátit závěr o úmyslu zbavit se věci nevznikající jako 
hlavní produkt výroby, a tudíž ani závěr o tom, že taková věc je odpadem. Podle městského soudu 
žalobkyně neprokázala, že materiál z výkopku je bezpochyby určen k dalšímu využití, resp. že jeho další 
využití je jisté, stejně tak jako je jistá přínosnost tohoto využití. Skutečnost, že žalobkyně určila materiál 
ke zpevnění cest za předpokladu, že bude podle platných právních předpisů takovému využití vyhovovat, 
rozhodně o jistotě dalšího použití nesvědčí; potenciální možnost tedy nestačí. 
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Skutkový děj sám o sobě komplikovaný není. Je nesporné, že stěžovatelka vytěžila v rámci plnění zakázky 
rekonstrukce železniční stanice kolejové lože a předala takto získaný materiál v množství 21 000 tun Ing. 
S., který jej pak převedl na Š. B. a VŠEZEP s. r. o., na jejichž pozemky ve dvou lokalitách byl v červnu a 
červenci 2008 navezen. 
Podstatou deliktu, který je stěžovatelce kladen za vinu, je, že odstranila materiál z výkopku, tj. odpad,  
v rozporu se zákonem o odpadech tím, že se ho zbavila předáním osobě, která nebyla k převzetí 
oprávněna. 
Stěžovatelka zakládá svou argumentaci na tom, že výzisk z kolejového lože není odpadem, a ona sama 
tedy není původcem odpadu. Tvrdila ale i, že jde o výrobek, který hodlala hospodářsky využít (na povrchu 
terénu), či spíše s ním dále nakládat, převést jej na jiné osoby, které by jej stavebně využily. V rozporu  
s touto verzí je však námitka uplatněná v průběhu správního řízení (v odvolání, na stranách 13 a 14), že se 
stěžovatelka nestala vytěžením materiálu jeho vlastníkem, na což navázala argumentací, že tedy 
nemohla věc převést do vlastnictví jiné osoby (neboť nemůže převést víc práv, než sama má). Že by jej 
hodlala využít ve prospěch zadavatele zakázky nebo jiné osoby, kterou považuje za pravého vlastníka 
materiálu, nikdy netvrdila. 
Zásadní pro řešení případu s ohledem na to, jak je vymezen jeho předmět (přezkum zákonnosti 
rozhodnutí o odpovědnosti za předání odpadu neoprávněné osobě), je postavit najisto, zda předmětný 
materiál byl odpadem. Z potvrzení této premisy pak plyne, že stěžovatelka měla postupovat v souladu se 
zákonem o odpadech a dodržovat povinnosti, které tento předpis s nakládáním s odpady spojuje. Kromě 
evidenční povinnosti, sledování vlastností odpadu apod. je to zejména povinnost odstranit odpad výhradně 
zákonným způsobem, a o ni právě v nyní projednávané věci jde. 
Pojem odpad je v českém právním řádu třeba vykládat nejen na podkladě definice uvedené v § 3 zákona 
o odpadech, ale i v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, který vydal řadu rozhodnutí, kde 
předně jednoznačně vyslovil, že výklad pojmu odpad nemůže být restriktivní (např. rozsudek ze dne 18. 4. 
2002, Palin Granit C-9/00, bod 23; rozsudek ze dne 15. 6. 2000, ARCO Chemie Nederland a další C-
418/97 a C-419/97, body 36-40; ale i stanovisko generálního advokáta Jacobse ze dne 24. 10. 1996 ve 
věci Tombesi a další C-304/94) a dále formuloval řadu dílčích závěrů vymezujících, co je odpadem, a co 
za něj naopak považovat nelze, jež jsou významným interpretačním vodítkem pro posouzení každého 
konkrétního případu. Toho si ostatně byl vědom i městský soud (strana 9 a 10 napadeného rozsudku). 
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 
do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (§ 3 odst. 1 zákona o odpadech). 
Definice odpadu byla v této podobě převzata z článku 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS, jež byla 
později nahrazena směrnicí novou [směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008,  
o odpadech a o zrušení některých směrnic], která se však tohoto vymezení podstatně nedotkla. Nová 
směrnice v zásadě inkorporovala nejvýznamnější výdobytky, jež na tomto poli přinesla početná judikatura 
SDEU, což se do českého právního řádu promítlo později tzv. euronovelou zákona o odpadech provedenou 
zákonem č. 154/2010 Sb., účinnou od 1. 7. 2010. Změnu do vymezení pojmu odpad přinesla nikoliv 
vypuštěním odkazu na kategorie odpadů stanovené v příloze (který však česká úprava dosud obsahuje), 
jež nijak nepřispívaly ke konkretizaci definice, neboť zahrnovaly všechny představitelné látky, ale tím, že 
zúžila pojem odpad vyloučením tzv. vedlejších produktů. To znamená, že v době spáchání deliktu (červen, 
červenec 2008) bylo třeba koncept vedlejšího produktu, který není považován za odpad, zohlednit 
respektováním judikatury SDEU (ESD), kdežto po 1. 7. 2010 na tuto specifickou skupinu věcí pamatuje i 
výslovná zákonná úprava. O pojmu vedlejší produkt bude v souvislosti s uplatněnou obranou stěžovatelky 
pojednáno níže. 
Konstrukce definice odpadu je postavena na pojmu zbavit se, k čemuž SDEU dospěl již v rozsudku ze dne 
18. 12. 1997 ve věci Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-129/96, bod 26). Zbavením se věci přitom je 
jak její odstranění, tak i využití (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2011, č. j. 7 As 
6/2011 - 63, všechna v tomto rozsudku odkazovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou 
dostupná na www.nssoud.cz). Podle evropského konceptu obsahu pojmu odpad ani ekonomická 
využitelnost věci neznamená, že nejde o odpad, protože všechny věci, kterých se vlastníci zbavují, byť mají 
ekonomickou hodnotu, jsou předmětem směrnice [rozsudek SDEU ze dne 28. 3. 1990 ve věci Zanetti a 
další C-359/88, ze dne 25. 6. 1997 Tombesi C-304/94 a další spojené věci]. Stejná věc totiž pro někoho 
je odpadem a pro jiného nikoliv. Dokonce lze říci, že jediná věc může v průběhu svého životního cyklu 
nabýt a pozbýt status odpadu i opakovaně, což musí její držitel sledovat (in Hanák, J.: Co je odpadem 
podle evropské a české legislativy? Časopis pro právní vědu a praxi, ročník 19, září 2011, s. 242). Ve 
stanovisku generálního advokáta Albera ze dne 4. 7. 2002 ve věci C-444/00 nalezneme na podporu teze 
o proměnlivosti charakteru věci v čase názor, že odpadem je i látka získaná recyklací, pokud pro ni 
neexistuje poptávka a dlouhodobé skladování se stane pro držitele neúnosné a dovede jej ke zbavení se 
věci. Systém nakládání s odpady, ke kterému se Evropská unie přihlásila, má totiž za cíl pokrýt všechny 
předměty a látky, jichž se držitel zbavuje, i když mají hospodářskou hodnotu a jsou sbírány za obchodním 



 168

účelem, aby byly recyklovány, využity nebo opětovně použity (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
22. 5. 2008, č. j. 2 As 28/2007 - 94). 
Z popisu skutku, který stěžovatelka nesporuje, je zřejmé, že se věci, již získala vytěžením, zbavila tím, že ji 
předala jiné osobě. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že jednání stěžovatelky, tj. předání 21 000 tun 
vytěženého materiálu Ing. S., představuje naplnění definice odpadu podle § 3 odst. 1 zákona o odpadech 
(„věc, které se osoba zbavuje“), aniž by bylo třeba zkoumat úmysl stěžovatelky zbavit se věci, případně to, 
zda byla povinna tak učinit, jež jsou samostatnými kritérii pro zařazení věci mezi odpady. Nejvyšší správní 
soud souhlasí se správními orgány (strana 20 napadeného rozhodnutí) a městským soudem v tom, že 
vybagrováním kolejového lože se stala stěžovatelka vlastníkem výkopku, a dodává, že možnosti jej držet a 
disponovat s ním se vzdala tím, že jej předala do moci další osoby. Co se s výtěžkem dělo pak, není pro 
věc rozhodné. Stěžovatelka (jako původce odpadu) se materiálu, který pro ni, jak správně podotkl 
žalovaný, představoval přítěž, zbavila předáním jiné osobě. 
Nejvyšší správní soud se však neztotožňuje s argumentací městského soudu k povaze právního jednání 
mezi stěžovatelkou a osobou, jež materiál za dohodnutou finanční částku převzala. Kupní smlouva, k jejíž 
realizaci zde podle městského soudu došlo, je sice převod věci za úplatu, ale podstatou tohoto typu 
závazku je převod vlastnictví k věci prodávajícím (stěžovatelka) a jeho nabytí kupujícím (Ing. S.), který 
svou část obligace splní tím, že jako protihodnotu poskytne peněžité plnění. V tomto případě však právě 
stěžovatelka zjevně zaplatila (či se zavázala zaplatit) celkem 1 624 350 Kč jako skládkovné za uložení 
vytěžené zeminy z akce „Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice“ nabyvateli Ing. S. Že tímto 
úkonem pozbyla moci nad předaným materiálem, plyne nepochybně z toho, že jej dále protokolárně 
převzaly další osoby a uložily jej na svých pozemcích s tím, že jej stavebně využijí. Ostatně i v řízení  
v pochybnostech o povaze výtěžku vystupovali jako jeho vlastníci Š. B. a VŠEZEP s. r. o., s čímž byla 
stěžovatelka obeznámena doručením oznámení o zahájení řízení ze dne 9. 10. 2008 a nijak se proti tomu 
neohradila a ani v průběhu několikakolového přezkumného řízení netvrdila, že ona sama je vlastníkem 
vytěženého materiálu a nikdy jím nepřestala být. Ing. S. se v průběhu tohoto řízení (18. 9. 2008) rovněž 
vyjádřil v tom smyslu, že zajistil uložení materiálu na předmětných pozemcích za účelem dalšího použití 
ke stavební činnosti jejich vlastníků. Nejvyšší správní soud tedy má za to, že objednávka (5/42/210) a 
faktury (č. 08057 a 08048) založené ve správním spise dokládají, že se stěžovatelka věci zbavila, a to tím, 
že ji předala Ing. S., který nebyl osobou oprávněnou odpad převzít (absence oprávnění není sporována). 
Jak byly tyto listiny formulovány („skládkovné“), podle názoru soudu přesně vystihuje to, jakou transakci 
dokládají, a jejich dodatečné zpochybňování poukazem na omyl účetní složky stěžovatelky považuje 
Nejvyšší správní soud v kontextu dalšího osudu výkopku, jak byl vícekrát popsán výše, za účelové. Soud 
tedy uzavírá, že ve správním řízení bylo prokázáno, že stěžovatelka jako původce odpadu se ho zbavila 
tím, že ho převedla do vlastnictví neoprávněné osoby. Proto byla důvodně shledána odpovědnou ze 
spáchání deliktu podle § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech. 
Její obranu v tom smyslu, že mělo jít o dočasné uložení předtím, než bude materiál využit na zpevnění cest 
apod., vyvrací zcela jednoznačně již zmíněné faktury a objednávka skládkování svědčící o tom, že za tuto 
transakci stěžovatelka zaplatila nebo měla zaplatit celkem 1 624 350 Kč. Užití pojmu „skládkovné“ 
situaci pouze dokresluje. Ze správních spisů je zřejmé, že Ing. S. materiál předal dál Š. B. a VŠEZEP s. r. o., 
kteří si jej nechali složit na své pozemky a dále vystupovali jako jeho vlastníci. V předávacích protokolech 
ze dne 1. 8. 2008 je výslovně uvedeno, že materiál bude použit jako konstrukční v rámci stavebních 
aktivit přebírajících. Částečně jej také využili (k dorovnání terénu) a seznámili pracovníky Krajského úřadu 
Plzeňského kraje v rámci řízení v pochybnostech (viz protokoly z místního ohledání ze dne 16. 10. 2008) 
se svými záměry ohledně zbytku návozu. Tyto skutečnosti tedy dokazují, že se stěžovatelka věci zbavila a 
pozbyla tak možnost ji držet a ovládat. Přitom je pro posuzovaný případ zcela nerozhodné, zda materiál 
noví vlastníci skutečně chtěli pro sebe využít, i jakým způsobem to chtěli učinit. Také v případě, že by 
stěžovatelka využila výkopek sama jako stavební materiál, šlo by opět o zbavení se, které má na mysli § 3 
odst. 1 zákona o odpadech (srov. již citovaný rozsudek NSS č. j. 7 As 6/2011 - 63), tedy o odpad. 
Vlastnosti materiálu nejsou pro jeho posouzení jako odpadu vůbec relevantní, takže pro určení, zda šlo  
o odpad, se kterým mělo být zacházeno v režimu zákona o odpadech, není podstatné, jaké měl fyzikální či 
chemické vlastnosti, ani zda byl zátěží pro životní prostředí. 
Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu, za nějž byla stěžovatelka postižena, tedy postačovalo 
ozřejmit tuto malou část děje jako skutkového základu pro právní posouzení vzniku odpovědnosti 
stěžovatelky za správní delikt a důvodnosti uložení sankce. Jak je patrno ze správních spisů, správní 
orgány sledovaly osud výkopku dál a zcela pochopitelně objasňovaly role i dalších osob, které  
s materiálem přišly do styku. Z toho, co bylo o pojmu odpad uvedeno výše (kvalifikace materiálu jako 
odpadu se může v čase měnit), plyne, že zjišťování, jestli výkopek v té době uložený na pozemcích  
v H. u Všerub, ve vztahu k němuž vystupovali jako vlastníci Š. B. a VŠEZEP s. r. o. (doklady o převzetí ze 
dne 1. 8. 2008), je třeba považovat za odpad, je zcela bez vlivu na postavení stěžovatelky. To, jak  
s výkopkem nakonec nakládali vlastníci pozemků, nevypoví vůbec nic o tom, zda předtím, než se stali 
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vlastníky navezeného materiálu, stěžovatelka získala do vlastnictví stejný materiál, kterého se pak 
obratem zbavila tím, že jej předala další osobě. 
B/ Význam řízení v pochybnostech 
Podle § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech krajský úřad rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá 
věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 (…) považuje za odpad, a to na návrh 
vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo 
který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti. 
Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) neprokáže opak, předpokládá 
se úmysl zbavit se movité věci (…),  
a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt (…) 
při výrobě nebo nakládání s látkami nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo  
b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo [§ 3 odst. 3 zákona o odpadech]. 
Otázka, která byla řešena v řízení v pochybnostech Krajským úřadem k žádosti inspekce, zněla, zda se 
považuje za odpad výkopek z akce „Rekonstrukce kolejí a výhybek v žst. Česká Kubice“ uložený na 
pozemku p. č. 375/1 v k. ú. M. u Všerub ve vlastnictví společnosti VŠEZEP s. r. o. a na pozemcích pana  
Š. B. v katastru obce H. V oznámení o zahájení tohoto řízení ze dne 9. 10. 2008 jsou za vlastníky věci, jejíž 
povaha má být určena, označeni Š. B. a společnost VŠEZEP s. r. o., a jedná se s nimi jako s hlavními 
účastníky. Ing. L. S. a EDIKT a. s. vystupují jako osoby dotčené na svých právech, tj. vedlejší účastníci podle 
§ 27 odst. 2 správního řádu. Tato listina obsahuje rovněž poučení o tom, že důkazní povinnost pro určení, 
zda je posuzovaná věc výrobkem či materiálem, a není odpadem, stíhá vlastníka věci. Pro vlastníka věci 
také platí právní domněnka existence úmyslu zbavit se věci uvedené v § 3 písm. a) nebo b) zákona  
o odpadech pro případ, že v řízení o odstranění pochybností neprokáže opak. 
Z průběhu řízení v pochybnostech je jasné, že povaha výkopku z hlediska jeho podřaditelnosti pod pojem 
odpad byla zkoumána v okamžiku, kdy byly vlastníky jiné osoby než stěžovatelka. Ta se sice k věci mohla 
vyjadřovat i navrhovat důkazy, ale vyvratitelná právní domněnka by se v případě, že by neprokázali, že se 
věci zbavit nechtěli, uplatnila pouze vůči jejím tehdejším vlastníkům, kterými byli Š. B. a VŠEZEP s. r. o. 
Proto také se zástupci vlastníků (materiálu i pozemků) účastnili místního šetření (viz protokoly ze dne 16. 
10. 2008) a argumentovali plánovaným stavebním využitím. Z popsaných důvodů není relevantní, zda 
stěžovatelka snesla v řízení v pochybnostech důkazy, že se výkopku nechtěla zbavit, neboť podstatná byla 
aktivita vlastníků materiálu, jejíž nedostatek by vedl k uplatnění zákonné domněnky, že měli v úmyslu se 
navezeného materiálu zbavit, což předmětný materiál pro tu dobu, co byli dotyční jejími vlastníky, 
kvalifikuje jako odpad. 
Procesní chyby, ať už k nim v průběhu původního řízení v pochybnostech i přezkumného řízení došlo, či 
nedošlo, nemohou nijak dopadat do věci stěžovatelky. Výrok žalovaného v rozhodnutí ze dne 9. 9. 2009 
završující po potvrzení ministrem řízení v pochybnostech, je třeba vztáhnout k tehdejším vlastníkům,  
a nikoli ke stěžovatelce. Postoj zaujatý městským soudem je proto chybný potud, pokud deklaruje, že 
správní orgán projednávající správní delikt byl ve vztahu k posouzení odpovědnosti stěžovatelky vázán 
pravomocným výsledkem řízení v pochybnostech, takže nebyl oprávněn provést vlastní úvahu o tom, zda 
stěžovatelka nakládala s odpadem či nikoliv. Městský soud nesprávně tvrdí, že stěžovatelka byla 
krajským úřadem posouzena jako vlastník věci, který měl prokazovat, že se jí nehodlal zbavit (strana 8 
uprostřed). Jelikož vůči stěžovatelce nebyla řešena a závazně vyřešena otázka povahy materiálu, není zde 
ve vztahu k ní žádný závazný právní názor. Protože jsou vyloučeny účinky výsledného výroku ministerstva 
životního prostředí potvrzeného rozhodnutím ministra v rozkladovém řízení na právní postavení 
stěžovatelky, zcela ztrácí opodstatnění její námitky nesprávného procesního postupu v přezkumném 
řízení, a ze stejného důvodu ani nelze shledat napadený rozsudek v tomto směru nepřezkoumatelným, 
neboť to, že se městský soud k této otázce podle kasační námitky nevyjádřil, je zcela bez vlivu na právní 
posouzení věci. Co městský soud v napadeném rozsudku o účincích rozhodnutí o předběžné otázce uvedl 
(strana 8 dole), je sice v obecně teoretické rovině správné, nicméně z důvodů, jež byly podrobně vyloženy 
výše, na tento případ nepoužitelné. 
Správní orgány byly tedy nejen oprávněny, ale i povinny provést úvahu o tom, zda stěžovatelka nakládala  
s odpadem či nikoliv, takže pozornost, kterou této otázce věnoval žalovaný v napadeném rozhodnutí, je 
zcela esenciální ve vztahu k posouzení odpovědnosti za delikt a nikoli nadbytečná, jak chybně uvedl 
městský soud. Za klíčovou je třeba považovat pasáž na straně 13 zcela dole a na straně 14 nahoře, kde 
žalovaný shrnuje, že považuje za podstatné předání materiálu stěžovatelkou Ing. S., který jej pak předal 
dalším subjektům a podpůrně zmiňuje i to, že přebírající osobě za převzetí zaplatila, z čehož správně 
dovozoval, že vlastnictví pro stěžovatelku představovalo přítěž, za jejíž zbavení byl ochoten (byla ochotna) 
svému obchodnímu partnerovi poskytnout finanční kompenzaci (strany 14 a 20 napadeného rozhodnutí). 
Připomněl také užití termínu „skládkovné“ na souvisejících fakturách, kde je rovněž jednoznačně uvedeno 
množství celkem 21 000 tun. Ve zbytku se věnoval odlišení od výrobku uplatnitelného na trhu a mimo to 
(nad rámec potřebného) zmínil povinnost zbavit se věci, jež není používána k původnímu účelu a ohrožuje 
životní prostředí. Napadené rozhodnutí obsahuje i poznámku o vedlejším produktu, avšak nikoli v tom 
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smyslu, jak jej chápe SDEU (a nyní účinná vnitrostátní právní úprava), ale užívá tento pojem pro materiál 
vzniklý v důsledku podnikatelské činnosti stěžovatelky, avšak nikoli jako její cíl (výrobek), nýbrž jako 
výsledek sjednaných stavebních prací. Úvahy o přítomnosti úmyslu zbavit se věci jsou z výše popsaných 
důvodů spíše zavádějící, avšak zdejší soud toto pochybení nepovažoval za tak závažné, že by samo o sobě 
způsobilo nezákonnost napadeného rozhodnutí, a zakládalo důvod pro jeho zrušení městským soudem. 
C/ Povaha výtěžku jako vedlejšího produktu 
Nejvyšší správní soud dále posoudil relevanci stěžovatelčiny argumentace, že materiál, který vytěžila, byl 
výrobkem, pro nějž existovalo uplatnění na trhu, podloženou zejména osvědčením o vlastnostech výrobku 
vydaným Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., dle něhož je výzisk z kolejového lože – 
frakce 0/63 vhodný pro podkladní vrstvy a zásypy. Podle obsahu námitky jde o tvrzení, že šlo o vedlejší 
produkt, který podle judikatury SDEU (jež od 1. 7. 2010 našla svůj odraz i přímo v textu zákona  
o odpadech) není odpadem, nová právní úprava je tedy pro stěžovatelku příznivější, a proto ji nelze  
v duchu zásad správního trestání za nakládání s takovým materiálem sankcionovat. 
Ze závěrů již zmiňovaného rozsudku zdejšího soudu č. j. 7 As 6/2011 - 63 zde Nejvyšší správní soud 
vyzdvihuje ten, jenž říká, že z požadavku vysoké míry ochrany přírody jakožto cíle směrnice o odpadech 
vyplývá povinnost posuzovat restriktivně jakékoliv vynětí věci vznikající postupem, který primárně není 
určen k její výrobě, z právní regulace nakládání s odpady. Definičními znaky vedlejšího produktu, jejichž 
současné naplnění musí prokázat vlastník, jsou: další, opětovné využití látky (včetně uvedení na trh) za 
výhodných podmínek je jisté; není třeba další zpracování; využití navazuje bezprostředně na výrobní 
proces a je ovšem v souladu se zákonem [srov. již zmiňovaný rozsudek SDEU ve věci Palin Granit, § 3 
odst. 5 zákona o odpadech ve znění od 1. 7. 2010]. 
Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že zcela jistě jednání stěžovatelky, která vytěžený materiál sama 
nevyužila, a za jeho převzetí jinou osobou se zavázala zaplatit nemalou částku, vylučuje splnění podmínky 
uvedení na trh za (pro vlastníka) výhodných podmínek. Již proto nelze výtěžek považovat za vedlejší 
produkt, ale odpad. Kritérium nutnosti jeho dalšího zpracování pro využití či uvedení na trh, jež bude také 
v souladu se zákonem, závisí na zjištění vlastností materiálu. Pokud by některé části nevyhovovaly 
limitům obsahu nebezpečných látek, muselo by dojít k vytřídění použitelných a závadných složek, 
případně k dekontaminaci. O testování nebezpečných vlastností materiálu je pojednáno níže. Jistotu 
dalšího využití by pak bylo třeba vážit jen u prokazatelně nezávadné části výtěžku, stejně jako 
bezprostřední (časovou) návaznost na výrobní proces (vytěžení). 
Pokud jde o posouzení vyhovění kritériím pro vedlejší produkt, městský soud je sice s odkazem na stejný 
judikát (č. j. 7 As 6/2011 - 63) správně formuloval (strana 10 napadeného rozsudku), a uvedl i správná 
výkladová pravidla, ale při jejich aplikaci na danou věc nesprávně uzavřel, že stěžovatelka jistotu určení 
výkopku k dalšímu využití neprokázala, jakož ani jistou přínosnosti tohoto využití. Stěžovatelka se totiž 
nechystala materiál sama využít, což je také jedním ze způsobů, jak se ho zbavit, ale zbavila se ho jinak,  
a to předáním další osobě. Nechtěla-li materiál použít, je bezpředmětné vážit, zda by využití bylo pro ni 
přínosné. Za daných skutkových okolností měla být zkoumána výhodnost (přínosnost) jeho uvedení na trh. 
Stěžovatelka se výtěžku od počátku chtěla zbavit tak, že jej předá jinému, což mělo být usnadněno tím, že 
opatří atest dokládající jeho ekologickou nezávadnost a deklarující vlastnosti výrobku, použitelného ve 
stavebnictví. Jak bylo zdůrazněno výše, obrana v tom smyslu, že šlo pouze o dočasné uložení na 
mezideponii před dalším stavebním využitím, je vyvrácena chováním pozdějších vlastníků (vůči němuž se 
stěžovatelka během řízení v pochybnostech nevymezila, ač s ním byla prokazatelně seznámena). 
Poznámka městského soudu, že podmíněné určení materiálu ke zpevnění cest (za předpokladu, že bude 
materiál splňovat požadavky právních předpisů) o jistotě dalšího použití nesvědčí, je však obecně správná. 
Pro úplnost zdejší soud dodává, že v citovaném judikátu šlo o zcela jinou situaci, kdy původce odpadu, 
jímž byly výpalky vzniklé při destilaci lihovin, je sám využil tak, že je zapracoval do půdy, tedy zbavil se 
odpadu využitím, nikoli předáním jinému (uvedením na trh). 
V této souvislosti ještě lze dodat, že kasační námitka, že stěžovatelce bylo nesprávným procesním 
postupem znemožněno prokázat, že výtěžek měl být recyklován, tj. využit na konkrétních plánovaných 
stavbách, je nedůvodná, neboť na první pohled nemůže obstát vedle závěru o prokázaném zbavení se 
předáním jinému. Je proto nerozhodné, jakými důkazy to chtěla prokázat, i zda je správně označila a jak 
se k jejím návrhům stavěly správní orgány a městský soud. 
Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že míra obecnosti, s jakou stěžovatelka v kasační stížnosti 
formulovala své výhrady ohledně nepřipuštěných důkazů, je taková, že by tak jako tak znemožnila 
smysluplný přezkum jejich opodstatněnosti Nejvyšším správním soudem. Jeho úkolem totiž není na 
základě vágní argumentace (viz např. „veškeré rozhodné okolnosti“ v bodě 12 žaloby) iniciativně 
vyhledávat, které konkrétní důkazy k prokázání jakých konkrétních pro řízení významných skutečností byly 
zamítnuty či přehlédnuty. 
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D/ K námitkám vad správního řízení 
Stěžovatelka dále vytýkala městskému soudu, že bagatelizoval chyby v postupu správních orgánů, jež ona 
vnímá jaké závažné (např. v protokolu o kontrolním zjištění), a naopak jí samotné připisoval k tíži zcela 
formální nesrovnalosti (např. ve fakturaci) a vyvodil z nich pro ni vážné negativní důsledky.  
Obecný odkaz na předcházející podání, byť by byla součástí spisu, který má soud k dispozici, jako řádná 
kasační námitka neobstojí. Výtky vůči rozsudku či postupu městského soudu, potažmo ve vztahu ke 
správním orgánům, musejí být zaměřené a určité, jinak nemohou být projednány (srov. např. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005 - 58). Nejvyšší správní soud se proto 
dále věnoval jen posouzení konkrétních kasačních výtek. 
V této věci provedla inspekce na základě podnětu od Policie ČR dne 11. 8. 2008 kontrolu, jíž se účastnil 
také zástupce stěžovatelky, a jejíž závěry byly shrnuty v protokolu. Nato objednala u Analytických 
laboratoří Plzeň, a. s. (dále též „ALP“) analýzu vzorků, jež byly 13. 8. 2008 odebrány dvěma pracovníky 
ALP za přítomnosti zaměstnance inspekce na obou lokalitách, kde byl materiál uložen. V září 2008 
následovalo zahájení řízení o uložení pokuty stěžovatelce za správní delikt. 
Městský soud ve shodě se žalovaným konstatoval, že kontrola inspekce ze dne 11. 8. 2008 (před 
zahájením správního řízení) byla provedena na základě § 3 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. S 
protokolem o kontrole byla stěžovatelka seznámena zasláním jeho stejnopisu dne 14. 8. 2008. Na výzvu 
k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním (protokol o kontrole, faktury a výsledky 
analýzy zpracované Analytickými laboratořemi Plzeň a. s.) stěžovatelka reagovala vyjádřením nesouhlasu 
s právní kvalifikací skutku a nahlížením na vytěžený materiál jako na odpad. Městský soud přes formální 
nedostatky (uvedení dne, nikoli času kontroly, neuvedení místa kontroly, neoznačení kontrolované osoby, 
seznámení žalobkyně s obsahem protokolu dodatečně, korespondenčně) považoval protokol o kontrole za 
způsobilý podklad pro rozhodnutí. I Nejvyšší správní soud je toho názoru, že takové chyby neoslabují 
procesní použitelnost protokolu o kontrole jako podkladu pro rozhodnutí a nemohly způsobit nezákonnost 
rozhodnutí o deliktu. 
Podle názoru městského soudu nelze na postup před zahájením správního řízení aplikovat institut 
zajištění důkazu podle § 138 správního řádu (stěžovatelka v žalobě argumentovala nesplněním podmínek 
pro jeho použití), neboť inspekce postupovala podle zákona o státní kontrole, který nestanoví povinnost 
zahájit správní řízení před provedením kontrolních šetření, jelikož by to značně ztížilo či znemožnilo výkon 
státní kontroly. Městský soud rovněž nepřisvědčil žalobní námitce, že stěžejní důkaz (analýza vlastností 
výtěžku) byl pořízen nezákonně, neboť Analytické laboratoře Plzeň a. s. provedly odběr vzorků  
z navezeného materiálu 13. 8. 2008 bez přítomnosti stěžovatelky. Uvědomění stěžovatelky o tomto 
úkonu za účelem umožnění její přítomnosti při něm neshledal nezbytným, neboť k efektivnímu hájení 
jejích práv je dostatečný prostor až v průběhu správního řízení, kde se ke všem podkladům může vyjádřit. 
Odběr vzorků a jejich analýzu nepovažoval za důkaz ve smyslu § 51 správního řádu, který by bylo potřeba 
formálně provést, ale za podklady pro rozhodnutí podle § 50 odst. 1 správního řádu, tj. skutečnosti známé 
správnímu orgánu z jeho úřední činnosti, k nimž měla stěžovatelka možnost se vyjádřit, což také 16. 4. 
2010 učinila. 
Vůči takové argumentaci městského soudu stěžovatelka namítala, že tím, že neměla možnost přímo se 
účastnit kontroly a dohlédnout na zákonný postup správního orgánu, došlo ke zkrácení jejího práva na 
obranu. Nesouhlasila s tím, že by zajištěním možnosti její účasti byl výkon státní kontroly znemožněn.  
O neodkladnosti takového úkonu vůbec nelze hovořit, jelikož se jednalo o návoz několika tisíc tun 
materiálu. Nepovažovala za zákonné, aby správní orgán uskutečnil prohlídku místa, aniž ji předem ohlásil 
vlastníkům kontrolovaných lokalit, tedy nejen dotčeným subjektům. Podotkla, že obvykle se alespoň 
bezprostředně před vstupem do kontrolovaných prostor zamýšlený výkon státní kontroly dotčeným 
subjektům oznamuje. Jelikož správní orgán těmto požadavkům nevyhověl, nelze vyloučit účelovost či 
manipulaci s důkazními prostředky. Chtěl-li správní orgán kontrolu provést, aniž by byl zmařen její účel, 
mohl k ní alespoň přizvat nezaujatou osobu. Rozporuplný odběr vzorků navezeného materiálu označila za 
zásadně zasahující do jejích práv, neboť se stal základním podkladem pro rozhodnutí ve věci. 
Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že analýza ALP deklarovala jednak složení výkopku, tj. druhy 
materiálů obsažených ve vytěžené směsi, a jednak i vlastnosti jednotlivých identifikovaných druhů látek  
z hlediska jejich škodlivosti pro životní prostředí (nebezpečných vlastností). Takto byla postavena najisto 
přítomnost železničního svršku, zeminy, popeloviny, nekovových trubek, střešní krytiny, stavební suti, 
kolejových pražců, kaolinitu a minerálního kalu. U každé z těchto složek byla testována přítomnost 
nebezpečných látek a případně i míra překročení limitů stanovených právními předpisy [podle vyhlášky  
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005 
Sb.“)]. 
Nejvyšší správní soud posuzoval opodstatněnost související kasační námitky zejména ve vztahu k výši 
pokuty uložené za správní delikt. Správní orgány obou stupňů totiž zčásti stavěly argumentaci o míře 
závažnosti ohrožení životního prostředí, jež je podle § 67 odst. 2 zákona o odpadech jediným zákonem 
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výslovně zmíněným kritériem pro stanovení výše pokuty, na zjištěných nebezpečných vlastnostech 
odpadu. Žalovaný v napadeném rozhodnutí také s odkazem na odlišnou interpretaci výsledků analýzy 
provedené ALP významně korigoval názor inspekce na druh a míru prokázaných škodlivých vlastností  
v určitých složkách výkopku, což ho vedlo k významnému snížení pokuty za správní delikt (z 5 200 000 Kč 
na 3 200 000 Kč).  
Dokonce žalovaný na základě výsledku analýzy zúžil odpovědnost stěžovatelky za správní delikt o ty složky 
materiálu, u nichž nebyl nade všechnu pochybnost prokázán jejich původ a jednoznačně vyloučena 
možnost návozu od jiných osob (popelovina, nekovové trubky a střešní krytina, u nichž byly detekovány 
nebezpečné vlastnosti; objemově méně než 5 % z celku), takže jí nebylo možno přičítat k tíži, že by je 
vyprodukovala a předala neoprávněné osobě. 
Pokud jde o kolejové pražce (vzorek A7, lokalita Myslív) a železniční svršek (vzorek B2 a B5, lokalita 
Hyršov, částečně A1, lokalita Myslív), tvořící podle odhadu cca 60 až 65 % masy, u těch analýza prokázala 
nebezpečné vlastnosti, které řadí tento materiál do kategorie nebezpečného odpadu. Nezávadná 
výkopová zemina (vzorky A2 a B3), která by sama o sobě mohla být využita např. v rámci terénních úprav, 
představující cca 30 % z celkového množství posuzovaného materiálu, byla s nebezpečnými složkami 
smísena, a proto nahlížel žalovaný na celou masu jako na kontaminovanou. 
Z toho, co bylo právě uvedeno, je zřejmé, že výsledky analýzy ALP, z nichž správní orgány při rozhodování 
vycházely, byly jednak v určité (minimální) míře podkladem pro stanovení rozsahu odpovědnosti za 
nezákonně předaný materiál a jednak i podkladem pro stanovení výše uložené pokuty, nikoli však 
jediným, ani dominantním. 
V souvislosti s určením výše sankce inspekce dovozovala ohrožení životního prostředí ze zjištěné 
přítomnosti arsenu a uhlovodíků a popsala jejich účinky na zdraví lidí. Zohlednila také celkové množství 
odpadu představující značný rozsah protiprávního jednání a vzala v úvahu i zisk, který stěžovatelce vznikl 
tím, že nemusela vynaložit částku za uložení odpadu na místo k tomu určené (ta mohla činit dle zjištění 
inspekce u subjektů provozujících tato zařízení něco mezi 5 145 000 a 8 400 000 Kč). Tím, že 
stěžovatelka nezabezpečila recyklaci vyzískaného materiálu, vyvolala nutnost nákupu materiálu nového, 
jenž musí být vytěžen, což vede k odčerpávání přírodních zdrojů a dalšímu poškození životního prostředí. 
Žalovaný pak v napadeném rozhodnutí výši pokuty snížil o dva miliony korun. Jednak pro limitní (nikoli 
limity překračující) obsah nebezpečných látek v některých složkách (viz výše), a dále proto, aby sankce 
lépe odpovídala ekonomické situaci stěžovatelky (nebyla pro ni likvidační). Argumentaci nutností 
dodatečné těžby neměl za případnou, takže ji k tíži stěžovatelky nepřičítal. Kromě zkoumání 
neoprávněného prospěchu, kterého stěžovatelka tímto postupem dosáhla, zcela aproboval i kritérium 
množství převáděného odpadu, jež považoval pro posouzení rozsahu protiprávnosti jednání za klíčové. 
I když kasační stížnost nebrojí proti výši uložené pokuty (to se objevilo pouze v žalobě), je třeba se 
důsledně zabývat opodstatněností stěžovatelčiny námitky, uplatňované ve správním řízení i v řízení před 
správními soudy, že analýza ALP byla nezákonně pořízeným podkladem, neboť stěžovatelce nebylo 
umožněno být přítomna při odběru vzorků podrobených zkoumání. Jejím prostřednictvím zjištěná 
přítomnost materiálů s nebezpečnými vlastnostmi měla totiž vliv na stanovení výše sankce. 
Městský soud neshledal uvědomění stěžovatelky o odběru vzorků nezbytným, neboť k hájení jejích práv 
podle jeho mínění postačovala možnost se k výsledkům analýzy, jakož i k jiným podkladům, vyjádřit 
později. 
Je pravdou, že ze zákona o státní kontrole právo kontrolované osoby být přítomna odběru vzorků neplyne. 
V § 12 tohoto zákona však nalezneme zakotvení povinnosti kontrolních pracovníků zjistit při kontrole 
skutečný stav věci, a dále šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob. Podle § 8 odst. 2 
téhož zákona se tento zákon (jeho část nazvaná „kontrolní řád“) použije jen tehdy, nestanoví-li zvláštní 
zákon jiný postup. Zákon o odpadech, který je takovým zvláštním zákonem na poli nakládání s odpady, 
inspektorům výslovně svěřuje oprávnění při kontrolní činnosti odebírat vzorky a pořizovat 
fotodokumentaci [§ 81 odst. 1 písm. c)], avšak v této souvislosti jim žádné povinnosti stran informování 
kontrolovaných osob nestanoví. 
Stěžovatelka namítala, že zmaření účelu kontroly tím, že by ji správní orgán vyrozuměl o dni, kdy dojde  
k odběru vzorků a umožnil jí účast při tomto úkonu, nehrozilo. Nejvyšší správní soud souhlasí, že 
objektivitu výsledku zkoumání chemických vlastností 21 000 tun navezeného výtěžku z železničního lože 
nemohlo nikterak ovlivnit odebrání vzorků o několik dní později, až bude stěžovatelka zpravena  
o možnosti se na místo dostavit. Neshledal žádného důvodu pro lpění na neprodleném odběru vzorků pro 
analýzu, neboť nic nenasvědčovalo tomu, že by se zjišťované vlastnosti mohly v čase (v řádu dnů či týdnů) 
relevantně změnit, a odvezení, záměna či jiné manipulování s materiálem v takovém množství za účelem 
znemožnění testování je prakticky vyloučena. Výjimku tvoří teoretická možnost dodatečné kontaminace 
materiálu třetí osobou, která by sice hovořila pro bezodkladné provedení odběrů, ale v šíři podstatně 
zasahující návoz není příliš pravděpodobná. U testování tohoto typu se jedná o situaci odlišnou od např. 
měření hladiny hluku v provozovně nebo odběry vzorků prodávaných potravin apod., které jsou více či 
méně, ale jistě, časově limitovány právě pro proměnlivost zkoumaných vlastností. Jistá stálost ve 
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vlastnostech materiálu, zde daná jeho povahou a množstvím, však také znamená, že testování je možné 
provést i po čase znovu, aniž by byla oslabena vypovídací hodnota takové nové analýzy. Proto také lze říci, 
že nic nebránilo tomu, aby stěžovatelka oslovila zařízení, které je podle zvláštních právních předpisů 
odborně způsobilé ke zjišťování nebezpečných vlastností odpadu, a zadala nové prověření vlastností 
výkopku. Stěžovatelka vlastní analýzu provedenou způsobilým subjektem neopatřila a ustala na 
zpochybňování reprezentativnosti vzorků, jež posloužily pro zjištění druhů a vlastností materiálu na 
objednávku inspekce, aniž se pokusila jeho výsledky vyvrátit jiným podkladem srovnatelné důkazní 
hodnoty. Analýza laboratoře ENVIREX nemůže být považována za způsobilou ke zpochybnění závěrů 
testování provedeného ALP, neboť jejím předmětem byly jen vzorky zeminy (nikoli např. kameniva či 
pražců), protokol o odběru vzorků neodpovídal požadavkům uvedeným v příloze 5 vyhlášky č. 376/2001 
Sb. a ani nebylo prokázáno, že by zkoumání provedla konkrétní osoba, která absolvovala školení pro 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. To, že stěžovatelka zadala znalecké revizní posouzení závěrů ALP (jak 
avizovala ve vyjádření ze dne 16. 4. 2010 a výsledky předložila v řízení před městským soudem dne 28. 3. 
2011) nemohlo vnést jasno do otázky vlastností materiálu položené do souvislosti se zpochybňováním 
reprezentativnosti již odebraných vzorků. 
Soud si je vědom toho, že slabinou právě naznačeného postupu je existence závěru dovozeného výše, že 
stěžovatelka pozbyla předáním vytěženého materiálu Ing. S. k němu vlastnické právo, a po 1. 8. 2008 
jsou za vlastníky navážky považování Š. B. a VŠEZEP s. r. o. Nicméně na druhou stranu stěžovatelka 
během celého správního řízení (např. ve vyjádření ze dne 5. 3. 2010) a i v žalobě (str. 5) setrvale tvrdila, že 
materiál pouze prozatímně složila na pozemcích označených Ing. S. a hodlala s ním dále nakládat (tj. 
nepřestala být jeho vlastníkem). Nebylo by tedy nijak zarážející, kdyby v té době, chovajíce se k výkopku 
jako k věci vlastní, objednala novou analýzu, včetně odběru vzorků. Časový prostor pro to měla dostatečný 
- s výsledky rozboru měla příležitost se seznámit 16. 9. 2008 (nikoli až 25. 3. 2010, jak tvrdila ve vyjádření 
z 16. 4. 2010) a do vydání prvostupňového rozhodnutí uplynulo více než 19 měsíců; ve druhém stupni bylo 
rozhodnuto za další 3 a půl měsíce. Argument nákladnosti testování nemůže být pro společnost zabývající 
se stavebními zakázkami takového objemu, jako je tato, relevantní. 
Přes to, co bylo právě uvedeno, je Nejvyšší správní soud přesvědčen, že se nelze spokojit s právním 
závěrem, že žádné ustanovení platného právního předpisu umožnění přítomnosti kontrolované osoby při 
odběru vzorků v případě jako je tento, výslovně nestanoví. Vědom si skutkových okolností této věci má za 
to, že principy dobré správy, zejména pak zásada vyjádřená v § 4 odst. 3 správního řádu naopak správním 
orgánům velí postupovat při plnění jejich úkolů ve smysluplné součinnosti s účastníky řízení. Dle 
zmíněného ustanovení správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který 
učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Na to navazuje odstavec 4, podle 
něhož správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Základní 
zásady zakotvené v ustanoveních správního řádu je třeba vnímat jako obecná pravidla závazná pro 
veškerou činnost veřejné správy, aplikovatelná, i kdyby zákon o státní kontrole výslovný odkaz na správní 
řád (v § 26) neobsahoval. 
Správní orgány provádějící státní kontrolu by měly svou činností směřovat ke zjištění skutečného stavu 
věci a postupovat při tom tak, aby výsledky (zde státní kontroly) byly přesvědčivé. Kontrola má reálný 
smysl, pokud se minimalizuje riziko případné manipulace s prověřovanými objekty a materiály (srov. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2004, č. j. 6 A 99/2002 - 52, kde však byl vysloven 
podobný závěr v situaci opačné, kdy kontrolovaný subjekt bez relevantního důvodu znemožnil okamžitou 
fyzickou kontrolu, což mu právě mohlo vytvořit prostor pro manipulaci s předmětem kontroly). Ačkoli 
v průběhu správního řízení, tj. k datu vydání napadeného rozhodnutí, nevyšly najevo žádné okolnosti, které 
by ukazovaly na tendenční odběr vzorků nezúčastněným subjektem (ALP) s cílem stěžovatelku poškodit, 
umožnění její účasti při odběru vzorků by podobné pochybnosti a domněnky zcela eliminovalo. Proto 
Nejvyšší správní soud zastává názor, že inspekce správně stěžovatelku o datu a času odběru vzorků na 
obou lokalitách informovat měla a měla také jejímu zástupci umožnit se tohoto úkonu účastnit. Že by 
stěžovatelka mohla zmařit účel kontroly tak, že by v mezidobí podstatně ovlivnila vlastnosti materiálu, je 
totiž vyloučeno. Naznačeným postupem by se bez újmy na rychlosti a efektivnosti řízení nepochybně 
předešlo následným sporům o reprezentativnost odebraných vzorků, a výsledky odborného zkoumání pak 
mohly být pro všechny zúčastněné přesvědčivější. 
Na tomto místě je však třeba zabývat se tím, zda prostá neúčast stěžovatelky při odběru vzorků mohla mít 
vliv na jejich charakter a na výsledek testování, konkrétně na zjištění skutečností, které byly pro 
rozhodnutí podstatné. Pro posouzení dopadů tohoto procesního pochybení správního orgánu je třeba 
zodpovědět otázku, zda již samotná neúčast stěžovatelky při tomto úkonu zapříčinila důvodné 
(opodstatněné, nikoli jen hypotetické) pochybnosti o nesprávném odběru testovaného materiálu, které by 
musely vést k vyloučení výsledku analýzy z podkladů pro rozhodnutí (srov. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 24. 6. 2010, č. j. 9 Afs 3/2010 - 58). 
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Předně v reakci na dílčí závěr městského soudu v napadeném rozsudku Nejvyšší správní soud uvádí, že 
analýza ALP nepochybně důkazem je, a jeho procesní význam nijak neumenšuje, že byl pořízen v rámci 
státní kontroly, na niž správní řízení o deliktu navázalo, neboť jde o postup právní úpravou předpokládaný. 
Formální provedení, jak požadovala stěžovatelka, nebylo v řízení zapotřebí, neboť se nekonalo ústní 
jednání a povinnost stanovenou v § 36 odst. 3 správního řádu správní orgán splnil, když stěžovatelce 
umožnil se s tímto dokumentem dne 15. 9. 2008 seznámit, což následujícího dne při nahlížení do spisu 
také učinila. Výsledky analýzy nemají povahu skutečností známých z úřední činnosti inspekce, jak uvedl 
městský soud, neboť skutková zjištění pramení z důkazního prostředku opatřeného pro účely tohoto řízení 
cíleně, shora popsaným způsobem. 
Nejvyšší správní soud je toho názoru, že nikoli ideální průběh opatření důkazu v širším smyslu (tj. vzorků 
pro analýzu za účelem shromáždění skutkových zjištění o chemických vlastnostech jednotlivých druhů 
složek vytěženého materiálu) nemůže sám o sobě suspendovat jeho vypovídací hodnotu o skutečnostech, 
které bylo podstatné zjistit. Cílem analýzy totiž nebylo určit průměrnou toxicitu (obsah nebezpečných 
látek) celé masy materiálu, ale zjistit, zda (ne)jsou některé složky či některá místa úložiště 
kontaminována nad povolenou mez. Dílčí výsledek analýzy (ze vzorku odebraného za účasti nebo i 
součinnosti stěžovatelky), že určitá složka nedosahuje ve sledovaných znacích nadlimitních hodnot, 
nevyvrací závěr, že jiná ano. To ovšem platí za předpokladu, že nebyl zpochybňován technický proces 
testování, použité metody apod., k čemuž však v tomto případě žádné námitky nesměřovaly. 
V obecné rovině je jistě racionální úvaha, že u směsného materiálu se předpokládá na různých místech 
různé zastoupení rozličných sledovaných vlastností, a proto záleží na tom, kde konkrétně se testovací 
vzorky odeberou. Stěžovatelka konzistentně netvrdila, že by odběry proběhly ve zcela jiných lokalitách, než 
kam byl navezen jí vytěžený materiál (na str. 3 žaloby je výslovně uvedeno, že vzorky byly odebrány z míst, 
kam byl výkopek z rekonstrukce dráhy v České Kubici umístěn; se zpochybněním místa odběru přišla až 
dodatečně, aniž svou hypotézu věrohodně opřela o konkrétní indicie a v kasační stížnosti pak už nic 
takového netvrdila). Nejvyšší správní soud má proto za to, že odebrání vzorků z částí s větším 
soustředěním předpokládaně nezávadného materiálu by nemohlo nikterak ovlivnit legitimitu zjištění 
inspekce, že podle výsledku analýzy byla v návozu i místa, kde ležel materiál obsahující nadkritické 
množství sledovaných prvků či sloučenin. Správní orgány proto nepochybily, když promítly zjištění obsahu 
nebezpečných látek do úvah o výši pokuty. 
Na okraj lze poukázat na obecně známý fakt, již mnohokrát medializovaný (viz např. 
http://www.novinky.cz/ekonomika/224417-zeleznice-dostaly-pokutu-za-prodejpouzitych-prazcu-jsou-
nebezpecne.html;http://hobby.idnes.cz/zeleznicni-prazce-zdravotnizavadnost-d99-/hobby-zahrada.  
aspx?c=A140623_111136_hobby zahrada_bma; obě internetové stránky zobrazeny ke dni vydání tohoto 
rozsudku), že znečištění PAU a arsenem je pro materiál podobného původu (zejména železniční pražce) 
typické, takže nepřekvapí, že inspekce předpokládala přítomnost těchto nebezpečných látek v určité části 
návozu a své zkušenosti mohla využít i při samotném vytipování odběrných míst. Že pražce pocházejí ze 
zakázky v České Kubici, nebylo v řízení relevantně zpochybněno (již v protokolu z 11. 8. 2008 byla jejich 
přítomnost v návozu konstatována, aniž by se vůči tomu přítomní zástupci stěžovatelky a investora stavby 
jakkoli ohradili, námitky byly uplatněny pouze vůči eternitovým deskám). 
Stěžovatelkou zmiňovanou možnost, že znečištění nebezpečnými příměsemi bylo způsobeno třetí osobou 
a nemá původ ve vytěženém materiálu, považuje Nejvyšší správní soud za nepravděpodobnou. Pro 
potřeby analýzy ALP bylo odebráno celkem 66 dílčích vzorků, přičemž např. u železničního svršku A1 byl 
průměrný směsný laboratorní vzorek připraven z patnácti dílčích vzorků, u B2 či B3 z osmi atd. Aby se cizí 
zásah mohl projevit, muselo by jít o cílené, plošné znečištění, s cílem stěžovatelku poškodit, čemuž však 
nic nenasvědčuje a v takovém množství materiálu je to i těžko představitelné, i když byl návoz skutečně 
volně přístupný. 
Nejvyšší správní soud tedy shrnuje, že procesní pochybení inspekce spočívající ve znemožnění účasti 
stěžovatelky při odběru vzorků ke zjištění vlastností návozu nemělo vliv na zákonnost přezkoumávaných 
rozhodnutí, takže i závěr soudu, že z analýzy ALP bylo možno při rozhodování vycházet, obstojí, i když  
z poněkud jiných důvodů, než konstatoval městský soud.  
„Námitku podjatosti“ vůči ALP stěžovatelka v kasační stížnosti sama relativizovala dovětkem, že ji spíše 
mínila jako podnět orgánům kontroly. Městský soud výtku vůči ALP odmítl, neboť ji žalobkyně 
nekonkretizovala co do důvodu ani zaměření k určité osobě. Nejvyšší správní soud argumentaci, že se 
stěžovatelka ke konkrétním osobám provádějícím odběr nemohla vyjádřit, neboť nevěděla, o jaké osoby 
se jedná, nepřijal, neboť zpráva „Výsledky průzkumu návozu odpadů v oblasti obce Všeruby“ vypracovaná 
ALP obsahující jména osob, které se na odběru vzorků i zkoumání návozu podílely, byla součástí 
správního spisu, s nímž se stěžovatelka seznámila (viz výše). 
Výtka, že správní orgán předem neohlásil prohlídku na místě vlastníkům pozemků, nemůže být důvodná, 
neboť je na každém, aby hájil svá porušená práva, a v tomto řízení jde o veřejná subjektivní práva 
stěžovatelky, nikoli jiných osob. 
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E/ K ostatním námitkám 
Námitka, že se městský soud k některým skutkovým námitkám (sdělení ze dne 28. 3. 2011) nevyjádřil 
vůbec, je příliš obecná na to, aby se jí zdejší soud mohl zabývat. Uvedeným dnem je datováno doplnění 
žaloby, a není tedy zřejmé, jaké konkrétní skutkové námitky městský soud dle stěžovatelky pominul.  
K navrhovanému důkazu vyjádřením společnosti EMPLA AG spol. s r. o. se městský soud vyjádřil na straně 
13 rozsudku, kde shrnul důvody, proč sám dokazování nedoplnil, a to ani jinými důkazy. Proti tomu však 
stěžovatelka v kasační stížnosti žádnou argumentaci neuplatnila. 
Pokud jde o žalobou zpochybňovanou úplnost dokazování, podle městského soudu žalobkyně před 
vydáním prvostupňového rozhodnutí nenavrhla žádný výslech konkrétní osoby k prokázání konkrétní 
tvrzené skutečnosti. Obecný návrh ze dne 5. 3. 2010 na „výslech účastníků a svědků“ není řádným 
označením důkazu, jehož neprovedení by správní orgán musel odůvodnit. Na obecně vyjádřený nesouhlas 
stěžovatelky s tímto závěrem městského soudu opět nelze, než reagovat tak, že Nejvyšší správní soud při 
nedostatku konkrétních tvrzení umožňujících zodpovědně posoudit, u kterých konkrétních důkazů je tento 
závěr nesprávný (kdy a jak byly řádně označeny), shledává takovou výtku nezpůsobilou jej zpochybnit. 
Podobně vágně formulovala stěžovatelka svou výhradu ohledně návrhu důkazu trestním spisem.  
K výtce stěžovatelky, že se městský soud nevypořádal s její žalobní námitkou brojící proti pokračování  
v dokazování poté, co byla správním orgánem prvního stupně vyzvána k seznámení se s podklady pro 
rozhodnutí, Nejvyšší správní soud konstatuje, že již z formulace tohoto žalobního bodu je zřejmé, že  
k porušení § 36 odst. 3 správního řádu s dopadem do práv stěžovatelky nedošlo. Stěžovatelka v žalobě 
(strana 11 odst. 3) sama výslovně uvedla, že se se zprávami od subjektů provozujících skládky 
vyžádanými inspekcí seznámila „náhodně“ při nahlédnutí do spisu. Jelikož jí byly tyto listiny fakticky 
zpřístupněny, nemohlo být nijak zkráceno právo stěžovatelky se k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit. Ze 
žaloby je zřejmé, že nejenže byla stěžovatelce dána možnost obeznámit se s opatřenými listinami, což by 
pro splnění zákonných požadavků postačovalo, ale ona se s nimi i skutečně seznámila. Pak není jasné,  
v čem spatřovala zásah do svých práv. Obecně není procesním pochybením, vyzve-li správní orgán 
účastníka řízení k seznámení se s podklady pro rozhodnutí vícekrát v průběhu řízení (pokaždé, když spis  
o nějaké nové rozšíří), neboť podstatné je, aby účastník měl reálnou možnost seznámit se se všemi 
podklady a vyjádřit své stanovisko k nim, což v této věci bylo splněno. 
Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ze správního spisu ověřil, že poté, co se stěžovatelka 
seznámila se shromážděnými podklady (23. 2. 2010), vznesla inspekce ještě dotazy na provozovatele 
skládek. Usnesení upozorňující na doplnění spisu o došlé odpovědi a stanovící lhůtu k vyjádření do 1. 4. 
2010 převzal dle doručenky 19. 3. 2010 R. S. (19. 2. 2010 zmocněný předsedou představenstva  
k jednání za stěžovatelku), 24. 3. 2010 si domluvil elektronicky nahlížení do spisu, k němuž došlo 25. 3. 
2010. K jeho žádosti byla prodloužena lhůta pro vyjádření a 16. 4. 2010 se k věci také vyjádřil. 
 
