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AA..    SSpprráávvnníí  řříízzeenníí  aa  ppřřeessttuuppkkoovvéé  řříízzeenníí  
 

675 

 
 
I. Absence náležitosti stejnopisu rozhodnutí 
II. Trvající správní delikt 
III. Lhůta pro uložení pokuty 
 
k ustanovení § 67, § 69 odst. 1, § 77 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění v rozhodné době 
 
 
 
I. Absence některých náležitostí na stejnopisu rozhodnutí, které bylo stěžovateli doručeno            
v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence, je sice pochybením, které ale 
nepředstavuje podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které by mohlo 
mít za následek nicotnost rozhodnutí žalovaného podle § 77 odst. 1 a 2 správního řádu. 
 
II. Za situace, kdy je součástí správního spisu vyhotovení rozhodnutí, které je podepsáno 
oprávněnou osobou a je i jinak bezvadné, nezakládají nedostatky stejnopisu nicotnost 
rozhodnutí, neboť je zřejmé, že rozhodnutí skutečně vydala k tomu oprávněná osoba. 
 
III. Stěžovatel nebyl v důsledku uvedeného procedurálního pochybení žalovaného, k němuž 
došlo při vyhotovení stejnopisu napadeného rozhodnutí, nikterak zkrácen na svých právech; bylo 
mu zřejmé, kdo napadené rozhodnutí vydal, jaké věci se tento správní akt týká a co je jeho 
obsahem. 
 
IV. 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.  
 
V. Lhůta pro uložení pokuty, 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.                                                                                                                                                               
 
 
 (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2017, čj. 5 As 131/2016 – 37, 
dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Vymezení věci 
Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti 
rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 6. 2013, č. j. 607/510/13, 34142/ENV/13. Tímto rozhodnutím 
žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastního 
inspektorátu České Budějovice (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“), ze dne 28. 3. 2013, č. j. 
ČIŽP/42/OOH/SR01/0713369.004/13/CMK, kterým inspekce uložila žalobci pokutu dle § 66 odst. 4 
písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o 
odpadech“), za delikt nejpřísněji postižitelný ve výši 480 000 Kč. Žalobce se dopustil správních deliktů: dle 
§ 66 odst. 3 písm. d) odpadového zákona porušením povinnosti uložené v § 20 písm. c), dále dle § 66 
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odst. 3 písm. e) zákona porušením povinnosti uložené v § 18 odst. 1 písm. c) a dle § 66 odst. 4 písm. a) 
zákona porušením povinnosti uložené v § 6 odst. 1 písm. b) zákona. Inspekce současně zastavila řízení v 
případě porušení povinnosti uložené v § 18 odst. 1 písm. j) a e) zákona o odpadech. V dané věci již 
městský soud jednou rozhodoval, a to rozsudkem ze dne 20. 7. 2012, č. j. 8 Ca 28/2009 – 57, kterým 
zrušil rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Nyní napadeným rozsudkem shledal 
městský soud žalobu žalobce nedůvodnou. Městský soud především neshledal namítanou nicotnost ani 
nesrozumitelnost správních rozhodnutí. Dále se vyslovil k námitce nesprávné aplikace zákona o odpadech 
ve znění zákona č. 314/2006 Sb., kterou shledal nedůvodnou, a k níž odkázal na svůj předcházející 
rozsudek vydaný v dané věci (č. j. 8 Ca 28/2009 ze dne 20. 7. 2012), ve kterém se touto námitkou 
dostatečně zabýval. Pokud jde o námitku nedostatečného vymezení skutků v oznámení o zahájení 
správního řízení, soud dospěl k závěru, že vymezení skutků, pro které bylo řízení zahájeno, bylo konkrétní 
a z oznámení bylo zřejmé, co bude předmětem řízení a o čem bude rozhodováno. K námitce, že inspekce 
neurčila v oznámení o zahájení řízení, ve které dny a jaké množství odpadu stěžovatel odstranil, poukázal 
městský soud na to, že všechny skutky měly povahu pokračujícího nebo trvajícího deliktu, a nebylo proto 
praktické ani možné vymezit detailně všechny dílčí útoky jednotlivých skutků. Oznámení u každého 
skutku obsahovalo základní popis skutku, časové vymezení protiprávního jednání, případně i celkové 
množství odpadu, právní kvalifikaci a možné rozpětí sankce. O dostatečném vymezení skutků svědčí i to, 
že se k nim žalobce detailně vyjadřoval a v řízení se aktivně bránil. Nedůvodnou shledal městský soud 
rovněž námitku nedostatečného vymezení skutků ve výroku I. rozhodnutí inspekce a nepřisvědčil ani 
obecnému tvrzení žalobce, že skutky popsané ve výroku rozhodnutí inspekce se nestaly. Městský soud 
neshledal, že bylo na místě vést společné řízení proti žalobci a družstvu DITA, výrobní družstvo invalidů 
v Táboře (dále jen „družstvo DITA“), ohledně třetího skutku a nepřisvědčil rovněž námitce nezpůsobilosti 
důkazů – protokolů o kontrolním zjištění. V bodě 6. odůvodnění napadeného rozsudku se městský soud 
zabýval námitkou prekluze jednotlivých správních deliktů a dospěl k závěru, že k prekluzi nedošlo               
a námitka je proto nedůvodná. 
 