Závěr a náklady řízení 
Nejvyšší správní soud ve vytýkaných bodech nesprávné právní posouzení neshledal, a proto uzavírá, že 
kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nebyl naplněn. Zdejší soud ani nesouhlasí se 
stěžovatelkou, pokud tvrdí, že městský soud v rozporu se zákonem hodnotil „značně represivně“ její 
jednání, které „jen formálně neodpovídá zákonné presumpci“. 
Nejvyšší správní soud se sice neztotožnil se všemi argumenty, jimiž městský soud podložil své rozhodnutí 
o nedůvodnosti žaloby stěžovatelky, nicméně jádro jeho závěrů shledal správným. Správní rozhodnutí 
správně uznala stěžovatelku odpovědnou za spáchání správního deliktu a ani procesní pochybení neměla 
na jejich zákonnost vliv. Nesprávnosti nebo nepřesnosti v odůvodnění napadeného rozsudku Nejvyšší 
správní soud nahradil vlastním posouzením, aniž jej musel rušit a věc vracet městskému soudu k dalšímu 
řízení. Z výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že nebyly naplněny tvrzené důvody 
podané kasační stížnosti, a proto ji podle § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl. 
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I. Převádění odpadů na osobu bez oprávnění nakládat s odpady 
II. Objektivní odpovědnost za správní delikt 
III. Nepřiměřenost uložené pokuty  
 
k ustanovení § 16 a § 66 odst. 3 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném do  
30. 9. 2009  
 
 
I. Správní delikt podle § 66 odst. 3 písm. b) je založen na objektivní odpovědnosti, a bylo tudíž 
na stěžovatelce, aby v rámci své činnosti postupovala takovým způsobem, aby následně mohla 
prokázat, že recyklát převáděla na osoby s oprávněním nakládat s odpady. Tuto svou povinnost 
vyplývající z § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech stěžovatelka nesplnila, neboť nepředložila 
žádné důkazy, které by svědčily o tom, že odběratelé byli oprávněni recyklát přijmout, byť tuto 
povinnost stanoví zákon o odpadech výslovně v § 12 odst. 4. 
 
II. Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelkou, že je záměrem zákonodárce, aby byly odpady 
co nejvíce využívány, nicméně s ohledem na jejich specifické chemické a fyzikální vlastnosti 
zákonodárce stanovil určité postupy pro nakládání s nimi, které však stěžovatelka nesplnila. 
 
III. Rovněž Nejvyšší správní soud nepřisvědčil stěžovatelce, že udělená pokuta je likvidační. 
Přestože finanční situace stěžovatelky není zcela uspokojivá, nelze vzhledem ke zbývajícímu 
majetku a objemu finančních operací usoudit na nepřiměřenost uložené pokuty. Jak správně 
upozornil již žalovaný, tak nesplněním své povinnosti nakládat s odpady zákonným způsobem 
stěžovatelka ušetřila náklady ve výši cca 5,5 milionu Kč za legální odstranění odpadu. Proto by 
případné snížení pokuty nemělo takový účinek, jež by stěžovatelku odradil od vytýkaného 
jednání. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, čj. 4 As 138/2015 - 63) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Česká inspekce životního prostředí, (dále též „ČIŽP“) druhým výrokem rozhodnutí ze dne 11. 11. 2011,  
č. j. ČIŽP/43/OOH/SR01/1015693.006/11/ZLM, uložila žalobkyni pokutu podle § 66 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném do 30. 9. 2009 (dále jen „zákon o odpadech“), za 
porušení povinnosti stanovené v § 16 odst. 1 písm. c) zákona ve výši 1.500.000 Kč, kterého se měla 
žalobkyně dopustit tím, že v roce 2009 předala odpady kategorie Ostatní kat. č. 10 02 01 Odpady ze 
zpracování strusky (dále jen „recyklát“) v celkovém množství 10.407 t, které jí vznikly v souvislosti  
s provozem recyklační linky, osobám, jež nebyly podle zákona o odpadech oprávněny k převzetí recyklátu. 
Žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 2. 2012, č. j. 944/520/11 99366/ENV/11, zamítl odvolání v části 
směřující proti druhému výroku rozhodnutí ČIŽP a tento výrok potvrdil. 
 
Městský soud v Praze zamítl žalobu proti druhému výroku rozhodnutí žalovaného rozsudkem ze dne 27. 5. 
2015, č. j. 3 A 49/2013 - 228. Soud konstatoval, že recyklát považuje za odpad ve smyslu § 3 zákona  
o odpadech a v této souvislosti uvedl, že rozhodující pro naplnění znaků skutkové podstaty správního 
deliktu podle § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech byla skutečnost, že žalobkyně předala recyklát 
dalším osobám, aniž by tyto osoby měly oprávnění s odpady nakládat. Recyklát nepovažoval ani za 
vstupní surovinu ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Soud upozornil, že recyklát nesplňoval 
kriteria nezávadnosti vůči životnímu prostředí ve smyslu § 12 odst. 1 vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu, ve 
znění účinném do 31. 3. 2010 (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.“), a tudíž nemohl být využíván na 
povrchu terénu. Dále soud nepřisvědčil žalobkyni, že žalovaný a ČIŽP nedostatečně zjistili skutkový stav. 
Podle soudu bylo prokázáno, že žalobkyně předala neoprávněným osobám recyklát, aniž by si ověřila, zda 
tyto osoby mají odpovídající povolení pro nakládání s odpady. Pro závěr o naplnění znaků skutkové 
podstaty vytýkaného správního deliktu pak postačilo, že si ČIŽP ověřila, že povolení neměli tři největší 
odběratelé, kteří odebrali přes 60 % z celkového množství recyklátu. Soud v této souvislosti uvedl, že výše 
sankce byla řádně odůvodněná a individualizovaná. Dále se ztotožnil s žalovaným, že provozní řád 
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recyklační linky i skládky bylo nutné vykládat v kontextu celé právní úpravy, a nepřisvědčil námitce, že 
žalobkyně byla v dobré víře, že může recyklát převádět na další osoby. Soud zpochybnil námitku 
žalobkyně, že udělená pokuta je likvidační, neboť z předložených dokladů nevyplynul závěr, že právě 
udělená pokuta způsobí její zánik. V této souvislosti pak soud odkázal na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 4. 2. 2015, který se věnuje otázce likvidační pokuty a z nějž soud vyvodil závěr, že udělená 
pokuta není likvidační.  
Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včasnou kasační stížnost z důvodu 
uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „s. ř. s.“). 
(…) 
 
Kasační stížnost není důvodná. 
Podle § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech „pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické 
osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která předá odpad osobě, která k převzetí 
předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna“ 
Podle § 3 odst. 1 zákona o odpadech je „odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu.“ 
Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o odpadech uvádí, že „ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba 
předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,  
k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke 
zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.“ 
Nejvyšší správní soud uvádí, že v otázce naplnění znaků skutkové podstaty správního deliktu podle § 66 
odst. 3 písm. b) zákona o odpadech je klíčové zjistit povahu recyklátu, a zda osoby, na které stěžovatelka 
recyklát převedla, byly oprávněny nakládat s odpady. 
Z obsahu hlášení stěžovatelky o vyprodukovaném odpadu za rok 2009 ve smyslu § 39 odst. 2 zákona  
o odpadech, které je součástí správního spisu, vyplývá, že stěžovatelka vyprodukovala celkem 10 407 t 
odpadu kategorie Ostatní č. 10 02 01 Odpady ze zpracování strusky (recyklát). Podle názoru zdejšího soud 
se nejedná o cílový výrobek z hutní výroby stěžovatelky, a proto recyklát spadá do kategorie Q8 Zůstatky  
z průmyslových procesů uvedené v příloze č. 1 zákona o odpadech. Proto zdejší soud učinil závěr, že 
recyklát je odpad ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o odpadech. Z obsahu hlášení o vyprodukovaném odpadu 
za rok 2009 pak vyplývá, že stěžovatelka převedla recyklát na dalších 25 subjektů. Podle zdejšího soudu 
tak byly naplněny obě podmínky § 3 odst. 1 zákona o odpadech, tedy zařaditelnost recyklátu do kategorie 
Q8 přílohy č. 1 zákona o odpadech i převedení (zbavení se) recyklátu na jinou osobu. V otázce naplnění 
znaků skutkové podstaty správního deliktu ve smyslu § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech pak 
neobstojí argument stěžovatelky, že recyklát nebyl nebezpečný, případně, že svými vlastnostmi či využitím 
nemohl ohrozit životní prostředí. Plně postačí, že recyklát lze považovat za odpad. Nad rámec uvedeného 
pak zdejší soud doplňuje, že žalovaný ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že recyklát nesplňuje kritéria 
ve smyslu § 12 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., neboť nevyhověl požadavkům stanoveným v tabulce  
č. 10. 1 přílohy č. 10 ve znacích Cr celk. a Cd a současně též vodný výluh z recyklátu nevyhověl 
ekotoxikologickému testu podle tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 téže vyhlášky, a proto je recyklát způsobilý 
ohrozit životní prostředí. S tímto závěrem Nejvyšší správní soud souhlasí. 
Zdejší soud se dále zabýval oprávněním subjektů, na něž stěžovatelka recyklát převedla, nakládat  
s odpady. 
Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je „k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze 
právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití 
nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) 
nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, 
je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, 
nesmí jí být odpad předán.“ 
Podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech „v zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání 
s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při 
nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení 
provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.“ 
Podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona odpadech je „původce odpadů povinen odpady, které sám nemůže 
využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby.“ 
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Z obsahu správních spisů vyplývá, že stěžovatelka převedla v průběhu roku 2009 recyklát na celkem 25 
subjektů. Stěžovatelka tvrdila, že neměla povinnost zjišťovat, zda jsou odběratelé oprávněni nakládat  
s odpady, neboť jim recyklát předávala jakožto vstupní surovinu ve smyslu § 14 odst. 2 zákona  
o odpadech. S touto argumentací zdejší soud nesouhlasí, neboť stěžovatelka kromě obecného tvrzení 
nijak neprokázala, že by recyklát odběratelům sloužil jako surovina pro další výrobní procesy. Naopak ze 
správního spisu vyplynulo, že recyklát minimálně jeden z odběratelů (společnost SILNICE N. s. r. o.) využil 
jako podkladový materiál pro pozemní komunikaci, což nelze považovat za využití jakožto vstupní suroviny 
ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Jelikož stěžovatelka tvrdila, že recyklát je vstupní surovina,  
a že tudíž není potřeba, aby odběratelé měli oprávnění ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech, pak 
podle zdejšího soudu pro dostatečné zjištění skutkového stavu postačilo, aby žalovaný provedl dotaz  
u reprezentativního vzorku odběratelů, zda disponují povolením nakládat s odpady. Jak uvedl zdejší soud  
v rozsudku ze dne 5. 12. 2007, č. j. 3 As 60/2007 - 62 (dostupný na: www.nssoud.cz), správní delikt podle 
§ 66 odst. 3 písm. b) je založen na objektivní odpovědnosti, a bylo tudíž na stěžovatelce, aby v rámci své 
činnosti postupovala takovým způsobem, aby následně mohla prokázat, že recyklát převáděla na osoby  
s oprávněním nakládat s odpady. Tuto svou povinnost vyplývající z § 16 odst. 1 písm. c) zákona  
o odpadech stěžovatelka nesplnila, neboť nepředložila žádné důkazy, které by svědčily o tom, že 
odběratelé byli oprávněni recyklát přijmout, byť tuto povinnost stanoví zákon o odpadech výslovně v § 12 
odst. 4.  
K namítané nepřiměřené výši pokuty Nejvyšší správní soud uvádí následující. Správní delikt, kterého se 
stěžovatelka dopustila, lze považovat s ohledem na možné ohrožení životního prostředí za velmi závažný. 
Stěžovatelka převedla na neoprávněné osoby velké množství odpadu (celkem cca 10 407 tun recyklátu), 
přičemž je zároveň nepravdivě ujistila, že na recyklát bylo vydáno prohlášení o shodě. Jak bylo uvedeno 
výše, recyklát nevyhovoval požadavkům vyhlášky č. 294/2005 Sb., a byl způsobilý ohrozit životní 
prostředí. Rovněž neobstojí argument, že stěžovatelka byla s ohledem na znění provozního řádu skládky  
a recyklační linky v dobré víře, že může převádět recyklát na další osoby, aniž by zjišťovala, zda jsou 
oprávněny s odpady nakládat. Podle zdejšího soudu je nutné, aby byl provozní řád vykládán v souladu se 
zákonem o odpadech, což stěžovatelka neučinila. Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelkou, že je 
záměrem zákonodárce, aby byly odpady co nejvíce využívány, nicméně s ohledem na jejich specifické 
chemické a fyzikální vlastnosti zákonodárce stanovil určité postupy pro nakládání s nimi, které však 
stěžovatelka nesplnila. Pouhý odkaz na obecný právní princip ji proto nemůže zbavit odpovědnosti za 
vytýkaný správní delikt. Zdejší soud nepovažuje ani ukončení činnosti stěžovatelky za důvod pro snížení 
sankce. Přestože změna předmětu činnosti dává do budoucna předpoklad, že stěžovatelka již nebude 
vytýkané jednání opakovat, toliko tato samotná skutečnost nemůže vést k tomu, že má být pokuta za 
jednání vykonané v minulosti uložena v menší výši. V této souvislosti pak zdejší soud souhlasí s úvahou 
Městského soudu v Praze, který na str. 13 napadeného rozsudku vysvětlil, proč je udělená pokuta 
přiměřená. Rovněž Nejvyšší správní soud nepřisvědčil stěžovatelce, že udělená pokuta je likvidační. 
Přestože finanční situace stěžovatelky není zcela uspokojivá, nelze vzhledem ke zbývajícímu majetku  
a objemu finančních operací usoudit na nepřiměřenost uložené pokuty. Jak správně upozornil již žalovaný, 
tak nesplněním své povinnosti nakládat s odpady zákonným způsobem stěžovatelka ušetřila náklady ve 
výši cca 5,5 milionu Kč za legální odstranění odpadu. Proto by případné snížení pokuty nemělo takový 
účinek, jež by stěžovatelku odradil od vytýkaného jednání. Stěžovatelka již v žalobě namítala, že se 
žalovaný nevypořádal s námitkou srovnatelnosti pokut, neboť se omezil na konstatování, že udělená 
pokuta obecně nevybočuje z úrovně pokut ukládaných v obdobných věcech. Tuto námitku vypořádal již 
Městský soud v Praze, přičemž na str. 15 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že „(…) výše každé 
pokuty se odvíjí od konkrétních širších souvislostí každého případu a správním orgánem uváděný vzorek 
rozhodnutí svědčí jen názorně o skutečnosti, jakým způsobem rozhodovaly správní orgány při porušení 
zákona o odpadech v obdobných případech.“ Podle zdejšího soudu nemá uložená pokuta likvidační 
účinek, neboť vzhledem k dlouhotrvající špatné finanční situaci stěžovatelky, která se nachází  
v dlouhodobé ztrátě téměř 1,5 miliardy Kč, nelze dospět závěru, že právě uložená pokuta bude tím 
rozhodujícím důvodem, který povede k zániku stěžovatelky. 
Nejvyšší správní soud ze všech výše uvedených důvodů podle § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl kasační 
stížnost stěžovatelky jako nedůvodnou. 
(…) 
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177 
 
I. Porušení zásady ne bis in idem  
II. Řádná evidence odpadů v provozovně 
III. Provoz zařízení v rozporu s provozním řádem 
 
k ustanovení § 5, § 6, § 16 odst. 1 písm. a), § 20 písm. c), § 39 odst. 1, § 66 odst. 2 písm. a), odst. 3 
písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné 
době 
k ustanovení § 21, § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
 
I. Nejvyšší správní soud nedospěl ani k závěru o porušení zásady ne bis in idem. Stěžovatel nijak 
konkrétně neuvedl, že by byl za stejné jednání již dříve sankcionován. Z obsahu správního spisu 
taktéž nevyplývá, že by byl dříve za stejné jednání postižen. Z jednotlivých skutkových podstat 
deliktů je zřejmé, že každá z nich dopadá na jinou povinnost stěžovatele. V rámci prvního deliktu 
je stěžovatel sankcionován za formální pochybení při vedení evidence. V rámci druhého deliktu 
je sankcionován za chybné zařazování odpadů do jednotlivých kategorií. V případě třetího 
deliktu je postihován za chybné provozování svých zařízení. 
 
II. Z uvedených ustanovení je zcela zřejmé, že zákon o odpadech ve spojení s prováděcím 
předpisem vyžaduje, aby evidence odpadů byla v jednotlivých provozovnách vedena průběžně,  
tj. aby z evidence byl patrný konečný zůstatek ke konci vykazovaného roku (31. prosinci)  
a zároveň bylo patrné množství odpadů vstupující z předcházejícího vykazovaného roku do 
nového vykazovaného období (tj. množství k 1. lednu). 
 
III. Není ani důvodná ta námitka, že není zákonem konkretizováno, co se rozumí součtem. 
Stěžovatel byl v rámci prvního deliktu sankcionován za to, že nebyla vedena řádně evidence ve 
stanoveném rozsahu, nebyly evidovány odpady skladem (převody z roku na rok). Z odůvodnění 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně vyplývá, že byl zjištěn z evidence stěžovatele rozdíl 
ve prospěch přijatých odpadů, který se neprojevil převodem odpadů skladem do následujícího 
roku. Za toto pochybení při vedení evidence byl stěžovatel sankcionován. 
 
IV. Lze souhlasit se stěžovatelem, že je sankcionován za nesprávné vedení evidence a správní 
orgány přitom vycházely právě z jeho evidence, nicméně formálně správně vedená evidence 
neznamená, že v ní zanesené údaje odpovídají skutečnému stavu věci. 
 
V. Jestliže je podstatou deliktu zjištěný rozpor mezi evidencí stěžovatele, tedy formálně 
deklarovaným stavem a skutečným stavem, tak nemohly správní orgány vycházet z ničeho 
jiného, než z evidence stěžovatele, který měl vyvrátit případné pochybnosti vyplývající z této 
evidence. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2015, č.j. 2 As 208/2014-84) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Včas podanou kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Městského soudu  
v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 26. 4. 
2010, č. j. 144/520/10 12919/ENV/10 (dále též „napadené rozhodnutí“), kterým bylo rozhodnuto  
o odvolání stěžovatele proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Plzeň, 
ze dne 4. 1. 2010, č. j. ČIŽP/43/OOHúSR01/0904262.005/09/ZJE. Rozhodnutím správního orgánu 
prvního stupně byly stěžovateli uloženy pokuty za tři v rozhodnutí specifikovaná porušení povinností podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Žalovaný napadeným rozhodnutím 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil a odvolání zamítl. 
Rozhodnutími správních orgánů byl stěžovatel sankcionován za spáchání tří správních deliktů. Stěžovateli 
byla uložena pokuta podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech ve výši 50 000 Kč za porušení 
povinnosti stanovené § 39 odst. 1 téhož zákona, když žalobce jako původce odpadů nevedl v roce 2006 
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až 2008 ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů, jejíž specifikace je dána § 39 odst. 1 zákona  
o odpadech, jelikož kontrolou průběžné evidence za roky 2006 — 2008 za zařízení Dekontaminační 
plocha Ch. a Dekontaminační plocha D. bylo zjištěno, že společnost neeviduje žádné odpady skladem 
(převod z roku na rok). Dále byla stěžovateli uložena pokuta podle § 66 odst. 3 písm. a) zákona  
o odpadech ve výši 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené § 16 odst. 1 písm. a) téhož zákona, 
které se žalobce dopustil tím, že jako původce odpadů v letech 2006 - 2008 nezařadil odpady vzniklé  
v zařízení Ch. podle jednotlivých druhů a kategorií, což ukládá § 16 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. 
Jako třetí byla stěžovateli uložena pokuta podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona ve výši 300 000 Kč za 
porušení povinnosti stanovené § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se dopustil tím, že provozoval 
zařízení Ch. a zařízení D. v rozporu se schválenými provozními řády těchto zařízení, neboť v zařízení Ch. a 
v zařízení D. neprobíhal v období 2006 - 2008 proces biologické degradace, jak určují provozní řády těchto 
zařízení. 
V žalobě stěžovatel brojil proti jednotlivým správním deliktům. K prvnímu deliktu uvedl, že v předmětných 
letech vedl evidenci dle zákona o odpadech ve spojení s § 21 a 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady, a zůstatky odpadů byly vždy řádně převáděny. Namítl, že v zákoně  
o odpadech ani v dalších souvisejících předpisech není jasně konkretizováno, co se rozumí součtem.  
U druhého deliktu stěžovatel zdůraznil, že zařazování odpadů nebo způsobu, jakým byly zařazovány, se 
dělo prvotně na základě oznámení původce odpadu a laboratorních rozborů od akreditovaných laboratoří 
a namítl, že nesprávné zařazení odpadů nebylo žalovaným odůvodněno. Jako nekonkrétní a účelové 
označil stěžovatel tvrzení manipulaci s katalogovými čísly, které neodpovídá provozním a evidenčním 
záznamům stěžovatele. Dále stěžovatel v žalobě namítl, že nebyl povinen dokládat vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadů, neboť předmětné odpady převzaté od původců jsou deponovány na 
dekontaminační ploše do doby provedení jejich dekontaminace. V případě třetího deliktu stěžovatel 
poukázal na skutečnost, že zcela nekonkrétní odůvodnění žalovaného neodkazuje na přímé důkazy a 
rozhodnutí není relevantně podložené. Proces dekontaminace byl prováděn v souladu s provozními řády 
zařízení, kde se neuvádí, že by měl proces probíhat pokaždé při příjmu materiálu na dekontaminační 
plochu. Zároveň stěžovatel namítl, že správní orgány v daném případě pochybily v hodnocení důkazů, 
jednání, za které byl sankcionován, bylo prokazováno pouze zpětně z listinných důkazů, nikoliv na základě 
existujícího protiprávního stavu a porušená povinnost nebyla ve výroku napadených rozhodnutí dostatečně 
konkretizována. 
 
Městský soud ve shora citovaném rozhodnutí žalobu zamítl s následujícím odůvodněním. 
U prvního deliktu je dle městského soudu nepochybné, že skutková zjištění správních orgánů odpovídají 
skutečnosti a že žalobce nevykazoval množství odpadu převedené z minulých let takovým způsobem, 
jakým to obecně závazné právní předpisy předepisují. Městský soud dospěl ke zjištění, že ve správním 
spise jsou založeny originály Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2006 až 2008 v zařízeních 
Ch. a D., v nichž však údaje o množství jednotlivých druhů odpadů převedených z předchozího roku zcela 
chybí, na čemž nic nemění ani skutečnost, že množství odpadů převedených z předchozího roku by snad 
bylo možné zjistit výpočtem z údajů vykázaných, neboť s takovým postupem zákon nepočítá. V případě 
druhého deliktu městský soud na základě evidence stěžovatele akceptoval závěr žalovaného, že 
stěžovatel chybně zařadil předmětný odpad, když jej vykázal jako odpad kategorie O, ačkoliv pro vznik a 
vykazování takové kategorie odpadu nesvědčí zjištěný skutkový stav. Městský soud dále konstatoval, že  
v zařízení D. byla poslední biodegradace ukončena na konci roku 2006 a v zařízení Ch. nikdy vlastní 
biodegradační proces neprobíhal, což vyplývá ze sdělení pana M. P. Na základě těchto skutečností tedy 
nemohly správní orgány dospět k jiným závěrům, než že obě zařízení nesloužila účelu své existence, 
zakotvenému v obou provozních řádech, jak konstatoval odvolací správní orgán. Městský soud neshledal 
vadu ani v tom, že správní orgány dospěly ke svým závěrům zpětně pouze z listinných důkazů, neboť 
takový způsob zjištění stavu věci neodporuje zákonu.  
Stěžovatel napadl shora citovaný rozsudek městského soudu z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. 
a), b), d) a e) s. ř. s. 
(…) 
 
Kasační stížnost není důvodná. 
Nejprve se zdejší soud vypořádal s obecnými námitkami stěžovatele. 
Na prvním místě se Nejvyšší správní soud zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku. 
Nepřezkoumatelnost je natolik závažnou vadou rozhodnutí soudu, že se jí Nejvyšší správní soud musí 
zabývat i tehdy, pokud by ji stěžovatel nenamítal, tedy z úřední povinnosti (srov. § 109 odst. 4 s. ř. s.). Má-
li rozhodnutí soudu projít testem přezkoumatelnosti, je třeba, aby se ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d)  
s. ř. s. jednalo o rozhodnutí srozumitelné, s uvedením dostatku důvodů podporujících výrok rozhodnutí. 
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je dána mimo jiné tehdy, pokud soud zcela opomenul 
vypořádat některou z námitek uplatněných v žalobě (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
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27. 6. 2007, čj. 3 As 4/2007 - 58, rozsudek ze dne 18. 10. 2005, čj. 1 Afs 135/2004 – 73, publ. pod  
č. 787/2006 Sb. NSS, či rozsudek ze dne 8. 4. 2004, čj. 4 Azs 27/2004 – 74). 
Nejvyšší správní soud v souzené věci dospěl k závěru, že rozsudek městského soudu je srozumitelný  
a přezkoumatelný. Stěžovatel neuvádí, že by nebyly vypořádány některé jeho námitky, pouze nesouhlasí 
se závěry městského soudu, stejně jako nesouhlasil se závěry správních orgánů. Dílčí nesoulad v uvedení 
roku, kdy byl ukončen proces dekontaminace v zařízeních stěžovatele, nemůže mít vliv na 
přezkoumatelnost rozsudku městského soudu, když se navíc jedná o rozpor mezi rekapitulací žalobní 
námitky (odkaz na rok 2005 na str. 4 rozsudku) a vlastním hodnocením soudu na základě obsahu 
správního spisu (odkaz na rok 2006 na str. 5 rozsudku). 
Městský soud nerozhodoval žádným procesním rozhodnutím, které by bylo možno napadnout podle 
důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tedy ani žalobu neodmítl ani řízení nezastavil. Pokud 
stěžovatel tvrdí, že s ohledem na délku trvání soudního řízení a průtahy v řízení bylo jediným možným 
řešením věci z důvodu zániku jakýkoli možných důkazů pouze zastavení příslušného řízení, pak se nemůže 
jednat ani o případnou nezákonnost napadeného rozhodnutí, neboť samotná délka soudního řízení, jako 
specifického prostředku ochrany proti rozhodnutím orgánu státní správy, nemůže způsobit nezákonnost 
rozhodnutí soudu, který posuzuje zákonnost rozhodnutí orgánu státní správy. Pokud by městský soud 
shledal, že nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav, mohl rozhodnutí žalovaného zrušit bez ohledu na dobu, 
kdy rozhodoval. 
Stěžovatel dále namítal porušení práva na spravedlivý proces tím, že řízení bylo vedeno listinnou formou 
na základě tvrzení, úvah a domněnek příslušných orgánů.  
Nejvyšší správní soud nedospěl ani k závěru o porušení zásady ne bis in idem. Stěžovatel nijak konkrétně 
neuvedl, že by byl za stejné jednání již dříve sankcionován. Z obsahu správního spisu taktéž nevyplývá, že 
by byl dříve za stejné jednání postižen. Z jednotlivých skutkových podstat deliktů je zřejmé, že každá z nich 
dopadá na jinou povinnost stěžovatele. V rámci prvního deliktu je stěžovatel sankcionován za formální 
pochybení při vedení evidence. V rámci druhého deliktu je sankcionován za chybné zařazování odpadů do 
jednotlivých kategorií. V případě třetího deliktu je postihován za chybné provozování svých zařízení. 
Jakkoliv se může zdát, že druhý a třetí delikt mohou mít základ ve stejném jednání stěžovatele, tedy 
neprovádění dekontaminace, není tomu tak. Skutečnost, že stěžovatel řádně neprováděl dekontaminaci, 
je jednáním, kterým naplnil skutkovou podstatu třetího deliktu. Jednání, kterým naplnil skutkovou 
podstatu druhého deliktu, tedy chybné zařazování odpadů do jednotlivých kategorií, je důsledkem toho, že 
stěžovatel neprováděl řádně dekontaminaci. Nejedná se tedy o dvojí postižení jednoho a toho samého 
jednání. 
Stěžovatel napadl i výši sankcí, které byly podle jeho názoru uloženy v mnohem vyšší míře a výši, než jak 
jsou stanovovány při skutečném porušení a poškození životního prostředí, a odkázal na rozhodnutí  
o uložení sankcí v jiných věcech. Při posouzení výše sankce by bylo nutno vycházet ze skutkově a právně 
obdobných případů. Jestliže stěžovatel uvádí pouze názvy sankcionovaných subjektů, výši pokuty a typově 
označuje delikt, kterého se tyto subjekty dopustily, jde o zcela nedostatečné údaje pro komparaci s výší 
sankcí u stěžovatele, neboť nelze srovnat skutkové okolnosti daných případů. Výší sankce se zabýval  
i městský soud, který k tomu uvedl, že „pokuty byly uloženy podle ust. § 66 odst. 2, resp. odst. 3 zákona  
o odpadech, kde je stanovena horní hranice ve výši 1 000 000,- Kč, resp. 10 000 000,- Kč, takže zákonná 
mez byla dodržena. Pokud jde o kritéria pro stanovení výše pokut, tak jsou stanovena příkladmo, když 
podle ust. § 67 odst. 2 zákona o odpadech se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, 
popřípadě k míře jeho poškození. 
Z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně je zřejmé, že odůvodnění výše pokut se ČIŽP obsáhle 
věnovala, a to jak s přihlédnutím právě k závažnosti ohrožení životního prostředí, tak z hlediska ohrožení 
dohledu nad nakládáním s nebezpečnými odpady. Soud proto konstatoval, že i při stanovení výše pokut 
postupovaly správní orgány v souladu se zákonem, a žalobcem tvrzená nepřiměřenost výše sankcí nebyla 
nijak blíže konkretizována. Ani tuto námitku proto soud neakceptoval. 
Nejvyšší správní soud k tomu pouze doplňuje, že výše sankcí byla stanovena u samé spodní hranice 
zákonné sazby pokuty. V případě prvního deliktu byla uložena sankce ve výši 5 % zákonné sazby,  
u druhého deliktu 2 % zákonné sazby a u třetího deliktu ve výši 3 % zákonné sazby. S ohledem na 
maximální výše pokut a absolutní výši jednotlivých pokut u stěžovatele ve vztahu k maximální možné výši 
nelze dospět k závěru, že by byly pokuty uloženy ve výši zcela nepřiměřené skutkovým okolnostem. 
Dále se Nejvyšší správní soud zabýval námitkami k jednotlivým správním deliktům. 
Nejprve brojil stěžovatel proti deliktu chybějící evidence odpadů skladem [§ 39 odst. 1 zákona  
o odpadech a 66 odst. 2 písm. a) téhož zákona], který měl spočívat v tom, že stěžovatel nevedl evidenci  
o nakládání s odpady ve stanoveném rozsahu. 
Podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech jsou původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, 
povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za 
každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro 
jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis. 
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Vedení evidence upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají  
s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za 
odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. 
Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje a) datum a číslo zápisu do evidence, 
a b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Podle Přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
(ve vysvětlivkách) se ve sloupci 5 na samostatném řádku mimo jiné uvádí vždy celkové množství jednoho 
druhu odpadu, které bylo převedeno ze skladu z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7. Dále se ve 
sloupci 6 uvádí celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky 
nakládání s odpady, odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 7, a to pro každý působ 
nakládání na zvláštní řádek. 
Podle téže přílohy uvedené vyhlášky se pod kódem C00 eviduje množství odpadu převedené z minulého 
roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku). Pod kódem XR13 se eviduje skladování 
materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného 
skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku. Pod kódem XD15 se eviduje 
skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 
(s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku a pod 
kódem XN5 zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku. 
Z uvedených ustanovení je zcela zřejmé, že zákon o odpadech ve spojení s prováděcím předpisem 
vyžaduje, aby evidence odpadů byla v jednotlivých provozovnách vedena průběžně, tj. aby z evidence byl 
patrný konečný zůstatek ke konci vykazovaného roku (31. prosinci) a zároveň bylo patrné množství 
odpadů vstupující z předcházejícího vykazovaného roku do nového vykazovaného období (tj. množství  
k 1. lednu). 
Z obsahu spisové dokumentace, tedy z evidence předložené stěžovatelem, je patrné, že jeho Hlášení  
o produkci a nakládání s odpady za roky 2006, 2007 a 2008 jak v případě provozovny Ch., tak v případě 
provozovny D., neobsahují ani počáteční stavy, které měly být evidovány pod kódy C00, ani stavy konečné, 
které měly být evidovány variantně pod kódy XR13, XD15 nebo XN5. Zůstatky neobsahují ani Seznamy 
odpadů předložené stěžovatelem pro jednotlivé provozovny. Toto zjištění je zcela objektivní a ničím 
nezpochybnitelné. 
První stíhaný správní delikt je definován v § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, podle kterého 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. 
Definovaná skutková podstata správního deliktu byla v případě stěžovatele naplněna. 
Stěžovatel je právnická osoba podnikající v působnosti zákona o odpadech a jeho evidence nebyla vedena 
způsobem stanoveným v šesté části zákona o odpadech. 
Námitka stěžovatele, že k vedení evidence využíval certifikovaný a předepsaný program, nemůže být 
důvodem pro zrušení kasační stížností napadeného rozsudku. Stěžovatel byl povinen plnit povinnosti, 
které jsou mu uloženy zákonem, případně podzákonným předpisem. Jestliže jím využívaný program mu 
neumožňoval splnit stanovené povinnosti, pak ho neměl využívat a měl postupovat tak, aby jeho 
povinnosti byly splněny. Zákon, ani prováděcí předpis neukládal stěžovateli používat konkrétní počítačový 
program, nelze tedy akceptovat obranu stěžovatele, že určitá funkce není v předmětném programu 
implementována. Správní orgány nebyly povinny akceptovat později doložené součty, neboť povinnost 
evidovat zůstatky měla být splněna v tom kterém roce. Pokud splněna nebyla, nebyla ze strany 
stěžovatele vedena evidence v souladu se zákonem. 
Není ani důvodná ta námitka, že není zákonem konkretizováno, co se rozumí součtem. Stěžovatel byl  
v rámci prvního deliktu sankcionován za to, že nebyla vedena řádně evidence ve stanoveném rozsahu, 
nebyly evidovány odpady skladem (převody z roku na rok). Z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu 
prvního stupně vyplývá, že byl zjištěn z evidence stěžovatel rozdíl ve prospěch přijatých odpadů, který se 
neprojevil převodem odpadů skladem do následujícího roku. Za toto pochybení při vedení evidence byl 
stěžovatel sankcionován. Definice pojmu „součet“ ať už zákonná, nebo obsažená ve správních 
rozhodnutích, je zcela irelevantní, neboť podstata deliktu je v nedostatečné evidenci zůstatků odpadů ke 
konci kalendářního roku, přičemž vyhláška č. 383/2001 Sb. jasně definuje, jaké zůstatky a pod jakým 
kódem mají být evidovány. 
Důvodem pro zrušení rozsudku městského soudu nemůže být ani to, že hlášení stěžovatele byla vždy 
přijímána příslušnými úřady bez jakýchkoliv výtek a pokud bylo jeho jednání „závadné“, měl být ihned 
upozorněn a ne až ex post sankcionován. 



 183

Podle § 67 odst. 1 zákona o odpadech lze řízení o uložení pokuty zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, 
kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode 
dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 
Z obsahu správního spisu je evidentní, že správní orgány řízení o uložení pokuty zahájily v zákonné lhůtě  
a pokuta byla uložena taktéž za období, za které mohla být uložena. Postup správních orgánů nebyl 
nezákonný. Vhodnost postupu správních orgánů, které mohly upozornit stěžovatele na porušení zákona 
dříve, soud není oprávněn hodnotit. Podstatné je, že zákon o odpadech nestanoví předcházející výtku jako 
podmínku potrestání za správní delikt. 
Dále brojil stěžovatel proti tomu, že by chybně zařazoval odpady vzniklé v zařízení učené k využití odpadů 
Ch. podle jednotlivých druhů a kategorií [§ 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech a 66 odst. 3 písm. a) 
zákona o odpadech]. 
Podstatou druhého trestaného deliktu bylo to, že stěžovatel nezařadil odpady vzniklé v zařízení Ch. podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Dle správního orgánu prvního stupně docházelo v případě provozu zařízení 
Ch. k chybnému zařazování odpadů vzniklých provozem biodegradační plochy v kategorii „N“  
a k chybnému zařazení části odpadu do kategorie „O“. Žalovaný chybné zařazování odpadu v kategorii „N“ 
přehodnotil jako formální a nikterak závažný nedostatek, nicméně nadále považoval za závažné 
pochybení zařazení části odpadu, který vznikl v zařízení Ch. ve sledovaných letech do kategorie „O“. 
Z obsahu správního spisu, a to z listin předložených samotným stěžovatelem, vyplývá, že na konci roku 
2006 vzniklo v zařízení Ch. 1 292,75 tun odpadu v kategorii „O“, kód 170504 – Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 170503, který byl následně převzat buď na skládku B. (682,75 tun) nebo do 
zařízení D. (610 tun). Z Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 vyplývá, že tento odpad 
nebyl převzat od třetího subjektu, musí se tedy jednat o odpad vzniklý z produkce stěžovatele. V roce 
2007 vzniklo v zařízení Ch. 2 792 tun odpadu v kategorii „O“, kód 170504 – Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 170503, který byl následně převzat do zařízení D. (2 792 tun). Z Hlášení o produkci a 
nakládání s odpady za rok 2007 vyplývá, že tento odpad nebyl převzat od třetího subjektu, musí se tedy 
jednat o odpad vzniklý z produkce stěžovatele. V roce 2008 vzniklo v zařízení Ch. 1.064,1 tun odpadu  
v kategorii „N“, kód 170503 – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, který byl následně převzat 
do zařízení D. (1 064,1 tun). Z Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 vyplývá, že tento 
odpad nebyl převzat od třetího subjektu, musí se tedy jednat o odpad vzniklý z produkce stěžovatele. 
Podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech je původce odpadů povinen odpady zařazovat podle druhů 
a kategorií podle § 5 a § 6 zákona o odpadech. Podle § 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech uloží 
inspekce pokutu do výše 10 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, 
která nezařadí odpad podle Katalogu odpadů. 
Jakým způsobem evidoval stěžovatel shora uvedené odpady, vyplývá z jeho evidence naprosto jasně. 
Zůstává však otázkou, jak vznikl odpad zařazený do kategorie „O“ (resp. kategorie „N“ – kód 170503,  
v roce 2008). Na tuto otázku neposkytl stěžovatel v průběhu správního řízení ani řízení před soudem 
jakoukoliv uspokojivou odpověď. 
Pokud stěžovatel namítal, že delikt nebyl prokázán žádným přímým důkazním prostředkem, tak tato 
námitka není důvodná. Z evidence stěžovatele vyplynul stav, který vyvolal důvodné pochybnosti správních 
orgánů o správnosti vedené evidence, když navíc tyto domněnky byly podpořeny i vyjádřeními pana P. 
(společníka stěžovatele) do protokolu o průběhu kontroly ze dne 2. 4. 2009. Stěžovatel nijak nevyvrátil 
zjištění správních orgánů. Je sice pravdou, že žalovaný ve svém rozhodnutí nevychází z žádných přímých 
důkazů (např. z laboratorních výsledků testovaných vzorků), čemuž se ani s ohledem na dobu, kdy 
probíhala kontrola (po jednom až třech letech) v zařízeních stěžovatele, nelze divit, ale zároveň zcela 
logicky interpretuje zjištěné skutečnosti a stěžovatel nijak konkrétně tuto jeho interpretaci zjištěného 
skutkového stavu nevyvrací. Stěžovatel nijak nevyvrátil závěry z protokolu o průběhu kontroly.  
Zároveň stěžovatel nijak nedoložil, jakým způsobem vznikl v roce 2006 odpad v množství 1 292,75 tun 
odpadu v kategorii „O“, kód 170504, v roce 2007 odpad v množství 2 792 tun odpadu v kategorii „O“, kód 
170504, a v roce 2008 odpad v množství 1 064,1 tun odpadu v kategorii „N“, kód 170503. S výjimkou 
záznamů za rok 2005 nepředložil stěžovatel žádné listinné důkazy o probíhající dekontaminaci nebo 
biodegradaci, tedy ani provozní deník ani protokoly o odběru vzorků. Naopak záznamy z roku 2005 
vypovídají jednak o tom, že proces dekontaminace probíhal na dekontaminační ploše D., a jednak o tom, 
že se jednalo o proces kontinuální, složený z několika kroků a završený testováním. Žádné podobné 
listinné důkazní prostředky v případě sporných odpadů z roku 2006, 2007 a 2008 nejsou součástí ani 
správního spisu ani soudního spisu přesto, že by mohly vyvrátit domněnky správních orgánů, že se  
v případě sporných opadů jednalo o nesprávné zařazení. 
S ohledem na uvedené neshledal Nejvyšší správní soud kasační námitky ve vztahu ke druhému 
sankcionovanému deliktu jako důvodné. 
Lze souhlasit se stěžovatelem, že je sankcionován za nesprávné vedení evidence a správní orgány přitom 
vycházely právě z jeho evidence, nicméně formálně správně vedená evidence neznamená, že v ní 
zanesené údaje odpovídají skutečnému stavu věci. V této souvislosti Nejvyšší správní soud zdůrazňuje 
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vyjádření pana P. do protokolu o průběhu kontroly ze dne 2. 4. 2009, ve kterém je zachyceno, že 
předávání odpadu z jednoho pracoviště na druhé pod chybnými kódy bylo administrativním pochybením 
stěžovatele a že se tak dělo pravidelně. Tuto část protokolu v žádném ze svých podání stěžovatel 
nerozporoval a přitom právě za chybné zařazování odpadů předávaných z jednoho pracoviště na druhé byl 
v rámci druhého deliktu postižen. Jestliže je podstatou deliktu zjištěný rozpor mezi evidencí stěžovatele, 
tedy formálně deklarovaným stavem, a skutečným stavem, tak nemohly správní orgány vycházet z ničeho 
jiného, než z evidence stěžovatele, který měl vyvrátit případné pochybnosti vyplývající z této evidence. 
Dále stěžovatel in concreto namítal, že správní orgány neprokázaly příčinnou souvislost vyskladnění 
materiálu a v době probíhajícího řízení byly odpady stále na ploše a k přesunu nedošlo. Tato námitka 
částečně není srozumitelná a částečně není důvodná. Nesrozumitelnost námitky spočívá v tom, že 
stěžovatel vůbec netvrdí mezi čím a vyskladněním odpadů nebyla prokázána příčinná souvislost.  
V případě odpadů, které se měly nacházet na dekontaminační ploše, se buď jednalo o odpady, které byly 
ponechány na dekontaminační ploše Ch., nebo nemohla být v pořádku evidence stěžovatele a jeho 
vyjádření v průběhu řízení se nezakládala na pravdě. Sám stěžovatel tvrdil, že docházelo k přesunům mezi 
oběma pracovišti (viz např. tabulka v rámci odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí). Přesuny odpadů 
jsou zachyceny i v evidenci stěžovatele. Soud má tedy za to, že k přesunům docházelo, a opětovně je třeba 
zodpovědět otázku, jaké kategorie byly odpady, jež byly přesouvány. Stěžovatel deklaroval určitou 
kategorii, ale vznik odpadů takové kategorie v průběhu řízení nedoložil. 
Stěžovatel v průběhu řízení o všech opravných prostředcích tvrdil, že tvrzení pana P. o tom, že  
v jednotlivých zařízeních neprobíhal proces biodegradace, bylo ze strany správních orgánů zcela chybně 
interpretováno. Nejvyšší správní soud poukazuje na to, že již žalovaný se s tím vypořádal tak, že uvedl, že 
není rozhodné, jakým způsobem probíhal proces biodegradace, s čímž se Nejvyšší správní soud 
ztotožňuje. V případě druhého deliktu je podstatné, jakým způsobem byly zařazovány některé odpady před 
jejich předáním třetí osobě nebo do zařízení D. V této souvislosti stěžovatel obsah protokolu o průběhu 
kontroly ze dne 2. 4. 2009, resp. vyjádření pana P. nezpochybnil a ani samotný pan P. ve svém čestném 
prohlášení tuto část protokolu nezpochybnil. Námitka proto taktéž není důvodná. 
Jestliže stěžovatel namítal, že zařazování odpadů probíhalo podle schváleného provozního řádu zařízení, 
tak provozní řád zařízení D. i provozní řád zařízení Ch. v bodě 1.12.3 uváděl, že po ukončení biodegradace 
bude proveden laboratorní rozbor a na jeho základě bude rozhodnuto o dalším využití materiálu. Stejně 
tak oba provozní řády v bodě 1.12.4 odkazovaly na laboratorní rozbory pro další zařazení matriálu do 
jednotlivých tříd po biodegradaci. Soudu opět nezbývá než konstatovat, že žádné laboratorní rozbory za 
roky 2006, 2007 a 2008 nejsou součástí spisu. Nelze tedy dovodit, na základě čeho byly odpady z roku 
2006 v množství 1 292,75 tun odpadu v kategorii „O“, kód 170504, z roku 2007 v množství 2 792 tun 
odpadu v kategorii „O“, kód 170504, a z roku 2008 v množství 1 064,1 tun odpadu v kategorii „N“, kód 
170503, zařazeny do uvedených kategorií. Jestliže oba provozní řády požadovaly pro zařazení materiálu 
po biodegradaci laboratorní rozbor, jestliže tento rozbor ve spise chybí a jestliže neposkytl stěžovatel 
žádné uspokojivé vysvětlení, kde vznikl uvedený odpad, pak nemohl soud ani tuto námitku shledat jako 
důvodnou. Důvodná není ani námitka, že z tvrzení správního orgánu prvního stupně nelze vyčíst, jaké 
konkrétní odpady měl tento orgán u tvrzené chyby v zařazení na mysli. Správní rozhodnutí je třeba vnímat 
v kontextu prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí, přičemž obě rozhodnutí ve svém spojení jasně 
určují, za jaká pochybení je stěžovatel sankcionován. 
V případě třetího deliktu brojil stěžovatel proti tomu, že by provozoval zařízení Ch. a D., určená k nakládání 
s odpady, v rozporu s jejich provozními řády, tedy neprováděl biologickou degradaci v období let 2006-
2008 [§ 20 písm. c) zákona o odpadech a 66 odst. 3 písm. d) zákona o dopadech)]. 
Podle § 20 písm. c) zákona o odpadech je provozovatel zařízení k odstraňování odpadů povinen 
provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. 
V kasační stížnosti stěžovatel namítal, že biologická dekontaminace nemusí probíhat stále, v některých 
případech je dle stěžovatele efektivnější nejprve deponovat dostatečné množství materiálu a teprve poté 
provádět proces dekontaminace. Zároveň namítl, že kontrola správního orgánu prvního stupně proběhla  
v měsíci dubnu, kdy nebyly vhodné klimatické podmínky pro dekontaminaci. 
Podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech uloží inspekce pokutu do výše 10 000 000 Kč fyzické 
osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která provozuje zařízení k využívání nebo 
odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo 
provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem 
zařízení. 
Nejvyšší správní soud posuzuje zákonnost kasační stížností napadeného rozhodnutí v rozsahu uplatněných 
kasačních námitek. Ani městský soud ani žalovaný nezpochybnili to, že by proces dekontaminace nemohl 
probíhat až poté, co se deponuje určité množství materiálu, tedy akceptovali, že proces dekontaminace 
nemusí probíhat kontinuálně. Nicméně stěžovatel nijak nezpochybňuje závěry městského soudu, že 
dekontaminace neprobíhala v letech 2006 až 2008 vůbec. Argumentace situací v dubnu roku 2009 je  
v této souvislosti naprosto lichá. Stěžovatel nedoložil ani v průběhu správního řízení ani v řízení před 
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soudem žádné důkazní prostředky (např. provozní deník ani protokoly o odběru vzorků z let 2006 až 
2008, nákup materiálu nutného pro proces dekontaminace, svědecké výpovědi apod.), které by 
prokázaly, že v letech 2006 až 2008 probíhal v jeho zařízeních, byť nárazově, proces dekontaminace, 
resp. biodegradace. Z uvedeného důvodu nemůže být kasační námitka důvodná. 
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HH..  PPoossuuzzoovváánníí  vvlliivvůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  
 

16 

 
I. Rozhodnutí o zrušení stanoviska EIA v přezkumném řízení 
II. Stanovisko EIA jako úkon podle správního řádu 
III. Stanovisko EIA vyloučené ze soudního přezkumu   
 
k ustanovení § 156 odst. 2, § 98 a § 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů  
a k ustanovení § 10 odst. 3 a § 23 odst. 14 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění v rozhodné době 
 

 
I. Rozhodnutí vydané v přezkumném řízení je považováno za rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 
odst. 1 s. ř. s. a podléhá soudnímu přezkumu i tehdy, je-li předmětem přezkumného řízení 
rozhodnutí, které samo nenaplňuje znaky rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s. ř. s.  
I rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení, které ruší úkon vydaný podle části čtvrté správního 
řádu, jak vyplývá z dosavadní judikatury, jsou přezkoumatelné soudem. 
 
II. Zatímco tedy stanovisko EIA není samostatně přezkoumatelné ve správním soudnictví, 
rozhodnutí o jeho zrušení vydané v přezkumném řízení přezkoumatelné je, protože má vliv na 
právní sféru toho, kdo měl na vydání přezkoumávaného stanoviska EIA zájem nebo dal k jeho 
vydání podnět. Tento závěr je nutné aplikovat i na rozhodnutí vydané v přezkumném řízení ve 
vztahu ke stanovisku EIA, které je rovněž podřaditelné pod kategorii úkonů podle části čtvrté 
správního řádu. 
 
III. Rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení tedy nelze vyloučit ze soudního přezkumu na 
základě úvahy, že se jedná materiálně o vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu 
podle části čtvrté správního řádu. Městský soud proto pochybil, když odmítl žalobu  
s odůvodněním, že stěžovatel brojil proti rozhodnutí, které je ze soudního přezkumu vyloučeno. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2015, čj. 7 As 16/2015 - 76) 
 (Dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Městský soud v Praze usnesením ze dne ze dne 9. 1. 2015, č. j. 10 A 204/2014 – 46, odmítl žalobu, 
kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 
23. 10. 2014, č. j. 4751/M/14; 67609/ENV/14, jímž byl zamítnut jeho rozklad a potvrzeno usnesení 
Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) ze dne 13. 6. 2014, č. j. 42412/ENV/14. Tímto 
usnesením ministerstvo podle ust. § 156 odst. 2, § 98 a § 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zrušilo své stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí ze dne 29. 10. 2013, č. j. 71411/ENV/13, 76786/ENV/13, ve věci 
záměru „L. V.“ (dále jen „stanovisko EIA“). V odůvodnění usnesení městský soud uvedl, že stěžovatel se 
domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je ze soudního přezkumu vyloučeno. V této souvislosti poukázal 
na právní názor vyslovený v rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, 
č. j. 2 As 75/2009 - 113, podle kterého závazné stanovisko samo o sobě nemůže představovat žádný 
zásah do právní sféry osoby, k jejíž žádosti bylo vydáno, neboť k tomu může dojít teprve vydáním 
rozhodnutí, které bude na základě takového závazného stanoviska vydáno. Městský soud dále uvedl, že 
stanovisko vydané podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o posuzování vlivů“), je pouze jedním z typů závazných stanovisek podle ust. § 149 správního řádu. Právní 
závěry vyslovené v citovaném rozsudku rozšířeného senátu jsou použitelné i pro projednávanou věc, neboť 
nedochází-li vydáním závazného stanoviska k zásahu do práv a povinností stěžovatele, nemůže dojít 
k zásahu do jeho práv ani vydáním rozhodnutí, kterým je takové stanovisko zrušeno, ani rozhodnutím, 
kterým bylo rozhodováno o rozkladu proti takovému zrušujícímu rozhodnutí. V daném případě se tedy 
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stěžovatel domáhal přezkoumání úkonu správního orgánu, jimž se nezakládají, nemění, neruší ani 
závazně neurčují jeho práva nebo povinnosti, tedy úkonu, který není rozhodnutím. Na podporu tohoto 
závěru městský soud odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2013, č. j. 6 As 
64/2012 - 21.  
Proti tomuto usnesení podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 
odst. 1 písm. a), d) a e) s. ř. s. V kasační stížnosti namítal, že městský soud nesprávně posoudil právní 
povahu stanoviska EIA. Toto stanovisko není jedním z typů závazného stanoviska podle ust. § 149 
správního řádu, ale je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. To vyplývá  
z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, např. z rozsudků ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 
39/2006 – 55, a ze dne 24. 10. 2013, č. j. 2 As 40/2013 - 32. Výše uvedené vyplývá i z ust. § 10 odst. 3 
zákona o posuzování vlivů. Dále v ust. § 23 odst. 14 citovaného zákona se výslovně uvádí, že „Na řízení 
podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Zákon o posuzování 
vlivů upravuje problematiku posuzování vlivu na životní prostředí komplexně, a správní řád se proto na 
vydávání stanovisek EIA nepoužije. Z tohoto důvodu nemůže mít stanovisko EIA povahu závazného 
stanoviska podle správního řádu. Zásadním rozdílem mezi závaznými stanovisky podle ust. § 149 
správního řádu a stanoviskem EIA je, že stanovisko EIA není závazné pro rozhodování v územním řízení  
[§ 91 odst. 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“)]. Příslušný stavební úřad rozhodující v územním řízení se může od 
stanoviska EIA odchýlit. Již jen samotné nesprávné posouzení povahy stanoviska EIA by mělo vést ke 
zrušení napadeného usnesení, neboť toto nesprávné právní posouzení mělo za následek nesprávné 
pochopení dopadů zrušení stanoviska EIA na zkrácení práv stěžovatele. Dále stěžovatel namítal, že 
městský soud nesprávně posoudil soudní přezkoumatelnost usnesení ministerstva a rozhodnutí  
o rozkladu. Stejně tak nesprávně aplikoval rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze 
dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009 - 113, který vycházel z povahy závazných stanovisek. Nejvyšší správní 
soud v daném případě konstatoval, že závazná stanoviska nejsou samostatně přezkoumatelná, a to mimo 
jiné z důvodu, že jsou přezkoumatelná v příslušném správním řízení týkajícím se konečného rozhodnutí 
(např. územního rozhodnutí). Na tento závěr navázaly rozsudky ze dne 10. 10. 2013, č. j. 4 As 72/2013 – 
42 a ze dne 23. 5. 2014, č. j. 4 As 42/2014 - 69, v nichž Nejvyšší správní soud shledal, že se jedná  
o odlišnou situaci v případě, že je závazné stanovisko zrušeno nebo změněno na nesouhlasné. Rozhodnutí 
vydané v přezkumném řízení o zrušení nebo změně závazného stanoviska na stanovisko nesouhlasné již 
totiž nemůže z povahy věci být podkladem pro konečné rozhodnutí. Proto musí být přezkoumatelné 
samostatně. Jinak by dotčená osoba neměla možnost se vůči němu soudně bránit. Zrušené závazné 
stanovisko totiž není podkladem pro konečné rozhodnutí a dotčená osoba tudíž nemá možnost se mu 
bránit prostřednictvím žaloby proti konečnému rozhodnutí. Z citované judikatury Nejvyššího správního 
soudu vyplývá, že i kdyby bylo stanovisko EIA závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 správního řádu, 
bylo by usnesení ministerstva i rozhodnutí ministra o rozkladu vydané v přezkumném řízení samostatně 
soudně přezkoumatelné podle ust. § 65 a násl. s. ř. s. Městský soud v napadeném usnesení správně na 
výše citovanou judikaturu odkázal, ale nesprávně ji na případ stěžovatele aplikoval. Důvodem byla 
skutečnost, že nesprávně posoudil povahu stanoviska EIA a také věcnou podstatu citované judikatury. 
Stanovisko EIA je přezkoumatelné v rámci žaloby proti navazujícímu rozhodnutí, což výslovně uvádí ust.  
§ 23 odst. 10 zákona o posuzování vlivů. Jedná se tedy o stejný mechanismus soudní přezkoumatelnosti 
jako v případě závazných stanovisek podle ust. § 149 správního řádu. Proto také stěžovatel odkazoval na 
judikaturu Nejvyššího správního soudu týkající se závazných stanovisek, z níž jednoznačně vyplývá, že 
stanovisko EIA nemá povahu rozhodnutí, ani zásahu, pokynu nebo donucení ve smyslu ust. § 82 s. ř. s. 
Stanovisko podle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů tudíž není samostatně přezkoumatelné ve správním 
soudnictví. Z tohoto důvodu nemůže být stanovisko EIA považováno ani za „vyjádření, osvědčení nebo 
sdělení“ podle ust. § 154 správního řádu. Právní úprava v zákoně o posuzování vlivů je vůči správnímu 
řádu, včetně jeho části čtvrté, speciální a subsidiární aplikace správního řádu je výslovně vyloučena. Proto 
se nemůže část čtvrtá správního řádu, včetně ust. § 156, na přezkum stanoviska EIA vztahovat. O jinou 
situaci se však jedná v případě, je-li stanovisko EIA zrušeno v (nezákonně vedeném) přezkumném řízení. 
Jak vyplývá z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, osoba dotčená rozhodnutím vydaným 
v přezkumném řízení musí mít právo na soudní ochranu proti takovému rozhodnutí. To platí tím spíše  
v případě, kdy je přezkumné řízení vedeno nestandardně a usnesení ministerstva a rozhodnutí ministra  
o rozkladu jsou politicky motivována. Nadto byla tato rozhodnutí vydána v situaci, kdy ministerstvo ani 
ministr neměli zákonnou pravomoc k vedení přezkumného řízení a vydání předmětných rozhodnutí. 
Pokud by nebylo usnesení ministerstva a rozhodnutí ministra o rozkladu samostatně soudně 
přezkoumatelné, neměl by stěžovatel možnost dosáhnout soudní ochrany, jelikož žádné další navazující 
rozhodnutí by již nebylo vydáno. To je právě rozdíl mezi situací, kdy osoby dotčené vydaným souhlasným 
stanoviskem EIA právo na soudní přezkoumatelnost mají, byť společně s vydaným územním rozhodnutím. 
Stěžovatel by tuto možnost neměl, ačkoliv se jedná o rozhodnutí nicotná (nezákonná) a ačkoliv je jimi 
zásadně zasaženo do jeho práv. Městský soud odmítl stěžovateli přístup k soudu, přestože stěžovatel 
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podrobně odůvodnil nicotnost (nezákonnost) usnesení ministerstva a rozhodnutí ministra o rozkladu. 
Stěžovatel podrobně odůvodnil, jak se zrušení stanoviska EIA negativně projevilo v jeho právní sféře a jak 
mu způsobilo újmu, tj. zasáhlo do jeho práv. Dopady nezákonného zrušení stanoviska EIA do právní sféry 
stěžovatele jsou zásadní, a to v několika ohledech. Stěžovatel oznámil zahájení procesu posuzování vlivu 
na životní prostředí záměru „L. V.“ dne 27. 2. 2009 a k vydání stanoviska EIA došlo po více než čtyřletém 
procesu. Stěžovatelovy přímé náklady na proces posouzení EIA přesáhly k datu podání kasační stížnosti 
10 mil. Kč. Stanovisko EIA bylo zveřejněno dne 30. 10. 2013 s tím, že v souladu s ust. § 10 zákona 
posuzování vlivů platí 5 let od tohoto data. Zrušení stanoviska EIA osm měsíců po jeho vydání představuje 
zásadní zásah do práv stěžovatele nabytých v dobré víře a jeho legitimních očekávání o správnosti 
postupu státních orgánů v rámci procesu EIA. Usnesením ministerstva o zrušení stanoviska EIA (první a 
dosud jediným rozhodnutím tohoto druhu) se věc vrátila do procesu posuzování EIA. Ministerstvo vyzvalo 
zpracovatele posudku k odstranění údajných vad posudku. Zákon o posuzování vlivů však s variantou 
opětovného pokračování již skončeného procesu EIA nepočítá. V ust. § 9 citovaného zákona je sice 
uvedeno právo ministerstva vrátit posudek zpracovateli k dopracování, ale pouze ve lhůtě 10 dnů od jeho 
předložení zpracovatelem. V případě stěžovatele ministerstvo posudek jako dostatečný akceptovalo,  
v uvedené lhůtě jej zpracovateli nevrátilo a vydalo stanovisko EIA. Tím se podle ministerstva proces 
posuzování EIA vrátil do fáze posuzování záměru, ačkoli zákon o posuzování vlivů tento následný postup 
posuzování záměru vůbec neupravuje. V důsledku zrušení stanoviska EIA nemá stěžovatel možnost 
pokračovat v již zahájeném územním řízení. Přitom na přípravu příslušné dokumentace a podkladů 
nezbytných pro získání územního rozhodnutí již vynaložil částku ve výši cca 4,4 mil Kč. Na získání nového 
stanoviska EIA by musel vynaložit v zásadě podobnou částku jako na získání zrušeného stanoviska EIA. 
Stěžovateli navíc vzniká neúměrnou délkou procesu EIA, jakož i navazujících řízení (územní řízení je  
s ohledem na zrušení stanoviska EIA přerušeno) značná újma. Stěžovatel vynaložil značné prostředky také 
na přímých investicích do pozemků a budov a zmařením záměru z důvodu zrušení stanoviska EIA by byly 
zmařeny i tyto investice. Musel by ukončit pracovní poměr se zaměstnanci a zbytečně by vynaložil i další 
náklady. Stěžovatel přitom tyto náklady vynaložil v souladu se svými legitimními očekáváními ve 
správnosti stanoviska EIA a tomu také přizpůsobil svůj obchodní plán, financování projektu a především 
vybudování a udržení dostatečně kvalifikovaného týmu zaměstnanců za účelem vybudování a bezpečného 
provozování „L. V.“. Nicotným (nezákonným) zrušením stanoviska EIA proto došlo k zásahu do jeho právní 
sféry a do jeho veřejného subjektivního práva na podnikání a nakládání se svým majetkem. Podle 
stěžovatele se městský soud měl zabývat otázkou zjevné nicotnosti usnesení ministerstva i rozhodnutí 
ministra o rozkladu, a to i bez návrhu. Důvody pro nicotnost přitom stěžovatel jasně formuloval v rozkladu 
proti usnesení ministerstva i v žalobě. Závěrem kasační stížnosti stěžovatel požádal, aby Nejvyšší správní 
soud, s ohledem na rychlost a hospodárnost soudního řízení, v odůvodnění svého rozhodnutí jako obiter 
dictum posoudil otázku nicotnosti (nezákonnosti) napadeného správního rozhodnutí. V doplnění kasační 
stížnosti pak poukázal na dopis zpracovatele posudku RNDr. V. L. ze dne 28. 1. 2015, kterým tento 
reagoval na vrácení posudku ministerstva k dopracování. V této souvislosti stěžovatel uvedl, že ze 
skutečností uvedených v tomto dopise je zřejmá nezákonnost postupu ministerstva a věcná nesprávnost 
důvodů, jež jej vedly ke zrušení stanoviska EIA. S ohledem na výše uvedené skutečnosti stěžovatel navrhl, 
aby Nejvyšší správní soud zrušil usnesení městského soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.  
Ministerstvo ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedlo, že se ztotožňuje s odůvodněním napadeného 
usnesení městského soudu, které v souladu s judikaturou vylučuje ze soudního přezkumu jak závazná 
stanoviska či jiné úkony správního orgánu, tak rozhodnutí, která tato stanoviska nebo úkony ruší  
v přezkumném řízení. Ministerstvo vyjádřilo souhlas se stěžovatelem, že stanovisko EIA je odborným 
podkladem pro vydání následného rozhodnutí, ale poukázalo na odlišný právní význam stanoviska EIA pro 
toto řízení. Z ust. § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů vyplývá, že bez stanoviska EIA nelze vydat 
rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani v jiném řízení nebo v jiném 
postupu podle zvláštních právních předpisů. Ministerstvo proto odmítlo jako nesprávný názor stěžovatele, 
že stanovisko EIA je pouze odborným podkladem pro navazující řízení a zdůraznilo, že bez stanoviska EIA 
nemůže stavební úřad vydat navazující (územní) rozhodnutí. Zrušení stanoviska EIA by tak ve svých 
důsledcích mělo vést k zamítnutí žádosti stěžovatele o vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním 
úřadem, proti kterému se může stěžovatel domáhat práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod. V rámci soudního přezkumu rozhodnutí stavebního úřadu tak může být 
přezkoumáno i rozhodnutí o zrušení stanoviska EIA. Ministerstvo proto odmítlo názor stěžovatele, že 
usnesení městského soudu znamená ve svých důsledcích odepření práva stěžovatele na soudní ochranu. 
Městským soudem citovaná judikatura Nejvyššího správního soudu a z ní učiněné závěry jsou proto v dané 
věci zcela relevantní. Stanovisko EIA je soudně přezkoumatelné v rámci přezkoumání navazujícího 
rozhodnutí podle ust. § 23 odst. 10 zákona o posuzování vlivů. Není tedy žádný důvod připustit 
samostatnou soudní přezkoumatelnost usnesení ministerstva a rozhodnutí ministra o rozkladu, kterými 
bylo zrušeno stanovisko EIA, pokud nelze samostatně přezkoumat ani toto stanovisko EIA. Ministerstvo 
také vyjádřilo nesouhlas s názorem stěžovatele, že nemůže pokračovat v územním řízení. V důsledku 
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nedoložení stanoviska EIA stěžovatelem podle ust. § 10 o dst. 4 zákona o posuzování vlivů bude jeho 
žádost o vydání navazujícího rozhodnutí zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí může stěžovatel podat žalobu 
a v řízení o této žalobě bude také přezkoumáno zrušení stanoviska EIA ministerstvem. Ministerstvo proto 
uzavřelo, že stěžovatelem uvedené finanční prostředky by musel vynaložit stejně, ať už by bylo vydáno 
stanovisko EIA souhlasné nebo nesouhlasné. Jeho zrušení po osmi měsících od jeho vydání nemohlo 
samo o sobě způsobit žádné větší ekonomické náklady pro realizaci záměru, jak tvrdí stěžovatel. 
Ministerstvo dále zdůraznilo, že stanovisko EIA samo o sobě neopravňuje stěžovatele k realizaci záměru, 
neboť je pouze odborným podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Pokud stěžovatel již 
vynaložil určitou finanční částku předpokládaje, že jeho záměr bude realizován, aniž by k jeho realizaci 
měl patřičná povolení, jedná se o riziko, které nese každý investor při přípravě jakéhokoli záměru. 
Otázkou nicotnosti usnesení ministerstva se ministr zabýval v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu.  
V důsledku nabytí účinnosti správního řádu (od 1. 1. 2006) se nepřímo novelizoval zákon o posuzování 
vlivů. Z ust. § 180 odst. 2 správního řádu vyplývá, že na postup ministerstva podle zákona o posuzování 
vlivů se vztahuje část čtvrtá správního řádu, pokud jiný postup neupravuje zákon o posuzování vlivů. Tento 
zákon žádný takový postup neupravuje, a proto přísluší postupovat podle části čtvrté správního řádu, tj. 
podle ust. § 156 odst. 2 správního řádu. Ministerstvo odmítlo názor stěžovatele, že nemá zákonem 
svěřenou pravomoc zrušit nezákonné nebo věcně nesprávné stanovisko EIA a že je možné ho pouze 
přezkoumat v rámci případného soudního přezkumu navazujícího rozhodnutí, pro které bylo stanovisko 
EIA podkladem. Akceptace tohoto názoru by znamenala, že i když je ministerstvo ústředním správním 
úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování 
vlivů na životní prostředí a zajišťuje posuzování záměrů podle ust. § 21 zákona o posuzování vlivů, je 
pouze v roli pasivního přihlížeče případných nesprávných aplikací zákona a musí vyčkat na případnou 
procesní aktivitu ostatních účastníků řízení a doufat, že v soudním přezkumu navazujícího rozhodnutí 
bude také zrušeno vadné stanovisko EIA. Přezkum a zrušení stanoviska EIA podle ust. § 156 odst. 2 
správního řádu je procesně hospodárnější, než kdyby bylo napadeno až v navazujících řízeních podle 
stavebního zákona nebo v rámci soudního přezkumu rozhodnutí vydaných v těchto řízeních. S ohledem na 
zásadu materiální pravdy při zjištění nezákonnosti jím vydaného správního aktu je ministerstvo povinno 
tento nedostatek co nejdříve napravit a správní akt zrušit, a to za pomoci prostředků, které do jeho 
pravomoci svěřuje správní řád, a to v důsledku absence výslovné právní úpravy podle zákona o posuzování 
vlivů. V daném případě tedy postupem podle ust. § 156 odst. 2 správního řádu. Postup ministerstva nebyl 
v žádném případě účelový. Je pochopitelné, že i u jiných (obdobných) záměrů se mohly objevit podobné 
námitky a připomínky, které byly projednávány v rámci procesu EIA k záměru „L. V.“. Takovým záměrem 
je bezpochyby i stěžovatelem uváděný záměr „Paralelní dráha RWY 06R/24L, letiště P.“. Podle 
ministerstva se nejednalo o identickou situaci, jak nesprávně tvrdí stěžovatel. Jednotlivé záměry je třeba 
vždy posuzovat individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu. Podle 
ministerstva ust. § 23 odst. 14 zákona o posuzování vlivů vylučuje aplikaci správního řádu na řízení podle 
tohoto zákona. To však neznamená, že je správní řád vyloučen zcela. Pokud zvláštní zákon stanoví, že se 
správní řád nepoužije, vylučuje tím pouze jeho část druhou a třetí, přičemž v daném případě vylučuje 
aplikaci těchto ustanovení pouze na postupy předvídané zákonem o posuzování vlivů, tedy na zjišťovací 
řízení, proces EIA a další úkony související s výkonem působnosti v oblasti posuzování vlivů na životní 
prostředí, které jsou v zákoně o posuzování vlivů výslovně upraveny komplexně. Pokud by se neměla část 
čtvrtá správního řádu na akty vydávané podle zákona o posuzování vlivů vztahovat, byla by tím zcela 
vyloučena možnost nápravy vadných aktů vydaných správními orgány. Ministerstvo připustilo, že soudní 
přezkum stanoviska EIA je možný spolu s navazujícím rozhodnutím, ale tato skutečnost nebrání 
přezkoumat stanovisko EIA postupem podle ust. § 156 odst. 2 správního řádu. Ministerstvo, které má 
pravomoc stanovisko EIA vydat, má také pravomoc vydané stanovisko EIA přezkoumat a opravit.  
V případě, že shledá rozpor s právními předpisy, má také pravomoc ho zrušit. Protože přezkum stanoviska 
EIA není výslovně upraven v zákoně o posuzování vlivů, je nezbytné postupovat podle správního řádu. Ze 
skutečnosti, že zpracovatel odmítl doplnit posudek podle požadavku ministerstva, nelze dovozovat závěry, 
které činí stěžovatel. Předmětem soudního řízení je zrušení stanoviska EIA pro jeho nezákonnost, nikoli 
následný postup ministerstva. Stanovisko EIA bylo zrušeno z důvodu ekonomie a hospodárnosti řízení, a 
především k ochraně zájmů stěžovatele. V případě zahájení nového procesu EIA (předložení oznámení, 
zpracování dokumentace atd.) by stěžovateli zřejmě vznikly další náklady a časová prodleva. Proto byl 
proces EIA vrácen do stadia, kde lze nezákonnost, pro kterou bylo stanovisko EIA zrušeno, napravit. 
Stěžovatel se odvolává na dopis zpracovatele posudku, který však vyjadřuje pouze jeho názory. Co se týká 
lhůt stanovených v zákoně o posuzování vlivů, jedná se o lhůty pořádkové, které nezohledňují případné 
rozdíly mezi jednotlivými záměry. V případě složitých záměrů se v praxi nelze vyhnout překročení 
stanovených lhůt. Zvolený postup ministerstva je v souladu se zákonem a jeho cílem je náprava 
nezákonnosti, ke které došlo vydáním stanoviska EIA. Ministerstvo se nebrání povolení záměru v případě, 
že bude prokázáno, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou akceptovatelné. Nicméně způsob, 
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jakým bylo vydáno stanovisko EIA, nebyl v souladu se zákonem, a proto bylo nutné jej zrušit. S ohledem 
na uvedené důvody ministerstvo navrhlo, aby kasační stížnost byla zamítnuta.  
Stěžovatel v replice uvedl, že ministerstvo ve vyjádření neuvedlo žádné zásadní nové skutečnosti, když 
především shrnulo dosavadní postup řízení a obhajovalo jím zvolený, nezákonný postup. Stěžovatel dále 
obsáhle polemizoval s argumenty ministerstva s tím, že setrval na svém návrhu na zrušení napadeného 
usnesení městského soudu.  
 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v souladu s ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán 
rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a přitom neshledal vady uvedené 
v odstavci 4, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.  
Vzhledem k tomu, že napadeným usnesením městského soudu byla žaloba odmítnuta, mohl Nejvyšší 
správní soud toto rozhodnutí přezkoumat pouze z hlediska jeho zákonnosti ve smyslu ust. § 103 odst. 1 
písm. e) s. ř. s. a nemohl se zabývat zákonností či věcnou správností napadeného správního rozhodnutí, 
kterým byl zamítnut rozklad stěžovatele a potvrzeno usnesení ministerstva. 
Ke stížním námitkám týkajícím se věci samé, tedy toho, zda napadené správní rozhodnutí je zákonné či 
nikoli, se Nejvyšší správní soud nemohl vyjádřit ani obiter dictum, jak požadoval stěžovatel. V řízení  
o kasační stížnosti přezkoumává Nejvyšší správní soud pravomocné rozhodnutí krajského soudu 
(Městského soudu v Praze). Může proto pouze posuzovat, zda toto rozhodnutí je v souladu se zákonem. 
Rozsah přezkumu rozhodnutí krajského soudu je vymezen povahou a obsahem přezkoumávaného 
rozhodnutí. Jedná-li se o usnesení, kterým byla žaloba odmítnuta z důvodu, že není splněna procesní 
podmínka její věcné projednatelnosti, aniž by se krajský soud zabýval meritem věci, tedy věcným 
obsahem žaloby, je na Nejvyšším správním soudu, aby v rámci důvodů kasační stížnosti, resp. mimo jejich 
rámec ve smyslu ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s. přezkoumal takové usnesení z hlediska, zda byl procesní 
postup krajského soudu v souladu se zákonem. Pokud by se Nejvyšší správní soud zabýval meritem věci, 
znamenalo by to překročení pravomocí, jež mu podle s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti náleží.  
Povahou stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí podle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů se 
zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 24. 10. 2013, č. j. 2 As 40/2013 - 32, ve kterém dospěl  
k závěru, že: „Toto stanovisko není dle své povahy závazným stanoviskem dle nového správního řádu, ale 
jen toliko expertním podkladem pro rozhodnutí příslušného úřadu.“ Proto tedy závěr městského soudu, že 
„stanovisko vydané podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů je pouze jedním z typů závazných stanovisek podle § 149 správního 
řádu.“, není správný. Přesto ale, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2007,  
č. j. 1 As 39/2006 - 55, je princip soudního přezkumu stanovisek EIA v zásadě stejný jako v případě 
závazných stanovisek podle ust. § 149 správního řádu. Nejvyšší správní soud právní závěry k této otázce 
zformuloval do právní věty: „Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle  
§ 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není samostatně přezkoumatelné ve 
správním soudnictví. V souladu s čl. 9 Aarhuské úmluvy a čl. 10a směrnice 85/337/EHS lze toto 
stanovisko přezkoumávat až v rámci konečného rozhodnutí, jehož je stanovisko podkladem.“ Proto lze  
v daném případě judikaturu týkající se přezkumu závazných stanovisek přiměřeně použít.  
V daném případě však není předmětem přezkumu stanovisko EIA, ale rozhodnutím ministerstva o jeho 
zrušení vydané postupem podle ust. § 156 odst. 2, § 98 a § 97 odst. 3 správního řádu.  
Podle ust. § 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.  
Podle ust. § 98 správního řádu 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.  
Podle ust. § 97 odst. 3 správního řádu rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, 
příslušný správní orgán zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo 
správnímu orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného 
správního orgánu.  
K přezkoumatelnosti rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení soudem existuje rozsáhlá judikatura. 
Zásadní význam však má rozsudek ze dne 23. 5. 2014, č. j. 4 As 42/2014 - 69, ve kterém Nejvyšší 
správní soud dospěl k závěru, který vyjádřil v právní větě: „Rozhodnutí, kterým bylo v přezkumném řízení 
podle § 149 odst. 5 správního řádu z roku 2004 zrušeno či změněno závazné stanovisko, není vyloučeno 
ze soudního přezkumu [§ 70 písm. a) soudního řádu správního].“ Ve vztahu k případu stěžovatele jsou 
relevantní také závěry vyslovené rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne  
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28. 8. 2007, č. j. 4 As 31/2006 - 73, publ. pod č. 1513/2008 Sb. NSS. V tomto rozsudku Nejvyšší správní 
soud uvedl, že „lze jen s pochybnostmi tvrdit, že rozhodnutí, jímž bylo v rámci řízení o přezkoumání 
rozhodnutí mimo odvolací řízení podle § 65 odst. 2 správního řádu zrušeno rozhodnutí správního orgánu  
I. stupně a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení, není úkonem správního orgánu, kterým se mění, ruší 
nebo závazně určují práva či povinnosti žalobce ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť takovým rozhodnutím 
může dojít ke zrušení všech práv, jež původní účastník správního řízení v tomto řízení nabyl. (…) 
Rozhodnutí správních orgánů, vydaná podle § 65 odst. 2 (starého) správního řádu, 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, neboť tato rozhodnutí zasahují do existujících 
hmotných práv fyzických nebo právnických osob, nabytých v původním pravomocně skončeném správním 
řízení“. Tento závěr platí i pro rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení podle správního řádu, neboť 
přezkumné řízení v podstatě nahrazuje dřívější institut přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení  
(§ 65 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  
Rozhodnutí, jimiž byla ve zkráceném přezkumném řízení podle správního řádu zrušena nebo změněna 
pravomocná rozhodnutí, podléhají tedy podle judikatury Nejvyššího správního soudu soudnímu přezkumu. 
Rozhodnutí vydané v přezkumném řízení je považováno za rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s. ř. s.  
a podléhá soudnímu přezkumu i tehdy, je-li předmětem přezkumném řízení rozhodnutí, které samo 
nenaplňuje znaky rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. I rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení, 
které ruší úkon vydaný podle části čtvrté správního řádu, jak vyplývá z dosavadní judikatury (srov. 
rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013, č. j. 7 A 86/2011 - 42, č. 2955/2014 Sb. NSS, a 
Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 4. 2013, č. j. 7 As 109/2012 – 23, a ze dne 27. 3. 2014, č. j. 4 Aps 
7/2013 - 25), je přezkoumatelné soudem. Tento závěr je nutné aplikovat i na rozhodnutí vydané  
v přezkumném řízení ve vztahu ke stanovisku EIA, které je rovněž podřaditelné pod kategorii úkonů podle 
části čtvrté správního řádu.  
Pro danou věc je podstatné posouzení povahy rozhodnutí o přezkumu jiných úkonů správního orgánu 
podle části čtvrté správního řádu. Zatímco tyto úkony jsou prováděny zjednodušeným neformálním 
postupem mimo správní řízení, na který se vztahují jen vybraná ustanovení části druhé a třetí správního 
řádu, přezkum těchto úkonů je již formalizovaným řízením. Při nápravě nezákonného úkonu podle části 
čtvrté správního řádu převažuje totiž nad dalším neformálním postupem požadavek zachování právní 
jistoty k ochraně nabytých práv osob, kterých se úkon týká. Tato ochrana se při přezkumu jiného 
správního úkonu podle části čtvrté správního řádu projevuje tím, že rozhodnutí o přezkoumání takového 
úkonu je vydáno ve správním řízení podle části druhé a třetí správního řádu (viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 26. 3. 2014, č. j. 4 Aps 7/2013 – 25).  
Pokud by byl akceptován názor ministerstva, stěžovatel by se nikdy nemohl domoci posouzení, zda 
původní stanovisko EIA, které jeho záměr za splnění vymezených podmínek umožňovalo, bylo zrušeno 
zákonným způsobem. V navazujícím územním řízení by totiž mohl napadnout jen obsah nového 
stanoviska EIA, jež by bylo podkladem pro vydané rozhodnutí, a nikoli rozhodnutí o zrušení původního 
stanoviska EIA. Právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je jedním  
z nejdůležitějších nástrojů ochrany před libovůlí při výkonu veřejné správy a je součástí mechanismu 
vyvažujícího vztah výkonné a soudní moci. Z tohoto důvodu je nutné jakékoli omezení přezkumu aktů 
veřejné správy vykládat restriktivně. Pokud zákon výslovně nevyloučí soudní přezkum aktu veřejné správy 
a dikce zákona nabízí více interpretačních variant, je nutné zvolit tu, která poskytuje největší míru 
ochrany. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 10. 10. 2013, č. j. 4 As 72/2013 - 42, 
„rezignací na soudní přezkum rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení, zejména u ústředních správních 
úřadů, které samy rozhodují o přezkumu svých rozhodnutí, by byla otevřena při rušení pravomocných 
rozhodnutí cesta k libovůli neslučitelné s demokratickým právním státem. Bylo by pouze věcí volné úvahy 
vedoucího ústředního správního orgánu, zda znovu „otevře“ správní řízení pravomocně skončené 
rozhodnutím téhož správního orgánu. Došlo by tak k naprostému popření ochrany práv nabytých v dobré 
víře, legitimního očekávání a právní jistoty u účastníků řízení, které jsou chráněny příslušnými 
ustanoveními správního řádu.“ 
Zatímco tedy stanovisko EIA není samostatně přezkoumatelné ve správním soudnictví, rozhodnutí o jeho 
zrušení vydané v přezkumném řízení přezkoumatelné je, protože má vliv na právní sféru toho, kdo měl na 
vydání přezkoumávaného stanoviska EIA zájem nebo dal k jeho vydání podnět. Rozhodnutí vydaná  
v přezkumném řízení tedy nelze vyloučit ze soudního přezkumu na základě úvahy, že se jedná materiálně 
o vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu podle části čtvrté správního řádu. Městský soud 
proto pochybil, když odmítl žalobu s odůvodněním, že stěžovatel brojil proti rozhodnutí, které je ze 
soudního přezkumu vyloučeno. 
 (…) 
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II..  IInntteeggrroovvaannáá  pprreevveennccee  aa  oommeezzoovváánníí  zznneeččiiššttěěnníí  
 