II. Kasační stížnost 
Žalobce (dále „stěžovatel“) v obsáhlé kasační stížnosti uplatňuje důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b), 
d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), tedy 
namítá nezákonnost a nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu, jakož i neúplné zjištění 
skutkového stavu věci správním orgánem, pro které měl soud rozhodnutí žalovaného zrušit. 
Předně stěžovatel setrvává na svém tvrzení, že pokuta byla uložena až po uplynutí prekluzivní lhůty podle 
§ 67 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; namítá, že městský soud neaplikoval prekluzi na 
jednotlivé dílčí útoky vytýkaných skutků, ohledně prekludovaných dílčích skutků nezastavil řízení a uložil 
za ně vysokou pokutu, což je zásadní porušení práva na spravedlivý proces. K uvedenému stěžovatel 
odkázal na § 12 odst. 12 a § 11 odst. 1 písm. b), odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Pokud by se 
Nejvyšší správní soud přiklonil k výkladu, že „u pokračujícího správního deliktu a hromadného správního 
deliktu se jednotlivé dílčí útoky neprekludují a lze je tak stíhat do velmi hluboké minulosti“, pak stěžovatel 
namítá, že vytýkané správní delikty nespadají do kategorie pokračujícího správního deliktu nebo trvajícího 
správního deliktu, ale jedná se o vícečinný souběh stejnorodý. 
V další námitce stěžovatel nesouhlasil se závěrem městského soudu, který shledal kontrolní protokoly ze 
dne 5. 12. 2006, 8. 3. 2006 a 11. 4. 2007 zákonnými a způsobilými podklady rozhodnutí. Stěžovatel 
považuje za důležité, aby byl v protokole údaj o tom, dle jakého zákona byl protokol vyhotoven, aby bylo 
postaveno najisto, zda jsou splněny zákonné podmínky pro vyhotovení protokolu. Argumentaci městského 
soudu, že „když ČIŽP uvede v protokolu odvolání, tak se tím myslí námitky“, považuje stěžovatel za velmi 
překvapivou až benevolentní a odkazuje na jiné protokoly ČIŽP, ve kterých bylo poučení o námitkách 
běžně uváděno. Poučení o odvolání namísto poučení o námitkách pokládá stěžovatel za nesrozumitelné    
a má za to, že všechny protokoly vyhotovené ČIŽP před zahájením správního řízení jsou vyhotoveny             
v rozporu se zákonem a nezpůsobilé jako podklad pro rozhodnutí správního orgánu. S ohledem na 
uvedené mělo být řízení vůči stěžovateli zastaveno. 
Další námitkou stěžovatel brojí proti posouzení absence společného řízení a porušení zásady beneficium 
cohaesionis. Stěžovatel trvá na tom, že ohledně skutku uvedeného pod bodem 3. prvostupňového 
rozhodnutí mělo být vedeno společné řízení proti stěžovateli a družstvu DITA. Stěžovatel tvrdí, že družstvu 
DITA byla za stejný správní delikt jako stěžovateli uložena pokuta ve výši 80 000 Kč. Stěžovatel namítl, že 
městský soud k tíži stěžovatele i družstva DITA rezignoval na posouzení spolupachatelství ve správně 
deliktním řízení, přestože z popisu skutků je zřetelná pevná spojitost. 
Ve čtvrté námitce stěžovatel nesouhlasí se závěrem městského soudu o prokázání nabytí vlastnického 
práva k odpadu – obrazovkám – předaným stěžovateli družstvem DITA. Stěžovatel nezpochybňoval 
předání obrazovek, ale nabytí vlastnického práva k obrazovkám do poloviny měsíce listopadu 2006, tedy 
do doby provádění rozboru zkušební laboratoří ANECLAB s. r. o. Obrazovky převzal od družstva DITA ke 
zkoumání s tím, že po zkoumání se zachová dle zákona o odpadech a dle ústní dohody uzavřené                 
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s družstvem DITA. Poté, co laboratoř potvrdila, že obrazovky vyhovují ve všech ukazatelích, převzal je 
stěžovatel v prosinci 2006 do vlastnictví. Dohoda o tom, že teprve následně po převzetí odpadu se strany 
dohodnou na nabytí vlastnického práva k odpadu anebo na jiném postupu, neodporovala zákonu. 
Obrazovky byly předávány na základě samostatných objednávek, přičemž podrobnosti byly dohodnuty 
ústně. 
Stěžovatel poukazuje na skutečnost, že ani ČIŽP nebyla schopna určit zařazení obrazovek a musel být 
učiněn dotaz na Ministerstvo životního prostředí. ČIŽP postupovala vůči stěžovateli zcela účelově, aniž by 
zjišťovala, kdo je vlastníkem obrazovek a kdy došlo k převodu vlastnického práva. 
Stěžovatel nesouhlasí rovněž s vypořádáním námitky nesprávné aplikace zákona o odpadech ve znění 
zákona č. 314/2006 Sb. na skutky, které měly být spáchány před účinností této novely, dále námitky 
nedostatečného vymezení skutků v oznámení o zahájení správního řízení a námitky neurčitého vymezení 
skutků v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. 
Stěžovatel opakuje svou žalobní argumentaci a namítá, že správní orgán prvního stupně “ve výroku 
obvinění i ve výroku svého rozhodnutí nebere v úvahu novelizace zákona o odpadech, nebere v úvahu 
povinnost uvést všechny skutky – dílčí útoky“, čímž došlo k zásadnímu porušení základního práva 
stěžovatele na spravedlivý proces. Stěžovatel stejně jako v žalobě namítá nicotnost rozhodnutí 
žalovaného. Zástupci stěžovatele bylo doručeno rozhodnutí žalovaného „v listinné-papírové“ podobě 
prostřednictvím pošty spolu s ověřovací doložkou konverze do dokumentu v listinné podobě č. j. 
34142/ENV/13. Právě vůči tomuto rozhodnutí vznáší stěžovatel námitku nicotnosti, neboť nebylo 
podepsáno oprávněnou osobou ve smyslu § 69 odst. 1 správního řádu a bylo opatřeno vadnou doložkou 
konverze dokumentu v listinné podobě. Stěžovatel rovněž trvá na námitce velkého místa bez textu ve 
výrokové části rozhodnutí inspekce (mezera o velikosti sedmi řádků), které nelze přezkoumat a způsobuje 
dle stěžovatele nicotnost rozhodnutí. 
Stěžovatel namítl, že správními delikty, pro které je vedeno předmětné řízení, nedošlo k ohrožení životního 
prostředí. Dále stěžovatel poukazuje na to, že správně – deliktní řízení je pro stěžovatele samo o sobě 
trestem. 
Ze všech uvedených námitek pokládá stěžovatel prvostupňové rozhodnutí za nepřezkoumatelné                 
a poukazuje ne neucelený „správně – deliktní řád“, který vyhovuje výkonným orgánům např. z důvodu 
vyššího příjmu pokut. 
Žalovaný svého práva vyjádřit se ke kasační stížnosti nevyužil. 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační 
stížnost je podána osobou k tomu oprávněnou, stěžovatel je zastoupen v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. 
zaměstnancem, který splňuje vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů 
vyžadováno pro výkon advokacie; je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost 
přípustná, a za stěžovatele jedná zaměstnanec s vysokoškolským právnickým vzděláním ve smyslu § 105 
odst. 2 s. ř. s. 
Důvodnost kasační stížnosti soud posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3, 4 
s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 2, 
věty první s. ř. s. 
Kasační stížnost je nedůvodná. 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval kasačním důvodem uplatněným podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. 
s., tedy nepřezkoumatelností napadeného rozhodnutí. Nutno však uvést, že z kasační stížnosti není 
zřejmé, v čem konkrétně stěžovatel nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu spatřuje. 
Nejvyšší správní soud nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku neshledal. Výrok rozsudku je 
srozumitelný, jednoznačný a formulovaný zákonem předepsaným způsobem, odůvodnění rozsudku je        
s tímto výrokem v souladu, soud ve shodě s provedenými skutkovými zjištěními formuloval své 