12 

 
I. Přezkum plnění podmínek integrovaného povolení 
II. Řízení o změně integrovaného povolení 
III. Provozovatel zařízení 
 
k ustanovení § 16, § 18, § 19a odst. 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 čl. 2 odst. 10 a 11, čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/1/ES ze dne 15. ledna 
2008, o integrované prevenci a omezování znečištění 
 
 
I. Nezbytnou podmínkou pro zahájení řízení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. je buď 
ohlášení provozovatele zařízení [§ 16 odst. 1 písm. b) téhož zákona], nebo předchozí přezkum  
(§ 18 téhož zákona). 
 
II. Správní řízení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. se vždy zahajuje ex officio. 
 
III. Institut přezkumu jakožto druhá (alternativní) možnost zahájení správního řízení podle § 19a 
odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. (ve spojení s § 18 téhož zákona) není omezen jen na posouzení, 
jak provozovatel plní závazné podmínky integrovaného povolení, ale jeho předmětem může být 
jakákoli změna skutkového stavu (okolností), ke které došlo v době od vydání integrovaného 
povolení, může-li vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení; to platí i tehdy, 
není-li tato změna přičitatelná chování provozovatele. 
 
IV. Přezkum integrovaného povolení směřuje ke kvalifikovanému zjištění skutkového stavu věci, 
přičemž kontrolovanému subjektu zaručuje účast na kontrolním procesu, včetně možnosti 
uplatňování námitek, které musí být předepsaným způsobem vypořádány. Jeho účelem je tedy 
postavit najisto skutkový stav rozhodný pro úvahu o přijetí případných dalších opatření. 
 
V. Zákon o integrované prevenci skutečně považuje za provozovatele toho, kdo fakticky zařízení 
provozuje [viz například § 2 písm. i) či § 16 odst. 2], to však rozhodně neznamená, že tento 
faktický stav má být akceptován (a aprobován) při vědomí faktu, že se tento stav neopírá  
o odpovídající soukromoprávní titul a současně vlastník využívaných zdrojů vody a souvisejícího 
technického zařízení s tímto dalším využíváním nesouhlasí. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. října 2015, č.j. 3 As 70/2014-52) 
 (Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 3. 2012, č. j. 108/520/12, 11210/ENV/12, bylo podle § 90 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítnuto 
odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „krajský úřad“) o změně č. 2 
integrovaného povolení ze dne 21. 12. 2011, č. j. ŽP/6260/11, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. 
Naposledy uvedeným rozhodnutím krajského úřadu bylo podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o 
integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů, ve znění platném pro 
projednávanou věc (dále jen „zákon o integrované prevenci“), změněno rozhodnutí téhož úřadu ze dne  
14. 3. 2008, č. j. ŽP/3608/08, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 30. 10. 2008, č. j. ŽP/12209/08, 
kterým bylo vydáno integrované povolení k provozu zařízení „Železárny H. a. s. – Výroba oceli a zpracování 
oceli válcováním za tepla“, a to nejprve ve prospěch společnosti Železárny H. a. s., posléze (rozhodnutím  
o změně č. 1 ze dne 20. 7. 2009, č. j. ŽP/8225/09) ve prospěch žalobce (dříve vystupujícího pod obchodní 
firmou Železárny V., a. s.). Změna integrovaného povolení č. 2 spočívala ve zrušení jeho kapitoly 1.2.2.  
s názvem „Odběr podzemních vod“ a v navazujícím přečíslování následujících kapitol. Rozhodnutí 
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žalovaného napadl žalobce u Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) žalobou, který ji svým 
rozsudkem ze dne 28. 2. 2014, č. j. 30 A 29/2012 - 115, zamítl. 
Krajský soud v odůvodnění svého rozsudku nejprve konstatoval, že krajský úřad vydal dne 14. 3. 2008 
pod č. j. ŽP/3608/08 integrované povolení, kterým společnosti Železárny H. a. s. povolil čerpat vodu ze 
dvou vrtů umístěných v k. ú. P. (viz kapitola 1.2.2. – Odběr podzemních vod). Dne 20. 7. 2009 rozhodl 
krajský úřad o změně č. 1 integrovaného povolení, která reagovala na uzavření nájemní smlouvy mezi 
původním provozovatelem Železárny H. a. s. (jakožto pronajímatelem) a právním předchůdcem žalobce – 
společností Železárny V. a. s. (jakožto nájemcem). Změna spočívala především ve změně v osobě držitele 
integrovaného povolení (nový provozovatel – nájemce – společnost Železárny V. a. s.); byly též provedeny 
některé dílčí změny parametrů stávajícího integrovaného povolení. Rozsudky Okresního soudu  
v Rokycanech ze dne 25. 2. 2010, č. j. 6 C 28/2009 - 150, a Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 12. 2010, 
č. j. 14 Co 296/2010 - 179, však byla společnosti Železárny H. a. s. uložena povinnost vydat osobě 
zúčastněné na řízení I. (tj. obci D.) do tří dnů od právní moci rozsudku soubor nemovitých věcí „vodovod 
P.“, neboť právě obec D. je jejich vlastníkem. Osoba zúčastněná na řízení I. v návaznosti na to požádala 
krajský úřad o zrušení kapitoly 1.2.2. – Odběr podzemních vod integrovaného povolení, na základě níž byl 
do té doby k odběru podzemních vod oprávněn žalobce. 
Poté se krajský soud zabýval stěžejní žalobní námitkou, podle níž krajský úřad postupoval při vydání 
napadeného rozhodnutí v rozporu s ustanoveními § 18 a § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 
nepřípustně subsidiárně aplikoval obecná ustanovení správního řádu. 
Krajský soud uvedl, že řízení o změně integrovaného povolení bylo z moci úřední zahájeno v době, kdy již 
nabyly právní moci rozsudky Okresního soudu v Rokycanech a Krajského soudu v Plzni, podle nichž je 
vlastníkem „vodovodu P.“ obec D. Žalobce, jakožto provozovatele zařízení, stíhala povinnost ohlásit 
krajskému úřadu změnu v provozu zařízení [§ 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci], jíž 
nedostál. Na nastalou procesní situaci zákon o integrované prevenci nepamatuje, a proto krajský úřad 
nemohl postupovat podle § 3 odst. 1 in fine a zahájit řízení ve věci integrovaného povolení na podkladě 
žádosti (ke dni, v němž by mu taková žádost byla doručena). Postupoval tedy správně, pokud aplikoval 
právní úpravu obecnou a postupem podle § 46 odst. 1 správního řádu, ve spojení s § 46 odst. 4 zákona  
o integrované prevenci, zahájil správní řízení z moci úřední; v dalším řízení již postupoval plně v intencích 
zákona o integrované prevenci. 
Krajský soud dále neshledal důvodnou žalobní námitku, dle které měl krajský úřad nejprve provést 
přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení a teprve na základě jeho výsledku 
postupovat podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Uvedl nejdříve, že přezkum plnění 
závazných podmínek integrovaného povolení se provádí každých 8 let (§ 18 odst. 1 zákona o integrované 
prevenci) a zjišťuje se při něm, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných 
podmínek integrovaného povolení. Dojde-li příslušný správní orgán postupem podle § 19a odst. 2 zákona 
o integrované prevenci k závěru, že se sice nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 
písm. j) zákona o integrované prevenci, ale že je nezbytné změnu integrovaného povolení provést, sám 
tuto změnu provede. V souzené věci byla změna č. 2 integrovaného povolení vyvolána změnou 
vlastnických práv k souboru věcí „vodovod P.“, která přešla na obec D. Ta jako jeden z atributů svého 
vlastnictví nabyla též právo tuto věc užívat. Krajský úřad proto ve vztahu k vydanému integrovanému 
povolení neprováděl a ani nebyl povinen provádět přezkum splnění závazných podmínek integrovaného 
povolení, protože k žádné takové změně nedošlo. Z téhož důvodu nebylo třeba postupovat podle § 19 
odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci a (případně) provozovateli ukládat opatření k nápravě či ho 
vyzývat k podání žádosti o změnu integrovaného povolení. Oprávnění krajského úřadu vyplývající z § 19 
odst. 1 písm. a) a b) zákona o integrované prevenci se totiž týká plnění závazných podmínek 
integrovaného povolení, nikoli změny v osobě vlastníka, potažmo uživatele „vodovodu P.“, k němuž se 
příslušná část integrovaného povolení váže. 
Proti tomuto rozsudku brojí nyní žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, odkazující na důvod 
uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). 
(…) 
 
Kasační stížnost není důvodná. 
Jádrem kasační stížnosti je nesouhlas stěžovatele s právním závěrem krajského soudu, podle něhož byl 
procesní postup krajského úřadu v souladu se zákonem [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Podle názoru 
stěžovatele totiž zákon o integrované prevenci neumožňuje, aby správní orgán zahájil řízení o změně 
integrovaného povolení z moci úřední (§ 19a) za situace, kdy takovému zahájení řízení nepředcházelo 
ohlášení plánované změny ze strany provozovatele zařízení či přezkum podle § 18 a § 19 citovaného 
zákona. V této souvislosti vyjadřuje stěžovatel přesvědčení, že ač měl postavení provozovatele zařízení  
[§ 2 písm. i) zákona o integrované prevenci], nestíhala ho povinnost zakotvená v § 16 odst. 1 písm. b) 
tohoto zákona, tedy povinnost ohlásit úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení, která měla vycházet  
z pravomocných rozsudků Okresního soudu v Rokycanech a Krajského soudu v Plzni.  
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Nejvyšší správní soud nejprve konstatuje, že mezi účastníky řízení není sporu o tom, že u stěžovatele 
nebyly zjištěny podstatné změny v provozu jeho zařízení; postup ve smyslu ustanovení § 19a odst. 1 
zákona o integrované prevenci tak nepřipadal v úvahu. Z dikce ustanovení § 19a odst. 2 zákona  
o integrované prevenci vyplývá, že dopadá na případy, kdy existují poznatky o změnách v provozu zařízení, 
které nejsou podstatné, vyžadují však provedení změny integrovaného povolení. Právě o takový případ šlo 
nepochybně i v dané věci, kdy existovaly důvodné pochybnosti o tom, zda stěžovatel část svého zařízení 
(pojatou do závazných podmínek integrovaného povolení) i nadále využívá na základě odpovídajícího 
soukromoprávního titulu. 
Řízení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci je vždy zahajováno ex officio. Zákon ovšem 
výslovně počítá s tím, že podmínkou pro takový postup je buď ohlášení provozovatele [§ 16 odst. 1 písm. 
b)], nebo předchozí přezkum ve smyslu ustanovení § 18, případně též § 19 tohoto zákona. 
Nelze tedy především přisvědčit názoru krajského soudu, že výše zmíněné ohlášení provozovatele je 
žádostí, tedy úkonem, kterým se zahajuje správní řízení. Pro takový názor nelze nalézt oporu v dikci 
ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci; naopak znění § 19a odst. 1 zákona (dle kterého 
úřad na základě ohlášení „vyzve provozovatele zařízení, aby ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost  
o změnu integrovaného povolení“) či § 18 odst. 3 zákona (dle kterého úřad „může provést přezkum 
závazných podmínek integrovaného povolení na základě ohlášení změny v provozu zařízení“) svědčí 
zřetelně o opaku. Nejvyšší správní soud taktéž nesdílí názor krajského soudu, dle kterého byl procesní 
postup správních orgánů vyvolán právě indolencí stěžovatele, který vědomě nesplnil svou povinnost 
vyplývající z ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. 
Z dikce tohoto ustanovení se podává, že provozovatel zařízení „je povinen ohlásit úřadu každou 
plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro 
životní prostředí. Je tedy evidentní, že provozovatel zařízení má takovou povinnost pouze tehdy, pokud 
změna v užívání, způsobu provozu nebo rozšíření zařízení může mít účinky pro životní prostředí. Povinnost 
nahlásit změnu v provozu zařízení se tedy upíná pouze ke změnám určité kvality (tj. k takovým změnám, 
které mohou, nejspíše negativně, ovlivnit ekosystém, včetně člověka), nikoli paušálně, k jakýmkoli 
myslitelným změnám. Do posledně uvedené skupiny patří nepochybně i situace, kdy dojde ke změně 
vlastníka provozovaného zařízení (jeho části); bez přistoupení dalších okolností tato skutečnost sama  
o sobě nemůže mít jakékoli důsledky pro životní prostředí. Takto podaný výklad ustanovení § 16 odst. 1 
písm. b) zákona o integrované prevenci koresponduje rovněž s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv  
a svobod, který umožňuje každému činit, co není zákonem zakázáno, a zároveň zapovídá kohokoli nutit, 
aby činil, co zákon neukládá. Nelze tedy hovořit o porušení ohlašovací povinnosti, pokud žalobce, jako 
dosavadní provozovatel, kterému integrované povolení svědčilo, nepožádal o jeho změnu poté, co se 
dozvěděl o pravomocných rozsudcích soudů, které za vlastníka „vodovodu P.“ určily osobu zúčastněnou na 
řízení I., namísto společnosti Železárny H. a. s., od níž stěžovatel své užívací právo k předmětnému zařízení 
odvozoval. 
Pokud jde o druhou, alternativní možnost zahájení řízení dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, 
nadpis § 18 (na který se zde odkazuje) je sice označen jako „Přezkum plnění závazných podmínek 
integrovaného povolení“, dikce generálního ustanovení § 18 odst. 1 však s tímto označením plně 
nekoresponduje. Citované ustanovení zní: „Úřad provede alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke 
změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení.“. Je tedy 
zřejmé, že institut přezkumu není omezen jen na posouzení, jak provozovatel plní závazné podmínky 
integrovaného povolení, ale je nastaven šířeji – předmětem přezkumu může být i změna okolností, tedy 
jakákoli změna skutkového stavu, ke které došlo v době od vydání integrovaného povolení, bez ohledu na 
to, zda je přičitatelná chování provozovatele (jeho plnění podmínek), může-li vést ke změně závazných 
podmínek integrovaného povolení. Při této kolizi textu zákona je ovšem nutno dát vždy přednost znění 
konkrétního ustanovení před zněním jeho označení. K této otázce se v minulosti již opakovaně vyjadřoval 
Ústavní soud (viz například nález ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 458/99, dostupný  
z http://nalus.usoud.cz) se závěrem, že označení konkrétního ustanovení nemůže být závazným pravidlem 
pro výklad právního předpisu – jde o pouhou legislativní zkratku, napomáhající orientaci v předpisu. Při 
zjišťování (obecných) podmínek pro provedení přezkumu je tedy nutno vycházet výlučně z dikce 
ustanovení § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci. Účelem tohoto postupu je zjistit případnou 
existenci změny okolností, k nimž došlo od doby stanovení závazných podmínek integrovaného povolení 
(nejde tedy o přezkoumání, zda závazné podmínky byly definovány správně, ale o reakci na možnou 
změnu skutkových okolností rozhodných pro parametry závazných podmínek, k nimž mohlo dojít  
v průběhu času). Dojde-li tedy v mezidobí ke změnám relevantních skutkových okolností v takovém 
rozsahu, že jim již dříve stanovené závazné podmínky neodpovídají, následuje postup ve smyslu 
ustanovení § 19 či § 19a zákona o integrované prevenci. 
Pro úplnost zbývá dodat, že ustanovení § 18 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci pouze stanoví, kdy 
se přezkum (mimo obecnou, maximálně osmiletou periodu) provést musí, respektive může. Jde tedy  
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o případy, kdy je dán kvalifikovaný předpoklad, že ke změně okolností opravdu došlo; obecné pravidlo 
přezkumu, vyjádřené v odstavci prvním citovaného ustanovení tím není vyčerpáno. 
Je tak zřejmé, že v posuzované věci byly splněny materiální podmínky pro vedení řízení dle 19a odst. 2 
zákona o integrované prevenci (aniž by se tím jakkoli presumoval jeho výsledek), a současně byly splněny 
i podmínky pro (předchozí) provedení přezkumu ve smyslu § 18 odst. 2 citovaného zákona. 
Nemůže tedy obstát názor žalovaného (aprobovaný krajským soudem), že v dané věci mohlo být zahájeno 
(ex officio) řízení dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci bez toho, že by mu předcházel zákonem 
předpokládaný přezkum dle § 18 tohoto zákona, neboť zde existovala potřeba provést změnu závazných 
podmínek integrovaného povolení, avšak z povahy věci nebylo možné dodržet zákonem předepsaný 
postup. 
Ze skutečností výše uvedených je zřejmé, že procesní postup prvostupňového správního orgánu 
(aprobovaný žalovaným i krajským soudem) byl chybný. Jelikož však stěžovatel nepopírá, že vzniklá 
situace mohla být řešena v procesním režimu § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, byl-li by 
dodržen předpokládaný předchozí postup dle § 18 tohoto zákona (viz str. 3 odstavec druhý kasační 
stížnosti), je třeba posoudit, zda konstatované nedodržení zákonem předepsaného procesního režimu 
mohlo mít za následek nezákonnost následně vydaných rozhodnutí; důvodem pro zrušení správního 
rozhodnutí může být totiž pouze podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li 
mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [srov. § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. Pro zodpovězení 
této otázky je nutno vycházet z účelu institutu přezkumu. Tento procesní postup (věcně shodný s různými 
kontrolami prováděnými v rámci jiných řízení – srov. § 18 odst. 6 zákona o integrované prevenci) směřuje 
ke kvalifikovanému zjištění skutkového stavu věci, přičemž kontrolovanému subjektu zaručuje účast na 
kontrolním procesu, včetně možnosti uplatňování námitek, které musí být předepsaným způsobem 
vypořádány. Jeho účelem je tedy postavit najisto skutkový stav rozhodný pro úvahu o přijetí případných 
dalších opatření. Po provedení přezkumu tedy nemusí následovat žádná další aktivita správního orgánu 
(zjistí-li, že nejsou důvody ve věci dále konat), může však také následovat přijetí konkrétních nápravných 
opatření či bezodkladných úkonů (obvykle ve formě správního rozhodnutí), ve smyslu § 19 zákona  
o integrované prevenci; konečně mohou výsledky přezkumu sloužit jako důvod pro zahájení správního 
řízení ex officio, kde budou následně sloužit jako podklady pro rozhodování (19a citovaného zákona). Tato 
úprava umožňuje různým inspekčním orgánům zjišťovat skutkový stav věci bez toho, že by muselo být 
zahajováno správní řízení. Správní řízení se zahajuje pouze za situace, kdy zjištěné skutečnosti takový 
postup odůvodňují. Samotný přezkum, respektive výstupy z něj (§ 18 odst. 5 zákona o integrované 
prevenci), ještě nikterak nezasahují do subjektivní sféry kontrolovaného subjektu; k takovému zásahu 
může dojít až v případě, kdy bude následně zahájeno správní řízení a v něm vydáno rozhodnutí (přiměřeně 
srov. právní názor vyslovený v rozsudku zdejšího soudu ze dne 19. 6. 2008, č. j. 9 As 83/2007 - 120; 
všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz). Současně 
ovšem musí platit, že i když výsledky kontroly mají být podkladem pro zahájení správního řízení a jedním  
z důkazů, sloužícím pro vydání rozhodnutí, samy o sobě nenahrazují ani nemohou nahradit dokazování 
provedené postupem stanoveným správním řádem v rámci následně vedeného správního řízení (viz 
rozsudek zdejšího soudu ze dne 30. 5. 2008, č. j. 4 As 21/2007 - 80). Jinými slovy, protokol o výsledcích 
přezkumu (kontroly) je sice obvykle podstatným zdrojem pro zjištění skutkového stavu věci ve správním 
řízení, jde však pouze o jeden ze skutkových podkladů pro rozhodování, kde není vyloučeno i provedení 
dalších důkazů; všechny opatřené podklady jsou pak ve správním řízení standardně hodnoceny na 
principu volného hodnocení důkazů (§ 50 odst. 4 správního řádu). 
Argumentace stěžovatele by tak mohla být úspěšná jen za situace, kdy by skutkový stav věci potřebný pro 
vydání rozhodnutí (zde v řízení vedeném dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci) nebyl řádně 
zjištěn ani v rámci tohoto správního řízení. Tak tomu ovšem posuzované věci není. Správní orgány obou 
stupňů vycházely (zcela správně) z premisy, dle které nelze připustit, aby závazné podmínky 
integrovaného povolení zakládaly právo provozovatele zařízení odebírat vodu ze zdrojů, k nimž nemá 
potřebné soukromoprávní oprávnění (vlastnické právo, nájemní vztah, souhlas vlastníka vodních zdrojů, 
apod.). Na tomto místě je vhodné připomenout, že krajský úřad, na základě oznámení soudem určeného 
vlastníka „vodovodu P.“, stěžovatele vyzval, aby mu sdělil, zda má jako provozovatel zařízení uzavřenu 
smlouvu či dohodu s touto osobou, umožňující mu nadále využívat technologické části „vodovodu P.“ (viz 
dokument krajského úřadu ze dne 10. 11. 2011 nazvaný jako „Žádost o zaslání podkladů“). 
Stěžovatel na tuto výzvu reagoval sdělením, že žádnou takovou smlouvu s aktuálním vlastníkem (osobou 
zúčastněnou na řízení I. - obcí D.) uzavřenu nemá a poukázal přitom na dosud neskončené řízení  
o dovolání proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Plzni; současně požádal o přerušení řízení do 
doby, než Nejvyšší soud o dovolání rozhodne. Krajský úřad však k takovému postupu neshledal důvod a 
integrované povolení změnil. Stěžovatel tedy krajskému úřadu neprokázal existenci soukromoprávního 
titulu, který by jej nadále opravňoval k užívání „vodovodu P.“, přičemž krajský úřad disponoval podklady, 
které jasně svědčily o opaku. Jde především o výše již opakovaně zmiňované rozsudky civilních soudů, 
které určily, že vlastníkem „vodovodu P.“ je osoba zúčastněná na řízení I. (a nikoli subjekt, se kterým měl 
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stěžovatel uzavřenou nájemní smlouvu k tomuto zařízení); současně úřad disponoval oznámením nového 
vlastníka, ze kterého bez jakýchkoli pochyb vyplýval jeho nesouhlas s dalším odběrem vody  
z předmětného zařízení stěžovatelem (žádost obce D. ze dne 25. 5. 2011). Pokud tedy krajský úřad, 
potažmo žalovaný, naznali, že stěžovateli dále nesvědčí žádný soukromoprávní titul k odběru vody ze 
stávajících zdrojů, nelze tomuto závěru ničeho vytknout, stejně jako následné právní úvaze, že za této 
situace je nezbytné závazné podmínky integrovaného povolení přizpůsobit změně skutkového stavu. 
Není důvod pochybovat o tom, že ke stejnému výsledku by krajský úřad dospěl i při provádění formálního 
přezkumu podle § 18 a § 19 zákona o integrované prevenci, jakkoli by pro stěžovatele byla aplikace 
zákona o státní kontrole v některých ohledech příznivější (zejména by mu náleželo právo seznámit se  
s obsahem kontrolního protokolu a podat proti němu námitky – přezkum se prováděl za subsidiární 
aplikace zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), samotné výstupy 
tohoto přezkumu (skutková zjištění) ovšem samostatnému soudnímu přezkumu nepodléhají. Podstatné 
nicméně zůstává, že ve správním řízení vedeném dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 
stěžovatel dostal plnou příležitost uplatnit výhrady a námitky proti procesnímu postupu krajského úřadu 
při zjišťování skutkového stavu věci. 
Stěžovatel v této souvislosti konečně argumentuje tím, že krajský soud vůbec nezohlednil jeho námitku, 
že i přes pravomocná rozhodnutí soudů ve věci určení vlastnického práva k „vodovodu P.“ je i nadále 
provozovatelem tohoto technického zařízení, neboť soudem určený vlastník (odlišný od subjektu, s nímž 
má uzavřenou nájemní smlouvu) se dosud výkonu svých vlastnických práv neujal. Dle názoru stěžovatele 
tak fakticky k žádné změně v závazných podmínkách integrovaného povolení dosud nedošlo a není proto 
dán důvod je jakkoli měnit. 
K tomu je třeba uvést, že zákon o integrované prevenci skutečně považuje za provozovatele toho, kdo 
fakticky zařízení provozuje [viz například § 2 písm. i), ve znění do 18. 3. 2013, či § 16 odst. 2], to však 
rozhodně neznamená, že tento faktický stav má být akceptován (a aprobován) při vědomí faktu, že se 
tento stav neopírá o odpovídající soukromoprávní titul a současně vlastník využívaných zdrojů vody a 
souvisejícího technického zařízení s tímto dalším využíváním nesouhlasí. Je nutno upozornit, že vydáním 
integrovaného povolení v dané věci byl povolen odběr vody pro provoz zařízení stěžovatele; bez změny této 
závazné podmínky (veřejnoprávního povolení) by tak stěžovatel i nadále mohl odebírat vodu ze stávajících 
zdrojů (a za použití zařízení) bez jakéhokoli soukromoprávního důvodu a proti vůli jeho vlastníka; takový 
stav je bez jakýchkoli pochybností zcela právně neobhajitelný a tedy neudržitelný. 
Na základě výše uvedených úvah proto dospěl Nejvyšší správní soud ve shodě se soudem krajským  
k závěru, že i přes vyslovené výhrady postup krajského úřadu nemohl stěžovatele zkrátit na jeho veřejných 
subjektivních právech, a proto postup krajského úřadu, aprobovaný žalovaným, nenese rysy nezákonnosti. 
Přestože se zdejší soud neztotožnil plně se všemi úvahami, které krajský soud v napadeném rozsudku 
vyslovil, nosné důvody, pro které žalobu zamítl, plně obstojí.  
 
 
 
 

  
  

13 
 
I. Zkrácení lhůt při urychlení výstavby 
II. Aktivní věcná legitimace spolku 
III. Nejlepší dostupné techniky (BAT) 
IV. Blokační účinek směrnice 
 
k ustanovení § 2 písm. e), § 14 až 16, § 19a odst. 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 § 1, § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 6 odst. 4, § 7 odst. 5 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 
v rozhodné době 
k ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
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k čl. 9 odst. 2 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního prostředí, uzavřené dne 25. června 1998 v Aarhusu, vyhlášené pod  
č. 124/2004 Sb. m. s. 
k čl. 2 odst. 12 a čl. 9 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/1/ES ze dne 15. ledna 
2008, o integrované prevenci a omezování znečištění 
 
 
I. Pokud se působnost zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury, vztahuje na příslušné správní řízení, má správní orgán povinnost  
o této skutečnosti vyrozumět účastníky řízení, resp. musí toto výslovně uvést ve správním 
rozhodnutí. 
 
II. Jelikož však v posuzovaném případě nebylo účastníkům řízení žádným způsobem sděleno, že 
se správní řízení před správními orgány obou stupňů vede rovněž podle zákona č. 416/2009 Sb. 
a současně samotná právní norma není dostatečně určitá, aby bylo možné postavit najisto její 
aplikaci na posuzovaný případ, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že nelze aplikovat 
ustanovení o zkrácení lhůty pro podání žaloby dle § 2 odst. 5 tohoto zákona na daný případ. 
 
III. Otázku, zda byl spolek dotčen v hmotných právech ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. (zde spolek 
vyvíjí prokazatelně dlouhodobě a erudovaně aktivity v souvislosti s ochranou přírody a krajiny  
v rámci celé České republiky), je nutné vždy posuzovat v každém případě individuálně s ohledem 
na skutkové odlišnosti. 
 
IV. Pro přiznání aktivní věcné legitimace spolku je hlavním kritériem existence dostatečně 
silného vztahu stěžovatele k danému území. Nejvyšší správní soud má za to, že v případě 
daného záměru s dopady na území celé České republiky je možné dovodit dotčenost ve 
hmotněprávní sféře stěžovatele, který vyvíjí aktivitu rámci celé České republiky, resp. že je  
v tomto konkrétním případě naplněno kritérium dostatečně silného vztahu stěžovatele  
k předmětnému území. 
 
V. Zákon č. 100/2001 Sb. nestanoví minimální počet předložených variant. Hypoteticky by  
v daném případě byla zcela v souladu se zákonem situace, kdy by oznamovatel předložil pouze 
jedinou studovanou variantu, na což mj. poukazuje stěžovatel. Je tomu tak zejména v souvislosti 
s § 7 odst. 5 tohoto zákona, dle kterého může správní orgán vyzvat oznamovatele ke zpracování 
více variant řešení záměru. Pokud správní orgán dozná, že výčet studovaných variant přiložených 
k oznámení záměru není dostatečný, má možnost v závěru zjišťovacího řízení vyzvat 
oznamovatele k doplnění variant řešení záměru. 
 
VI. Dle přesvědčení Nejvyššího správního soudu má oznamovatel povinnost předložit přehled 
variant řešení záměru, pokud byl k jeho předložení správním orgánem na konci zjišťovacího 
řízení procesu EIA vyzván. Ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. však stanoví výjimku 
z této povinnosti, a to pokud studované varianty řešení záměru není prokazatelně účelně  
a technicky možné realizovat. Proto je nutné každý případ posuzovat konkrétně s ohledem na 
specifika posuzovaného záměru tak, aby byl dodržen princip trvale udržitelného rozvoje, který se 
projevuje ve vědomí vzájemných souvislostí mezi ekonomickými aktivitami a jejich následky na 
životním prostředí.  
 
VII. V posuzovaném případě tedy nebylo v rozporu se zákonem, resp. se zásadou alternativního 
řešení, pokud správní orgán doznal, že pro daný záměr lze vydat souhlasné stanovisko EIA, aniž 
by bylo předloženo více variant řešení záměru. Nadto Nejvyšší správní soudu uvádí, že správní 
orgán, který vede zjišťovací řízení, není oprávněn stanovovat oznamovateli, jaké varianty má 
zpracovat. Je pouze na oznamovateli, jaké varianty správnímu orgánu předloží, jelikož správní 
orgán nemá povinnost vydat vždy souhlasné stanovisko EIA. 
 
VIII. Nejlepší dostupné techniky je nutné posuzovat ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 
Sb. individuálně ke každému záměru a zejména v rámci řízení o IPPC, nikoli v postupu EIA. 
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Referenční dokumenty BREF nejsou právně závazné, nýbrž k nim správní orgán při stanovení 
BAT pouze přihlédne. Nesplnění kritérií uvedených v referenčních dokumentech BREF nemusí 
znamenat nesplnění nejlepších dostupných technik BAT. 
 
IX. Blokační účinek směrnice však toliko znamená, že orgány aplikující právo se během běhu 
transpoziční lhůty musí vystříhat takového výkladu vnitrostátního práva, který by mařil dosažení 
výsledku požadovaného směrnicí. Rozhodně však z blokačního účinku směrnice nelze dovodit 
povinnost eurokonformního výkladu v situaci, kdy během transpoziční lhůty nebyla do právního 
řádu České republiky implementována žádná právní úprava, kterou by bylo možné interpretovat 
v souladu s danou směrnicí. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2015, čj. 1 As 13/2015-295) 
 (Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
Vymezení věci 
Osoba zúčastněná na řízení je provozovatelem Elektrárny P. II (K.). 
Dne 27. 7. 2011 Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „správní orgán I. stupně“) vydal podle § 19a odst. 
1 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“), rozhodnutí – Změna 
č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Kondenzační parní elektrárny s kogenerací elektrické energie a 
tepla“. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně integrovaného povolení pro zařízení „Kondenzační 
parní elektrárny s kogenerací elektrické energie a tepla“ vydaného č. j. 946/ŽPZ/06/IP-15-Z1/Rc ze dne 
30. 10. 2006, č. j. 1419/ŽPZ/07/IP-15-Z2/Rc ze dne 28. 5. 2007, č. j. 1420/ŽPZ/07/IP-15-Z3/Rc ze dne 
29. 5. 2007, č. j. 2554/ŽPZ/09/IP-31/Z4/Rc ze dne 10. 11. 2009, č. j. 2522/ŽPZ/2010/IP-31/Z5/Rc ze 
dne 30. 10. 2006 a č. j. 366/ŽPZ/2011/IP-31/Z6/Rc ze dne 21. 2. 2011. Žalobce podal proti rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně odvolání, které žalovaný zamítl. 
Žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou u krajského soudu, ve které namítal nesplnění souladu 
záměru komplexní obnovy Elektrárny P. II. (dále jen „KO EPR II“) s požadavky nejlepších dostupných 
technik na čistou energetickou účinnost zařízení (dále jen „BAT“). Upozornil na vady procesu vedoucího  
k vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „proces EIA“) a 
stanoviska EIA, které zatěžují správní řízení; došlo také k nesprávnému vyhodnocení vlivů na lokality 
Natura 2000. Podle žalobce nedošlo ani k nesplnění požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 23. 4. 2009, č. 2009/31/ES, o geologickém ukládání oxidu uhličitého (dále jen „Směrnice CCS“). 
Poukázal též na nedostatek uhlí po dobu životnosti elektrárny a jeho nedostatečnou výhřevnost. Žalobce 
považoval rozhodnutí žalovaného vzhledem k jeho vágnosti a přejímání patřičně nedoložených tvrzení za 
nepřezkoumatelné. 
 
Shrnutí rozsudku krajského soudu.  
Krajský soud žalobu jako nedůvodnou zamítl a ztotožnil se tak se závěry žalovaného učiněnými  
v napadeném rozhodnutí. 
Soud se nejprve vyjádřil k otázce včasnosti žaloby. Upozornil na to, že dle správního spisu nebylo správní 
řízení vedeno a napadené rozhodnutí žalovaného vydáno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), a nelze tak 
aplikovat § 2 odst. 5 tohoto zákona, podle kterého se lhůty k podání žalob k soudům k přezkoumání 
správních rozhodnutí vydaných v těchto řízeních zkracují na polovinu (tj. v daném případě na jeden měsíc), 
a soud o těchto žalobách rozhodne do 90 dnů. Dospěl tak k závěru, že žaloba byla podána včas, neboť tak 
bylo učiněno ve dvouměsíční lhůtě dle § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního 
(dále jen „s. ř. s.“). 
V souvislosti s aktivní legitimací žalobce dle § 65 odst. 1 s. ř. s. a § 66 odst. 3 s. ř. s. soud uvedl, že aktivní 
legitimaci občanského sdružení nelze dovozovat přímo z čl. 9 odst. 2 Úmluvy o přístupu k informacím, 
účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, uzavřené 
dne 25. června 1998 v Aarhusu, vyhlášené pod č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „Aarhuská úmluva“), 
neboť tato úmluva nemá povahu „self-executing“ smlouvy. Stejně tak nelze aktivní legitimaci žalobce 
dovozovat přímo ze Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „Směrnice Rady 85/337/EHS“), protože 
tato směrnice nemá přímý účinek. Soud se ztotožnil s názorem žalobce, že v jeho případě je dána aktivní 
legitimace k podání žaloby ve smyslu § 65 odst. 2 s. ř. s. 
Krajský soud považoval za nedůvodnou námitku nepřezkoumatelnosti správních rozhodnutí správního 
orgánu prvního stupně a žalovaného. Soud zdůraznil, že žalobci v předmětném soudním řízení uplatnit 
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hmotněprávní námitky nepřísluší, což vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 
2014, č. j. 6 A 49/2002 – 41, dle kterého sama skutečnost, že ve správním řízení žalobcovým námitkám 
správní orgány obou stupňů nepřisvědčily, nezpůsobuje porušení jeho procesních práv. 
Ve vztahu k námitkám nezajištění souladu záměru s požadavky tzv. nejlepších dostupných technik na 
čistou energetickou účinnost zařízení soud poznamenal, že se zjevně jedná o námitky hmotněprávního 
rázu, které se netýkají žalobcových procesních práv, navíc takovým způsobem, který by mohl mít vliv na 
zákonnost napadeného rozhodnutí. Z předložených podkladů a vyjádření dotčených správních orgánů 
navíc vyplývá, že záměr KO EPR II odpovídá nejlepším dostupným technikám vzhledem k čisté tepelné 
účinnosti zařízení ve vztahu ke kvalitě paliva a technickým podmínkám provozování zařízení. V případě 
posuzovaného záměru se nejedná o nové zařízení, nýbrž o úpravu stávajícího zařízení ve smyslu 
Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení (dále jen „BREF 
LCP“). Podstatné je, že soulad s tzv. nejlepšími dostupnými technikami i v případě posuzování záměru KO 
EPR II jako nového zařízení s ohledem na konkrétní podmínky ve smyslu referenčních dokumentů BREF 
LCP konstatoval již správní orgán I. stupně v rozhodnutí o změně integrovaného povolení. Nedůvodné jsou 
žalobcovy námitky, že údajné nedosažení požadavků nejlepších dostupných technik musí mít za následek 
zamítnutí žádosti o integrované povolení. 
Žalobci rovněž nepřísluší námitka týkající se negativních dopadů na zdraví obyvatel, která je zjevně 
hmotněprávního charakteru a navíc spadá do problematiky ochrany zdraví a nikoliv otázky životního 
prostředí. Nadto realizací záměru KO EPR II dojde k významnému snížení emisí do ovzduší v předmětné 
oblasti ve srovnání se stavem před realizací záměru KO EPR II. 
V souvislosti s namítanými vadami procesu EIA a stanoviska EIA krajský soud uvedl, že správní orgán I. 
stupně se s těmito námitkami řádně vypořádal. Stanovisko EIA tvoří pouze podklad pro řízení  
o integrovaném povolení, v jehož průběhu jsou teprve závazně stanovovány podmínky provozu zahrnující 
rovněž emisní limity. Rozhodujícími emisními limity tedy nejsou ty, které byly navrženy v rámci 
jednotlivých fází procesu EIA, nýbrž ty, které jsou stanoveny v integrovaném povolení. Ve stanovisku EIA 
byly navíc stanoveny přísnější emisní limity než původně navržené osobou zúčastněnou na řízení.  
V souvislosti s namítanou vadností podmínky č. 1 ve stanovisku EIA soud uvedl, že tato podmínka je 
uložena jako kompenzační opatření za nesplnění doporučených a indikativních hodnot tzv. nejlepších 
dostupných technik, a to pokud se jedná o parametr energetické účinnosti uvedených v referenčních 
dokumentech BREF LCP. Nesplnění této hodnoty ovšem neznamená nesplnění tzv. nejlepších dostupných 
technik. Stanovení této podmínky bylo v souladu s veřejným zájmem, protože jejím účelem je další 
zlepšení emisních poměrů v dané oblasti. 
Soud dále poznamenal, že osoba zúčastněná na řízení nebyla povinna zpracovávat varianty řešení svého 
záměru ve smyslu § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jelikož ze zákonné dikce 
vyplývá, že Ministerstvo životního prostředí mohlo – nikoliv muselo – navrhnout zpracování variant řešení 
záměru, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné. Tyto podmínky 
ovšem nebyly splněny, což osoba zúčastněná na řízení v procesu EIA prokázala a což konstatovalo i 
Ministerstvo životního prostředí ve vyjádření k námitkám v rámci procesu EIA ze dne 7. 1. 2011. Ze 
správního spisu navíc vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení plně zdůvodnila podobu záměru KO EPR II 
provozními důvody. Správní orgán v procesu EIA navíc nemá pravomoc závazně nařizovat použití určité 
technologie, neboť toto rozhodnutí spadá do podnikatelského rozhodování oznamovatele. Soud také 
připomněl, že tzv. kogenerace, tedy společná výroba tepla a elektřiny, je obecně považována za hlavní 
kritérium tzv. nejlepších dostupných technik ke snížení emisí množství CO2 na jednotku vyrobené energie. 
Kumulativní vlivy byly v rámci procesu EIA náležitě hodnoceny, a to mimo jiné na základě rozptylové 
studie a podkladů o dalších zdrojích znečištění v okolí s výsledkem, že po realizaci záměru KO EPR II dojde 
v území k výraznému zlepšení stavu životního prostředí, neboť dojde k poklesu celkové emisní zátěže. Ve 
stanovisku EIA Ministerstvo životního prostředí výslovně konstatovalo, že posouzení kumulativních vlivů 
bylo provedeno v dostatečném rozsahu a se závěrem, že pro realizaci stavby KO EPR II dojde v celé oblasti 
k celkovému poklesu emisí. Soud považoval za nedůvodnou též námitku nesprávného vyhodnocení vlivů 
na lokality Natura 2000, neboť jde opět o hmotněprávní námitku, která žalobci nepřísluší. Soud se 
neztotožnil ani s námitkami žalobce brojícími proti nezohlednění podmínek stanoviska EIA v dokumentaci 
o změně integrovaného povolení, neboť z rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vyplývá, že byly jimi 
řádně vypořádány a v dostatečném rozsahu. 
Žalobce se dle soudu mýlí v tom, že před vydáním rozhodnutí o změně v integrovaném povolení mělo být 
provedeno hodnocení dle směrnice CCS. V době rozhodování správních orgánů totiž neexistovalo žádné 
přímo aplikovatelné právní ustanovení, které by zakotvovalo povinnost provést posouzení předmětného 
záměru ve smyslu čl. 36 směrnice č. 2010/75/EU, o průmyslových emisích, což byl původně čl. 9a 
směrnice č. 2001/80/ES vložený do čl. 33 směrnice CCS. Toto ustanovení nenaplňuje podmínky přímé 
aplikovatelnosti, jelikož nevykazuje dostatečnou přesnost a bezpodmínečnost. 
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Soud nepřisvědčil ani námitce ohledně nedostatku uhlí po dobu životnosti záměru KO EPR II a jeho 
nedostatečné kvality. Problematika zajištění dodávek surovin polotovarů či jiných nezbytných vstupů do 
průmyslových činností – v daném případě hnědého uhlí - přesahuje rámec ukládaných závazných 
podmínek provozu v integrovaném povolení. Získání paliva v takové jakosti a množství, které umožní 
plnění uložených závazných podmínek provozu, je zcela věcí provozovatele a zákon o integrované prevenci 
v tomto směru neukládá žádné požadavky. Podstatné je, že správní orgán I. stupně převzal podmínku č. 5 
stanoviska EIA o tom, že zařízení bude využívat uhlí vytěžené v rámci územních ekologických limitů 
stanovených příslušnými usneseními vlády, do podmínek provozu záměru, jak vyplývá z jeho rozhodnutí  
o změně integrovaného povolení. 
Námitku žalobce ohledně neprovedení jím navržených důkazů, které měly údajně prokázat nedostatek 
uhlí pro záměr KO EPR II po celou dobu jeho životnosti, shledal soud rovněž nedůvodnou. Uvedl, že 
Ministerstvo životního prostředí vyhodnotilo žalobcem předložené podklady ohledně zásob uhlí jako 
relevantní podklady z pohledu řízení o změně integrovaného povolení, a dále zdůraznil, že správní orgány i 
tak nejsou povinny provést všechny navržené důkazy, pokud nejsou potřebné ke zjištění stavu věci. 
Nedůvodnou shledal soud žalobní námitku týkající se nezohlednění studie společnosti Det Norske Veritas 
(dále jen „Studie DNV“) jako důkazu a jejího nezařazení mezi podklady rozhodnutí. Soud zdůraznil, že 
předmětná studie DNV je nepochybně součástí správního spisu, a tedy i podkladem, s nímž se mohli 
všichni účastníci seznámit dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Krajský úřad měl oprávnění posoudit, zda 
studii DNV vyhodnotí jako určující podklad pro meritorní rozhodnutí. 
Stejný názor vyjádřil soud i k námitce neprovedení studie společnosti CITYPLAN (dále jen „Studie 
CITYPLAN“) jako důkazu a její nezařazení mezi podklady rozhodnutí.  
 (…) 
 
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud dospěl při k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
Nejvyšší správní soud se v posuzovaném případě nejprve zabýval otázkou včasnosti podání žaloby žalobce 
ke krajskému soudu. 
Dle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat „… do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno 
doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon 
lhůtu jinou.“ 
Dle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se „lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo 
nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 … zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne 
soud ve lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti 
rozhodnutí soudu o žalobě.“ 
Ustanovení § 1 stanoví, že:  
„(1) Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury.  
(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavby dopravní infrastruktury a stavby 
s nimi související (dále jen „dopravní infrastruktura“) umisťované v plochách a koridorech vymezených  
v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené v územně plánovací 
dokumentaci.  
(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla umisťovaného v plochách 
a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu 
před povodněmi.  
(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení elektrizační soustavy 
a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve veřejném zájmu, pokud nejsou v rozporu 
s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje kraje.“ 
Žalobci bylo rozhodnutí MŽP doručeno dne 15. 11. 2011. Žaloba byla ze strany žalobce odeslána 
prostřednictvím držitele poštovní licence dne 16. 1. 2012; dne 15. 1. 2012 byla neděle. 
Dle § 40 odst. 3 s. ř. s. „Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty nejblíže následující pracovní den…“ 
Nejvyšší správní soud konstatuje, že ze strany žalobce byla zachována dvouměsíční lhůta k podání žaloby 
ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s. Je však nutné rovněž posoudit, zda se na daný případ nebude aplikovat 
zvláštní úprava § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby, tedy zda se lhůta k podání žaloby nezkrátila na 
jeden měsíc ode dne oznámení rozhodnutí MŽP. 
Ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby odkazuje na § 1 téhož zákona; stanoví, že se lhůta pro 
podání žaloby zkracuje o polovinu u řízení definovaných jako postup v souvislosti s urychlením výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury. 
Znění § 1 zákona o urychlení výstavby není dostatečně určité, resp. není zcela zřejmé, že se tento zákon 
vztahuje i na řízení podle zákona o integrované prevenci. Pod pojem „postup v souvislosti s urychlením 
výstavby“ lze s jistotou zahrnout celou řadu řízení a postupů (např. územní řízení, řízení o vydání 
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stavebního povolení, postup o vydání kolaudačního souhlasu, řízení o vyvlastnění, ale i řízení o vydání 
rozhodnutí o kácení dřevin, řízení o vydání rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů, aj.). 
Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 30. července 2013, sp. zn. II. ÚS 3951/12, uvedl, že „… za postup  
v souvislosti s urychlením výstavby“ je nutno dosadit nejen územní a stavební řízení, která výstavbě 
bezprostředně předcházejí, ale i ta řízení (ty postupy), která jsou součástí širší přípravy realizace staveb…“ 
Jak je z výkladu Ústavního soudu patrné, pojem postup v souvislosti s urychlením výstavby obsahuje celou 
řadu řízení a postupů, jejichž výčet však není dle přesvědčení Nejvyššího správního soudu pro adresáty 
této normy dostatečně určitý. 
V situaci, kdy nelze s jistotou tvrdit, že daný případ spadá pod aplikační působnost zákona o urychlení 
výstavby, tedy konkrétně, že se zkrátí lhůty k podání žaloby proti rozhodnutí o vydání (změně) 
integrovaného povolení, nemůže se Nejvyšší správní soud přiklonit k interpretaci tohoto zákona 
způsobem, který by umožnil aplikovat zkrácení lhůty k podání žaloby. Naopak v případě, kdy je možné 
danou normu interpretovat více způsoby, je vždy nutné jí vyložil tak, aby nedošlo k neoprávněnému 
zásahu do práv účastníků řízení na spravedlivý proces jednáním v rozporu s principem právní jistoty. 
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15. prosince 2003, sp. zn. IV. ÚS 666/02, uvedl, že „… za situace, kdy 
právo umožňuje dvojí výklad… jsou orgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit 
podstatu a smysl základních práv a svobod. Jinak řečeno, v případě pochybností jsou povinny postupovat 
mírněji (in dubio mitius).“ Tento názor byl následně rozšířen např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu 
ze dne 14. července 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, ve kterém bylo konstatováno, že „… principu právní 
jistoty a principu předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne zákaz analogie v neprospěch daňového 
subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či 
nepřesnosti nebo „mezery v zákoně“ umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít 
takový z nich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové 
zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval výkladové nejasnosti…“ 
Proto Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že pokud se působnost zákona o urychlení výstavby vztahuje na 
příslušné správní řízení, musí tato skutečnost vyjít najevo ve správním řízení, resp. musí být zřejmá ze 
správního rozhodnutí. Není přípustné, aby jeho působnost na dané řízení vyšla najevo až v okamžiku 
soudního přezkumu. 
Nejvyšší správní soud tímto neuzavírá, že řízení o vydání (změně) integrovaného povolení není postupem  
v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 1 
zákona o urychlení výstavby, avšak v situaci, kdy je daná právní norma takovýmto způsobem neurčitá, 
nelze jí aplikovat na daný případ s negativními dopady do sféry stěžovatele; to vše právě za situace, kdy  
v napadeném rozhodnutí není uveden žádný odkaz na zákon o urychlení výstavby. 
Situace by byla odlišná, pokud by správní orgán oznámil účastníkům řízení, že se řízení o vydání (změně) 
integrovaného povolení vede rovněž podle zákona o urychlení výstavby, nebo pokud by mu zákon stanovil 
povinnost poučit účastníky řízení o soudním přezkumu (věcné příslušnosti a lhůtě) a správní orgán by 
účastníky řádně poučil. V takovém případě by bylo povinností účastníků řízení znát platné právní předpisy 
včetně zákona o urychlení výstavby. 
Tento názor byl potvrzen např. rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. srpna 2014, č. j. 8 As 
48/2014 - 27, ve kterém bylo uvedeno, že „pokud zvláštní předpis (zákon o vyvlastnění) vyžadoval 
poučení o soudním přezkumu (projednání) meritorního rozhodnutí a stanovil takové poučení jeho 
obligatorní součástí, mělo takové poučení v konkrétní věci zohlednit i pravidlo o délce lhůty dle zákona  
o urychlení výstavy, pokud se tento zákon ve věci použije. Jiný postup je obtížně myslitelný. Jestliže má 
totiž rozhodnutí obsahovat poučení o lhůtě, pak adresát rozhodnutí předpokládá, že jde o poučení správné 
a uvedená lhůta zohledňuje všechny právní předpisy, které je třeba aplikovat. Je nemyslitelné, aby 
účastník řízení obdržel výslovné sdělení, že se může obrátit na soud v určené lhůtě a následně ještě 
zvažoval, zda výslovně uvedená lhůta není ve skutečnosti kratší, neboť je třeba aplikovat ještě další 
předpisy. Pak by totiž bylo poučení o lhůtě zjevně nesprávné, nezákonné a pro adresáta matoucí. Právě 
uvedené však platí pouze tehdy, pokud právní úprava vyžadovala, aby se účastníku řízení dostalo poučení 
o lhůtě, ve které lze iniciovat soudní přezkum (projednání). Pokud není součástí správních rozhodnutí 
rovněž poučení o možnosti soudního přezkumu (což je pravidlem, srov. např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 1. 2. 2006, č. j. 1 As 35/2005 - 61), nemá správní orgán z povahy věci ani 
povinnost poučit o zkrácení lhůt v důsledku zákona o urychlení výstavby. Je pak na účastníku řízení, aby se 
přezkumu domáhal včas a znal relevantní právní úpravu.“ 
Jelikož však v posuzovaném případě nebylo účastníkům řízení žádným způsobem sděleno, že se správní 
řízení před správními orgány obou stupňů vede rovněž podle zákona o urychlení výstavby, a současně 
samotná právní norma není dostatečně určitá, aby bylo možné postavit najisto její aplikaci na posuzovaný 
případ, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že nelze aplikovat ustanovení o zkrácení lhůty pro podání 
žaloby dle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby na daný případ; uzavírá tedy, že se v tomto případě 
správně aplikovala dvouměsíční lhůta pro podání žaloby podle ust. § 72 odst. 1 s. ř. s. 
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Nejvyšší správní soud se dále zabýval otázkou, zda je žalobce aktivně legitimován v daném řízení vznášet 
námitky, zda může vznášet pouze námitky procesněprávního charakteru, nebo zda mu přísluší namítat i 
hmotněprávní pochybení správních orgánů obou stupňů. 
Dle čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) má „každý …právo na příznivé životní 
prostředí.“ 
Podle čl. 36 odst. 1 Listiny se „každý… může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého  
a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ 
Dle § 65 odst. 1 s. ř. s. „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 (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového 
rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.“ 
Dle § 65 odst. 2 s. ř. s. může „žalobu proti rozhodnutí správního orgánu… podat i účastník řízení před 
správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu 
byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek 
nezákonné rozhodnutí.“ 
Stěžovatel byl účastníkem řízení o vydání (změně) integrovaného povolení, jehož výsledkem bylo vydání 
rozhodnutí obou správních orgánů. Nejvyšší správní soud má tedy za to, že je stěžovatel oprávněn vznášet 
námitky procesněprávního charakteru ve smyslu § 65 odst. 2 s. ř. s. Rovněž judikatura již dovodila, že 
spolky (dříve občanská sdružení), jejichž účelem činnosti je ochrana přírody a krajiny a životního prostředí, 
jsou aktivně legitimovány ke vznášení procesních námitek (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 14. ledna 2013, č. j. 2 As 7/2011 - 274, nebo rozsudek téhož soudu ze dne 18. září 2013, č. 
j. 9 As 173/2012 - 65). Není tedy pochyb o tom, že spolkům přísluší oprávnění namítat procesněprávní 
pochybení správních orgánů, což platí i pro posuzovaný případ. 
Dále je nutné se vypořádat s otázkou, zda stěžovateli přísluší i oprávnění vznášet hmotněprávní námitky.  
V této souvislosti Nejvyšší správní soud odkazuje na znění Aarhuské úmluvy, která se stala součástí 
komunitárního práva v režimu tzv. smíšených smluv, a to rozhodnutím Rady č. 2005/370/ES ze dne  
17. února 2005. Nejvyšší správní soud si je vědom skutečnosti, že tato úmluva nemá přímý účinek, je 
však nutné ji použít jako interpretační pramen, a je tedy nezbytné interpretovat vnitrostátní právo 
v souladu s jejím zněním (srov. např. plenární nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2008, sp. zn. Pl. 
ÚS 14/07, nebo nález téhož soudu ze dne 17. března 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07). 
Článek 2 odst. 5 Aarhuské úmluvy definuje pojem “dotčená veřejnost“ jako „veřejnost, která je – nebo 
může být - ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý 
zájem… u nevládních organizací podporující ochranu životního prostředí a splňující požadavky 
vnitrostátních právních předpisů (se) předpokládá, že mají na environmentálním rozhodování zájem“. Dle 
čl. 9 odst. 2 písm. a) Aarhuské úmluvy „každá strana v rámci své vnitrostátní úpravy zajistí, aby osoby  
z řad dotčené veřejnosti… mající dostatečný zájem… mohly dosáhnout toho, že soud nebo jiný nezávislý a 
nestranný orgán zřízený zákonem přezkoumá po stránce hmotné i procesní zákonnost jakýchkoliv 
rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podle ustanovení článku 6 a v případech, kdy je tak stanoveno 
vnitrostátním právem a aniž by tím byl dotčen odstavec 3 článku 9, i dalších relevantních ustanovení této 
úmluvy.“ 
Článek 9 odst. 2 písm. a) Aarhuské úmluvy byl promítnut do vnitrostátní právní úpravy mj. přijetím § 70 
odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že 
„ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich 
občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů.“ Nejvyšší správní soud tak považuje za nezbytné 
posoudit, zda, ve smyslu čl. 2 odst. 5 a čl. 9 odst. 2 písm. a) Aarhuské úmluvy má stěžovatel na daném 
případu dostatečný zájem, tedy zda došlo k zásahu do jeho sféry a jeho hmotných práv, což je 
předpokladem pro aplikaci § 65 odst. 1 s. ř. s. 
V souvislosti s otázkou aktivní legitimace spolku ke vznášení věcněprávních námitek Nejvyšší správní 
soud poukazuje na usnesení rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 21. července 2009, č. j. 1 Ao 
1/2009 – 120, ve kterém soud konstatoval, že „ … musí navrhovatel především plausabilně tvrdit, že 
existuje vztah mezi jeho právní sférou a územím, jež je územním plánem regulováno, a dále musí tvrdit, 
že dotčení je z povahy věci myslitelné právě danou formou právní regulace… Územním plánem mohou 
tedy ve svéprávní sféře být dotčeny ty osoby, které mají práva k nemovitostem nacházejícím se na území 
tímto plánem regulované.“ Soud dále uvedl, že navrhovatelem „… může… být zásadně jen taková osoba, 
která má přímý a nezprostředkovaný vztah k nějaké části území, které je územním plánem regulováno… 
Výjimečně je též představitelné, aby aktivní procesní legitimace byla dána i tehdy, tvrdí-li navrhovatel, 
který sám není vlastníkem nemovitosti ani nemá právo k takové cizí věci na území regulované územním 
plánem, že jeho vlastnické právo nebo jiné absolutní právo k nemovitosti nacházející se mimo území 
regulované územním plánem by bylo přímo dotčeno určitou aktivitou, jejíž provozování na území 
regulované územním plánem tento plán (jeho změna) připouští.“ 
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Věcnou správnost uvedeného usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu následně potvrdil 
Ústavní soud v nálezu ze dne 30. května 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, ve kterém rovněž konstatoval, že 
„podstatným kritériem zde musí nepochybně být místní vztah navrhovatele k lokalitě regulované 
územním plánem. Má-li spolek sídlo na tomto území nebo jsou-li jeho členové vlastníky nemovitostí 
potenciálně dotčených opatřením plynoucím z územního plánu, pak by mu v zásadě měla svědčit aktivní 
legitimace k podání návrhu. Věcné (materiální) legitimační důvody, vycházející z předmětu činnosti 
spolku, se pak odvozují od místního vztahu k napadenému opatření obecné povahy. Nejvyšší správní soud 
si je vědom, že výše citovaná judikatura se týká oblasti přezkumu opatření obecné povahy, avšak závěry 
ohledně dotčenosti ve hmotněprávní sféře potenciálního navrhovatele a nezbytnosti lokálního prvku lze 
použít i na otázku možné aplikace § 65 odst. 1 s. ř. s. 
Nejvyšší správní soud posoudil, zda mohl být stěžovatel, který má sídlo v Brně, avšak působí v rámci 
území celé České republiky, napadeným rozhodnutím zasažen do své hmotněprávní sféry, což je 
předpokladem pro existenci jeho aktivní věcné legitimace. 
Ústavní soud v nálezu ze dne 30. května 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14 konstatoval, že „… aktivní legitimace 
spolků, které byly založeny za účelem ochrany přírody a krajiny, nemůže být bez hranic.“ Touto hranicí je 
již zmíněný lokální prvek, resp. možná dotčenost na hmotných právech. Pokud by tento závěr nebyl 
správný, bylo by hypoteticky možné přiznat aktivní legitimaci ke vznášení věcných námitek každému 
spolku, který má předmět činnosti stanoven bez dalšího jako ochranu přírody a krajiny či životního 
prostředí. V takovém případě by byl teoreticky jakýkoli spolek s uvedeným předmětem činnosti oprávněn 
vznášet věcné námitky proti příslušnému záměru bez ohledu, zda může být reálně dotčen na hmotných 
právech, tedy i spolek se sídlem mimo Českou republiku či na jiném kontinentě. Smyslem vnitrostátní 
právní úpravy i interpretačního vodítka v podobě Aarhuské úmluvy je poskytnutí soudní ochrany dotčeným 
osobám, nikoli však neomezeně. Proto není možné paušalizovat presumpci dotčenosti ve hmotných 
právech spolků u všech záměrů, nýbrž je nutné vždy posuzovat každý případ individuálně. 
Dle přesvědčení soudu mohl být stěžovatel v tomto konkrétním případě napadeným rozhodnutím dotčen 
na svých hmotných právech. Předmětný záměr KO EPR II je sice umístěn v Ústeckém kraji, avšak provoz 
elektrárny takovéhoto významu bez pochyb přesahuje hranice dotčeného kraje, resp. má dopad na celé 
území České republiky. Stěžovatel vyvíjí prokazatelně dlouhodobě a erudovaně aktivity v souvislosti  
s ochranou přírody a krajiny v rámci celé České republiky (např. realizace tzv. „Pražského okruhu“, 
realizace záměrů v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, výstavba silnice R52 nebo kácení stromů  
v Národním parku Šumava). V rozsudku ze dne 18. září 2014, č. j. 2 Aos 2/2013 – 69, Nejvyšší správní 
soud rozhodl, že pro přiznání aktivní věcné legitimace spolku je hlavním kritériem existence dostatečně 
silného vztahu stěžovatele k danému území. Nejvyšší správní soud má za to, že v případě daného záměru 
s dopady na území celé České republiky je možné dovodit dotčenost ve hmotněprávní sféře stěžovatele, 
který vyvíjí aktivitu rámci celé České republiky, resp. že je v tomto konkrétním případě naplněno kritérium 
dostatečně silného vztahu stěžovatele k předmětnému území. 
Nejvyšší správní soud uzavírá, že nejsou správné závěry Krajského soudu ohledně nepřiznání aktivní věcné 
legitimace stěžovateli. Proto lze na daný případ aplikovat § 65 odst. 1 s. ř. s., tedy, že stěžovateli přísluší 
námitky procesního i hmotněprávního charakteru. 
Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkami nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku krajského 
soudu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Jak bylo již předestřeno výše, závěr krajského soudu  
se v plném rozsahu zabýval jednotlivými hmotněprávními námitkami stěžovatele. Skutečnost, že se 
krajský soud neztotožnil s názorem stěžovatele, neznamená nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku. 
Podle § 1 03 o dst. 1 písm. d ) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené „… nepřezkoumatelnosti 
spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před 
soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.“ V daném případě je 
stěžovatelem tvrzena nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů, k níž se v obecné rovině 
Nejvyšší správní soud mnohokrát vyjádřil (viz např. rozsudky ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, 
ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 
Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 
154/2005 - 245, ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007 - 64). Rozhodnutí soudu je třeba považovat za 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, pokud například není zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při 
naplňování zásady volného hodnocení důkazů nebo při utváření právního závěru, z jakého důvodu soud 
považoval žalobní námitky za liché či mylné, proč nepovažoval za důvodnou právní argumentaci v žalobě, 
proč podřadil daný skutkový stav pod určitou právní normu. O nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů 
se jedná rovněž i v případě, kdy soud opomněl vypořádat některou z uplatněných námitek, nebo pokud 
odůvodnění napadeného rozhodnutí obsahuje pasáže citované z jiného rozhodnutí, které se však týkalo 
skutkově i právně odlišné věci, aniž by soud rozvedl způsob aplikace závěrů vyslovených v takovém 
rozhodnutí na posuzovaný případ (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2012, č. j. 8 Afs 
60/2012 - 27). 
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Námitku stěžovatele, že je rozsudek krajského soudu nepřezkoumatelný z důvodu nevypořádání se  
s námitkou nepředložení nástinu studovaných variant v průběhu procesu EIA, jak požaduje § 6 odst. 4 
zákona o EIA, neshledal Nejvyšší správní soud důvodnou. Stěžovatel v rámci řízení o IPPC, odvolacího 
řízení vedeného MŽP i soudního řízení vedeného krajským soudem namítal nepředložení přehledu 
studovaných variant záměru dle § 6 odst. 4 zákona o EIA vždy společně s námitkou nesplnění povinnosti 
dle § 7 odst. 5 zákona o EIA, tedy nepředložení přehledu variant řešení záměru na návrh MŽP. Tyto dvě 
námitky spolu bezesporu souvisí, jelikož řeší předložení variant záměru, avšak v různých fázích 
zjišťovacího řízení o EIA. Sám stěžovatel tyto dvě námitky spojil do jedné ve své žalobě proti rozhodnutí 
žalovaného, ve které mj. uvedl, že „… tyto analýzy navíc společnost ČEZ, a. s., MŽP neposkytla, a to ani na 
jeho výzvu.“ Krajský soud se tedy těmito spojenými námitkami zabýval dohromady. V napadeném 
rozsudku krajský soud nejprve uvedl, že se v rámci prvostupňového rozhodnutí krajský úřad věcně 
vypořádal se stěžovatelovými námitkami ohledně vad procesu EIA a stanoviska EIA, resp. že se s nimi 
vypořádal i žalovaný. Následně soud konstatoval, že „… společnost ČEZ, a. s., nebyla povinna zpracovávat 
varianty řešení svého záměru ve smyslu ust. § 7 odst. 5 zákona o EIA, když z této zákonné dikce vyplývá, 
že Ministerstvo životního prostředí mohlo – čili nemuselo – navrhnout zpracování variant řešení záměru, 
jelikož je jejich provedení prokazatelně neúčelné a z technických hledisek možné…“, a dále že „tyto 
podmínky však v posuzovaném případě splněny nebyly, což společnost ČEZ, a. s., v rámci procesu EIA 
prokázala a což konstatovalo i Ministerstvo životního prostředí ve vyjádření k námitkám v rámci procesu 
EIA ze dne 7. 1. 2011, zn. 106793/ENV/10, 107981/ENV/10, a to na str. 1 až 2. Námitky žalobce proto 
soud v tomto směru vyhodnotil jako nedůvodné.“ Soud záměrně užil množného čísla slova námitka právě 
z důvodu plurality námitek spojených do jedné. Dále dle krajského soudu ze správního spisu vyplývá, že 
osobou zúčastněnou na řízení navržená podoba záměru byla v daném případě plně zdůvodněna 
provozními důvody. Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že důvody uvedené krajským soudem jsou 
dostačující pro zamítnutí námitky nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku. 
Námitka nevypořádání se s argumentem ohledně neexistence potřeby zjistit stabilitu podpůrnými 
službami elektrárny P., jak uvedl provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS, a. s., resp. že v této 
souvislosti krajský soud pouze převzal tvrzení osoby zúčastněné na řízení, není důvodná. Krajský soud 
nikde v napadeném rozsudku výslovně neuvádí, že by převzal či se ztotožnil s tvrzením osoby zúčastněné 
na řízení, nýbrž konstatoval vlastní nepřevzatý závěr, že „… tato varianta by nebyla vhodnou ani účelnou 
zejména pro nutnost zajistit zálohování dodávek tepla do přilehlých lidnatých městských aglomerací…, 
dále pro nutnost zajištění tzv. podpůrných služeb k zajištění provozu elektrizační soustavy se schopností 
korekce výkyvů…“ I v této části je napadený rozsudek přezkoumatelný. 
Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku stěžovatel namítal i z důvodu, že se krajský soud odmítl 
zabývat nedostatečným vyhodnocením kumulativních vlivů záměru KO EPR II a dalších souvisejících 
záměrů, a dále nesprávným vyhodnocením vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000. Nejvyšší 
správní soud nepovažuje tuto námitku za důvodnou. Krajský soud v napadeném rozsudku konstatoval, že 
„pro úplnost… k těmto námitkám uvádí, že z obsahu správního spisu vyplývá, že v průběhu procesu EIA 
byly kumulativní vlivy náležitě vyhodnoceny, a to mj. na základě rozptylové studie a podkladů o dalších 
zdrojích znečištění v okolí s výsledkem, že po realizaci záměru KO EPR II dojde v území k výraznému 
zlepšení stavu životního prostředí, když zejména dojde k poklesu emisí a celkové emisní zátěže… ve 
stanovisku EIA Ministerstvo životního prostředí konstatovalo, že posouzení kumulativních vlivů bylo 
provedeno v dostatečném rozsahu a se závěrem, že po realizaci stavby KO EPR II dojde v celé oblasti  
k celkovému poklesu emisí, přičemž tento závěr byl potvrzen v následném vyjádření k námitkám v rámci 
procesu EIA Ministerstva životního prostředí ze dne 7. 1. 2011, č. j. 10693/ENV/10, 107981/ENV/10.“  
I v této části je napadený rozsudek přezkoumatelný. 
Dále stěžovatel namítal, že krajský soud učinil nepodložený závěr ohledně splnění požadavků BAT  
u daného záměru, jelikož měl pouze převzít úvahy správního orgánu I. stupně, aniž by provedl vlastní 
úvahu. Nejvyšší správní soud považuje tuto námitku za nedůvodnou. Krajský soud otázku splnění 
požadavků BAT u daného záměru řádně posoudil na dvou stranách napadeného rozsudku a mj. uvedl, že 
„… z předložených podkladů a rovněž z vyjádření dotčených správních orgánů vyplývá, že záměr KO EPR II 
odpovídá nejlepším dostupným technikám vzhledem k čisté tepelné účinnosti zařízení ve vztahu ke 
kvalitě paliva a technickým podmínkám provozování zařízení.“ Závěry soudu jsou dle přesvědčení 
Nejvyššího správního soudu řádně vysvětleny a napadený rozsudek je i v této části přezkoumatelný. 
Stěžovatel rovněž namítal, že krajský soud neuvedl důvod pro závěr, že záměr KO EPR II není novým 
zařízením. Tato námitka je rovněž nedůvodná. Krajský soud výslovně uvedl, že pro parametr čisté tepelné 
účinnosti je v daném případě irelevantní, zda je předmětný záměr považován za rekonstrukci stávajícího 
zařízení či za zařízení nové, neboť daný záměr splňuje požadavky BAT i v případě nového zařízení. 
Nedůvodnost námitky tak byla ze strany krajského soudu řádně zdůvodněna, a proto není ani v této části 
napadený rozsudek nepřezkoumatelný. 
Námitka, že krajský soud bez jakéhokoli důvodu ignoroval závěry studie DNV, není rovněž důvodná.  
V napadeném rozsudku krajský soud výslovně uvádí, že „tentýž závěr lze učinit i ve vztahu ke studii DNV… 
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S neprovedením studie DNV jako důkazu se krajský úřad řádně vypořádal v odůvodnění žalobou 
napadeného rozhodnutí, přičemž soud se s tímto procesním postupem ztotožnil.“ 
Stěžovatelova námitka, že se krajský soud nezabýval nutností provedení hodnocení podle směrnice CCS  
v průběhu procesu EIA, není rovněž důvodná. Jak sám stěžovatel v kasační stížnosti uvádí, „krajský soud 
tuto žalobní námitku odmítl s tím, že v době rozhodování správních orgánů obou stupňů neexistovalo 
žádné přímo aplikovatelné právní ustanovení, které by zakotvovalo povinnost provést posouzení 
předmětného záměru dle směrnice CCS a že samotná směrnice nesplňovala podmínky bezprostřední 
aplikovatelnosti.“ Dle přesvědčení Nejvyššího správního soudu zde stěžovatel nesprávně vykládá pojem 
nepřezkoumatelnosti s nesprávným posouzením dané věci.  
Nejvyšší správní soud dále posoudil procesněprávní námitky stěžovatele ohledně nezákonnosti procesu a 
stanoviska EIA. 
Ustanovení § 6 odst. 4 zákona o EIA stanoví, že „… Pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení 
podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a 
stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí.“ 
Osoba zúčastněná na řízení předložila v rámci procesu EIA nástin studovaných hlavních variant a důvody 
pro její volbu. Skutečnost, že oznamovatel vyjádřil svůj zájem na schválení jedné hlavní varianty, 
nezpůsobuje nezákonnost jeho postupu. Zákon o EIA nestanoví minimální počet předložených variant. 
Hypoteticky by v daném případě byla zcela v souladu se zákonem situace, kdy by oznamovatel předložil 
pouze jedinou studovanou variantu, na což mj. poukazuje stěžovatel. Je tomu tak zejména v souvislosti  
s § 7 odst. 5 zákona o EIA, dle kterého může správní orgán vyzvat oznamovatele ke zpracování více 
variant řešení záměru. Pokud správní orgán dozná, že výčet studovaných variant přiložených k oznámení 
záměru není dostatečný, má možnost v závěru zjišťovacího řízení vyzvat oznamovatele k doplnění variant 
řešení záměru. Proto je Nejvyšší správní soud přesvědčen, že postup oznamovatele nebyl v rozporu se 
zákonem a nemá za následek nezákonnost procesu EIA, resp. stanoviska EIA. 
Stěžovatelův odkaz na “nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 24/2000“, který řeší 
nutnost zpracování více variant řešení záměru, shledal soud jako nepřípadný a nezávazný. V prvé řadě 
Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že se nejednalo o „nález“, nýbrž o odmítavé usnesení. Dle nálezu ze dne 
13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06, Ústavní soud rozhodl, že jeho usnesení nejsou závazná erga omnes. 
Dále Nejvyšší správní soud posoudil věcný rozsah tohoto odkazu a považuje za nutné doplnit stěžovatelem 
citovanou pasáž usnesení o větu předcházející, ve které je stanoveno, že „příslušný orgán si může podle  
§ 6 odst. 2 tohoto zákona vyžádat doplnění dokumentace, zejména o varianty řešení.“ Dle přesvědčení 
Nejvyššího správního soudu se tedy požadavek, aby bylo v rámci procesu EIA vybíráno z více variant řešení 
záměru, vztahuje na varianty předložené oznamovatelem při oznámení i na varianty předložené na návrh 
správního orgánu. 
Nadto Nejvyšší správní soud podotýká, že v daném případě oznamovatel předložil nástin alternativních 
variant řešení záměru včetně uvedení důvodů pro jejich volbu, konkrétně v části B.1.5 a části E 
dokumentace EIA a stejně označených částí oznámení záměru, což považuje soud za dostatečný podklad 
pro vydání souhlasného stanoviska. 
Dále se Nejvyšší správní soud zabýval námitkou stěžovatele ohledně nesplnění povinnosti oznamovatele 
zpracovat varianty řešení záměru ve smyslu § 7 odst. 5 Zákona o EIA; tuto námitku shledal soud jako 
nedůvodnou. 
Ustanovení § 7 odst. 5 Zákona o EIA stanoví, že „závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout 
zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či 
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné.“ 
V rozsudku ze dne 10. října 2014, č. j. 5 As 6/2013 - 97, Nejvyšší správní soud konstatoval, že „… zákon  
č. 100/2001 Sb., v nyní účinném znění, vyžaduje u záměrů, které podléhají posouzení podle přílohy 1  
k tomuto zákonu (kam patří i novostavba dálnic, pouze to, aby oznamovatel uvedl v oznámení záměru 
„nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní 
prostředí“ (§ 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.; srov. též náležitosti oznámení dle přílohy 3 k tomuto 
zákonu). V závěru zjišťovacího řízení potom může příslušný úřad navrhnout, aby v dokumentaci došlo ke 
„zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či 
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné“  
(§ 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.). Porovnání, resp. stanovení pořadí jednotlivých variant řešení 
záměru z hlediska vlivů na životní prostředí je obligatorní součástí dokumentace, posudku a stanoviska  
v rámci procesu EIA pouze v těch případech, kdy byly tyto varianty předloženy (srov. přílohy 4, 5 a 6 
zákona). Zákon č. 100/2001 Sb., v účinném znění, tedy rozhodně nevyžaduje, aby v rámci procesu EIA, 
pokud by měl být opakován, musely být posuzovány veškeré varianty…“. 
Dle přesvědčení Nejvyššího správního soudu má oznamovatel povinnost předložit přehled variant řešení 
záměru, pokud byl k jeho předložení správním orgánem na konci zjišťovacího řízení procesu EIA vyzván. 
Ustanovení § 7 odst. 5 zákona o EIA však stanoví výjimku z této povinnosti, a to pokud studované varianty 
řešení záměru není prokazatelně účelně a technicky možné realizovat. Proto je nutné každý případ 
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posuzovat konkrétně s ohledem na specifika posuzovaného záměru tak, aby byl dodržen princip trvale 
udržitelného rozvoje, který se projevuje ve vědomí vzájemných souvislostí mezi ekonomickými aktivitami 
a jejich následky na životním prostředí. V tomto konkrétním případě správní orgán navrhl oznamovateli 
předložení přehledu studovaných variant řešení záměru. Následně však v souvislosti s replikou stěžovatele 
na jeho návrh individuálně posoudil daný záměr a v rámci svého uvážení dospěl ke správnému závěru, že 
byla tvrzena a prokázána účelná a technická nemožnost realizace jiných variant řešení záměru.  
V posuzovaném případě tedy nebylo v rozporu se zákonem, resp. se zásadou alternativního řešení, pokud 
správní orgán doznal, že pro daný záměr lze vydat souhlasné stanovisko EIA, aniž by bylo předloženo více 
variant řešení záměru. Nadto Nejvyšší správní soudu uvádí, že správní orgán, který vede zjišťovací řízení, 
není oprávněn stanovovat oznamovateli, jaké varianty má zpracovat. Je pouze na oznamovateli, jaké 
varianty správnímu orgánu předloží, jelikož správní orgán nemá povinnost vydat vždy souhlasné 
stanovisko EIA. 
MŽP požadovalo předložení nástinu variant řešení záměru po osobě zúčastněné na řízení, která však 
následně řádně zdůvodnila neúčelnost a technickou nemožnost případné realizace odlišné varianty řešení 
záměru, než kterou předložila. Bylo na správním uvážení MŽP, zda vydá souhlasné stanoviska EIA, resp. 
zda podklady pro jeho vydání jsou dostačující. Skutečnost, zda bylo v době mezi návrhem MŽP na 
zpracování více variant řešení záměru a vydáním souhlasného stanoviska EIA změněno personální složení 
tohoto správního orgánu, nemůže mít bez dalšího vliv na zákonnost procesu EIA a stanoviska EIA. MŽP 
představuje celistvý správní orgán a jeho veškerá činnost je kontinuální, nikoli rozdělená do fáze před 
odvoláním „starého“ ministra a fáze po jmenování ministra „nového“. Pokud daný správní orgán dospěl  
v tomto konkrétním případě k závěru, že je možné vydat souhlasné stanovisko, aniž by bylo předloženo 
více variant řešení záměru, jednal v rámci svého správního uvážení, což nebylo nikterak v rozporu se 
zákonem. 
Nejvyšší správní soud vzal rovněž v potaz námitku stěžovatele, že nebylo žalovaným i krajským soudem 
zohledněno vyjádření společnosti ČEPS, a. s., jakožto provozovatele přenosové sítě, ohledně neexistence 
potřeby zajistit stabilitu přenosové soustavy podpůrnými službami v souvislosti s realizací varianty  
s jedním nadkritickým blokem. Tato námitka však není důvodná. V posuzovaném záměru se jedná o tzv. 
kogeneraci, tedy společnou výrobu tepla a elektrické energie. Společnost ČEPS, a. s., je jistě kvalifikovaná 
osoba k vyjádření se k otázce možného zatížení přenosové soustavy elektrické energie v případě 
plánované či nucené odstávky jednotlivých bloků elektrárny P., nikoli již však k otázce nezbytnosti zajistit 
stabilitu přenosové soustavy tepla. Je pravdou, že by bylo možné při odstávce stěžovatelem 
podporovaného jednoho nadkritického bloku zajistit dodávky elektřiny z jiných zdrojů, čímž by se 
nenarušila stabilita sítě. Avšak dodávky tepla do sousedících aglomerací by nebylo možné zajistit se 
stejnou efektivitou, či zda vůbec. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud souhlasí se závěrem krajského 
soudu, že „… tato varianta by nebyla vhodnou ani účelnou zejména pro nutnost zajistit zálohování 
dodávek tepla do přilehlých lidnatých městských aglomerací…“. 
Dále se soud zabýval námitkou nezákonnosti souhlasného stanoviska MŽP a neshledal tuto námitku jako 
důvodnou. Stěžovatel dle přesvědčení soudu zaměňuje pojem nejlepších dostupných technik BAT  
s pojmem indikativních informací o nejlepších dostupných technikách obsažených v referenčních 
dokumentech BREF. Nejlepší dostupné techniky je nutné posuzovat ve smyslu § 2 písm. e) zákona o IPPC 
individuálně ke každému záměru a zejména v rámci řízení o IPPC, nikoli v postupu EIA. Referenční 
dokumenty BREF nejsou právně závazné, nýbrž k nim správní orgán při stanovení BAT pouze přihlédne 
(srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2014, č. j. 8 As 40/2012 – 73). 
Nesplnění kritérií uvedených v referenčních dokumentech BREF nemusí znamenat nesplnění nejlepších 
dostupných technik BAT. Předmětný záměr splňuje kritéria BAT; pouze nesplňuje jediné indikativní 
kritérium čisté tepelné účinnosti uvedené v BREF, což je důsledkem zejména nekvalitního paliva, které 
v daných podmínkách nelze sanovat. Stanovisko EIA tak není ani z tohoto důvodu nezákonné. 
Námitku stěžovatele ohledně nesplnění požadavků dle směrnice CCS v rámci řízení o IPPC a procesu EIA 
nepovažuje Nejvyšší správní soud za důvodnou. Transpoziční lhůta dané směrnice uplynula v době, kdy 
rozhodoval žalovaný o odvolání stěžovatele proti rozhodnutí o IPPC Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dle 
názoru stěžovatele měl žalovaný zohlednit právní úpravu směrnice, která stanoví členským státům 
povinnost zajistit, aby vhodný prostor v místě instalace pro zařízení nezbytné pro zachycování a stlačování 
CO2 byl vyhrazen v případě, že výsledek hodnocení CCS bude kladný. Stěžovatel se v tomto případě 
dovolává tzv. zeslabeného nepřímého účinku směrnice či blokačního účinku směrnice CCS, tedy 
„povinnosti členských států a jejich orgánů vykládat vlastní právo v souladu s danou směrnicí“. 
Nejvyšší správní soud v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že hovoří-li stěžovatel o povinnosti 
členských států a jejich orgánů vykládat vnitrostátní právo v souladu se směrnicí, nedovolává se tzv. 
zeslabeného nepřímého účinku či blokačního účinku směrnice, nýbrž hovoří o plném nepřímém účinku, tj. 
povinnosti eurokonformního výkladu. Blokační účinek směrnice však toliko znamená, že orgány aplikující 
právo se během běhu transpoziční lhůty musí vystříhat takového výkladu vnitrostátního práva, který by 
mařil dosažení výsledku požadovaného směrnicí (srov. Král, R. Vnitrostátní účinky směrnic EU. Acta 
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Universitatis Carolinae – Iuridica, č. 1/2011, str. 27 - 28). Rozhodně však z blokačního účinku směrnice 
nelze dovodit povinnost eurokonformního výkladu v situaci, kdy během transpoziční lhůty nebyla do 
právního řádu České republiky implementována žádná právní úprava, kterou by bylo možné interpretovat 
v souladu s danou směrnicí. Transpozice směrnice CCS byla provedena až přijetím zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, a to s účinností ode dne 1. 9. 2012. Tedy v podstatě až od této doby bylo možné 
dovolávat se souladného (eurokonformního) výkladu vnitrostátního práva se směrnicí. Do té doby ostatně 
směrnice ani neobsahovala natolik konkrétní právní úpravu, kterou by se orgány aplikující právo mohly 
bez přijetí příslušných vnitrostátních opatření řídit. Nadto Nejvyšší správní soud konstatuje, že povinnost 
provést dodatečné hodnocení dle čl. 33 směrnice CCS se vztahuje pouze na spalovací zařízení  
o jmenovitém elektrickém výkonu nejméně 300 MW, pro něž bylo stavební povolení vydáno po účinnosti 
dané směrnice, tedy po 25. 6. 2009. Pro elektrárnu P. bylo stavební povolení vydáno v 80. letech, a proto 
se na daný záměr nevztahuje čl. 33 směrnice CCS. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že závěry krajského 
soudu jsou v otázce neaplikace směrnice CCS správné. 
Věcné námitky 
Nejvyšší správní soud nejprve uvozuje, že závěr krajského soudu o nepřiznání aktivní věcné legitimace 
stěžovateli není správný, avšak i přes tuto skutečnost se krajský soud zabýval jednotlivými 
hmotněprávními námitkami stěžovatele. Stěžejní otázkou v daném případě je, zda předmětný záměr KO 
EPR II splňuje kritéria nejlepších dostupných technik BAT. 
Dle § 2 písm. e) zákona o IPPC se „pro účely tohoto zákona se rozumí… nejlepšími dostupnými 
technikami nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich 
provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení, a pokud to 
není možné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí, přičemž  
1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, 
provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu,  
2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném 
průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, 
pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo 
vyráběny v České republice,  
3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí; při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným v příloze č. 3 k tomuto 
zákonu…“. 
Ustanovení § 14 odst. 3 zákona o IPPC stanoví, že „při stanovení závazných podmínek provozu, zejména 
emisních limitů, úřad vychází z použití nejlepších dostupných technik na základě hledisek uvedených  
v příloze č. 3 k tomuto zákonu se zřetelem k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a 
místním podmínkám životního prostředí, aniž by však předepisoval použití jakékoli konkrétní metody či 
technologie. Takto stanovené emisní limity nesmí být mírnější než emisní limity, které by jinak byly 
stanoveny podle zvláštních právních předpisů.“ 
V příloze č. 3 zákona o IPPC správní orgán při určování nejlepších dostupných technik přihlíží ke 
hlediskům uvedeným v této příloze „buď obecně, anebo v určitých případech, se zřetelem k očekávaným 
nákladům a přínosům plánovaného opatření a se zřetelem k principům prevence a předběžné 
opatrnosti…“. 
Dle čl. 2 odst. 12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/1/ES se nejlepší dostupnou 
technikou rozumí „… nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod 
dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí, jejichž 
smyslem je předejít vzniku emisí, a pokud to není možné, alespoň tyto emise omezit a zabránit tak 
nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek.“ 
Posuzovaný záměr KO EPR II nesplňuje jediné kritérium pro nová zařízení uvedené v referenčním 
dokumentu BREF LCP, a to hodnotu čisté tepelné účinnosti ve výši 42 %, avšak realizací a provozem 
daného záměru bude dosahováno hodnoty 40 %. S ohledem na nezávaznost referenčního dokumentu 
BREF LCP (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2014, č. j. 8 As 40/2012 – 
73) a nutnost jeho odlišení od pojmu BAT však nelze tento nedostatek považovat za rozpor s nejlepšími 
dostupnými technikami BAT. Jak ostatně vyplývá z § 2 písm. e) a § 14 odst. 3 zákona o IPPC, u daného 
záměru bylo nutné posuzovat parametry nejlepších dostupných technik BAT individuálně, nikoli pouhým 
posouzením splnění indikativních kritérií BREF. Proto nelze z důvodu nesplnění jednoho kritéria 
automaticky dovodit nesoulad záměru jako celku s BAT, nýbrž je nutné zkoumat i ostatní okolnosti mající 
vliv na daný záměr, např. kvalita paliva či klimatické podmínky. Z prvoinstančního rozhodnutí o IPPC 
vyplývá, že kvalita paliva dodávaného elektrárně P. je nízká, a z tohoto důvodu nelze dosáhnout vyšší 
tepelné účinnosti. Tento závěr následně potvrdil odvolací správní orgán i krajský soud. Dle přesvědčení 
Nejvyššího správního soudu daný záměr splňuje parametry nejlepších dostupných technik BAT, a uzavírá 
tedy, že krajský soud se s touto námitkou vypořádal dostatečně a správně. Nadto Nejvyšší správní soud 
zdůrazňuje, že z důvodu nesplnění jednoho indikativního kritéria uložilo MŽP v rámci stanoviska EIA tzv. 
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kompenzační opatření, která by měla přispět ke zlepšení stavu životního prostředí, resp. k sanaci nižší 
hodnoty čisté tepelné účinnosti, což lze považovat za zcela správný a zákonný postup. 
Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s., poslední věty, zamítl jako 
nedůvodnou. 
(…) 
 