rozhodovací důvody a v rozsudku se také vypořádal velmi podrobně a vyčerpávajícím způsobem                  
s uplatněnými žalobními námitkami. O tom, že napadený rozsudek je přezkoumatelný, svědčí ostatně i to, 
že s jeho závěry stěžovatel ve své kasační stížnosti obsáhle polemizuje. Sama skutečnost, že stěžovatel        
s posouzením právních otázek soudem nesouhlasí, nepřezkoumatelnost rozsudku nezakládá. 
Jestliže stěžovatel uvedl, že v kasační stížnosti neopakoval všechny argumenty, protože pak by byla 
kasační stížnost velmi dlouhá, a proto na některé námitky odkazuje, pak je třeba říci, že 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 jednoznačné 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 mohl zabývat pouze 
kasačními námitkami, u nichž míra jejich konkretizace umožňovala napadený rozsudek přezkoumat. 
Stěžovatel v kasační stížnosti trvá na své žalobní námitce, že rozhodnutí žalovaného je nicotné; opakuje 
přitom argumentaci, kterou vznesl v žalobě. Zastává názor, že rozhodnutí žalovaného, které bylo 
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stěžovateli doručeno v listinné podobě poštou, je nicotné, neboť ho vlastnoručně nepodepsal Ing. Václav 
O., ředitel odboru výkonu státní správy II, v rozhodnutí není uvedena doložka „vlastní rukou“ ani „v.r.“, 
rozhodnutí nebylo podepsáno elektronickým podpisem a konverze do dokumentu v listinné podobě 
nevyhovuje požadavkům zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů. Nejvyšší správní soud neshledal námitku stran formálních nedostatků rozhodnutí žalovaného 
důvodnou. Institut nicotnosti rozhodnutí upravuje § 77 a § 78 správního řádu. Podle § 77 odst. 1 
správního řádu je nicotné rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, 
pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Podle § 77 odst. 2 
správního řádu je dále nicotné rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo 
právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za 
rozhodnutí správního orgánu.  
Jak uvedl stěžovatel v kasační stížnosti, námitku nicotnosti směřoval proti rozhodnutí žalovaného 
doručeného stěžovateli v listinné podobě prostřednictvím pošty. Ve správním spisu žalovaného, který měl 
městský soud k dispozici a který byl předložen i Nejvyššímu správnímu soudu, je založen originál 
napadeného rozhodnutí v listinné podobě; z přiložené doručenky vyplývá, že rozhodnutí bylo doručeno 
zástupci stěžovatele dne 27. 6. 2013. Rozhodnutí je opatřeno kulatým razítkem žalovaného, je na něm 
uvedeno jméno Ing. Václav O., funkce ředitel odboru výkonu státní správy II, a podpis, tedy náležitosti 
požadované § 69 odst. 1 správního řádu. Absence některých těchto náležitostí na stejnopisu rozhodnutí, 
které bylo stěžovateli doručeno v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence, je sice 
pochybením, které ale nepředstavuje podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, 
které by mohlo mít za následek nicotnost rozhodnutí žalovaného podle § 77 odst. 1 a 2 správního řádu. 
Není sporu o tom, že se jedná o rozhodnutí žalovaného správního orgánu ve smyslu § 67 odst. 1 správního 
řádu, netrpí ani žádnou vadou, která by ho činila vnitřně rozporným nebo právně či fakticky 
neuskutečnitelným, anebo jinou vadou, pro kterou by ho nebylo možné vůbec považovat za rozhodnutí 
správního orgánu. Za situace, kdy je součástí správního spisu vyhotovení rozhodnutí, které je podepsáno 
oprávněnou osobou a je i jinak bezvadné, nezakládají nedostatky stejnopisu nicotnost rozhodnutí, neboť 
je zřejmé, že rozhodnutí skutečně vydala k tomu oprávněná osoba (shodně viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 11. 1. 2007, č. j. 2 Azs 22/2006 – 102). Stěžovatel nebyl v důsledku uvedeného 
procedurálního pochybení žalovaného, k němuž došlo při vyhotovení stejnopisu napadeného rozhodnutí, 
nikterak zkrácen na svých právech; bylo mu zřejmé, kdo napadené rozhodnutí vydal, jaké věci se tento 
správní akt týká a co je jeho obsahem. Pokud jde o námitku, že konverze rozhodnutí žalovaného 
nevyhovuje požadavkům zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, a že napadené rozhodnutí nebylo podepsáno platným elektronickým podpisem, resp. že 
ověřovací doložka je vadná, Nejvyšší správní soud konstatuje, že žalovaný v dané věci autorizovanou 
konverzi rozhodnutí podle zákona č. 300/2008 Sb. vůbec neprováděl a nedoručoval stěžovateli namítané 
rozhodnutí formou datové zprávy (doručení rozhodnutí v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní 
licence je osvědčeno přiloženou doručenkou), proto je námitka stěžovatele nedůvodná. 
Stěžovatel trvá rovněž na námitce nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně          
z důvodu existence „velké mezery“ ve výrokové části prvostupňového rozhodnutí. 
Městský soud se s uvedenou námitkou vypořádal způsobem, proti němuž nemá Nejvyšší správní soud 
žádných připomínek a shodně s městským soudem shledává tuto námitku nedůvodnou, neboť mezera       
o velikosti cca 5 centimetrů v textu mezi výrokovou částí a poučením nevybočuje nijak zásadně ze 
standardního formátu rozhodnutí a nepřezkoumatelnost rozhodnutí nezakládá. 
Další stěžovatelem uplatněnou kasační námitkou je zánik odpovědnosti za správní delikty, resp. jejich 
dílčí útoky, v důsledku marného uplynutí prekluzivní lhůty. Stěžovatel namítá neaplikování prekluze na 
jednotlivé dílčí útoky správních deliktů, kterých se měl dopustit. Tato námitka není důvodná. 
V posuzovaném případě deliktní jednání stěžovatele spočívalo v tom, že - v období od 14. 3. 2006 do 30. 
11. 2006 na provozovně neutralizační stanice na adrese Zátkova 495, Soběslav, odstraňoval odpad, který 
nebyl uveden v tehdy platném provozním řádu zařízení a tímto jednáním porušil povinnost stanovenou       
v § 20 písm. c) zákona o odpadech“ (první delikt). 
- v roce 2006 a 2007 v zařízení ke sběru odpadů umístěné v k.ú. Soběslav nepředával převzaté infekční 
odpady ke konečnému odstranění ve lhůtě do 48 hodin (v letním období), resp. do 72 hodin (v zimním 
období) od jejich vzniku; konkrétně do dne kontroly ČIŽP provedené dne 11. 4. 2007 převzal uvedený 
odpad celkem 14 x, přičemž z toho ve 12 případech (v souhrnném množství 0,970 t) nebyl dodržen termín 
předání ke konečnému odstranění stanovený provozním řádem. Celkem nebyla dodržena lhůta pro 
předání ke konečnému odstranění u 1,150 t odpadů. Uvedeným jednáním stěžovatel porušil povinnosti 
stanovené § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech“ (druhý delikt). 
- v roce 2006 (konkrétně ve dnech 25. 4. 2006, 13. 7. 2006 a 18. 12. 2006) v zařízení ke sběru odpadů 
umístěné v k.ú. Soběslav přebíral od družstva DITA odpadní sklo ze zpracování CRT-obrazovek obsahující 
luminofor, tj. odpad znečištěný složkami, které činí odpad nebezpečným, a tento odpad pro účely dalšího 
nakládání nezařadil do kategorie nebezpečný, ale jako odpad kategorie ostatní, a takto s odpadem 
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nakládal až do doby jeho předání společnosti A.S.A. České Budějovice, s.r.o. ve dvou dodávkách dne       
20. 12. 2006 a 21. 12. 2006. Tímto jednáním porušil stěžovatel povinnosti stanovené § 6 odst. 1 písm. b) 
zákon o odpadech“ (třetí delikt). 
Pokud jde o charakter deliktů, jichž se měl stěžovatel dopustit, podle městského soudu správní orgány 
obou stupňů správně uzavřely, že jednání stěžovatele představovalo pokračující, resp. trvající správní 
delikt. Městský soud přitom vycházel analogicky z trestněprávní úpravy pokračujících a trvajících trestných 
činů. 
Nejvyšší správní soud s uvedeným posouzením jednání stěžovatele souhlasí. Jak vyplývá z konstantní 
judikatury Nejvyššího správního soudu, při posuzování správních deliktů mají být přiměřeně použity 
pravidla a principy trestního práva. Kategorie správních deliktů je kategorií trestního práva v širším slova 
smyslu, a proto je třeba trvat na jednotě trestání za trestné činy a správní delikty (viz rozsudky Nejvyššího 
správního soudu ze dne 31. 10. 2008, č. j. 7 Afs 27/2008 - 46, ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008 - 
67, nebo ze dne 7. 5. 2008, č. j. 1 As 35/2008 - 51). Nejvyšší správní soud v této souvislosti poukazuje na 
rozsudek ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 8 As 29/2007, v němž konstatoval „Při trestání správních deliktů se 
v návaznosti na argumentaci shora přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Souběh 
je vyloučen tam, kde se jedná o pokračující, hromadný nebo trvající delikt.“. V rozsudku ze dne 22. 2. 
2005, č. j. 5 A 164/2002 - 44, 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, 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.“ 
Stěžovatel u prvního skutku po vymezené období v rozporu s provozním řádem zařízení odstraňoval odpad 
neuvedený v platném provozním řádu (opakovaným vypouštěním oplachových vod), u druhého skutku 
nepředával převzatý infekční odpad ke konečnému odstranění ve lhůtě stanovené schváleným provozním 
řádem zařízení, a v dalším případě, tzn. u třetího skutku, svým jednáním vyvolal protiprávní stav 
spočívající v tom, že zařadil odpad obsahující složky, které jej činí nebezpečným, jako odpad ostatní,          
a tento stav udržoval a nakládal s odpadem jako s odpadem ostatním do doby předání, aniž by měl 
příslušné osvědčení o tom, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Pokračování v páchání správního 
deliktu, stejně jako delikty trvající a hromadné, jsou považovány de iure za jediný skutek, za jediný správní 
delikt a posuzují se jako jediné jednání, složené z opakujících se dílčích útoků nebo z udržování 
protiprávního stavu. Podle rozhodnutí Nevyššího soudu ve věci 3 Tz 31/2000 „Trestní zákon nestanoví 
okamžik, od kterého začíná běžet promlčecí doba. Soudní praxe i právní věda vycházejí z názoru, že 
promlčecí doba začíná běžet od spáchání trestného činu, tedy od okamžiku, kdy byl trestný čin dokonán, 
resp. v případě pokračujících, trvajících a hromadných trestných činů, od okamžiku, kdy byla trestná 
činnost ukončena.“ Nejvyšší správní soud proto nemůže přisvědčit námitce stěžovatele, že měl správní 
orgán aplikovat prekluzi na jednotlivé dílčí útoky správních deliktů. 
Stěžovatel dále nesouhlasil s tím, jak městský soud vypořádal námitku nepřípustnosti protokolů                
o kontrole. Stěžovatel považuje za zásadní vadu všech protokolů, že neobsahují údaj o tom, podle jakého 
právního předpisu byl protokol vyhotoven, aby bylo postaveno najisto, zda jsou splněny zákonné podmínky 
pro vyhotovení protokolu. Stěžovatel rovněž trvá na tom, že jestliže byl nesprávně poučen o možnosti 
podat proti protokolu odvolání, přestože opravným prostředkem jsou námitky, pak nebyl řádně poučen         
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o právu podat proti kontrolním zjištěním opravný prostředek; argumentace městského soudu, že „když 
ČIŽP uvede v protokolu odvolání, tak se tím myslí námitky, je velmi překvapivá až benevolentní“. Všechny 
protokoly vyhotovené ČIŽP před zahájením správního řízení jsou podle stěžovatele zatíženy nezhojitelnou 
procesní vadou a nemohou být použity jako podklady rozhodnutí. Námitky stěžovatele se týkají protokolů 
ze dne 5. 12. 2006, 11. 4. 2007 a 27. 4. 2007, které jsou součástí spisového materiálu. Jak ověřil už 
městský soud, protokoly skutečně neobsahují údaj o právním předpisu, podle něhož byly vyhotoveny. 
Nejvyšší správní soud však souhlasí s městským soudem, že nejde o nezbytnou obsahovou náležitost dle 
§ 15 zákona o státní kontrole a absence tohoto údaje v protokolu, i pokud by vůbec byl nutný, sama          
o sobě bez přistoupení dalších skutečností nemohla mít vliv na použitelnost protokolů v daném řízení, 
resp. na jejich zákonnost. To tím spíše, nerozporuje–li stěžovatel samotný obsah protokolů. K námitce 
nedostatečného poučení o opravném prostředku Nejvyšší správní soud podotýká, že městský soud             
v napadeném rozsudku nevyslovil, že „když ČIŽP uvede v protokolu odvolání, tak se tím myslí námitky“, 
jak tvrdí stěžovatel. Městský soud toliko zcela správně poukázal na zásadu materiálního posuzování 
podání, podle které je pro řízení rozhodující skutečný obsah podání, nikoli to, jak je podání označeno.         
S ohledem na uvedenou zásadu je pak nerozhodné, zda by stěžovatel, pokud by opravného prostředku 
využil, podal proti protokolu na základě nesprávného poučení odvolání, či námitky; nesprávným poučením 
tedy nemohl být krácen na svých procesních právech. S uvedeným závěrem se Nejvyšší správní soud 
ztotožňuje, městský soud správně nepovažoval tuto námitku za důvodnou. 
Pokud jde o námitku nevedení společného řízení ohledně třetího skutku proti stěžovateli a družstvu DITA, 
městský soud na str. 20 napadeného rozsudku přesvědčivě vysvětlil, proč to nebylo nutné. Institut 
společného řízení upravuje správní řád v § 140. Tato obecná úprava vychází zejména ze zásady uvedené     
v § 8 odst. 1 správního řádu, podle které správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které 
probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Tato právní úprava 
umožňuje spojit různá řízení, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu věcně jinak souvisejí 
anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo 
oprávněných zájmů účastníků. Řízení jsou tedy zahajována samostatně a jsou-li pro to splněny podmínky, 
rozhodne správní orgán o jejich spojení, a to z moci úřední nebo na základě žádosti účastníka.                     
Z uvedeného vyplývá, že se jedná o možnost, nikoli povinnost správního orgánu vést společné řízení.          
V dané věci žalovaný zákonné podmínky pro vedení společného řízení evidentně neshledal, k námitce 
stěžovatele poukázal na podstatné skutečnosti svědčící proti vedení společného řízení, a to, že správní 
řízení proti stěžovateli a družstvu DITA byla vedena v jiných časových intervalech a řízení se po věcné 
stránce překrývala jen minimálně. Stěžovatel sám žádost o sloučení řízení nepodával. Stížní námitka 
stěžovatele je proto v tomto směru nedůvodná. 
Zdejší soud se dále zabýval námitkou nesprávného posouzení otázky vlastnictví odpadu obrazovek, které 
stěžovatel převzal od původce odpadu – družstva DITA. Stěžovatel v řízení nesouhlasil s tím, že ČIŽP 
nepřijala důkaz chemickým rozborem odpadu obrazovek navržený a předložený stěžovatelem, protože 
vzorek zkoumaného odpadu byl odebrán stěžovatelem jako vlastníkem odpadu a při odběru vzorku nebyl 
zpracován protokol o odběru vzorku, což je v rozporu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,                        
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky              
č. 383/2001 Sb. (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.). Podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. odběr 
vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů může 