 
 
 
 
 

14 
 
I. Provoz zařízení bez integrovaného povolení 
II. Materiálové využití odpadů 
III. Ohrožení ŽP 
 
k ustanovení § 2 písm. g), § 5, § 16 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
k ustanovení § 4, § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Otázka, zda určitá činnost podléhá nebo naopak nepodléhá integrovanému povolení, je 
otázkou právní, založenou především na výkladu zákona č. 76/2002 Sb. K jejímu posouzení je 
povolán správní orgán specializovaný v oblasti integrované prevence a Ministerstvo životního 
prostředí coby ústřední orgán státní správy, zajišťující odbornou podporu výkonu státní správy  
v této oblasti; na tom nic nemění ani možnost správního orgánu vyžádat si jako podklad pro 
posouzení konkrétní činnosti odborné vyjádření či znalecký posudek. 
 
II. Materiálové využití odpadů je nutno podřadit pod pojem využívání odpadů, neboť se jedná  
o jeden ze způsobů využívání odpadů. Takový výklad má logické i systematické opodstatnění a 
odpovídá smyslu zákonné úpravy. Při posouzení důvodnosti námitky, že stěžovatel nebyl 
povinen žádat o vydání integrovaného povolení, neboť nenakládal s odpadem ve smyslu § 14 
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vychází soud z § 2 písm. a), § 16 a bodu 5. 1. 
přílohy 1 zákona č. 76/2002 Sb., ze kterých jednoznačně vyplývá, že pokud provozovatel 
odstraňuje nebo využívá nebezpečné odpady při kapacitě větší než 10 tun za den, smí tak 
postupovat pouze s integrovaným povolením. 
 
III. Aplikace a interpretace práva není toliko formální proces, nýbrž v sobě zahrnuje hodnotící 
postupy v souvislosti se společenským řádem, především v souvislosti se systémem právem 
chráněných hodnot. V daném případě je takovou chráněnou hodnotou životní prostředí. 
Stěžovatel svůj výklad opírá pouze o znění přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. a účelově 
dovozuje, že pokud využívá látkové vlastnosti odpadů k jiným účelům, tj. k výrobě stavebních 
hmot, a tedy k materiálovému využití odpadů, nenakládá s odpady ve smyslu zákona  
č. 185/2001 Sb., a nepodléhá tak ani povinnosti získat integrované povolení. 
 
IV. Stěžovatel přitom zcela přehlíží znění § 4 písm. l) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění účinném do 30. 6. 2010, pro jehož účely se využíváním odpadů rozumí činnosti uvedené  
v příloze č. 3 k tomuto zákonu.  
 
V. Přestože § 4 písm. m) zákona č. 185/2001 Sb. definuje materiálové využití odpadů (náhrada 
prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo 
využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou 
bezprostředního získání energie) bez odkazu na přílohu č. 3 k zákonu, jsou v ní uvedeny takové 



 209

způsoby využívání odpadů, které nepochybně jsou materiálním využitím odpadů ve smyslu § 4 
písm. m) zákona č. 185/2001 Sb. 
 
VI. Správnímu orgánu lze přisvědčit v tom, že k naplnění skutkové podstaty deliktu ohrožujícího 
životní prostředí dojde vždy, když nejsou ze strany subjektu nakládajícího s odpady dodržovány 
předpisy týkající se integrované prevence, neboť tím je vyvoláno nebezpečí vzniku poruchy.  
 
VII. Lze předpokládat, že zákonodárce se rozhodl sankcionovat pouze taková porušení právních 
předpisů, která sama o sobě představují určitou nebezpečnost a hypotetickou možnost ohrožení 
životního prostředí. Z hodnocení materiální stránky (závažnosti ohrožení životního prostředí) je 
však patrné, jakými úvahami byl správní orgán veden při stanovení konkrétního stupně 
nebezpečnosti, v posuzovaném případě závažnosti ohrožení životního prostředí. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, čj. 5 As 201/2014-65) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 29. 6. 2010, č. j. ČIŽP/49/IPP/ 
SR01/0915332.004/10/VPL, byla žalobci uložena pokuta ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 16 odst. 2 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o integrované prevenci“). Žalobce (dále jen „stěžovatel”) provozoval zařízení: „Výrobní 
zařízení na odvalu Dolu J. Š.” v katastrálním území Mariánské hory v období od 31. 10. 2007 do 18. 11. 
2009 bez platného integrovaného povolení. Žalovaný shora uvedeným rozhodnutím zamítl odvolání 
stěžovatele a rozhodnutí o uložení pokuty potvrdil; dospěl k závěru, že stěžovatel porušil povinnost 
uloženou zákonem a uložení pokuty je důvodné. 
Stěžovatel brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou, kterou Městský soud v Praze (dále jen „městský 
soud”) zamítl kasační stížností napadeným rozsudkem. Soud dovodil, že stěžovatel v předmětném zařízení 
nakládal ve značném rozsahu s nebezpečnými odpady, a to tak, že tyto odpady zde materiálově využíval  
k výrobě stavebních hmot. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné zařízení je zařízením na využívání 
nebezpečného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně, jedná se o zařízení uvedené v bodě 5 (Nakládání  
s odpady), odstavci 5.1., přílohy č. 1, zákona o integrované prevenci, k jehož provozu zákon vyžaduje 
platné integrované povolení. 
(…) 
 
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
V projednávané věci není sporu o stavu skutkovém. Stěžovatel nezpochybňuje, že v období od 31. 10. 
2007 do 18. 11. 2009 provozoval výrobní zařízení na základě kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu 
Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 17. 12. 2003, č. 939/2003, zn. OVY/R 801/03/Ga/Vá, o povolení 
užívání stavby „Rekultivace území bývalého odvalu Dolu J. Š. v Ostravě - Zařízení na výrobu stavebních 
hmot“. Sporným však činí skutečnost, že se jedná o zařízení vyžadující integrované povolení; dle jeho 
názoru je zařízení provozováno podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech a integrované povolení nevyžaduje. 
Ze správního spisu vyplynulo, že zařízení provozované stěžovatelem sestává z vlastní technologické linky a 
manipulační plochy, včetně jímky povrchových vod. Kontrolou správního orgánu I. stupně bylo zjištěno, že 
do zařízení byly přijímány po 30. 10. 2007 dva druhy nebezpečných odpadů (dále též „N odpad“) kat.  
č. 100207* - Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky, a kat. č. 100213* - Kaly a 
filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky. Na vstupu do zařízení byla překračována 
úroveň více než 10 t odpadů denně. 
Účelem provozování zařízení bylo využívání uvedených odpadů, což vyplynulo z předložených dokladů 
(hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2007 - 2009, průběžná evidence odpadů za roky 2007 - 
2009, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR) pro výrobu stavebních hmot. Dle 
doložené technické dokumentace je projektovaná kapacita předmětného zařízení 60 t výrobku za hodinu. 
Z předložených podkladů dále vyplynulo, že v roce 2007 bylo při výrobě stavebních hmot v předmětném 
zařízení využito celkem 17885,3 tun N odpadů, tj. průměrně 49 t/den za kalendářní rok z celkových 
26127,1 tun všech využitých odpadů, v roce 2008 celkem 20897,2 tun N odpadů, průměrně 57 t/den za 
kalendářní rok z celkových 29223,6 tun všech využitých odpadů. V roce 2009 celkem 7273,8 tun N 
odpadů, tj. průměrně 20 t/den za kalendářní rok z celkových 11644,9 tun všech využitých odpadů. 
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Správní orgán I. stupně na základě těchto zjištění konstatoval, že výše uvedené množství N odpadů 
představuje několikanásobné překročení prahové hodnoty denní kapacity, která je uvedena v odst. 5. 1. 
přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. 
Zásadní pro posouzení věci je otázka, zda předmětné zařízení nakládá s odpady ve smyslu zákona  
o integrované prevenci a spadá do kategorie 5. 1 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. 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 I. do ovzduší, vody a 
půdy v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí (viz rozsudek Soudního dvora EU ze dne 
22. 1. 2009 Association nationale pour la protection des eaux et rivieres a OABA, C-473/07, bod 25, nebo 
rozsudek Soudního dvora EU 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. 
Žalovaný, resp. správní orgán prvního stupně, zařadil stěžovatelem provozované zařízení pod bod 5 přílohy 
č. 1, tedy do kategorie nakládání s odpady, konkrétně pod bod 5. 1, do kterého náleží odstraňování nebo 
využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z činností, 
vyjmenovaných pod písm. a) až k). Z protokolu o kontrole správního orgánu I. stupně vyplývá, že   
s odpadem, zahrnujícím úletové popílky, slévárenské písky a plniva (kaly) bylo nakládáno prostřednictvím 
fyzikálně-chemické úpravy. 
Stěžovatel svůj odlišný výklad oproti městskému soudu opírá o skutečnost, že jím provozované zařízení 
není podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech určeno k nakládání s odpady, ale k výrobě stavebních hmot.  
K provozu předmětného zařízení tedy nelze požadovat integrované povolení dle zákona o integrované 
prevenci. Takový výklad je však značně zjednodušený a nesprávný. Aplikace a interpretace práva není 
toliko formální proces, nýbrž v sobě zahrnuje hodnotící postupy v souvislosti se společenským řádem, 
především v souvislosti se systémem právem chráněných hodnot. V daném případě je takovou chráněnou 
hodnotou životní prostředí. Stěžovatel svůj výklad opírá pouze o znění přílohy č. 1 a účelově dovozuje, že 
pokud využívá látkové vlastnosti odpadů k jiným účelům, tj. k výrobě stavebních hmot, a tedy  
k materiálovému využití odpadů, nenakládá s odpady ve smyslu zákona o odpadech a nepodléhá tak ani 
povinnosti získat integrované povolení. Stěžovatel přitom zcela přehlíží znění § 4 písm. l) zákona  
o odpadech, ve znění účinném do 30. 6. 2010, pro jehož účely se využíváním odpadů rozumí činnosti 
uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Přestože § 4 písm. m) zákona o odpadech definuje materiálové 
využití odpadů (náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné 
suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou 
bezprostředního získání energie) bez odkazu na přílohu č. 3 k zákonu, jsou v ní uvedeny takové způsoby 
využívání odpadů, které nepochybně jsou materiálním využitím odpadů ve smyslu § 4 písm. m) zákona  
o odpadech. 
Nejvyšší správní soud se na základě výše uvedeného ztotožnil s výkladem městského soudu, který 
považuje za správný a logický. Materiálové využití odpadů je nutno podřadit pod pojem využívání odpadů, 
neboť se jedná o jeden ze způsobů využívání odpadů. Takový výklad má logické i systematické 
opodstatnění a odpovídá smyslu zákonné úpravy. Při posouzení důvodnosti námitky, že stěžovatel nebyl 
povinen žádat o vydání integrovaného povolení, neboť nenakládal s odpadem ve smyslu § 14 odst. 2 
zákona o odpadech, vycházel soud z § 2 písm. a), § 16 a bodu 5. 1. přílohy 1 zákona o integrované 
prevenci, ze kterých jednoznačně vyplývá, že pokud provozovatel odstraňuje nebo využívá nebezpečné 
odpady při kapacitě větší než 10 t za den, smí jej provozovat pouze s integrovaným povolením. Městský 
soud postupoval správně, pokud dospěl k závěru, že stěžovatel předmětné zařízení provozoval bez 
platného integrovaného povolení, čímž se dopustil správního deliktu, za který byl správními orgány 
právem sankcionován. V této souvislosti neobstojí ani obrana stěžovatele poukazem na nařízení vlády  
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č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Zákon o integrované 
prevenci chrání životní prostředí jako celek uplatněním integrované prevence a omezováním znečištění 
vznikající činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o integrované 
prevenci. Zákon o integrované prevenci tak konkrétně stanoví povinnosti provozovatele zařízení pro 
odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů a ukládá takovému provozovateli povinnost 
provozovat je pouze s platným integrovaným povolením. 
Tímto způsobem je možné rozsah způsobené újmy pozitivně ovlivnit, nikoli negovat příčiny vedoucí  
k jejímu vzniku, s námitkou stěžovatele, že zájem chráněný zákonem o integrované prevenci nebyl nijak 
ohrožen. Provozní podmínky zařízení mají být stanovovány tak, aby nedocházelo k přenosu znečištění 
mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Při stanovování podmínek provozu zařízení je uplatňován 
princip integrované prevence, který zabraňuje znečišťování již před jeho vznikem, vhodnou volbou 
výrobních postupů, které jsou hodnoceny na základě nejlepších dostupných technik. Tento hlavní princip 
byl dle žalovaného zcela potlačen. V rámci integrované prevence tedy již měla být stěžovatelem přijata 
taková opatření, která by vedla ke snížení vlivu zařízení na životní prostředí, a to již v rámci vlastní 
realizace záměru provozovat zřízení s kapacitou více jak 10 tun za den. 
V tomto ohledu Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani argumentaci stěžovatele, dovolává-li se 
tento skutečností zapsaných v kolaudačním rozhodnutí. Jakkoli stěžovateli bylo povoleno užívání stavby 
„Rekultivace území bývalého odvalu Dolu J. Š. v Ostravě - Zařízení na výrobu stavebních hmot“, a to bez 
omezení nebo specifikace vstupních surovin, nelze bez dalšího předjímat, že jsou splněny zákonné 
podmínky pro takovou činnost předpokládané zvláštním zákonem (zde zákonem o odpadech). Kolaudační 
rozhodnutí je sice jedním z předpokladů pro možnost užívání zařízení, nicméně z něj nevyplývá, jaké 
vstupní suroviny mají být na zařízení využívány a jaké typy stavebních výrobků budou v zařízení vznikat; 
nebyl tudíž dán relevantní důvod k aplikaci § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokud tedy stěžovatel 
provozoval zařízení pro odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou více jak 10 tun za 
den bez platného integrovaného povolení, spáchal tím správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona  
o integrované prevenci a pokuta za porušení ustanovení § 16 odst. 2 zákona o integrované prevenci mu 
byla uložena zcela v souladu se zákonem, když správní orgán I. stupně i žalovaný řádně kritéria pro 
uložení pokuty zhodnotili.  
Ani námitka stěžovatele, že správní orgán nerozvedl úvahy, kterými se řídil při ukládání pokuty, není proto 
důvodná. Dle § 38 odst. 2 zákona o integrované prevenci se při určení výměry pokuty právnické osobě 
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo hrozícím 
škodlivým následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka a době trvání 
protiprávního stavu. 
Z odůvodnění rozsudku je zřejmé, že se městský soud žalobní námitkou nedostatečného odůvodnění výše 
pokuty zabýval. Dospěl k závěru, že v odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně je vyloženo,  
k jakým hlediskům bylo přihlédnuto při stanovení výše pokuty a jaké skutečnosti byly v rámci toho 
považovány za relevantní. Nejvyšší správní soud konstatuje, že správní orgán prvního stupně odůvodnil své 
rozhodnutí dostatečně, neboť je z něj patrné, jaké konkrétní okolnosti ovlivnily výši uložené pokuty, jakým 
způsobem se správní orgán vypořádal se stanovením dané částky i o jaká kritéria svoji správní úvahu 
opřel. Správní orgán I. stupně se vypořádal se zákonným kritériem závažnosti ohrožení životního prostředí, 
vyjmenoval jednotlivé skutečnosti, z jejichž existence vyvodil závěr o samotné závažnosti ohrožení 
životního prostředí; rovněž uvedl důvody, pro které nelze od uložení pokuty upustit, a to především proto, 
že i po projednání správního deliktu bylo zjištěno, že stěžovatel nezajistil odstranění následků porušení 
povinnosti a nepřijal opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu. Správnímu 
orgánu lze přisvědčit v tom, že k naplnění skutkové podstaty deliktu ohrožujícího životní prostředí dojde 
vždy, když nejsou ze strany subjektu nakládajícího s odpady dodržovány předpisy týkající se integrované 
prevence, neboť tím je vyvoláno nebezpečí vzniku poruchy. Lze předpokládat, že zákonodárce se rozhodl 
sankcionovat pouze taková porušení právních předpisů, která sama o sobě představují určitou 
nebezpečnost a hypotetickou možnost ohrožení životního prostředí. Z hodnocení materiální stránky 
(závažnosti ohrožení životního prostředí) je však patrné, jakými úvahami byl správní orgán veden při 
stanovení konkrétního stupně nebezpečnosti, v posuzovaném případě závažnosti ohrožení životního 
prostředí. V návaznosti na závěr o závažnosti ohrožení životního prostředí správní orgán uložil sankci  
v odpovídající výši. V posuzovaném případě správní orgán důsledně a konkrétně posoudil jednotlivá 
hlediska určující výměru pokuty ve smyslu § 38 odst. 2 zákona o integrované prevenci ve spojení s § 37 
odst. 4 citovaného zákona a uložená pokuta při maximální možné výši až 7 mil. Kč se s ohledem na 
všechny okolnosti věci jeví jako zcela přiměřená. 
Nejvyšší správní soud neshledal námitky stěžovatele důvodné, a proto kasační stížnost podle ust. § 110 
odst. 1 s. ř. s. zamítl. 
(…) 
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I. Účel integrovaného povolení 
II. Podstatná a nepodstatná změna v provozu zařízení 
 
k ustanovení § 2 písm. j), § 7, § 19a odst. 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 čl. 2 odst. 10 a 11, čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/1/ES ze dne 15. ledna 
2008, o integrované prevenci a omezování znečištění 
 
 
I. Účelem integrovaného povolení je stanovit podmínky pro provoz příslušného zařízení (často  
s velkým množstvím navazujících činností a spojených technologických jednotek), včetně 
provozu činností přímo spojených s provozem tohoto zařízení v místě.  
 
II. Pokud určitou činnost a zejména podmínky, za kterých má být tato činnost zařízení povolena, 
původní povolení neobsahuje, může být nová činnost zařízení doplněna pouze prostřednictvím 
změny dosavadního povolení. 
 
III. Povolením uvedené změny fakticky dochází k jinému nakládání s nebezpečným odpadem, 
pro které dosud nebyly stanoveny žádné podmínky. Právě proto správní orgány vložily do 
integrovaného povolení (formou jeho změny) jak tuto novou činnost, tak podmínky, za kterých 
bude tuto činnost osoba zúčastněná na řízení provozovat. 
 
IV. Nepodstatnou změnou je obecně řečeno změna, která nemá zvláštní dopad na složky 
životního prostředí. Se stěžovatelem lze souhlasit, že v praxi půjde nejčastěji o změny, které se 
netýkají rozšíření technologie nebo výrobní kapacity [např. výměna filtračního zařízení za nové, 
přístavba objektů, které slouží k nevýrobním účelům (sklady surovin či výrobků)].  
 
V. Na druhé straně to však neznamená, že za podstatné změny budou a contrario považovány 
pouze změny mající za následek rozšíření technologie či výrobní kapacity. Tímto výkladem by 
došlo k popření jak čl. 2 odst. 11 směrnice 2008/1/ES, tak věty za středníkem § 2 písm. j) 
zákona o integrované prevenci. 
 
VI. Odstraňování odpadu jeho trvalým uložením na skládku nelze ztotožnit s dočasným byť 
dlouhodobým skladováním tohoto odpadu před jeho energetickým využitím, ostatně také proto 
bylo řízení o povolení změny zahájeno. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. prosince 2015, č.j. 9 As 113/2015-42) 
 (Dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Podanou kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu 
(dále jen „krajský soud“), kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 19. 12. 2011, č. j. 1982/530/11, 
89633/ENV/11/Hen, a byla mu uložena povinnost zaplatit každému z žalobců náhradu nákladů řízení ve 
výši 11 155 Kč. Tímto rozhodnutím bylo jako nepřípustné zamítnuto odvolání žalobců proti rozhodnutí 
Krajského úřadu (dále jen „krajský úřad“), ze dne 26. 9. 2011, č. j. 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z20/Tom,  
o změně č. 20 integrovaného povolení pro zařízení „Skládkový komplex C. a.s.“ vydaného osobě 
zúčastněné na řízení č. II.  
Spornou otázkou v dané věci je, zda žalobci byli či nebyli účastníky daného správního řízení. Pro 
zodpovězení této otázky je nutné posoudit charakter změny, která byla rozhodnutím krajského úřadu 
povolena, a to z pohledu § 2 písm. j) 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 účinném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o integrované prevenci“). 
V případě, že se jedná o podstatnou změnu integrovaného povolení, je třeba v řízení postupovat dle § 19a 
odst. 1 zákona o integrované prevenci a okruh účastníků je upraven speciální úpravou obsaženou v § 7 
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zákona o integrované prevenci. V odst. 1 písm. d) citovaného ustanovení je uvedeno, že účastníky řízení 
jsou vždy občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské 
komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů 
podle zvláštních právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit 
životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného 
shrnutí údajů ze žádosti podle § 8 zákona o integrované prevenci. 
Naproti tomu, pokud je předmětem řízení změna integrovaného povolení, která není podstatnou změnou, 
vztahuje se na takové řízení úprava účastenství obsažená v obecném předpise upravujícím správní řízení, 
kterým je správní řád. V ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu je uvedeno, že účastníky řízení 
jsou v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo 
povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost nemají. Dle odst. 2 citovaného ustanovení jsou 
účastníky též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 
povinnostech. 
Žalobci vystupovali v řízení jako občanská sdružení, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana 
veřejných zájmů. Žádnému z žalobců prvostupňové rozhodnutí, které předcházelo vydání žalobou 
napadeného rozhodnutí, nezakládalo, neměnilo ani nerušilo právo nebo povinnost. Žádný z žalobců rovněž 
nebyl přímo dotčen na svých právech nebo povinnostech. 
Dle závěru krajského soudu stěžovatel soustředil veškerou svoji argumentaci pouze na to, že provedená 
změna provozu nemohla mít významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí. Zcela však 
pominul text § 2 písm. j), věta za středníkem, zákona o integrované prevenci, ze kterého vyplývá, že 
podstatnou změnou v provozu zařízení je taková změna, která sama o sobě (tedy změna samotná) 
překračuje prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. V příloze č. 1 k zákonu o integrované 
prevenci pod bodem 5.4., jsou uvedeny skládky, které přijímají více než 10 tun denně nebo mají celkovou 
kapacitu větší než 25 000 tun, s výjimkou skládek inertního odpadu. 
Nutnost posuzovat řízení v případě překročení prahových hodnot jako řízení o podstatné změně tedy není 
vázána pouze na rozšíření skládky. V projednávané věci byla předmětem změny integrovaného povolení 
úprava uskladnění nebezpečného odpadu v množství 110 000 tun. Povolovaná změna tedy sama o sobě 
překračovala stanovenou prahovou hodnotu a byla tedy sama o sobě změnou podstatnou. Žalobci měli  
v povolovacím řízení postavení účastníků řízení a jejich odvolání nebylo nepřípustné. Krajský soud 
napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost a vrátil věc stěžovateli k dalšímu řízení. 
Stěžovatel brojí proti rozsudku krajského soudu kasační stížností, jejíž důvody podřazuje pod § 103 odst. 
1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„s. ř. s.“). Napadený rozsudek považuje za nezákonný a nepřezkoumatelný. 
Dle definice změny provozu uvedené v čl. 2 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES 
ze dne 15. 1. 2008 (dále jen „směrnice“) se změnou provozu rozumí změna v povaze, funkci či rozsahu 
funkce zařízení, která může mít důsledky pro životní prostředí. 
Je nutné důsledně rozlišovat změny, kde může potenciálně dojít k ovlivnění technických parametrů 
zařízení, které se porovnávají s prahovou hodnotou, a změny, které těchto hodnot samy o sobě dosahují 
ve smyslu prahových hodnot stanovených v čl. 2 odst. 11 směrnice. V opačném případě by vzhledem  
k technologické komplexnosti regulovaných průmyslových činností ztrácelo smysl rozdělení změn 
uvedených v čl. 2 odst. 10 a 11, protože by patrně u žádné z ohlašovaných změn nebylo možné 
konstatovat, že nedojde k žádnému ovlivnění technických parametrů zařízení, které se porovnávají  
s prahovou hodnotou. 
Stěžovatel upozorňuje i na administrativní náročnost provádění podstatných změn a časové nároky na 
vedení souvisejících řízení. Akceptování extenzivního výkladu znamená nutnost považovat naprostou 
většinu změn za podstatné, čímž dojde k navýšení nákladů úřadů i provozovatelů, a to na zařízení, která 
mají často prokazatelně pozitivní vliv na životní prostředí. Takový postup je zcela proti smyslu směrnice. 
Podstatnou změnou je pouze změna (ve smyslu výměny) technologického celku, od kterého se odvozují 
parametry porovnávané s přílohou I. směrnice. 
Odstraňování a skladování nebezpečného odpadu kódu 19 02 05 bylo v případě skládkového komplexu C. 
umožněno již od 1. 1. 2004 (viz schválený provozní řád). Jinými slovy kaly z fyzikálně chemické úpravy 
uvedeného kódu bylo možné ukládat na skládce již v této době. Sporná změna naopak zamezila do té 
doby možnému skládkování odpadu pocházejícího z lagun O. a stanovila jeho maximální skladovací 
kapacitu. Současně zpřísnila podmínky pro ostatní nakládání s tímto odpadem, zejména při jeho 
přejímce, úpravě a skladování. 
V roce 2006 bylo vydáno integrované povolení pro kategorie činností dle přílohy I. směrnice. Prahová 
hodnota pro zařízení dle bodu 5. 4. je stanovena na příjem přesahující 10 tun denně nebo na celkovou 
kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek interního odpadu. Integrované povolení opravňuje 
přijímat na skládku více než 10 tun denně jakéhokoliv povoleného nebezpečného odpadu (rovněž i 1 300 
- 1 400 tun denně odpadů z lagun O.) a může mít celkovou kapacitu větší než 25 000 t (zjevně  
i v integrovaném povolení schválenou celkovou kapacitu skládky nebezpečného odpadu S-NO ve výši 546 
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100 m3). Množství přijímaného libovolného odpadu (tj. i odpadu kód 19 02 05) nebylo omezeno ničím 
jiným, než pouze výše uvedenou celkovou kapacitou skládky nebezpečného odpadu.  
Prahová hodnota pro zařízení dle bodu 5. 1 je stanovena na více než 10 tun denně jakéhokoliv 
povoleného nebezpečného odpadu, tedy i 15 tun upraveného odpadu za hodinu. Zařízení dle bodu 5. 1. 
umožňovalo zpracování odpadů, včetně odpadu z lagun O. již v roce 2003. 
Během následných 19 změn integrovaného povolení byly postupně provedeny změny s přesnějším a 
podrobnějším popisem linky včetně její skutečné provozní kapacity. Spornou změnou došlo ke schválení 
aktualizace provozního řádu „Linka pro úpravu odpadů“ (06/2011), která byla vyvolána zejména potřebou 
vedení oddělené evidence a archivace nakládání s materiálem GEOBAL 4, což je neutralizovaná sludge  
z lagun O., zařazená pod kód odpadu 19 02 05. 
Potřeba oddělené evidence vyplynula z nutnosti oddělit skládkování odpadu (uložit do tělesa skládky) a 
skladování před jeho energetickým využitím. Dlouhodobé skladování odpadů nebylo v roce 2011 zařazeno 
mezi průmyslové činnosti uvedené v příloze I. směrnice, tj. nespadalo do její působnosti a jeho povolení 
nevyžadovalo vést správní řízení v režimu podstatné změny. Úprava odpadu měla probíhat na stávající 
lince, spadající pod působnost zákona o integrované prevenci, ale vzhledem k tomu, že nedocházelo ani  
k navýšení kapacity ani k úpravě nového kódu, nejednalo se o změnu v provozu zařízení. 
Správního řízení bylo využito ke stanovení dalších doplňujících a zpřísňujících podmínek pro nakládání  
s tímto odpadem. 
Nejvyššímu správnímu soudu navrhuje, aby napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil  
k dalšímu řízení. 
Žalobci k podané kasační stížnosti uvádí, že se plně ztotožňují se závěrem obsaženým v napadeném 
rozsudku. Změnou zařízení není jen změna, kterou může potenciálně dojít k ovlivnění technických 
parametrů zařízení, ale i změna funkce či rozsahu funkce zařízení, tj. změna v užívání či v provozu zařízení 
(srov. čl. 2 odst. 10 směrnice či § 2 písm. h) zákona o integrované prevenci). 
Bylo-li sice obecně vydáno integrované povolení pro dané zařízení na stěžovatelem uváděnou kapacitu a 
pro nakládání s odpady konkrétního druhu, ale uvedené zařízení nebylo užíváno způsobem, kterým má být 
užíváno po povolené změně, potom se musí tento způsob využití projednat jako změna provozu daného 
zařízení. Jedině tímto způsobem lze posoudit, zda jde o změnu přípustnou či nepřípustnou. Integrované 
povolení pro určité zařízení není „bianco“ šekem pro provozování jakýchkoliv činností, ale jen těch 
činností, které jsou jimi upraveny a řešeny. 
Tvrzení, že by povolovanou činnost bylo možno realizovat (dokonce v neomezené kapacitě) i bez 
projednání této změny, je nepravdivé. Pokud navíc správní orgány neměly k dispozici přesné údaje  
o složení naváženého odpadu a nebezpečných látek, jen těžko mohly dojít k závěru, že jde o změnu nikoli 
podstatnou. Svým postupem fakticky popřely smysl integrovaného povolování. 
Povolená změna je zejména vzhledem k množství naváženého a skladovaného odpadu a jeho složení  
s obsahem vysoce nebezpečných látek změnou provozu zařízení, která může mít i vysoce nepříznivé 
účinky na člověka a životní prostředí. 
Žalobci navrhují zamítnutí kasační stížnosti a uložení náhrady nákladů řízení.  
 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek krajského soudu v rozsahu kasační stížnosti  
a v rámci uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s) a dospěl k závěru, že kasační stížnost není 
důvodná. 
Nejprve se soud zabýval namítanou nepřezkoumatelností. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí je vadou 
rozhodnutí, ke které jsou správní soudy povinny přihlížet i bez námitky, tedy z úřední povinnosti (§ 109 
odst. 4 s. ř. s.). Vlastní přezkum rozhodnutí soudu je možný pouze za předpokladu, že napadené 
rozhodnutí splňuje kritéria přezkoumatelnosti. Tedy, že se jedná o rozhodnutí srozumitelné, které je 
opřeno o dostatek relevantních důvodů, z nichž je zřejmé, proč krajský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí.  
Veškerá výše uvedená kritéria rozhodnutí krajského soudu splňuje. Argumentaci stěžovatele, že žádné 
řízení o změně integrovaného povolení nebylo třeba, neboť provedená změna se týkala toliko zpřísnění 
kontrolních mechanismů, je nutno odmítnout. Účelem integrovaného povolení je stanovit podmínky pro 
provoz příslušného zařízení (často s velkým množstvím navazujících činností a spojených technologických 
jednotek), včetně provozu činností přímo spojených s provozem tohoto zařízení v místě. Pokud určitou 
činnost a zejména podmínky, za kterých má být tato činnost zařízení povolena, původní povolení 
neobsahuje, může být nová činnost zařízení doplněna pouze prostřednictvím změny dosavadního 
povolení. 
Soud považuje za zcela nesporné, že nově ohlášená činnost spočívající v návozu 110 tisíc tun 
neutralizované sludge- GLOBAL 4 (dále jen „odpad“), pocházející z lokality Laguny O., za účelem jeho 
dlouhodobého skladování pro jeho budoucí energetické využití v cementárně L. C., a. s., je změnou  
v dosavadním způsobu užívání skládky. Povolením uvedené změny fakticky dochází k jinému nakládání  
s nebezpečným odpadem, pro které dosud nebyly stanoveny žádné podmínky. Smyslem povolovacího 
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řízení je stanovit takové podmínky provozu, aby i přes zátěž, které provoz těchto zařízení z hlediska 
životního prostředí vyvolává, byly zajištěny základní standardy jeho ochrany. 
Pokud nebylo nutné integrované povolení měnit, není zřejmé, z jakého důvodu bylo správním orgánem 
zahájeno správní řízení o vydání „nepodstatné“ změny integrovaného povolení. Stejně tak není zřejmé, 
proč správní orgán vyzýval příslušné orgány k vyjádření, požadoval po osobě zúčastněné na řízení II. celou 
řadu doplnění. Povolovací řízení a postup správního orgánu naopak odpovídají závěru, že bez změny 
původního integrovaného povolení by nebylo možné stávající zařízení k dlouhodobému skladování odpadu 
před jeho energetickým využitím vůbec užívat. 
V dalším kroku je třeba posoudit, zda je požadovaná změna podstatnou či nepodstatnou změnou  
v provozu zařízení. Kasační námitka, dle které je podstatnou změnou pouze výměna technologického 
celku, nemá oporu v zákoně. Ustanovení § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci rozumí podstatnou 
změnou v provozu zařízení změnu v provozu zařízení, která může mít podle uvážení správního úřadu, který 
je místně příslušný k vydání integrovaného povolení, významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní 
prostředí; změna v provozu zařízení nebo rozšíření provozu zařízení se vždy považují za podstatné, když 
změna nebo rozšíření samy o sobě překračují prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 
Nepodstatnou změnou je obecně řečeno změna, která nemá zvláštní dopad na složky životního prostředí. 
Se stěžovatelem lze souhlasit, že v praxi půjde nejčastěji o změny, které se netýkají rozšíření technologie 
nebo výrobní kapacity [např. výměna filtračního zařízení za nové, přístavba objektů, které slouží  
k nevýrobním účelům (sklady surovin či výrobků)]. Na druhé straně to však neznamená, že za podstatné 
změny budou a contrario považovány pouze změny mající za následek rozšíření technologie či výrobní 
kapacity. Tímto výkladem by došlo k popření jak čl. 2 odst. 11 směrnice, tak věty za středníkem § 2 písm. 
j) zákona o integrované prevenci. 
Obě uvedená ustanovení považují za podstatnou změnu, změnu v provozu nebo rozšíření provozu zařízení, 
pokud tato změna sama o sobě překračuje prahové hodnoty. Za změnu provozu lze nepochybně 
považovat i změnu ve způsobu provozu, tj. změnu v jeho dosavadním užívání. 
V projednávané věci byla předmětem změny integrovaného povolení nová činnost spočívající v dočasném 
uskladnění nebezpečného odpadu v množství 110 000 tun, tj. v množství, které prahové hodnoty výrazně 
převyšuje. Příloha č. 1 zákona o integrované prevenci, která v bodu 5. 4., upravuje nakládání s odpady, 
zní: „skládky, které přijímají více než 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun,  
s výjimkou skládek inertního odpadu.“ Skutečnost, že dosavadní integrované povolení umožňovalo trvalé 
uložení nebezpečného odpadu ve shodném objemu, je ve vztahu k nově navrhované činnosti 
bezvýznamnou. 
Odstraňování odpadu jeho trvalým uložením na skládku nelze ztotožnit s dočasným byť dlouhodobým 
skladováním tohoto odpadu před jeho energetickým využitím, ostatně také proto bylo řízení o povolení 
změny zahájeno. 
Argumentace odlišností čl. 2 odst. 10 a 11 směrnice není příliš srozumitelná. Směrnice v čl. 2 odst. 10 
uvádí, že změnou provozu se rozumí změna v povaze, funkci či rozsahu funkce zařízení, která může mít 
důsledky pro životní prostředí; v odst. 11 pak mj. výslovně konstatuje, že za podstatné se považuje každá 
změna nebo rozšíření provozu, pokud změna nebo rozšíření samy o sobě dosahují prahových hodnot 
případně stanovených v příloze I. V souladu s čl. 12 směrnice členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující to, aby provozovatel vždy uvědomil příslušné orgány o jakýchkoli plánovaných změnách  
v provozu. V případě nutnosti provedou příslušné orgány úpravu povolení anebo podmínek povolení. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby žádná podstatná změna, kterou provozovatel 
plánuje, se neuskutečnila bez povolení uděleného v souladu s touto směrnicí. Žádost o povolení a 
rozhodnutí příslušného orgánu se musí vztahovat na části zařízení a hlediska uvedená v článku 6, které 
mohou být takovou změnou ovlivněny. Příslušná ustanovení článku 3, článků 6 až 10 a čl. 15 odst. 1, 2 a 
3 se použijí přiměřeně. V souladu s čl. 6 se povolení vztahuje nejen na zařízení samotné, ale i na činnosti, 
které jsou v zařízení provozovány. Závěry krajského soudu jsou zcela v souladu s uvedenými články. 
Výklad stěžovatele není rozumný ani vzhledem k účelu zákona o integrované prevenci, který se zaměřuje 
na dosáhnutí vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku a omezování znečištění. Výklad 
stěžovatele fakticky znamená, že jakákoliv nová činnost, která v konečném důsledku nevede k navýšení 
předchozí celkově povolené kapacity skládky, je změnou nepodstatnou. Při tomto výkladu by veřejnost i 
při podstatné změně v užívání určitého zařízení neměla možnost uplatnit žádná práva, jejichž 
prostřednictvím usiluje o dosažení co nejlepšího výsledku řízení z hlediska zdraví lidí a ochrany životního 
prostředí. Ochrana těchto hodnot je jedním z cílů zákona o integrované prevenci, který směřuje k trvale 
udržitelnému rozvoji pomocí maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek 
životního prostředí. 
Nelze pominout ani skutečnost, že v důsledku povolené změny nebude navážený nebezpečný odpad 
likvidován na skládce jeho trvalým uložením, ale následně energeticky a materiálově využíván 
(spalováním) v cementářské peci. Jedná se tedy o výraznou změnu v nakládání a následném využívání 
tohoto odpadu, nikoli o pouhé posílení kontrolních mechanismů. 
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Namítaná administrativní náročnost není a nemůže být kritériem pro posouzení charakteru změny  
a v tomto důsledku přiznání či nepřiznání účastenství žalobců ve správním řízení. 
(…)  
 

  
  
  

16 
 
I. Účel integrované prevence 
II. Materiálové využití odpadů 
III. Hlediska pro uložení pokuty  
 
k ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,  
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Zákonná úprava integrovaného povolení vychází z implementace směrnice Rady 96/61/ES  
o integrované prevenci a omezování znečištění [dále jen směrnice „96/61/ES“, která byla  
s účinností od 18. 2. 2008 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES  
o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění), jež byla potom s účinností 
od 7. 1. 2014 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových 
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění)]. 
 