provádět pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu. V průběhu vzorkování musí být 
důsledně zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování. Vzor protokolu o odběru vzorků je uveden ve 
zvláštním právním předpise. 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. 
Městský soud měl za prokázané, že stěžovatel převzal odpad (obrazovky) od družstva DITA do svého 
vlastnictví. Vycházel přitom ze spisové dokumentace, zejména z protokolů o kontrole (ze dne 11. 4. 2007 
a ze dne 27. 4. 2007), vyjádření stěžovatele ze dne 18. 4. 2007 a ze znaleckého posudku č. 22/2007.       
V potaz vzal rovněž skutečnost, že mezi stěžovatelem a družstvem DITA byla uzavřena smlouva                   
o předávání odpadu a poukázal také na zjevný motiv ekonomické transakce mezi stěžovatelem                  
a družstvem DITA - subjekt disponující odpadem jej předává osobě oprávněné k převzetí odpadu do svého 
vlastnictví ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Nejvyšší správní soud se závěrem městského 
soudu ohledně vlastnictví odpadu obrazovek ztotožňuje. Stěžovatel nezpochybňuje faktické převzetí 
obrazovek od družstva DITA, ale zásadně odmítá nabytí vlastnického práva do období provádění rozboru 
zkušební laboratoří ANECLAB s.r.o., tj. do poloviny měsíce listopadu 2006, a to proto, že vlastníkem 
obrazovek nebyl. Stěžovatel argumentuje tím, že převzal obrazovky od družstva DITA ke zkoumání s tím, 
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že po zkoumání obrazovek se pak příslušně zachová podle zákona o odpadech a v souladu s dohodou 
uzavřenou ústně s družstvem DITA. Poté, co laboratoř ANECLAB s.r.o. potvrdila, že obrazovky vyhovují ve 
všech ukazatelích, převzal stěžovatel obrazovky v prosinci 2006 do vlastnictví. Dále argumentoval tím, že 
„právní předpisy platné a účinné v roce 2006 nezakazovaly, aby se smluvní strany dohodly na tom, že 
obrazovky se převezmou a teprve následně se smluvní strany dohodnou buď na nabytí vlastnického práva 
k nim přebírajícím anebo i na jiném postupu.“ Nejvyšší správní soud argumentaci stěžovatele nemůže 
přisvědčit. Ze spisové dokumentace vyplývá, že stěžovatel v řízení před správním orgánem prvního stupně 
nenamítal, že by do listopadu 2006 nebyl vlastníkem odpadu obrazovek předaný družstvem DITA. Jelikož 
stěžovatel nezpochybňoval, že převzetím odpadu od družstva DITA se stal vlastníkem odpadu, pak pro 
prokázání skutkového stavu postačilo, že žalovaný vycházel z příslušné spisové dokumentace, na základě 
které neměl pochybnosti o přechodu vlastnictví odpadu na stěžovatele jeho převzetím od družstva DITA. 
Následně stěžovatel sice vlastnictví zpochybňoval, ale kromě obecných tvrzení o tom, že nebyl vlastníkem, 
nenabídl žádný konkrétní důkaz. Správní delikty podle § 66 odst. 3 písm. a), d), e) zákona o odpadech 
jsou založeny na objektivní odpovědnosti, a bylo tudíž na stěžovateli, aby v rámci své činnosti postupoval 
takovým způsobem, aby následně mohl prokázat tvrzené skutečnosti. Stěžovatel kromě tvrzení o ústní 
dohodě s družstvem DITA nijak neprokázal, že obrazovky nebyly předávány na základě smlouvy na 
předávání odpadu a poradenství uzavřené s družstvem DITA, ale na základě samostatných objednávek. 
Toto tvrzení je navíc v rozporu s vyjádřením družstva DITA v protokolu ze dne 27. 4. 2007, ze kterého 
vyplývá, že odběr odpadu obrazovek proběhl na základě smlouvy o předávání odpadů a poradenství            
v oblasti odpadového hospodářství. Je třeba přisvědčit stěžovateli, že v posudku č. 22/2007 ze dne 3. 8. 
2007 znalec neuvedl výslovně, kdy se stal stěžovatel vlastníkem odpadu obrazovek, a hovoří „jen“ o 
„přijetí odpadů do vlastnictví“. Jak ale zdejší soud uvedl shora, zmíněný posudek nebyl stěžejním a 
jediným důkazem, o který městský soud opřel svůj závěr o vlastnictví odpadů obrazovek, a v tomto směru 
napadený rozsudek obstojí. Pokud jde o užití termínu „likvidace odpadu“ v napadeném rozsudku, zdejší 
soud to pokládá za marginální formulační nepřesnost, která nemá vliv na zákonnost rozhodnutí. 
Na str. 12 až 18 kasační stížnosti stěžovatel obsáhle rekapituluje závěry městského soudu k žalobním 
námitkám nesprávné aplikace zákona o odpadech ve znění zákona č. 314/2006 Sb., nedostatečného 
vymezení skutků v oznámení o zahájení správního řízení a neurčitého vymezení skutků v rozhodnutí 
správního orgánu prvního stupně. Stěžovatel přitom do značné míry zopakoval svou žalobní argumentaci     
a dodal, že pravomocné rozhodnutí ČIŽP, kterému vytýká nedostatečný popis jednotlivých skutků (dílčích 
útoků), neobstojí jako titul osvědčující škodu vzniklou stěžovateli pro uplatnění náhrady této škody po 
zaměstnancích stěžovatele. Nejvyšší správní soud k daným námitkám uvádí, že se plně ztotožňuje s jejich 
vypořádáním ze strany městského soudu. Lze tak konstatovat, že pokud jde o aplikaci odpadového 
zákona ve znění novely č. 314/2006 Sb., žalovaný postupoval v souladu se zásadou, že trestnost činu se 
posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán (čl. 40 odst. 6 Listiny 
základních práv a svobod), přičemž jestliže se zákon změní během páchání činu, užije se zákona, který je 
účinný při dokončení jednání, kterým byl čin spáchán, pokud není právní úprava účinná v době 
rozhodování správních orgánů pro pachatele příznivější (k okamžiku ukončení jednání u trvajících               
a pokračujících správních deliktů se Nejvyšší správní soud vyjadřoval výše). 
Pokud pak stěžovatel nesouhlasí se závěry městského soudu ohledně specifikace skutkových podstat 
správních deliktů v oznámení o zahájení správního řízení a v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, 
pak Nejvyšší správní soud nemá ani vůči závěrům, ani vůči argumentaci městského soudu výhrady. 
Městský soud i zde zohlednil, že všechny skutky měly povahu pokračujícího nebo trvajícího správního 
deliktu a uzavřel, že inspekce vymezila jednotlivé skutky způsobem dostatečným a stěžovateli zjevně bylo 
zřejmé, za jaké skutky byl stíhán, resp. postižen. Na rozdíl od stěžovatele Nejvyšší správní soud neshledal 
závěry soudu nesprávnými. 
Pokud jde o tvrzené potíže, které stěžovatel má při uplatňování odpovědnosti za škodu vůči 
zaměstnavatelům, poukázal na ně stěžovatel teprve v kasační stížnosti, městský soud se k nim proto 
nemohl vyjádřit a zdejší soud nemůže jeho názor přezkoumat. Ke stěžovatelově námitce, podle které 
nedošlo k ohrožení životního prostředí, Nejvyšší správní soud konstatuje, že skutková podstata deliktů 
podle § 66 odst. 3 písm. a), d), e) zákona o odpadech nespočívá v ohrožení či poškození životního 
prostředí a tuto okolnost proto není třeba z hlediska naplnění skutkové podstaty uvedených správních 
deliktů dokazovat. K míře a závažnosti ohrožení nebo poškození životního prostředí přihlédl správní orgán 
při stanovení výše pokuty ve smyslu § 67 odst. 2 zákona o odpadech. Stěžovatel dále namítl, že celé 
správně – deliktní řízení je pro něj a pro jeho zaměstnance trestem, což zdejší soud vyhodnotil jako 
námitku proti uloženému trestu, kterou však stěžovatel neuplatnil v řízení před městským soudem, proto 
k ní nepřihlížel (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). 
Nejvyšší správní soud konstatuje, že napadený rozsudek shledal v souladu se zákonem; proto kasační 
stížnost zamítl podle § 110 odst. 1 s. ř. s. 
(…) 
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AA..  OOcchhrraannaa  vvoodd  
 