II. Podle čl. 1 směrnice 96/61/ES, resp. směrnice 2008/1/ES je jejím účelem docílit 
integrované prevence a omezování znečištění uplatněním opatření, která mají vyloučit anebo 
snížit emise z činností uvedených v její příloze I do ovzduší, vody a půdy v zájmu dosažení vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí. 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 1 k tomuto zákonu. 
 
III. Aplikace a interpretace práva není toliko formální proces, nýbrž v sobě zahrnuje hodnotící 
postupy v souvislosti se společenským řádem, především v souvislosti se systémem právem 
chráněných hodnot. V daném případě je takovou chráněnou hodnotou životní prostředí. 
Stěžovatel svůj výklad opírá pouze o znění přílohy 1 a účelově dovozuje, že pokud využívá 
látkové vlastnosti odpadů k jiným účelům, tj. k výrobě stavebních hmot, a tedy k materiálovému 
využití odpadů, nenakládá s odpady ve smyslu zákona o odpadech a nepodléhá tak ani 
povinnosti získat integrované povolení.  
 
IV. Materiálové využití odpadů je nutno podřadit pod pojem využívání odpadů, neboť se jedná  
o jeden ze způsobů využívání odpadů. Takový výklad má logická i systematické opodstatnění a 
odpovídá smyslu zákonné úpravy. Při posouzení důvodnosti námitky, že stěžovatel nebyl 
povinen žádat o vydání integrovaného povolení, neboť provozoval zařízení, které není určeno 
k nakládání s odpady (§ 14 odst. 2 zákona o odpadech), vycházel soud z § 2 písm. a), § 16 a 
bodu 5.1 přílohy 1 zákona o integrované prevenci, v relevantním znění, ze kterých jednoznačně 
vyplývá, že pokud provozovatel odstraňuje nebo využívá nebezpečné odpady o kapacitě větší než 
10 t za den, smí příslušené zařízení provozovat pouze s integrovaným povolením.    
 
V. Zákon o integrované prevenci chrání životní prostředí jako celek ve smyslu § 1 odst. 1 zákona 
o integrované prevenci, a to uplatněním integrované prevence a omezováním znečištění 
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vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze 1 k tomuto zákonu. Zákon o integrované prevenci 
tak konkrétně stanoví povinnosti provozovatele zařízení pro odstraňování nebo využívání 
nebezpečných odpadů a ukládá takovému provozovateli povinnost provozovat je pouze 
s platným integrovaným povolením. 
 
VI. Způsob stanovení výše sankce (pokuty) je výsledkem správního uvážení a správní orgán je 
povinen přihlédnout k zákonem stanoveným kritériím. Z odůvodnění rozhodnutí správního 
orgánu musí být seznatelné, jakými úvahami byl správní orgán veden při uložení sankce v té či 
oné výši. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2015, čj. 5 As 202/2014 - 66) 
(Dostupné na www.nssoud.cz) 
  
 
Vymezení věci 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 21. 6. 2010, č. j. ČIŽP/49/IPP/SR01/ 
0915334.004/10/VPL, byla žalobci uložena pokuta ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 16 odst. 2 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o integrované prevenci“). Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podle tohoto rozhodnutí 
provozoval „Výrobní zařízení Bohumín“ v katastrálním území Nový Bohumín, v areálu skládky ŽDB GROUP 
a.s., Bohumín, a to v období od 31. 10. 2007 do 18. 11. 2009 bez platného integrovaného povolení. 
Žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a rozhodnutí o uložení pokuty potvrdil; dospěl přitom k závěru, že 
stěžovatel porušil povinnost uloženou zákonem a uložení pokuty je důvodné. 
Stěžovatel brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl kasační 
stížností napadeným rozsudkem. Městský soud dovodil, že stěžovatel v předmětném zařízení nakládal ve 
značném rozsahu s nebezpečnými odpady, a to tak, že tyto odpady zde materiálově využíval k výrobě 
stavebních hmot. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné zařízení je zařízením na využívání 
nebezpečného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně, jedná se o zařízení uvedené v bodě 5 (Nakládání s 
odpady), odstavci 5.1. přílohy 1 zákona o integrované prevenci, v relevantním znění, k jehož provozu 
zákon vyžaduje platné integrované povolení.  
(…) 
 
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
Při posouzení věci přitom Nejvyšší správní soud vyšel, argumentačně i formulačně, ze svého rozsudku ze 
dne 16. 4. 2015, č. j. 5 As 201/2014 – 65, v jehož rámci posuzoval skutkově a právně obdobnou věc 
týkající se týchž účastníků.  
V projednávané věci není sporu o stavu skutkovém. Stěžovatel nezpochybňuje, že v období od 31. 10. 
2007 do 18. 11. 2009 provozoval výrobní zařízení na základě kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu 
Bohumín ze dne 1. 9. 2004, č. j. Výst.1386/2004/Wa, o povolení užívání stavby „Zařízení na výrobu 
stavebních hmot“ v katastrálním území Nový Bohumín. Spornou však činí skutečnost, že se jedná  
o zařízení vyžadující integrované povolení; dle jeho názoru je zařízení provozováno podle § 14 odst. 2 
zákona o odpadech a integrované povolení nevyžaduje. 
Ze správního spisu vyplynulo, že zařízení provozované stěžovatelem se sestává z vlastní technologické 
linky a manipulační plochy, včetně jímky povrchových vod. Kontrolou správního orgánu I. stupně bylo 
zjištěno, že do zařízení bylo přijímáno po 31. 10. 2007 pět druhů nebezpečných odpadů (dále též „N 
odpad“), a to kat. č. 100207* - Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky, kat.  
č. 100213* - Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky, kat. č. 100907* - Licí 
formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky, kat. č. 190205* - Kaly z fyzikálně-
chemického zpracování obsahující nebezpečné látky a kat. č. 190813* - Kaly z jiných způsobů čištění 
průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky. Na vstupu do zařízení byla překračována 
úroveň více než 10 t odpadů denně. Účelem provozování zařízení bylo využívání uvedených odpadů, což 
vyplynulo z předložených dokumentů. Dle doložené technické dokumentace je projektovaná kapacita 
předmětného zařízení 60 t výrobků za hodinu. Z předložených podkladů dále vyplynulo, že v roce 2007 
bylo při výrobě stavebních hmot v předmětném zařízení využito celkem 20173,17 tun N odpadů (tj. 
průměrně 55 t/den) z celkových 63308,37 tun všech využitých odpadů, v roce 2008 celkem 11905,09 
tun N odpadů (průměrně 33 t/den) z celkových 48025,03 tun všech využitých odpadů a v roce 2009 
celkem 6841,86 tun N odpadů (tj. průměrně 19 t/den) z celkových 21602,91 tun všech využitých odpadů. 
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Správní orgán I. stupně na základě těchto zjištění konstatoval, že výše uvedené množství N odpadů 
představuje několikanásobné překročení prahové hodnoty denní kapacity, která je uvedena v odst. 5. 1. 
přílohy 1 zákona o integrované prevenci. 
Zásadní pro posouzení věci je otázka, zda předmětné zařízení nakládá s odpady ve smyslu zákona  
o integrované prevenci a spadá do kategorie 5.1. přílohy 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 primárně 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 repozitář, www.psp.cz), 
zákonná úprava integrovaného povolení vychází z implementace směrnice Rady 96/61/ES o integrované 
prevenci a omezování znečištění [dále jen směrnice „96/61/ES“, která byla s účinností od 18. 2. 2008 
nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování 
znečištění (kodifikované znění), (dále jen „směrnice 2008/1/ES“), jež byla potom s účinností od 7. 1. 
2014 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích 
(integrované prevenci a omezování znečištění), (přepracované znění)]. Podle čl. 1 směrnice 96/61/ES, 
resp. směrnice 2008/1/ES je jejím účelem docílit integrované prevence a omezování znečištění 
uplatněním opatření, která mají vyloučit anebo snížit emise z činností uvedených v její příloze I do ovzduší, 
vody a půdy v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí (viz rozsudek Soudního dvora ze 
dne 22. 1. 2009 Association nationale pour la protection des eaux et rivières a OABA, C-473/07, 
EU:C:2009:30, bod 25, nebo rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 12. 2011, Niels Moller, C-585/10, 
EU:C:2011:847, 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 1 k tomuto zákonu. 
Žalovaný, resp. správní orgán prvního stupně, zařadil stěžovatelem provozované zařízení pod bod 5 přílohy 
1, tedy do kategorie nakládání s odpady, konkrétně pod bod 5.1., do kterého náleželo, dle jeho 
rozhodného znění, zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání  
s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Z protokolu o kontrole provedené správním 
orgánem I. stupně vyplývá, že s odpadem (včetně nebezpečného odpadu) bylo nakládáno prostřednictvím 
fyzikálně-chemické úpravy.  
Stěžovatel svůj odlišný výklad oproti městskému soudu opírá o skutečnost, že jím provozované zařízení je 
zařízením podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, neboť není určeno k nakládání s odpady, ale k výrobě 
stavebních hmot. K provozu předmětného zařízení tedy nelze požadovat integrované povolení dle zákona 
o integrované prevenci. Takový výklad je však značně zjednodušený a nesprávný. Aplikace a interpretace 
práva není toliko formální proces, nýbrž v sobě zahrnuje hodnotící postupy v souvislosti se společenským 
řádem, především v souvislosti se systémem právem chráněných hodnot. V daném případě je takovou 
chráněnou hodnotou životní prostředí. Stěžovatel svůj výklad opírá pouze o znění přílohy 1 a účelově 
dovozuje, že pokud využívá látkové vlastnosti odpadů k jiným účelům, tj. k výrobě stavebních hmot, a tedy 
k materiálovému využití odpadů, nenakládá s odpady ve smyslu zákona o odpadech a nepodléhá tak ani 
povinnosti získat integrované povolení. Stěžovatel přitom zcela přehlíží znění § 4 písm. l) zákona  
o odpadech, v rozhodném znění, pro jehož účely se využíváním odpadů rozumí činnosti uvedené v příloze 3 
k tomuto zákonu. Přestože § 4 písm. m) zákona o odpadech, v rozhodném znění, definoval materiálové 
využití odpadů (náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné 
suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou 
bezprostředního získání energie) bez odkazu na přílohu 3 k zákonu, jsou v ní uvedeny takové způsoby 
využívání odpadů, které nepochybně jsou materiálovým využitím odpadů ve smyslu § 4 písm. m) zákona  
o odpadech. 
Nejvyšší správní soud se na základě výše uvedeného ztotožnil s výkladem městského soudu, který 
považuje za správný a logický. Materiálové využití odpadů je nutno podřadit pod pojem využívání odpadů, 
neboť se jedná o jeden ze způsobů využívání odpadů. Takový výklad má logické i systematické 
opodstatnění a odpovídá smyslu zákonné úpravy. Při posouzení důvodnosti námitky, že stěžovatel nebyl 
povinen žádat o vydání integrovaného povolení, neboť provozoval zařízení, které není určeno k nakládání  
s odpady (§ 14 odst. 2 zákona o odpadech), vycházel soud z § 2 písm. a), § 16 a bodu 5.1. přílohy 1 



 219

zákona o integrované prevenci, v relevantním znění, ze kterých jednoznačně vyplývá, že pokud 
provozovatel odstraňuje nebo využívá nebezpečné odpady o kapacitě větší než 10 t za den, smí příslušné 
zařízení provozovat pouze s integrovaným povolením. V této souvislosti neobstojí ani obrana stěžovatele 
poukazem na nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky. Zákon o integrované prevenci chrání životní prostředí jako celek ve smyslu § 1 odst. 1 
zákona o integrované prevenci, a to uplatněním integrované prevence a omezováním znečištění 
vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze 1 k tomuto zákonu. Zákon o integrované prevenci tak 
konkrétně stanoví povinnosti provozovatele zařízení pro odstraňování nebo využívání nebezpečných 
odpadů a ukládá takovému provozovateli povinnost provozovat je pouze s platným integrovaným 
povolením. 
Zároveň nelze souhlasit s námitkou stěžovatele, že zájem chráněný zákonem o integrované prevenci 
nebyl nijak ohrožen. Provozní podmínky zařízení mají být stanoveny tak, aby nedocházelo k přenosu 
znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Při stanovení podmínek provozu zařízení je 
uplatňován princip integrované prevence, který zabraňuje znečišťování již před jeho vznikem, vhodnou 
volbou výrobních postupů, které jsou hodnoceny na základě nejlepších dostupných technik. Tento hlavní 
princip byl dle žalovaného zcela potlačen. V rámci integrované prevence tedy již měla být stěžovatelem 
přijata taková opatření, která by vedla ke snížení vlivu zařízení na životní prostředí, a to již v rámci vlastní 
realizace záměru provozovat zřízení s kapacitou více jak 10 tun za den. 
V tomto ohledu Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani argumentaci stěžovatele, dovolává-li se 
skutečností zapsaných v kolaudačním rozhodnutí. Jakkoli stěžovateli bylo povoleno užívání stavby 
„Zařízení na výrobu stavebních hmot“, a to bez omezení nebo specifikace vstupních surovin, nelze bez 
dalšího předjímat, že jsou splněny zákonné podmínky pro takovou činnost předpokládané zvláštním 
zákonem. Kolaudační rozhodnutí je sice jedním z předpokladů pro možnost užívání zařízení, nicméně z něj 
nevyplývá, jaké vstupní suroviny mají být v zařízení využívány a jaké typy stavebních výrobků budou  
v zařízení vznikat; nebyl tudíž dán relevantní důvod k aplikaci § 14 zákona o odpadech.  
Správní orgán I. stupně i žalovaný navíc řádně zhodnotili rovněž kritéria pro uložení pokuty. Ani námitka 
stěžovatele, že správní orgán nerozvedl úvahy, kterými se řídil při ukládání pokuty, není proto důvodná. 
Dle § 38 odst. 2 zákona o integrované prevenci se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne  
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým 
následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka a době trvání protiprávního stavu. 
Z odůvodnění rozsudku je zřejmé, že se městský soud žalobní námitkou nedostatečného odůvodnění výše 
pokuty zabýval. Dospěl k závěru, že v odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně je vyloženo,  
k jakým hlediskům bylo přihlédnuto při stanovení výše pokuty a jaké skutečnosti byly v rámci toho 
považovány za relevantní. Městský soud uzavřel, že považuje odůvodnění výše pokuty za dostatečné. 
Pokud jde o námitky vztahující se k výši uložené pokuty, Nejvyšší správní soud konstatuje, že správní 
orgán prvního stupně odůvodnil své rozhodnutí dostatečně, neboť je z něj patrné, jaké konkrétní okolnosti 
ovlivnily výši uložené pokuty, jakým způsobem se správní orgán vypořádal se stanovením dané částky i  
o jaká kritéria svou správní úvahu opřel. 
Způsob stanovení výše sankce (pokuty) je výsledkem správního uvážení a správní orgán je povinen 
přihlédnout k zákonem stanoveným kritériím. Jak již konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí 
ze dne 26. 3. 1999, sp. zn. 7 A 52/96, z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu musí být seznatelné, 
jakými úvahami byl správní orgán veden při uložení sankce v té či oné výši. Ve výše citovaném odůvodnění 
se správní orgán I. stupně vypořádal se zákonným kritériem závažnosti ohrožení životního prostředí, 
vyjmenoval jednotlivé skutečnosti, z jejichž existence vyvodil závěr o samotné závažnosti ohrožení 
životního prostředí; rovněž uvedl důvody, pro které nelze od uložení pokuty upustit, zejména, že i po 
projednání správního deliktu bylo zjištěno, že stěžovatel nezajistil odstranění následků porušení povinnosti 
a nepřijal opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu. 
Správnímu orgánu lze přisvědčit v tom, že k naplnění skutkové podstaty deliktu ohrožujícího životní 
prostředí dojde vždy, když nejsou ze strany subjektu nakládajícího s odpady dodržovány předpisy týkající 
se integrované prevence, neboť tím je vyvoláno nebezpečí vzniku škodlivého následku, tedy možnosti 
ohrožení životního prostředí. Lze předpokládat, že zákonodárce se rozhodl sankcionovat pouze taková 
porušení právních předpisů, která sama o sobě představují určitou nebezpečnost a možnost ohrožení 
životního prostředí. Z hodnocení materiální stránky (závažnosti ohrožení životního prostředí) je však 
patrné, jakými úvahami byl správní orgán veden při stanovení konkrétního stupně nebezpečnosti, resp. 
závažnosti ohrožení životního prostředí. V návaznosti na závěr o závažnosti ohrožení životního prostředí 
správní orgán uložil sankci v odpovídající výši. 
(…) 
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JJ..  PPrráávvoo  nnaa  iinnffoorrmmaaccee  
  

3 
 
VVyyrroozzuumměěnníí  oossoobbyy  ddoottččeennéé  ppoosskkyyttnnuuttíímm  iinnffoorrmmaaccee    
 
k ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
v rozhodné době 
k ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen vyrozumět 
podle § 4 odst. 3 správního řádu osobu, která by mohla být poskytnutím informace dotčena. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, čj. 1 As 189/2014 - 50) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2015, č. 3185, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
  
Žalobkyně a žalovaný mezi sebou uzavřeli dne 2. 12. 2009 smlouvu o závazku veřejné služby v drážní 
osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1. 1. 2010 do konce 
platnosti jízdního řádu pro období 2018/19 (dále též „Smlouva“). Dne 3. 1. 2013 poskytl žalovaný podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti konkurenta žalobkyně, společnosti R., a. s., informace ze Smlouvy, které mají podle žalobkyně 
povahu obchodního tajemství. Žalovaný přitom žalobkyni o úmyslu informace poskytnout neinformoval, 
ani jí neumožnil se k tomu vyjádřit, ačkoliv žalobkyně o přiznání postavení účastníka požádala přípisem ze 
dne 21. 12. 2012. 
Žalobkyně proto následně žalovanému dne 14. 1. 2013 zaslala žádost, v níž se domáhala přiznání 
postavení účastníka ve všech probíhajících i budoucích řízeních o poskytnutí informace, správních řízeních 
dle správního řádu nebo jiných řízení, které se týkají práv a povinností žalobkyně ze Smlouvy, a současně 
požádala o neprodlené informování o zahájení takových řízení. 
Přípisem ze dne 12. 2. 2013, č. j. 317/2011-030-Z106/16, žalovaný žalobkyni sdělil, že považuje její 
žádost za nedůvodnou. Žalobkyně proti postupu žalovaného podala stížnost podle § 175 správního řádu 
k ministrovi dopravy. Přípisem ze dne 12. 3. 2013, č. j. 6/2013-040-S106/4, žalovaný neshledal podanou 
stížnost důvodnou. 
Proti postupu žalovaného brojila žalobkyně žalobou na ochranu před nezákonným zásahem u Městského 
soudu v Praze. Rozsudkem ze dne 10. 9. 2014, č. j. 5 A 58/2013 – 40, soud žalobu zamítl. V odůvodnění 
uvedl, že zákon o svobodném přístupu k informacím chrání práva třetích osob taxativně stanovenými 
důvody pro odmítnutí žádosti. Z § 20 odst. 4 zákona plyne, že ustanovení správního řádu se použijí pouze 
na rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací řízení, v řízení o stížnosti, pro počítání lhůt, doručování a 
náklady řízení. V případě kladného vyřízení žádosti na poskytnutí informace nelze aplikovat správní řád, 
tedy ani jeho § 27 o účastenství. Výklad žalobkyně podle městského soudu směřuje proti smyslu zákona  
o svobodném přístupu k informacím. Jím je umožnit veřejnosti dosáhnout rychlým a neformálním 
postupem získání žádaných informací. Závěrem soud poznamenal, že v případě neoprávněného 
zveřejnění obchodního tajemství se žalobkyně může domáhat ochrany svých práv podle zákona  
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. 
(…) 
 
Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti hodnotil, že kasační stížnost je důvodná. 
Podstatou projednávané kasační stížnosti je posouzení, zda osoby, které by mohly být dotčeny 
poskytnutím informace, mají právo na určitou formu účasti při poskytování informací. 
Stěžovatelka uvádí, že měla být účastníkem řízení o žádosti o poskytnutí informace podle § 27 odst. 2 
správního řádu. Nebude-li jí účastenství podle citovaného ustanovení přiznáno, domáhá se jiné formy 
účasti při poskytování informací, zejm. práva být vyrozuměna o probíhajícím řízení o žádosti, práva vyjádřit 
se k dané věci, resp. práva být vyrozuměna o způsobu vyřízení žádosti o informace. Popsaná práva (být 
vyrozuměn o probíhajícím řízení, uplatňovat v něm práva či být informován o způsobu ukončení řízení) 
představují základní procesní práva svědčící dotčeným osobám. Tato práva definují obsahovou kvalitu 
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probíhajícího správního řízení (postupu) a jsou součástí práva na spravedlivý proces vyplývajícího z čl. 36 
Listiny. Bez jejich dodržení nelze považovat řízení za spravedlivé (obdobně viz Svoboda, P. Ústavní základy 
správního řízení v České republice. Praha: Linde, 2007. s. 129). 
Vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a správního řádu upravuje § 20 odst. 4 zákona  
o svobodném přístupu k informacím. Podle něj pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu 
podle tohoto zákona a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, b) pro odvolací řízení a c) v řízení o stížnosti pro 
počítání lhůt, doručování a náklady řízení ustanovení správního řádu; dále se při postupu podle tohoto 
zákona použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení  
o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije. 
Citované ustanovení vyjadřuje subsidiární a omezené použití správního řádu na postupy podle zákona  
o svobodném přístupu k informacím, tj. na procesní vyřizování žádostí o poskytnutí informací a 
příslušných nápravných prostředků. Subsidiarita je dána tím, že se správní řád použije tehdy, nestanoví-li 
zákon o svobodném přístupu k informacím jinak. Omezenost použití správního řádu vyjadřuje, že ze 
správního řádu lze použít jen ta ustanovení, o nichž tak § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu  
k informacím výslovně stanoví, bez ohledu na to, zda zákon o svobodném přístupu k informacím určitou 
procesní situaci sám věcně řeší (srov. Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím a 
související předpisy: komentář. 2. vydání. Praha: Linde, 2011. s. 898). Neplatí tak teze stěžovatelky, že na 
postup poskytování informací lze automaticky vztáhnout ustanovení § 44 a násl. správního řádu. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím v § 20 odst. 4 vylučuje aplikaci ustanovení správního řádu  
o účastnících řízení (§ 27) pro poskytování informací; uvedené ustanovení správního řádu se dle § 20 
odst. 4 písm. a) a b) zákona uplatní jen pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti a pro odvolací řízení. Na postup 
při poskytování informací se ovšem aplikují základní zásady činnosti správních orgánů, z nichž plyne mj. 
povinnost chránit oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu (povinného subjektu) dotýká 
(§ 2 odst. 3 správního řádu), jakož i povinnost poskytnout dotčeným osobám přiměřené poučení, 
uvědomit je o úkonu, který správní orgán činí, resp. povinnost umožnit dotčeným osobám uplatňovat 
jejich práva a oprávněné zájmy (§ 4 odst. 2, 3 a 4 správního řádu). 
Postavením dotčených osob při poskytování informací se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního 
soudu v nedávném rozsudku ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012 – 62. V bodech 107 a 108 uvedl: 
„Procedura poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím je postavena na 
zásadě, že poskytnutí informací na žádost je faktický úkon povinného subjektu, zatímco neposkytnutí 
informací děje se formou správního rozhodnutí, proti kterému je přípustné odvolání. Při poskytnutí 
informací postupuje povinný subjekt v podstatě výlučně podle zákona o svobodném přístupu  
k informacím, který obsahuje relativně ucelenou a komplexní procedurální úpravu odlišnou od správního 
řádu a který až na výjimky (ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, 
ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178) použitelnost správního řádu vylučuje ve svém  
§ 20 odst. 4 in fine. Z toho mimo jiné plyne i okruh osob, s nimiž povinný subjekt při poskytování 
informace jedná – je jím především žadatel, což plyne vcelku jednoznačně z celé procesní úpravy 
poskytování informací, která obecně nepředpokládá, že by v ní figuroval kdokoli jiný než žadatel a povinný 
subjekt. Ostatní osoby, které by mohly být poskytnutím informace dotčeny (např. osoby, kterých se 
poskytnutá informace týká a jež by mohly být dotčeny ve svém právu na informační sebeurčení), mají 
práva plynoucí ze základních zásad činnosti správních orgánů. V daném kontextu se na ně tedy vztahuje 
především ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu, podle něhož správní orgán umožní dotčeným osobám 
uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Z uvedeného ustanovení vyplývá především povinnost 
povinného subjektu informovat bez zbytečného prodlení tyto osoby, že hodlá poskytnout informace, které 
se jich mohou dotknout, a právo potenciálně dotčených osob se k tomu vyjádřit. Je pak na povinném 
subjektu, aby případné vyjádření takových osob reflektoval a vyvodil z něho eventuálně důsledky pro svůj 
další postup.“ 
Povinný subjekt jim v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů musí v řízení o žádosti 
umožnit hájit jejich práva. Při každém poskytování informací by měl nejprve ověřit, zda neexistují osoby, 
jež by mohly být poskytnutím informace dotčeny na svých právech. Půjde především o případy, kdy 
žadatel bude požadovat informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a 
jejích osobních údajů (§ 8a, § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím), resp. informace, jež by 
mohly mít povahu obchodního tajemství (§ 9 zákona), jako v nyní projednávaném případě. Pokud takové 
osoby budou existovat, vyrozumí je povinný subjekt o podané žádosti a případně i uvažovaném způsobu 
rozhodnutí o ní (§ 4 odst. 2 a 3 správního řádu); současně jim umožní hájit jejich práva, tj. v přiměřené 
době se k věci vyjádřit. Následně zpraví dotčené osoby o způsobu vyřízení žádosti. Uvedený závěr 
podporuje i odborná literatura (viz. opus cit. výše, s. 653 – 654). Pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti a pro 
odvolací řízení pak již s ohledem na dikci § 20 odst. 4 písm. a) a b) zákona o svobodném přístupu  
k informacím platí ustanovení o účastenství vyplývající z § 27 správního řádu. 
Na možnosti obrany práv dotčených osob při poskytování informací navazuje soudní ochrana ve správním 
soudnictví. Poskytnutí informace podle okolností může být nezákonným zásahem povinného subjektu do 
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práva toho, o němž se informace poskytuje, na informační sebeurčení (k tomuto pojmu viz např. nález 
Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. I. ÚS 512/02). Povinný subjekt jedná při poskytování 
informace jako správní orgán (v materiálním smyslu), neboť na základě kogentní normy veřejného práva 
vykonává svoji pravomoc tím, že žadateli poskytne informaci, kterou mu zákon ukládá poskytnout. 
Poskytne-li informaci, kterou mu zákon poskytnout neumožňuje, a zároveň takovéto poskytnutí bude 
představovat zásah do práv konkrétní osoby (viz zejm. poskytnutí informací v rozporu s § 8a, v rozsahu 
vybočujícím z rámce § 8b či v rozporu s § 9 nebo § 10 zákona o svobodném přístupu k informacím), může 
se dotčená osoba bránit zásahovou žalobou, neboť úkon povinného subjektu spočívající v poskytnutí 
informací nemá povahu „rozhodnutí“ ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., nýbrž „zásahu“ ve smyslu § 82 s. ř. s. 
Naopak pokud povinný subjekt žádosti o informaci zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí  
o odmítnutí žádosti (§ 15 zákona o svobodném přístupu k informacím), proti kterému lze podat odvolání 
(§ 16 téhož zákona). 
Ze subsidiární použitelnosti správního řádu, jak je zakotvena v § 20 odst. 4 písm. a) a b) zákona  
o svobodném přístupu k informacím, plyne účastenství dalších osob, které by mohly být účastníky řízení 
podle § 27 odst. 2 správního řádu kvůli svému dotčení poskytnutím informace, pro rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti nebo v odvolacím řízení. V takovém případě je soudní ochrana zajištěna zásadně řízením o žalobě 
proti rozhodnutím správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s., v němž může být dotčená osoba podle 
okolností žalobcem, anebo osobou zúčastněnou na řízení (srov. body 109 a 110 rozsudku rozšířeného 
senátu č. j. 8 As 55/2012 – 62). 
Argumentace městského soudu, že zájmy dotčených osob při poskytování informací dostatečně chrání 
povinný subjekt, který není povinen tyto osoby vyrozumívat, je mylná. Částečně lze sice městskému soudu 
přisvědčit, že povinný subjekt posuzuje autonomně, zda lze požadovanou informaci poskytnout či zda 
neexistují některé výluky předpokládané zákonem o svobodném přístupu k informacím pro její poskytnutí; 
ve své úvaze o poskytnutí informace přitom není vázán názorem dotčené osoby. Neznamená to však, že 
by povinný subjekt při poskytování informací ochraňoval nejen zájmy veřejné, ale i zájmy dotčených osob. 
Přestože zákon o svobodném přístupu k informacím v § 20 odst. 4 vylučuje účastenství dotčených osob 
podle § 27 správního řádu pro řízení o žádosti, nelze při poskytování informací dotčené osoby apriorně 
vyloučit z širšího chápání pojmu účastenství a upřít jim základní procesní práva v řízení o žádosti [obdobně 
srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/99 ze dne 22. 3. 2000 (N 42/17 SbNU 295; 95/2000 Sb.]. 
Neobstojí rovněž úvaha městského soudu, že účastenství dotčených osob v řízení o žádosti by 
paralyzovalo proces poskytování informací. Jakkoli existuje veřejný zájem na bezodkladném sdělení 
požadovaných informací žadateli, nelze tento zájem zcela nadřadit nad zájmy dotčených osob v řízení a 
zbavit je základních procesních práv, která jim v řízení o žádosti přísluší. Jak ostatně v bodě 108 
citovaného rozsudku konstatoval rozšířený senát: „Komunikace mezi povinným subjektem a dotyčnou 
osobou má probíhat tak, aby zásadně nebylo ohroženo vyřízení žádosti o poskytnutí informace v zákonem 
stanovených lhůtách (§ 14 a 15 zákona o svobodném přístupu k informacím).“ 
Námitka nesprávného posouzení této otázky městským soudem je proto důvodná.  
Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že žalovaný je povinen při vyřizování žádosti o informace komunikovat 
se stěžovatelkou jako s potenciálně dotčenou osobou a umožnit jí hájit její zájmy, mohou-li být 
poskytnutím informace dotčeny. Stěžovatelka sice neměla nárok stát se „účastníkem“ řízení o žádosti, 
nicméně žalovaný s ní měl postupovat v úzké součinnosti a umožnit jí adekvátně hájit svá práva a 
oprávněné zájmy. To platilo tím spíše, pokud stěžovatelka žalovaného sama požádala, aby byla 
informována o žádostech o informaci, které by mohly do jejích práv zasahovat, a aby měla možnost se  
k věci vyjádřit.  
Pro projednávanou věc je bezpředmětná úvaha žalovaného, že je otázkou, zda i sama stěžovatelka jako 
povinný subjekt informuje dotčené osoby o žádostech o poskytnutí informace. Předmětem řízení  
o podané kasační stížnosti je posouzení správnosti závěrů městského soudu ve vztahu k postupu 
žalovaného, nikoliv postup stěžovatelky jako povinného subjektu. Závěry vyslovené shora však 
nepochybně dopadají na všechny povinné subjekty bez rozdílu. 
(…) 
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4 
 
PPrráávvoo  nnaa  iinnffoorrmmaaccee::  iinnffoorrmmaaccee  oo  ddoossaažžeennéémm  vvzzdděělláánníí  aa  ooddbboorrnnéé  pprraaxxii  zzaamměěssttnnaannccůů  vveeřřeejjnnéé  
sspprráávvyy  
 
k ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění zákonů č. 177/2011 Sb. a č. 439/2004 Sb.  
k ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 
61/2006 Sb. 
 
 
Informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců veřejné správy patří do rozsahu 
pojmu „veřejná a úřední činnost “ obsaženého v § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů. Zájem na poskytnutí uvedeného typu informací o zaměstnancích 
veřejné správy obecně převažuje nad zájmem na ochraně soukromí dotčených osob. Pokud by  
v konkrétním případě žádost měla za cíl poškodit osobu, jíž se informace týká (např. ji 
šikanovat, vydírat, vyprovokovat vůči ní nenávist apod.), bylo by možné předmětné informace 
odepřít na základě principu zákazu zneužití práva. 
 
  
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, čj. 8 As 12/2015 - 46) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2015, rozhodnutí č. 3310, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Žalobce požádal podáním ze dne 24. 4. 2013 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). 
Konkrétně se domáhal poskytnutí profesních životopisů:  
a) všech dosavadních předsedů a místopředsedů žalovaného (r. 1996 - 2013), a to v minimálním rozsahu: 
jméno, příjmení, rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší 
dosažené vzdělání ke dni nástupu do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do funkce 
předsedy či místopředsedy žalovaného;  
b) dalších osob, které jsou či byly oprávněny samostatně rozhodovat jménem žalovaného ve správních 
řízeních v letech 2010 - 2013 (dnes pravděpodobně pracovní pozice v organizační struktuře Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže označená jako ředitel sekce), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, 
rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší dosažené vzdělání ke 
dni nástupu do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do této funkce u žalovaného;  
c) všech současných členů rozkladových komisí žalovaného (r. 2013), a to v minimálním rozsahu: jméno, 
příjmení, rok narození, označení rozkladové komise, označení předsedy rozkladové komise, den zahájení 
činnosti člena rozkladové komise, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni zahájení činnosti člena rozkladové 
komise a relevantní odborná praxe předcházející vzniku funkce člena rozkladové komise. 
(…) 
 
Stěžovatel nevyhověl žádosti žalobce o poskytnutí informací mimo jiné v části týkající se údajů  
o dosaženém vzdělání a relevantní odborné praxi ke dni nástupu do funkce bývalých předsedů a 
místopředsedů stěžovatele, ředitelů sekcí a členů rozkladových komisí, kteří byli jeho zaměstnanci 
(zbývající část žádosti o informace není předmětem řízení o kasační stížnosti). V kasační stížnosti 
stěžovatel setrval na stanovisku, že odepření předmětných informací bylo důvodné s ohledem na ochranu 
soukromí dotčených osob. Nejvyšší správní soud této námitce nepřisvědčil. 
Pokud určitý údaj o fyzické osobě patří nejen výlučně do soukromí dotčené osoby, ale je také součástí 
veřejné sféry a existuje veřejný zájem na jeho poskytnutí, vztahuje se na něj nejen právo na ochranu 
soukromí subjektu údajů, ale také právo na informace svědčící naopak žadateli o předmětnou informaci. 
Podle judikatury Ústavního soudu profesionální sféra a informace o ní, včetně údaje o profesní minulosti 
osob působících ve veřejném životě, obecně náleží do sféry veřejné, a to bez ohledu na konkrétní okolnosti 
posuzované věci (nález ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, nebo nález sp. zn. I. ÚS 517/10). Ústavní 
soud dodal, že jednotlivci i veřejnost mohou mít legitimní zájem v zásadě na všem, co může souviset  
s fungováním moci ve státě. Veřejná diskuse může totiž působit i jako veřejná kontrola činnosti státu. 
Také Nejvyšší správní soud opakovaně zdůraznil, že právo na informace patří mezi klíčové nástroje 
kontroly výkonu veřejné moci, které brání její možné zneužitelnosti (viz např. rozsudky ze dne 13. 8. 2014, 
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čj. 1 As 78/2014 – 41, č. 3127/2014 Sb. NSS, ze dne 7. 5. 2009, čj. 1 As 29/2009 – 59, nebo ze dne 17. 
1. 2008, čj. 5 As 28/2007 – 89, č. 1532/2008 Sb. NSS). 
Nejvyšší správní soud proto nepochyboval, že údaje o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců 
veřejné správy náleží z hlediska zákona o svobodném přístupu k informacím také do veřejné sféry. Otázky, 
zda jsou pracovní pozice ve veřejné správě obsazovány lidmi s odpovídající kvalifikací, jsou důvodně 
předmětem veřejného zájmu a jsou způsobilé přispět k veřejné diskusi. Na požadované údaje tedy dopadá 
právo na informace zaručené v čl. 17 odst. 4 Listiny. Tato skutečnost ovšem sama o sobě nestačí pro 
závěr, zda lze předmětné informace poskytnout. 
Právo žadatele o informace se totiž často střetává s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromí, 
které mu zaručují čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 3 Listiny. Vztah mezi uvedenými základními právy je 
promítnut do § 8a informačního zákona, podle kterého: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní 
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ Při poskytování informací obsahujících osobní údaje (resp. při 
úvaze o odmítnutí takovou informaci poskytnout), povinný subjekt musí vycházet také ze zákona  
o ochraně osobních údajů. Obecně platí, že informace zahrnující osobní údaje může poskytnout pouze se 
souhlasem subjektu údajů, ledaže se uplatní některá z výjimek z tohoto pravidla uvedených v § 5 odst. 2 
zákona o ochraně osobních údajů. Při posuzování výjimek, které umožňují poskytnout údaje i bez 
souhlasu subjektu údajů, musí povinný subjekt zohlednit také § 5 odst. 3 a § 10 zákona o ochraně 
osobních údajů, tedy dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na 
zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 
osobního života subjektu údajů. Jinými slovy, povinný subjekt je povinen zvážit, nakolik by uplatnění 
předmětné výjimky zasáhlo do práv subjektu údajů na ochranu jeho soukromého života (srov. např. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 78/2014 - 41, nebo rozsudek ze dne 25. 2. 2015, čj. 1 As 
113/2012 - 133). 
Pro posouzení, které z předmětných dvou základních práv má v konkrétní věci převážit, je třeba použít 
testu proporcionality, který se tradičně skládá ze tří kroků: v prvním kroku je zvažováno kritérium 
vhodnosti (zda institut omezující určité základní právo umožňuje dosáhnout stanovený cíl), ve druhém 
kroku kritérium potřebnosti (zda by stanoveného cíle nemohlo být dosaženo jinými opatřeními 
nedotýkajícími se základních práv a svobod), ve třetím kroku kritérium proporcionality v užším smyslu 
(porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv, což spočívá ve zvažování empirických, 
systémových, kontextových i hodnotových argumentů). 
Z napadeného rozsudku vyplývá, že právě takový sled úvah tvoří podklad závěrů krajského soudu. 
Stěžovatel proto nedůvodně vytkl krajskému soudu, že nesprávně posoudil vzájemný vztah informačního 
zákona a zákona o ochraně osobních údajů. 
Krajský soud nepochybil ani při aplikaci výše uvedených východisek na konkrétní skutkové okolnosti. 
Názor stěžovatele a krajského soudu se rozchází ve třetím kroku výše popsaného testu proporcionality. 
Soud proto nepovažuje za nutné zabývat se prvními dvěma kroky. 
Třetí kritérium porovnává závažnost obou v kolizi stojících práv s ohledem na konkrétní skutkové 
okolnosti. Rozhodnou otázkou tedy je, zda a jak intenzívně by poskytnutí požadovaných informací zasáhlo 
do soukromého a osobního života zaměstnanců stěžovatele, jichž se požadované informace týkaly. 
Nejvyšší správní soud neshledal, že by se informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi dotýkaly 
soukromého života dotčené osoby natolik, aby je obecně nebylo možné poskytnout. Jak podotkl již krajský 
soud, v řadě případů se jedná o informace běžně dostupné z veřejných zdrojů či patrné z akademického 
titulu připojeného ke jménu. 
Zveřejnění informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi za běžných okolností nepředstavuje žádnou 
podstatnou újmu. Nedotýká se výsostně intimního nebo osobního prostoru. Nejedná se o citlivý osobní 
údaj ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Nelze ji považovat ani za informaci, 
která by dotčenou osobu nějak urážela nebo snižovala její lidskou důstojnost. Sama o sobě tato 
informace nemá negativní informační obsah. Negativní konotaci by mohla získat např. tehdy, pokud by 
dosažené vzdělání a odborná praxe zcela zjevně neodpovídaly pozici, kterou zaměstnanec veřejné správy 
zastává. V takovém případě by ovšem bylo zcela namístě na takovou skutečnost upozornit a podrobit ji 
veřejné diskusi. V tomto ohledu lze najít určitou paralelu s úvahami rozšířeného senátu vyslovenými  
v odst. 82 rozsudku rozšířeného senátu čj. 8 As 55/2012 – 62. Odkaz krajského soudu na předmětný 
rozsudek proto nebyl nepřiléhavý. 
Jakkoliv lze stěžovateli přisvědčit, že dosažené vzdělání a odborná praxe ke dni nástupu do funkce bez 
dalšího nevypovídají o kvalitě práce odváděné konkrétním zaměstnancem veřejné správy, tato skutečnost 
nesnižuje význam předmětných informací pro veřejnou diskuzi o tom, zda jsou místa ve veřejné správě 
obsazována lidmi s odpovídající kvalifikací. V této souvislosti soud zdůrazňuje také preventivní funkci 
možnosti poskytnout informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců veřejné správy, která 
napomáhá předcházet nežádoucím situacím, motivům a jevům ve veřejné správě. Již pouhý právní stav 
umožňující v zásadě komukoliv, aby získal předmětné informace, vede k větší odpovědnosti a 
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transparentnosti při obsazování pozic ve veřejné správě. Naopak situace, kdy by předmětné informace 
byly utajovány, by mohla přispět ke ztrátě důvěry veřejnosti ve státní orgány a zákonnost jejich 
rozhodování. Nejvyšší správní soud považuje za nezbytné, aby správní soudy svou rozhodovací činností 
přispívaly k maximálnímu naplnění principu otevřenosti veřejné správy, který stojí v základu úpravy práva 
na informace. Jedině tak může právo na informace efektivně plnit svou výše popsanou kontrolní funkci, a 
tím i přispívat ke zvyšování kvality výkonu veřejné správy a k růstu její důvěryhodnosti v očích veřejnosti. 
Z výše uvedených důvodů soud nesouhlasil ani s námitkou, že veřejný zájem na poskytnutí údajů  
o dosaženém vzdělání a odborné praxi existuje pouze u těch nejvyšších funkcí v rámci veřejné správy. 
Zájem na transparentnosti veřejné správy a její kontrole existuje nejen u osob, které reprezentují daný 
úřad navenek a s nimiž si veřejnost spojuje daný úřad na základě jejich vystupování v médiích, ale  
i u dalších osob, které se na výkonu veřejné správy podílejí. Nadto nelze přehlédnout, že funkce, u nichž 
stěžovatel odmítl poskytnout sporné údaje, nebyly nevýznamné z hlediska podílu na rozhodovací činnosti. 
Jednalo se o bývalé předsedy a místopředsedy stěžovatele, ředitele sekcí a členy rozkladových komisí, 
kteří byli současně zaměstnanci stěžovatele. U těchto funkcí bezpochyby existuje legitimní zájem na 
veřejné diskusi o odbornosti osob, které je vykonávají. 
Nejvyšší správní soud souhlasil také se závěrem krajského soudu, že informace o dosaženém vzdělání a 
odborné praxi zaměstnanců veřejné správy patří do rozsahu pojmu „veřejná a úřední činnost“ obsaženého 
v § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů. Předmětné informace vypovídají o základních 
předpokladech pro výkon zastávané funkce ve veřejné správě (a to jak v obecné rovině, tak v konkrétním 
případě) a mají příčinnou souvislost s pracovněprávním vztahem mezi zaměstnanci a stěžovatelem. Tento 
závěr není v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 57/2010 – 79. V předmětném 
rozsudku Nejvyšší správní soud neprovedl uzavřený výčet okruhu informací, které spadají pod pojem 
„veřejná a úřední činnost“, ale vyjádřil se k § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů pouze  
v souvislosti s posouzením otázky, zda lze pod tento pojem podřadit informaci o výši odměny poskytnuté 
zaměstnanci veřejné správy. 
Krajský soud nezatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností, pokud se k předmětnému rozsudku výslovně 
nevyjádřil. Soud je povinen posoudit zákonnost napadeného rozhodnutí a vypořádat se s právními 
argumenty stran, není ale povinen vyjádřit se samostatně ke každému rozsudku, na který správní orgán 
odkázal v napadeném rozhodnutí nebo ve vyjádření k žalobě. Krajský soud dostatečně vysvětlil, z jakých 
důvodů podřadil informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců veřejné správy pod § 5 
odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů. 
Z výše popsaných důvodů Nejvyšší správní soud uzavřel, že veřejný zájem na poskytnutí požadovaného 
typu informací o zaměstnancích veřejné správy převažuje nad zájmem na ochraně soukromí dotčených 
osob. Zásah do soukromí je pouze omezený a zcela přiměřený. Pokud by se v konkrétním případě 
ukázalo, že žádost o informace, které by bylo jinak třeba vyhovět, má za cíl poškodit dotčenou osobu, jíž 
se informace týká (např. ji šikanovat, vydírat, vyprovokovat vůči ní nenávist apod.), bylo by možné 
předmětné informace odepřít na základě principu zákazu zneužití práva. 
(…) 
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II..  OOmmeezzeenníí  pprráávvaa  nnaa  iinnffoorrmmaaccee  
IIII..  IInnffoorrmmaaccee  ssdděělleennáá  ppoovviinnnnéémmuu  ssuubbjjeekkttuu  ttřřeettíí  oossoobboouu  
IIIIII..  VVyyuužžiittíí  vveeřřeejjnnýýcchh  pprroossttřřeeddkkůů  nnaa  vvzznniikk  iinnffoorrmmaaccee  
 
k ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
v rozhodné době 
 
 
I. Smlouva uzavřená příspěvkovou organizací obce jakožto povinným subjektem, včetně na ni 
navazujícího závěrečného vyúčtování zpracovaného povinným subjektem, je informací 
podléhající informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. 
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II. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) téhož zákona, dle něhož povinný subjekt informaci 
neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána 
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace 
souhlasí, se přitom neaplikuje. 
 