140 
 
I. Četnost odběru vzorků odpadních vod 
II. Totožnost skutku 
 
k ustanovení § 125c odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Totožnost skutku byla v daném případě zachována. Došlo pouze ke změně jeho právní 
kvalifikace na základě skutečností, které v průběhu řízení vyšly najevo. Dodání dalšího vzorku 
nepředstavuje natolik zásadní změnu skutkového stavu, že by bylo nutno kvůli tomu zahajovat 
nové řízení o správním deliktu, o prekluzi tu proto vůbec nelze uvažovat. 
 
II. Stěžovatelka pouze dodatečně předloženým vzorkem prokázala, že četnost odběru vzorků 
byla vyšší, než se původně ČIŽP domnívala. Stále však nebyla podle názoru ČIŽP dostatečná tak, 
jak požadovalo vydané povolení, proto ČIŽP reagovala změnou právní kvalifikace, která je dle 
citované judikatury přípustná. 
 
III. Pokud jde o hmotněprávní posouzení skutku, jediná argumentace, kterou žalobkyně ve svůj 
prospěch nabídla, je matematické chápání pojmu „četnost“. Nejvyšší správní soud neshledává 
výklad podmínek povolení ČOV předestřený stěžovatelkou přesvědčivým. Četnosti odběru a 
analýzy vzorků, resp. volbě „statistického souboru“, jak je pojímá stěžovatelka, by odpovídal 
výraz „1x za kalendářní čtvrtletí“.  
 
IV. Kalendářní čtvrtletí je totiž sled tří měsíců bezprostředně po sobě jdoucích, který začíná buď 
prvním, čtvrtým, sedmým, nebo desátým měsícem v kalendářním roce. Tento výraz však v textu 
povolení ČOV užit nebyl, byl užit výraz „1x za tři měsíce“.  
 
V. V modelu nastíněném stěžovatelkou by nutně musel nastat problém, které tři měsíce jsou 
těmi, v nichž má odběr proběhnout – zda se má počátek první „trojice“ měsíců odvíjet ode dne 
nabytí právní moci povolení ČOV (či od počátku nejbližšího následujícího měsíce), od faktického 
zahájení provozu ČOV, od prvního uskutečněného odběru, od nabytí právní moci pozdějšího 
rozhodnutí, jímž byl změněn způsob odběru vzorků na vzorky prosté, od začátku kalendářního 
roku ve smyslu kalendářního čtvrtletí (jako to bez jakéhokoliv odůvodnění činí stěžovatelka), od 
začátku kalendářního měsíce, v němž byl daný odběr proveden poprvé (či po x-té) nebo od jiné 
relevantní skutečnosti. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. ledna 2017, čj. 6 As 261/2016-20, dostupné 
na www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Vymezení případu 
V dubnu 2012 provedla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále jen „ČIŽP“) 
dvě neohlášené kontroly na čistírně odpadních vod Bobrava (dále jen ČOV“), kterou provozuje žalobkyně. 
Tato čistírna slouží k čištění odpadních vod z motelu Bobrava (kapacita 100 lůžek) a z několika bytových 
domů (176 obyvatel). ČIŽP dospěla v průběhu řízení k závěru, že žalobkyně porušila v průběhu roku 2011 
některé podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do významného vodního toku Bobrava, které bylo 
součástí stavebního povolení na stavbu ČOV ze dne 5. června 2002, č. j. ŽP 2263/2002-Hd (dále jen 
„povolení ČOV“). Konkrétně měla žalobkyně překročit hodnoty „p“ a „m“ u některých ukazatelů znečištění 
(BSK5, NL a N-NH4+) a měla odebrat dva ze čtyř vzorků z roku 2011 ve větším časovém rozpětí než           
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3 měsíce, jak stanovuje povolení ČOV. Na základě toho ČIŽP uložila žalobkyni rozhodnutím ze dne  
30. října 2012 pokutu ve výši 40.000 Kč (dále jen „první rozhodnutí ČIŽP“). Žalobkyně se proti tomuto 
rozhodnutí úspěšně bránila odvoláním. Ministerstvo životního prostředí (nyní žalovaný) první rozhodnutí 
ČIŽP zrušilo. Stalo se tak proto, že přípustné hodnoty ukazatelů znečištění „p“ nebylo možno v daném 
případě aplikovat z důvodu změny způsobu odběru vzorků (směsné vzorky byly pozdějším rozhodnutím 
změněny na vzorky prosté), u ukazatelů „m“ nezohlednila ČIŽP míru nejistoty měření, a dále ČIŽP 
pokutovala žalobkyni za provedení dvou kontrolních odběrů vypouštěných odpadních vod v roce 2011 
v rozpětí delším než tři měsíce (jak stanovuje povolení ČOV), aniž by dala žalobkyni možnost se k tomuto 
konkrétnímu porušení zákona v průběhu řízení vyjádřit. 
Na základě toho oznámila ČIŽP žalobkyni dopisem ze dne 17. října 2013, že bude pokračovat v řízení, 
přičemž v něm již nebude dále řešit překročení hodnoty „p“ u odebraných vzorků. Dále ČIŽP sdělila, že si 
obstarala nové podklady k otázce míry nejistoty měření, s nimiž v příloze dopisu žalobkyni seznámila. 
Konečně ČIŽP zaujala názor, že již v oznámení o zahájení řízení ze dne 23. července 2012 žalobkyni 
sdělila, že předmětem řízení je též skutek spočívající v tom, že žalobkyně neprováděla kontrolní odběry 
odpadní vody vypouštěné z ČOV tak, jak je stanoveno v povolení. ČIŽP nicméně ve svém oznámení sdělila 
žalobkyni, že mění právní kvalifikaci tohoto skutku – nejedná se o porušení § 125c odst. 1 písm. c) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (tj. neprovádění měření, resp. nepředání výsledků vodoprávnímu úřadu), nýbrž o porušení            
§ 125c, odst. 1 písm. a) vodního zákona (tj. nakládání s povrchovými vodami v rozporu s povolením). 
Zároveň dala ČIŽP žalobkyni lhůtu 10 dnů k vyjádření k podkladům rozhodnutí, jejichž seznam v oznámení 
uvedla. Poté vydala ČIŽP dne 30. prosince 2013 nové rozhodnutí ve věci (dále též „druhé rozhodnutí 
ČIŽP“). V něm udělila žalobkyni pokutu ve výši 20 000 Kč za překročení hodnoty „m“ u ukazatele 
znečištění N-NH4 + a dále za to, že odebrala dva ze čtyř vzorků z roku 2011 ve větším časovém rozpětí 
než tři měsíce. S odvoláním proti tomuto rozhodnutí již žalobkyně nebyla u žalovaného úspěšná a za 
pravdu jí na základě podané žaloby nedal ani Městský soud v Praze (dále též „městský soud“)                      
v napadeném rozsudku označeném v záhlaví, jímž žalobu zamítl. 
 