III. Jde totiž o informaci (dokumenty), na jejímž vytvoření přímo participoval a (spolu)vytvářel je 
právě povinný subjekt. Tyto dokumenty je tedy třeba typově zahrnout mezi výstupy z činnosti 
povinného subjektu, které je nutno beze zbytku poskytnout, ledaže by tomu bránil nějaký jiný 
(než výše uvedený) zákonný důvod omezení práva na informace. 
 
  
(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2014, čj. 30 A 104/2012 - 50) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2015, č. 3186, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
  
Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, jakož i rozhodnutí Národního 
divadla B., příspěvkové organizace (dále jen „povinný subjekt“), ze dne 6. 8. 2012, č. j. R 120/2012, 
kterým bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), rozhodnuto o odmítnutí části žádosti žalobce 
ze dne 20. 7. 2012, v níž požadoval poskytnutí informací: „…týkajících se financování Plesu před oponou 
2012: 
- smlouvu o spolupráci s firmou BM M., 
- vyúčtování plesu (tj. hlavně kolik stál, jaké byly příjmy, jaké výdaje, kolik zbylo).“ 
Povinný subjekt sice žalobci v příloze svého rozhodnutí poskytl kopie požadovaných dokumentů, tj.  
(i) smlouvu o spolupráci uzavřenou povinným subjektem se společností BM M., s. r. o., dne 9. 12. 2011 
(dále jen „smlouva“ či „smlouva o spolupráci“) a (ii) závěrečné vyúčtování akce: Ples před oponou 2012, 
schválené dne 3. 2. 2012 (dále jen „závěrečné vyúčtování“), avšak anonymizoval v nich některé číselné 
údaje – finanční částky s tím, že se nejedná o informace vzniklé s použitím veřejných prostředků. Dle 
povinného subjektu jde o informace, které vznikly bez použití veřejných prostředků, protože je zajišťoval 
jeho smluvní partner – společnost BM M., s. r. o. (dále též „osoba zúčastněná na řízení“) – a tento vyjádřil 
v dopise ze dne 23. 4. 2012 výslovný nesouhlas s jejich poskytnutím ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona o informacích. 
Tento závěr pak k odvolání žalobce potvrdil i žalovaný s tím, že povinný subjekt v kopiích poskytnutých 
dokumentů správně anonymizoval náklady, které financoval a o kterých účtoval pouze smluvní partner – 
osoba zúčastněná na řízení. Důsledkem toho, že anonymizované údaje jsou uvedeny v dokumentu 
schváleném statutárním orgánem povinného subjektu (tj. ředitelem divadla), který má povinný subjekt  
k dispozici, nemůže být povinnost tyto údaje poskytnout. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona  
o informacích by poté podle žalobce postrádalo jakýkoli omezující charakter. 
Žalovaný proto potvrdil rozhodnutí povinného subjektu a současně zamítl odvolání žalobce, který proti 
tomuto rozhodnutí podal žalobu. 
(…) 
Napadené rozhodnutí žalovaného krajský soud přezkoumal, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. 
Podstatou žaloby byl nesouhlas žalobce s postupem žalovaného potažmo povinného subjektu, který 
odmítl poskytnout žalobcem požadované informace s odkazem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona o informacích. Jednalo se tedy o posouzení toho, zda v daném případě bylo po právu aplikováno 
citovaného ustanovení zákona o informacích, které představuje jeden ze zákonem přímo předvídaných a 
tolerovaných důvodů pro omezení přístupu k informacím. 
Právo na svobodný přístup k informacím patří mezi základní (politická) práva vyplývající z čl. 17 Listiny 
základních práv a svobod, který v odst. 5 zvláště zdůrazňuje informační povinnost veřejné moci, již lze 
zúžit pouze na základě zákona, jsou-li k tomu dány legitimní důvody, které korespondují s hledisky danými 
v odst. 4, tj. bezpečností státu, veřejnou bezpečností, ochranou veřejného zdraví a mravnosti a ochranou 
práv a svobod druhých. 
A právě poslední z uvedených hledisek je oporou pro omezení práva na informace podle § 11 odst. 2 
písm. a) zákona o informacích, který stanoví: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde  
o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, již takovou povinnost 
zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí“. 
Z citovaného je zjevné, že účelem omezení práva na informace je v daném případě ochrana práv a svobod 
druhých, resp. třetích osob, které samy o sobě povinným subjektem podle zákona o informacích nejsou a 
předmětné informace povinnému subjektu sdělily dobrovolně. Jinými slovy, jde o ochranu takových 
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informací, které se do dispozice povinného subjektu dostaly na základě volního jednání třetích osob, které 
nebyly povinny předmětné informace sdělovat (a k jejich poskytnutí nedaly souhlas). 
Na základě znění § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích lze přitom vysledovat tři možné varianty 
postupu při poskytnutí/neposkytnutí informací, které lze s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 14. 8. 2014, č. j. 10 As 59/2014 – 41, shrnout následovně: 
a) osoba, jež informaci předala, měla k jejímu předání povinnost uloženou zákonem, 
b) osoba, jež informaci předala, sice neměla k jejímu předání povinnost uloženou zákonem, ale  
s poskytnutím informace souhlasila, 
c) osoba, jež informaci předala, neměla k jejímu předání povinnost uloženou zákonem, a ani nesdělila, že 
s poskytnutím informace souhlasí. 
V případech sub a) a b) se informace poskytne, v případě sub c) nikoliv. 
Všechny uvedené varianty se však týkají toliko těch informací, které vznikly bez použití veřejných 
prostředků. To je tím základním předpokladem pro aplikaci předmětného omezení práva na informace a 
současně též podstatou projednávané věci, protože podle žalovaného potažmo povinného subjektu se  
o právě takovou informaci částečně jednalo, a proto také došlo k odmítnutí části žádosti žalobce; 
konkrétně se jednalo o anonymizaci některých (číselných) údajů obsažených jednak ve smlouvě  
o spolupráci se společností BM M., s. r. o., při pořádání akce: Ples před oponou (reprezentační ples města 
B. pod záštitou primátora Statutárního města B.), jednak v závěrečném vyúčtování této akce s tím, že tyto 
údaje – informace vznikly výhradě z činnosti jmenované společnosti, a tudíž i bez použití veřejných 
prostředků. 
Legální definici pojmu „informace vzniklá bez použití veřejných prostředků“ zákon o informacích 
neobsahuje a je tedy otázkou, co vše lze pod tento pojem zahrnout a ve výsledku tak vyjmout z práva na 
informace. Při hledání odpovědi na tuto otázku lze sice vyjít z vymezení pojmu veřejné prostředky  
v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, který v § 2 písm. g) považuje za veřejné prostředky: 
„veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě 
uvedené v písmenu a)“, přičemž § 2 písm. f) pak vymezuje, že veřejnými financemi jsou: „veřejné příjmy a 
veřejné výdaje. Nicméně k nalezení odpovědi na danou otázku toto vymezení významněji nepřispěje. 
Naopak v případě důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byla provedena mj. i novela zákona 
o informacích, lze z určitých – byť obecných – postulátů a zásad vyjít. Před touto novelou totiž § 11 odst. 2 
písm. a) informačního zákona zněl tak, že: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud byla předána 
osobou, již takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí“. 
K tomu, že se současně musí jednat o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, tedy došlo až 
avizovanou novelou zákona o informacích, kterou byla s účinností ode dne 23. 3. 2006 implementována 
do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném použití 
informací veřejného sektoru, a která ve svém návrhu – shodném s nyní posuzovaným zněním – § 11 odst. 
2 písm. a) konstatuje toto: 
„Pokud informace, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, vznikne za použití 
prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo fondu zřízeného 
zvláštním zákonem, měla by být informace občanovi k dispozici (pokud není z poskytování vyloučena 
jiným zákonným důvodem), bez ohledu na případný souhlas či nesouhlas třetí osoby – původce 
informace. Zásada transparentnosti v širším pojetí je jedním ze základních principů uplatňování veřejné 
moci a také základním požadavkem Směrnice.“ [viz sněmovní tisk č. 991/0, důvodová zpráva, zvláštní 
část, k bodu 21 (§ 11 odst. 2 písm. a), 4. volební období 2002 – 2006, digitální repozitář, www.psp.cz]. 
S ohledem na zmíněnou zásadu transparentnosti požadovanou směrnicí 2003/98/ES lze tedy dle názoru 
krajského soudu korektně dovodit základní smysl a účel nejen zmíněné novely zákona o informacích jako 
celku, ale i současného znění § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích, kterým je ochrana informací 
získaných od třetích osob, avšak při současném zachování maximální možné míry využití práva na 
informace, jakožto základního (politického) práva – viz výše. 
Jinak řečeno – je na místě poskytnout ochranu třetím osobám a omezit tak právo ostatních na informace 
pouze v případě, jde-li skutečně o informace původní a vzniklé výhradně z činnosti těchto třetích osob bez 
jakékoli jasné, přímé souvislosti s veřejnými prostředky (veřejnými výdaji či příjmy). To znamená, že nelze 
neposkytnout takové informace, které vznikly zjevně v souvislosti s využitím veřejných prostředků,  
k němuž v projednávaném případě došlo. Tuto skutečnost nelze nijak zpochybnit. Jednalo se o oficiální 
reprezentační ples pořádaný povinným subjektem, který je příspěvkovou organizací, tj. právnickou 
organizací veřejného práva zřízenou územním samosprávným celkem – statutárním městem B. – k plnění 
úkolů ve veřejném zájmu. Stejně tak nelze zpochybnit souvislost těchto veřejných prostředků ve vztahu  
k informacím – údajům o finančních částkách, které povinný subjekt nezákonně anonymizoval, neboť 
nejde o informace poskytnuté třetí osobou (zde: spolupořádající společností BM M., s. r. o.), které by 
vznikly bez použití veřejných prostředků ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích. 
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Jak již bylo uvedeno shora, aby se jednalo o informace tohoto druhu, muselo by jít o informace původní, 
vzniklé výhradně v činnosti třetí osoby; typově je možno zmínit např. žádosti, jimiž se zahajuje správní 
řízení či podněty, na jejichž základě je povinnými subjekty vedeno řízení z moci úřední (shodně srov. Furek, 
A., Rothanzl, L.: Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy, komentář, 2 vydání, 
Praha, Linde 2012, s. 418). 
V daném případě se ovšem nejednalo o žádné takové ani jim podobné, původní informace podané 
povinnému subjektu separátně třetí osobou. Předmětem žádosti žalobce o poskytnutí informace byla:  
(i) smlouva uzavřená příspěvkovou organizací obce, resp. statutárního města jakožto povinným subjektem 
a (ii) na ni navazující závěrečné vyúčtování zpracované povinným subjektem, tedy dokumenty, na jejichž 
vytvoření přímo participoval a (spolu)vytvářel je přímo povinný subjekt. Podle názoru krajského soudu jde 
tedy jednoznačně o informace, které je nutno zahrnout typově mezi výstupy z činnosti povinného subjektu 
a které je nutno beze zbytku poskytnout, ledaže by tomu bránil nějaký jiný zákonný důvod omezení práva 
na informace – k tomu viz dále. 
Skutečnost, že některé z podkladů pro uzavření smlouvy či zpracování závěrečného vyúčtování vznikly a 
byly dodány třetí osobou, přitom na přijatém závěru krajského soudu nic nemění. Z hlediska uzavíraných 
smluv a navazujících povinností smluvních stran nejde o nic neobvyklého, naopak je běžné, že při 
uzavírání smluv, jakož i v důsledku smluvního vztahu samotného, dochází k dodání určitých podkladů a 
údajů – informací. Nicméně na tyto informace je nutno nahlížet tak, že byly dále zpracovány, zahrnuty do 
výstupů z činnosti povinného subjektu a jako takové je třeba tyto informace poskytnout bez jakéhokoli 
blokování dílčích informací v podobě jejich anonymizace. A to platí tím spíše, že v čl. III., bodu 6. smlouvy 
o spolupráci byl zakotven závazek rozdělení zisku z pořádané akce rovným dílem; o to více bylo nutno 
odkrýt kompletní financování celé akce vůči veřejnosti, jak správně poukázal žalobce. 
V opačném případě by bylo možno některé z těchto informací – tvořících zjevně jeden funkční celek – 
odfiltrovat a zcela bezdůvodně je zatajit, což nepochybně nebylo úmyslem zákonodárce (tzv. ratio legis), 
jenž navíc následně přijal novelu zákona o informacích provedenou zákonem č. 61/2006 Sb., kterým 
implementoval právo EU, včetně zásady transparentnosti. Tato zásada by byla ve výsledku naprosto 
popřena obdobně jako kontrola nakládání s veřejnými prostředky, což nelze akceptovat. Právě právo na 
informace je totiž velmi významným (a mnohdy jediným) nástrojem veřejné kontroly, která je pilířem 
fungování demokratické společnosti vůbec. 
Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích tedy nebylo na místě aplikovat, neboť žalobce 
nepožadoval takové informace, které by bylo možno kvalifikovat jako informace třetí osoby – společnosti 
BM M., s. r. o. – vzniklé bez použití veřejných prostředků; proto ani nesouhlas jmenované společnosti 
s poskytnutím požadovaných informací nebyl na místě a nemá žádnou relevanci. A pro úplnost lze pouze 
dodat, že tato společnost vstoupila do smluvního vztahu s povinným subjektem sama, z vlastní vůle a její 
souhlas či srozumění lze vztáhnout i na případné poskytnutí informací souvisejících s tímto vztahem. 
Podepsáním smlouvy vyjádřila společnost BM M., s. r. o., vůli participovat na akci s využitím veřejných 
prostředků, a proto musela počítat se všemi konsekvencemi z toho plynoucími, z nichž klíčovou je 
v kontextu projednávané věci právě transparentnost financování celé akce a s ní související možnost 
veřejné kontroly, k níž neoddělitelně náleží i právo na poskytnutí informací (zde: v podobě samotné 
smlouvy a navazujícího závěrečného vyúčtování). 
Využití veřejných prostředků každého územního samosprávného celku – byť prostřednictvím jím zřizované 
příspěvkové organizace – musí být transparentní a v maximální možné míře přístupné veřejnosti 
vykonávající veřejnou kontrolu skrze právo na informace. 
Toto právo není samoúčelným a jak již konstatoval i Ústavní soud (např. v nálezu ze dne 30. 3. 2010, sp. 
zn. Pl. ÚS 2/10, č. 123/2010 Sb.), jeho smyslem a účelem je především veřejná kontrola výkonu státní, 
resp. veřejné moci. 
S ohledem na vše výše uvedené lze shrnout, že žalovaný potažmo povinný subjekt pochybil tím, že v dané 
věci nedůvodně aplikoval ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích a nezákonně tak omezil 
právo žalobce na poskytnutí požadovaných informací.  
Krajský soud proto rozhodnutí žalovaného, jakož i rozhodnutí povinného subjektu, zrušil pro nezákonnost 
a současně v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o informacích (jako lex specialis k obecné 
úpravě v s. ř. s.) nařídil povinnému subjektu poskytnout veškeré informace požadované žalobcem v jeho 
žádosti ze dne 20. 7. 2012; ke splnění této povinnosti určil žalobcem požadovanou náhradní lhůtu, kterou 
vzhledem k zákonné lhůtě pro poskytnutí informace na žádost považoval za přiměřenou. 
V souladu s relevantní judikaturou (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2010,  
č. j. 1 As 28/2010 – 86, publ. pod č. 2128/2010 Sb. NSS) přitom krajský soud vážil, zda zde prima facie 
není dán některý z dalších dosud neaplikovaných důvodů pro odmítnutí žádosti a dospěl k závěru, že tomu 
tak není. Ostatně žalovaný v tomto směru žádný jiný – do úvahy připadající – důvod k odmítnutí žádosti 
neuvedl, ačkoli tak v daném řízení nepochybně učinit mohl, stejně jako osoba zúčastněná na řízení 
(společnost BM M., s. r. o.). 
(…) 
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6 
 
PPrráávvoo  nnaa  iinnffoorrmmaaccee::  iinnffoorrmmaaccee  oo  nneejjvvyyššššíímm  ddoossaažžeennéémm  vvzzdděělláánníí  aa  ooddbboorrnnéé  pprraaxxii  ččlleennůů  
rroozzkkllaaddoovvéé  kkoommiissee  
 
k ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Posouzení odbornosti coby předpokladů pro členství v rozkladové komisi je plně v kompetenci 
ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu, jehož vyhrazenou pravomocí je 
jmenování členů rozkladové komise podle § 152 odst. 3 správního řádu z roku 2004. Správní 
orgán tak nemá povinnost shromažďovat či případně i uchovávat informace o nejvyšším 
dosaženém vzdělání a relevantní odborné praxi členů rozkladové komise.  
 
 
(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, čj. 29 A 37/2013 - 71) 
(Ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2015, rozhodnutí č. 3309, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
 
Posouzení věci soudem 
Postavení rozkladové komise obecně upravuje § 152 odst. 3 správního řádu: „Návrh na rozhodnutí podle 
odstavce 2 předkládá ministrovi nebo vedoucímu jiného ústředního správního úřadu rozkladová komise. 
Rozkladová komise má nejméně 5 členů. Předsedu a ostatní členy rozkladové komise jmenuje ministr 
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Většinu členů rozkladové komise tvoří odborníci, kteří 
nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního správního úřadu. Ustanovení § 14 a § 134 platí obdobně  
s tím, že rozkladová komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech a že 
většina přítomných členů musí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu.“ 
Podle § 25a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, platí výjimka, že se v řízení podle tohoto zákona nepostupuje podle ustanovení 
správního řádu o složení rozkladové komise. Důvodem zavedení této výjimky byla dle důvodové zprávy  
k zákonu č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, obava, že by mohlo být 
problematické garantovat účast většiny takových externích odborníků, kteří by měli dostatečnou znalost 
předpisů (vnitrostátních i komunitárních) o ochraně hospodářské soutěže. Nepřítomnost jednoho či více 
externistů by pak mohla paralyzovat činnost celé rozkladové komise [viz sněmovní tisk 879/0, II. Zvláštní 
část, k bodu 49 (§ 25a), část iv., Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 4. volební období, 
2002-2004, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz]. Jelikož v dané věci nebyl předmětem sporu 
počet externích/interních členů rozkladové komise, ale jejich odbornost (kterou nepochybně musí 
splňovat i členové rozkladové komise podle zákona o ochraně hospodářské soutěže), nehrála v dané věci 
tato výjimka z obecného pravidla podle § 152 odst. 3 správního řádu roli. 
Jmenování předsedy a dalších členů rozkladové komise je podle § 152 odst. 3 správního řádu vyhrazenou 
pravomocí předsedy Úřadu. Předpoklad pro členství v komisi je odbornost, jejíž posouzení je však plně  
v kompetenci předsedy Úřadu. Žalovaný nemá povinnost shromažďovat, případně uchovávat, informace  
o nejvyšším dosaženém vzdělání a relevantní odborné praxi členů rozkladových komisí. Odbornost není 
formální náležitostí, kterou by měl povinnost člen rozkladové komise, resp. správní orgán, prokázat  
k žádosti žalobce o informace. Tento závěr soudu potvrzuje i odborná literatura: „Správní řád nestanoví 
žádné kvalifikační předpoklady, v § 152 odst. 3 hovoří pouze o ‚odbornících‘, kteří nejsou zaměstnanci 
zařazení do ústředního správního úřadu a musí tvořit většinu členů rozkladové komise.“ (Jemelka, L., 
Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 636.) „Zákon 
mluví obecně o ‚odbornících‘ a nestanoví (přímo ani odkazem na jiný právní předpis) žádné kvalifikační 
předpoklady pro členství v rozkladové komisi z hlediska dosaženého vzdělání či praxe. Záleží na úvaze a 
odpovědnosti ministra, resp. vedoucího jiného správního úřadu, jakožto osoby, do jejíž pravomoci 
konstituování rozkladové komise náleží, jakým způsobem bude členy rozkladové komise vybírat a jaká 
kritéria (samozřejmě kromě těch, která mu ukládá zákon) zvolí. Externí členové rozkladové komise by 
měli být odborníky v tom oboru, který je předmětem jednání a činnosti rozkladové komise, samotné 
vysokoškolské vzdělání bez praxe či vědecké činnosti v oboru by tedy s ohledem na rozmanitost oborů 
správního práva nemělo být jediným předpokladem.“ (Vedral, J. Správní řád: komentář. II. aktualizované a 
rozšířené vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1193). 
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Přes určitou formulační neobratnost obsaženou v odůvodnění rozhodnutí žalovaného i předsedy Úřadu 
(„pokud Úřad shromažďoval informace o vzdělání a dosavadní praxi za účelem výběru členů rozkladových 
komisí…“), správní orgán jasně vyjádřil, že předmětnými informacemi fakticky nedisponuje, musel by je 
nově vytvořit a z toho důvodu je nemůže poskytnout (viz bod 8 in fine odůvodnění rozhodnutí žalovaného  
a bod 14 in fine odůvodnění rozhodnutí předsedy Úřadu). 
Žalovaný tedy informace ohledně vzdělání a odborné praxe členů rozkladové komise, kteří nejsou jeho 
zaměstnanci, neměl, nebylo jeho povinností jimi disponovat a oprávněně tak v této části žádost žalobce 
odmítl s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ, jelikož se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových 
informací. 
Druhý z důvodů pro odmítnutí žádosti o informace představovala ochrana osobních údajů podle § 8a InfZ 
ve spojení s § 5 ZOÚ. Žalovaný odmítl poskytnout informace o nejvyšším dosaženém vzdělání ke dni 
zahájení činnosti a relevantní odborné praxi bývalých předsedů a místopředsedů Úřadu, ředitelů sekcí a 
všech současných členů rozkladových komisí, kteří jsou zároveň zaměstnanci Úřadu, protože se jedná  
o osobní údaje, které je možné poskytovat pouze se souhlasy subjektů údajů, které nemá k dispozici a 
jejich vyžádání by bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti. 
Na úvod této problematiky krajský soud poznamenává, že princip otevřenosti (potažmo právo na 
informace a přístup k nim) patří mezi základní politické principy v demokratických státech. Základem 
demokracie je totiž informovanost veřejnosti a její možnost kontrolovat výkon věcí veřejných. Zakotvení 
tohoto principu můžeme najít v čl. 17 Listiny základních práv a svobod a dále je rozvíjen právě zákonem  
o svobodném přístupu k informacím, který vymezuje povinné a oprávněné subjekty, formu a obsah 
poskytovaných informací a proces poskytování informací jako takový. 
Jakákoliv omezení přístupu k informacím vztahujícím se k působnosti subjektů specifikovaných v § 2 
odst. 1 InfZ musí být stanovena zákonem a musí jít, ve smyslu čl. 17 odst. 4 Listiny, „o opatření  
v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou 
bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ 
Uvedené limity pro omezení práva na informace jsou určující především pro zákonodárce. Pokud by tedy 
zákonodárce zcela vyloučil nepřiměřeně široký okruh informací z poskytování, aniž by takovou výluku bylo 
možné obhájit z hlediska čl. 17 odst. 4 Listiny, byla by předmětná úprava protiústavní. K ústavním limitům 
omezení práva na informace jsou však povinny přihlížet rovněž správní orgány a obecné soudy při 
konkrétní aplikaci a interpretaci zákona, tj. při zvažování výluk obsažených v zákoně o svobodném 
přístupu k informacím je nutno prioritně usilovat o nalezení jejich ústavně konformního výkladu. Teprve  
v případě nemožnosti takového výkladu by byl soud povinen postupovat podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České 
republiky. Před použitím určité zákonné výluky z povinnosti poskytovat informace je tak třeba v zásadě 
vždy provést tzv. test veřejného zájmu, tj. zvážit, zda v konkrétním případě nepřevažuje veřejný zájem na 
jejich poskytnutí nad jinou konkurující hodnotou, ať již jde o základní práva druhých osob, či některý z výše 
zmíněných veřejných statků (k tomu blíže např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2014, 
č. j. 1 As 78/2014-41). 
Při výkonu práva na informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím v praxi často 
dochází ke střetu především dvou základních lidských práv – práva na informace a práva na ochranu 
soukromí. Princip diskrétnosti (ochrany soukromí) je základním prvkem pro zachování lidské důstojnosti a 
vnější i vnitřní integrity každého člověka. Listina v čl. 10 zaručuje každému právo na zachování jeho lidské 
důstojnosti, zachování osobní cti, dobré pověsti, ochranu jeho jména, ochranu před neoprávněným 
zasahováním do soukromého a osobního života, a především v odstavci 3 stanovuje právo každého na 
ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své 
osobě. Tím je v podstatě doplněn poněkud obecnější čl. 7 odst. 1 Listiny, který zaručuje nedotknutelnost 
osoby a jejího soukromí. 
Uvedené ústavní zásady se z principu mohou ocitnout v konfliktu, neboť činnost orgánů státní správy  
a územní samosprávy (příp. jiných povinných subjektů) vykonávají lidé, fyzické osoby, a výkon práva na 
informace směřuje v řadě případů rovněž právě vůči těmto fyzickým osobám. Všechny dotčené fyzické 
osoby mají samozřejmě právo na ochranu soukromí, které však může kolidovat s právem veřejnosti na 
informace o činnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a jiných povinných subjektů. 
Tento střet řeší § 8a InfZ: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby 
a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ 
Mezi tyto právní předpisy bude logicky patřit i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
K tomu je možno odkázat i na důvodovou zprávu k zákonu o svobodném přístupu k informacím (viz 
sněmovní tisk 16/0, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 3. volební období, 1998-2002): 
„Navrhovaný zákon je obecnou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají  
k dispozici státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i další subjekty, které rozhodují na základě 
zákona o právech a povinnostech občanů a právnických osob. Tyto povinné subjekty jsou návrhem zákona 
zavázány především k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky 
tak, aby byly všeobecně přístupné. Budou k tomu využívat jak tradičních prostředků zveřejňování 
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informací, tak moderních prostředků šíření informací v elektronických sítích. Ostatní informace, které 
mají k dispozici, vydají povinné subjekty na požádání žadatele, tj. každé fyzické nebo právnické osoby. 
Výjimkou z tohoto pravidla budou informace, jejichž poskytnutí návrh zákona výslovně vylučuje nebo  
v nutné míře omezuje.“ 
Než však v daném případě bylo možno aplikovat zákon o ochraně osobních údajů, bylo třeba vyřešit spor, 
zda informace požadované žalobcem (dosažené vzdělání a praxe) vůbec jsou osobními údaji ve smyslu 
tohoto zákona. Podle § 4 písm. a) ZOÚ platí, že „pro účely tohoto zákona se rozumí osobním údajem 
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za 
určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu“. 
Definice uvedená výše obsahuje spojení několika atributů, které určují jednak povahu informace (množina 
všech, tj. jakýchkoli informací), a dále vztah mezi informací a osobou (identifikovaná nebo 
identifikovatelná). V intencích výše uvedeného lze tak obecně fyzickou osobu považovat za 
„identifikovanou“, jestliže je ve skupině osob odlišena ode všech ostatních příslušníků této skupiny. Oproti 
tomu fyzická osoba je „identifikovatelná“, jestliže je možné ji identifikovat, ačkoli dosud identifikována 
nebyla. 
Identifikace se obvykle provádí pomocí určitých zvláštních informací – identifikátorů, které mají výsadní  
a těsný vztah ke konkrétnímu jednotlivci. Patří k nim např. vnější znaky vzhledu dané osoby, jako je výška, 
barva vlasů, oblečení atd., anebo vlastnosti osoby, které nejsou bezprostředně vnímatelné, jako je její 
jméno, povolání, funkce, datum narození atd. Z uvedeného vyplývá, že míra dostatečnosti určitých 
identifikátorů z hlediska provedení identifikace závisí na souvislostech konkrétní situace. Např. běžné 
příjmení nepostačí k identifikaci (jednoznačnému určení) osoby v celé populaci země nebo ve velkém 
městě, ale pravděpodobně bude stačit např. k identifikaci pracovníka na konkrétním pracovišti (blíže viz 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2014, č. j. 4 As 132/2013-25). 
V daném případě byly žalobci poskytnuty údaje o jméně, příjmení, roku narození, pracovním zařazení  
a funkčním období pracovníků Úřadu. S ohledem na konkrétně poskytnuté informace lze dospět k závěru, 
že tímto způsobem byly jednotlivé osoby jednoznačně identifikovány a odlišeny od jiných jednotlivců. 
Nemohla nastat situace, že by například osoba stejného jména, příjmení a roku narození vykonávala ve 
stejné době funkci předsedy. Taková osoba byla pouze jedna a poskytnutím výše uvedených údajů byla 
jednoznačně identifikována. To samé platí v daném případě i u ostatních pracovníků. 
Jakékoli další informace o takto jednoznačně určených osobách jsou pak v souladu s výše uvedeným 
osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a) ZOÚ. Nejedná se tak pouze o identifikační údaje, tedy údaje, na 
jejichž základě můžeme danou osobu odlišit od osob jiných (jak bývá někdy nesprávně vykládáno), ale  
o všechny, byť třeba banální či nekonkrétní skutečnosti a informace, které se týkají přímo či nepřímo 
určené nebo určitelné fyzické osoby. Jinými slovy řečeno, pokud je osoba, která informací disponuje, 
schopna ji přiřadit ke konkrétnímu člověku, potom se o osobní údaj jedná. V tomto lze tedy uzavřít, že 
údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání ke dni zahájení činnosti a relevantní odborné praxi, vztahující se ke 
konkrétně určeným osobám, jsou osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a) ZOÚ. 
Při zpracování osobních údajů správce (každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních 
údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj) musí vždy vycházet z pravidla stanoveného v § 10 ZOÚ a dbát 
na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské 
důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života 
subjektu údajů. Zákon o ochraně osobních údajů dále ve svém § 5 vymezuje práva a povinnosti při 
zpracování osobních údajů. 
Pokud by zákonná úprava byla formulována natolik kategoricky, že by absolutizovala právo na soukromí a 
zcela vylučovala možnost poskytovat informace, kterými by bylo jakkoliv zasaženo do práva na soukromí 
dotčených osob, bylo by na místě zvažovat postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy. Nic takového však v nyní 
posuzovaném případě nebylo zapotřebí. Ustanovení § 5 odst. 2 ZOÚ sice obecně stanoví pravidlo, podle 
nějž správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů (podle § 4 písm. e) 
téhož zákona se za „zpracování osobních údajů“ považuje rovněž jejich poskytování na základě zákona  
o svobodném přístupu k informacím), ale zároveň vymezuje výjimky z tohoto pravidla. Takováto zákonná 
úprava ponechává dostatek prostoru k ústavně konformní interpretaci, která umožňuje v konkrétních 
případech kolize práva na informace a práva na ochranu osobních údajů vyřešit vzájemným poměřováním 
těchto práv. 
Žalobce měl za to, že na jím požadované údaje se vztahuje konkrétně výjimka dle § 5 odst. 2 písm. f) ZOÚ, 
a sice že žalovaný může údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů, jelikož šlo o osobní údaje  
o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo 
úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. S tímto názorem žalobce se zdejší soud 
ztotožnil. 
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Obsah pojmu funkční nebo pracovní zařazení zpravidla nebude činit obtíže, vyplývá totiž z organizačních 
předpisů příslušného orgánu veřejné správy a z popisu práce konkrétního zaměstnance. Takovými údaji 
jsou zejména údaje, do kterého referátu, odboru, oddělení je příslušný zaměstnanec zařazen, kdo je jeho 
přímým nadřízeným, zda je vedoucím zaměstnancem, zda řídí jiné zaměstnance apod. Takovéto údaje se 
tedy poskytují bez dalšího a není potřeba je podrobovat testu proporcionality. Vymezení toho, které údaje 
vypovídají o veřejné anebo úřední činnost, již v praxi činit potíže může. 
V nyní přezkoumávané věci bylo třeba posoudit, zda o veřejné anebo úřední činnosti vypovídají informace 
o nejvyšším dosaženém vzdělání ke dni zahájení činnosti a relevantní odborné praxi zaměstnanců veřejné 
správy – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V dané věci dochází k limitaci práva na soukromí 
(ochrany osobních údajů) u zaměstnanců veřejné správy ze dvou důvodů. Prvním z nich je právo na 
informace konkrétního žadatele a druhým je zájem společnosti na transparentní, efektivní a hospodárné 
činnosti veřejné správy. Na podkladu § 5 odst. 2 písm. f) ZOÚ bylo nutno provést test veřejného zájmu a 
určit, zda v posuzovaném případě převažuje veřejný zájem na poskytnutí předmětných informací nad jinou 
konkurující hodnotou, totiž právem na soukromí subjektů údajů. Zda je omezení práva v mezích 
ústavnosti, závisí na proporcionalitě. 
Test proporcionality, jak je judikaturou Ústavního soudu tradičně aplikován (principem proporcionality se 
Ústavní soud poprvé komplexně zabýval v nálezu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, publ. pod  
č. 214/1994 Sb., [N 46/2 SbNU 57], ve věci „Použití důkazu anonymního svědka v rámci trestního řízení“; 
rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz) při kolizi dvou základních práv 
(případně základního práva a veřejného statku), se skládá ze tří kroků. V prvním kroku je zvažováno 
kritérium vhodnosti (soud zkoumá, zda institut omezující určité základní právo umožňuje dosáhnout 
stanovený cíl), ve druhém kroku kritérium potřebnosti (soud zkoumá, zda by stanoveného cíle nemohlo 
být dosaženo jinými opatřeními nedotýkajícími se základních práv a svobod), konečně ve třetím kroku 
kritérium proporcionality stricto sensu (soud porovnává závažnost obou v kolizi stojících základních práv, 
což spočívá ve zvažování empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů). 
Kritérium vhodnosti je v posuzovaném případě bezpochyby splněno. Získání individuálních informací  
o dosaženém vzdělání a dosavadní relevantní praxi zaměstnanců žalovaného odpovídá účelu práva na 
informace. Umožní získat přesnější pohled na profesionální sféru zaměstnanců veřejné správy  
(a informace o ní, včetně údajů o profesní minulosti), otevře prostor pro veřejnou kontrolu (např. splnění 
profesních předpokladů) a pro případnou veřejnou diskusi o nárocích kladených na zaměstnance na 
jednotlivých pozicích. Stejně tak je splněno kritérium potřebnosti, neboť právní řád k dosažení uvedeného 
cíle neposkytuje žádný jiný nástroj než žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Pro účely třetího kroku, tj. porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv, je třeba se zaměřit 
na charakter veřejné a úřední činnosti ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f) ZOÚ. 
Vymezením veřejných činností se opakovaně zabýval Ústavní soud, a to jak v souvislosti s právem na 
informace, tak s právem na svobodu projevu. Například v nálezu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 
453/03, [N 209/39 SbNU 215], dospěl k myšlence, že „věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních 
institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. např. činnost politiků místních  
i celostátních, úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce; věcí veřejnou je 
ovšem i umění včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe upoutává veřejnou 
pozornost. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost jednotlivých osob mohou být veřejně posuzovány.“ 
V nálezu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, [N 111/46 SbNU 41], ve věci „K ochraně práva na 
zveřejnění informací o činnosti soudců jako osob působících ve veřejném životě“ vyslovil Ústavní soud 
obecný právní názor, že profesionální sféra (a informace o ní včetně údajů o profesní minulosti) osob 
působících ve veřejném životě náleží do sféry veřejné. 
Problematikou sféry veřejné a soukromé se Ústavní soud rozsáhle věnoval i v nálezu ze dne 15. 11. 2010, 
sp. zn. I. ÚS 517/10, [N 223/59 SbNU 217], ve věci „Poskytování informací o členství soudců v KSČ“, 
které se sice týkalo poskytnutí údaje o členství soudců v KSČ ke dni 17. 11. 1989, ale jeho základní 
myšlenky jsou plně aplikovatelné i na činnost úředníků, a tudíž i na nyní projednávanou věc: „[...] 
profesionální sféra (a informace o ní, včetně údaje o profesní minulosti) osob působících ve veřejném 
životě – tj. i soudců – náleží do sféry veřejné. Tu ÚS dodává, že (v zásadě) na všem, co může souviset  
s fungováním moci ve státě (tedy i moci soudní), mohou mít jednotlivci i veřejnost legitimní zájem; jde  
o jejich informování a o svobodné utváření názorů (niterní aspekt jednotlivce, jeho seberealizace a rozvoj) 
a eventuálně o následné veřejné posuzování, tedy o veřejnou diskusi (vnější aspekt), což může působit 
jako veřejná kontrola činnosti státu [...] Vstup občanské společnosti do této části osobnosti soudce je tudíž 
opodstatněn skutečností, že v případě soudů jde o mocenské orgány; to je spojeno s faktem, že 
profesionální sféra (profesní minulost) soudce může souviset s realizací moci ve státě [...] Přitom 
profesionální sféra včetně minulosti soudce se netýká jen úzce formálního výčtu dosud zastávaných 
profesních funkcí. Z výše citované premisy – dle níž (v zásadě) vše, co souvisí s fungováním justice, může 
být předmětem legitimního veřejného zájmu – plyne, že profesní (a tím i veřejnou) sféru naplňují 
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(zásadně) veškeré aspekty osobnosti soudce objektivně způsobilé mít souvislost s výkonem jeho funkce 
[...]. 
Veřejnost má právo být informována, což je základní právo v demokratické společnosti, které se může za 
určitých okolností dotýkat i soukromého života osob veřejně činných. Z hlediska předmětného údaje se 
právě o toto jedná. Jak bylo totiž shora vyargumentováno, subjektem údajů byla osoba veřejně činná 
(soudce), požadovaná informace spadá do sféry diskuse o více důležitých veřejných zájmech a nedotýká 
se výlučně detailů soukromého života subjektu údajů [...] základní právo stěžovatele na informace a 
obecný zájem podporovat tuto svobodu tam, kde jde o otázky veřejného zájmu, převážilo v konkrétním 
případě nad zájmem subjektů údajů na ochranu – jejich tvrzeného – soukromí [...]. 
K tomu ÚS stručně jen poukazuje na odbornou literaturu; dle publikovaného právního názoru by v principu 
v obdobné situaci mělo být (za současné právní úpravy) provedeno podřazení daného skutkového stavu 
pod § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, srov. např. Mates, P.: Ochrana soukromí ve 
správním právu, 2. aktualizované a podstatně přepracované vydání, Linde Praha, a.s., Praha, str. 26-27, 
208-209; Bartík, V., Janečková, E.: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané otázky), Linde 
Praha, a. s., Praha, str. 71-72, str. 76-77]. Dle odborné literatury je totiž smyslem tohoto ustanovení právě 
promítnutí zásady (plynoucí též z čl. 17 Listiny), podle níž má veřejnost právo, aby byla informována  
o činnosti tzv. osob veřejného zájmu, jakými jsou politici, soudci apod.; přitom tomuto režimu podléhají 
údaje související s jejich veřejnou či úřední činností, funkčním nebo pracovním zařazením (což je i údaj  
o členství soudců v KSČ ke dni 17. 11. 1989, jak bylo v tomto nálezu vyargumentováno). 
Společnost má tedy právo být informována o profesní sféře osob, které vykonávají veřejnou moc. Údaj  
o nejvyšším dosaženém vzdělání a relevantní odborné praxi předcházející nástupu do zaměstnání 
bezpochyby do profesní sféry života náleží. Jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje umožní získat přesnější 
pohled na profesionální sféru zaměstnanců veřejné správy, otevřít prostor pro veřejnou kontrolu a pro 
případnou veřejnou diskusi o nárocích kladených na zaměstnance na jednotlivých pozicích. Současně 
nelze tyto údaje vnímat jako informace týkající se výlučně detailů soukromého života subjektů údajů. 
(…) 
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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 posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, 
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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. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií) 

 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