II. Kasační stížnost a průběh řízení o ní  
Proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) včas kasační 
stížnost. V ní v zásadě zopakovala své žalobní námitky s tím, že městský soud se s nimi uspokojivě 
nevypořádal. V prvé řadě zpochybnila věrohodnost důkazu o překročení hodnoty „m“ u ukazatele 
znečištění N-NH4 +. Již před městským soudem v Praze namítala, že při odběru vzorku, u něhož bylo 
překročení limitu zjištěno, tj. dne 8. září 2011 ve 12:00 hodin, nevypouštěla ve skutečnosti odpadní vody 
do vod povrchových, pouze manuálně uvolnila několik litrů vody pro účely odběru vzorku. K vypuštění 
odpadních vod z ČOV automaticky dochází až ve 3:00 hodiny ráno. Městský soud se pouze odvolal na fakt, 
že odběr prováděla akreditovaná laboratoř, což však podle stěžovatelky na její námitku neodpovídá. 
Pokud jde o odběr dvou vzorků ve větším časovém rozpětí než tři měsíce, stěžovatelka namítá, že nebyla 
zachována totožnost skutku při zahájení řízení a při rozhodnutí ve věci. Nesouhlasí s hodnocením 
městského soudu, že v podstatných rysech se vymezení tohoto skutku v oznámení o zahájení řízení 
shoduje s jeho popisem v rozhodnutí žalovaného. 
Podle stěžovatelky podstatou skutku v oznámení o zahájení řízení bylo to, že v roce 2011 stěžovatelka 
vůbec neprováděla kontrolní odběry odpadní vody a tímto směrem také stěžovatelka napřela svou 
obranu. Teprve v průběhu řízení ČIŽP definovala nový skutek, jehož podstatným rysem byla doba mezi 
jednotlivými odběry. V této souvislosti pak stěžovatelka namítá, že v době, kdy o tomto skutku ČIŽP 
skutečně zahájila řízení (tj. až doručením oznámení o pokračování v řízení ze dne 17. října 2013), již došlo 
k prekluzi možného stíhání za tento skutek podle § 125l odst. 4 vodního zákona. To měly správní orgány 
zjistit z úřední povinnosti. Ani věcně pak stěžovatelka s potrestáním za daný skutek nesouhlasí, neboť 
„četnost je v matematické statistice veličina, která udává, kolik hodnot daného znaku se vyskytuje ve 
statistickém souboru. Statistickým souborem jsou v tomto případě tři měsíce a sledovanou hodnotou je 
jeden odběr. Povolením stanovenou četnost odběrů vzorků je proto třeba vykládat tak, že každé tři měsíce 
má být proveden jeden odběr vzorku. Četnost přitom neurčuje, kdy přesně v rámci statistického souboru 
(tří měsíců) má být odběr učiněn. Žalobce provedl v roce 2011 odběr vzorku dne 31. 3. 2011 (tzn. 1x za tři 
měsíce leden, únor a březen), dne 21. 4. 2011 (tzn. 1x za tři měsíce duben, květen a červen), dne 8. 9. 
2011 (tzn. 1x za tři měsíce červenec, srpen a září) a dne 13. 10. 2011 (tzn. 1x za tři měsíce říjen, listopad 
a prosinec) a splnil tak řádně podmínku pravidelných odběrů 1x za 3 měsíce, když pravidelně každé          
3 měsíce byl vzorek odebrán.“ Pro případ, že by Nejvyšší správní soud shledal přípustným i výklad 
zastávaný městským soudem, dovolává se stěžovatelka zásady in dubio pro reo, tj. v pochybnostech ve 
prospěch obviněného. 
Konečně poslední část argumentace stěžovatelky míří do výše pokuty. Stěžovatelka poukazuje především 
na to, že v prvním rozhodnutí jí ČIŽP uložila za 9 skutků pokutu ve výši 40.000 Kč, v napadeném 
rozhodnutí žalovaného byla potrestána za pouhé dva skutky pokutou ve výši 20.000 Kč. Kromě snížení 
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počtu prokázaných skutků navíc překročení hodnoty „m“ v jediném prokázaném případě kleslo z 58 % na 
27%. Pokuta 20.000 Kč je tak podle stěžovatelky zcela neadekvátní ve srovnání s pokutou původní            
a nesplňuje její legitimní očekávání. 
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti v podstatě pouze rozvíjel argumenty obsažené již v jeho 
odvolacím rozhodnutí, proto Nejvyšší správní soud nepovažuje za potřebné je zde rekapitulovat. 
 
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud shledal, že podmínky řízení jsou splněny, a kasační stížnost vyhodnotil jako 
přípustnou. Nejvyšší správní soud poté kasační stížnost posoudil a dospěl k závěru, že není důvodná. 
 
První námitku stěžovatelky nelze označit jinak než jako mimoběžnou. Rozbor vzorku odpadních vod z ČOV 
ze dne 8. září 2011, který prokázal překročení hodnoty „m“ u ukazatele znečištění N-NH4 +, nechala 
provést sama stěžovatelka jako provozovatel předmětné ČOV a sama jej také ve správním řízení 
předložila. Nyní se věrohodnost tohoto rozboru pokouší zpochybnit argumentací, která však vůbec na 
věrohodnost důkazu nemíří. Ve skutečnosti stěžovatelka nijak nevyvrátila úvahu krajského soudu, že 
důkaz je věrohodný, jelikož odběr byl proveden akreditovanou laboratoří. Stěžovatelka se totiž nepokouší 
otřást věrohodností, ale vypovídací hodnotou tohoto důkazu vzhledem k předmětu řízení. Tvrdí totiž, že 
v okamžiku provedení důkazu (tj. 8. září 2011 ve 12:00 hodin) odpadní vody, jež podle výsledků rozboru 
nesplňovaly požadované limity, do povrchových vod formálně vzato nevypouštěla (a nenaplnila tak 
podmínky pro uložení vyšší pokuty podle § 125c odst. 4 vodního zákona). Stalo se tak až o několik hodin 
později ve 3:00 hodin ráno, kdy dochází k automatickému vypuštění ČOV. Stěžovatelka ovšem nepodává    
v kasační stížnosti žádné věrohodné vysvětlení, na jehož základě by bylo možno předpokládat, že v době 
pravidelného vypouštění by již odpadní vody z ČOV dané limity splňovaly. I kdyby však takové vysvětlení 
nabídla, musela by nepochybně zdůvodnit, proč k uvolnění vzorku pro potřeby jí objednané analýzy svolila, 
jestliže se jí odběr jevil jakýmkoliv způsobem nestandardní nebo jestliže kvalita odpadních vod v ČOV 
neodpovídala z důvodu mimořádných okolností běžným podmínkám. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, 
že stěžovatelčina tvrzení nebyla způsobilá otřást zjištěným skutkovým stavem, a proto krajský soud 
správně vyhodnotil příslušný žalobní bod jako nedůvodný. 
 
Druhá skupina kasačních námitek se týká četnosti odběru vzorků. Jejím základem je úvaha, že 
stěžovatelka byla napadeným rozhodnutím postižena za jiný skutek, než pro který bylo zahájeno sankční 
řízení. K otázce totožnosti skutku v oblasti trestního práva se obsáhle vyjádřil Ústavní soud v usnesení sp. 
zn. II. ÚS 143/02 ze dne 17. července 2002 (U 21/27 SbNU 261). Z něj vyplývá, že vymezení pojmu 
skutku v trestním zákoně nalézt nelze a je tudíž ponecháno teorii práva hmotného a procesního a soudní 
praxi. Přitom „teorie a praxe nechápe totožnost skutku jen jako naprostou shodu mezi skutkovými 
okolnostmi popsanými v žalobním návrhu (ve shodě se sdělením obvinění) a výrokem soudu. Postačí 
shoda mezi podstatnými skutkovými okolnostmi, přičemž soud může a musí přihlížet i k těm změnám 
skutkového stavu, k nimž došlo při soudním projednávání věci... . Dle současných závěrů teorie i praxe 
totožnost skutku v poměru obžaloby a rozhodnutí o ní bude zachována... , je-li dána shoda alespoň              
v jednání při rozdílném následku nebo shoda alespoň v následku při rozdílném jednání, ale rovněž i tehdy, 
je-li jednání nebo následek (případně obojí) shodné alespoň částečně, za předpokladu, že bude dána 
shoda v podstatných okolnostech, jimiž se rozumí zejména skutkové okolnosti charakterizující jednání 
nebo následek z hlediska právní kvalifikace, která přichází v úvahu... . Totožnost skutku bude zachována 
při rozdílném následku i tehdy, když skutečnosti zjištěné v hlavním líčení, které charakterizují jednání 
obžalovaného, jsou alespoň částečně totožné s popisem jednání v návrhu obžaloby, to znamená i tehdy, 
jestliže některé části jednání obžalovaného odpadnou či se změní. Totožnosti skutku se nedotkne ani to, 
jestliže přistoupí okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby nebo naopak, jestliže tato okolnost 
nebude prokázána.“ Ústavní soud také zdůraznil, že skutkem v trestním řízení je souhrn skutkových 
okolností popsaných v obžalobě a v rozsudku, nikoliv jejich právní posouzení; změna právního posouzení 
se totožnosti skutku netýká. 
Obdobný náhled na danou otázku nabízí i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. října 2012, č. j. 
9 As 83/2012 - 62, podle něhož „mezi skutkem, pro který je ‘sdělováno obvinění‘ a skutkem, za který je 
pak adresát sankčního rozhodnutí trestán, nemusí existovat po stránce skutkové naprostý soulad, neboť   
v průběhu řízení mohou některé dílčí skutečnosti takto vyplynout najevo, čímž může dojít ke korektuře 
původních skutkových předpokladů. Mezi takto vymezeným sdělením předmětu sankčního řízení, (jímž se, 
z logiky věci, každé sankční řízení více či méně formálním způsobem zahajuje) a popisem skutku                
v meritorním rozhodnutí ve věci pak musí existovat alespoň v podstatných rysech soulad. Není pochyb       
o tom, že skutkové vymezení jednání, které soud či správní orgán považují za deliktní, je esenciální 
podmínkou práva na obhajobu stíhaného. To však neznamená, že by v průběhu řízení nemohla být 
připuštěna určitá zúžení, či upřesnění skutkového jednání.“ 
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Nahlédne-li Nejvyšší správní soud popsanou optikou na předkládaný případ, je zřejmé, že právo 
stěžovatelky na obhajobu nemohlo být postupem ČIŽP a žalovaného nikterak dotčeno. Z oznámení            
o zahájení řízení ze dne 23. července 2012 vskutku vyplývá, že stěžovatelka předložila ČIŽP za rok 2011 
pouze tři výsledky rozborů odebraných vzorků odpadních vod. ČIŽP proto zahájila řízení pro skutek 
spočívající v tom, že stěžovatelka v roce 2011 neprováděla kontrolní odběry odpadní vody vypouštěné        
z ČOV Bobrava tak, jak je stanoveno v povolení ČOV. Právně toto jednání kvalifikovala jako porušení           
§ 125c odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. neprovádění měření, resp. nepředání výsledků vodoprávnímu 
úřadu. V textu oznámení o zahájení řízení je nicméně uvedeno, že „nebyla dodržena četnost odběru vzorků 
daná rozhodnutím vodoprávního úřadu, a to pravidelně 1x za 3 měsíce“. Poté, co stěžovatelka dodala 
ještě čtvrtý provedený rozbor, přikročila ČIŽP (na základě právního názoru žalovaného jako odvolacího 
orgánu) k úpravě popisu skutku podle nově zjištěného skutkového stavu a k jeho nové právní kvalifikaci.  
V oznámení o pokračování v řízení ze dne 17. října 2013 sdělila stěžovatelce, že se veškerá jednání 
kladená jí v daném řízení za vinu lze zařadit pod § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona, tj. jde                    
o nakládání s povrchovými vodami v rozporu s povolením ČOV. Upřesnila pak, že nedodržení podmínky 
četnosti odběru vzorků spočívá v tom, že mezi odběrem druhého a třetího vzorku uběhly čtyři a půl 
měsíce. 
Nejvyšší správní soud má ve shodě s městským soudem za to, že totožnost skutku byla v daném případě 
zachována. Došlo pouze ke změně jeho právní kvalifikace na základě skutečností, které v průběhu řízení 
vyšly najevo. Dodání dalšího vzorku nepředstavuje natolik zásadní změnu skutkového stavu, že by bylo 
nutno kvůli tomu zahajovat nové řízení o správním deliktu, o prekluzi tu proto vůbec nelze uvažovat (srov. 
k tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. října 2011, č. j. 1 As 110/2011 - 74). Stěžovatelka 
pouze dodatečně předloženým vzorkem prokázala, že četnost odběru vzorků byla vyšší, než se původně 
ČIŽP domnívala. Stále však nebyla podle názoru ČIŽP dostatečná tak, jak požadovalo vydané povolení, 
proto ČIŽP reagovala změnou právní kvalifikace, která je dle výše citované judikatury přípustná. ČIŽP 
pochybila pouze v tom, že se změnou právní kvalifikace neseznámila stěžovatelku před vydáním svého 
rozhodnutí. Toto pochybení napravil žalovaný tím, že první rozhodnutí ČIŽP zrušil a zavázal ČIŽP právním 
názorem, podle něhož má dát stěžovatelce možnost se ke změně právní kvalifikace skutku před vydáním 
nového rozhodnutí ve věci vyjádřit, což ČIŽP učinila. Tím bylo pochybení napraveno a stěžovatelka měla 
možnost v rámci pokračujícího řízení uplatnit své právo hájit se před obviněním v celé šíři. 
Pokud jde o hmotněprávní posouzení skutku, jediná argumentace, kterou žalobkyně ve svůj prospěch 
nabídla, je matematické chápání pojmu „četnost“. Nejvyšší správní soud neshledává výklad podmínek 
povolení ČOV předestřený stěžovatelkou přesvědčivým. Četnosti odběru a analýzy vzorků, resp. volbě 
„statistického souboru“, jak je pojímá stěžovatelka, by odpovídal výraz „1x za kalendářní čtvrtletí“. 
Kalendářní čtvrtletí je totiž sled tří měsíců bezprostředně po sobě jdoucích, který začíná buď prvním, 
čtvrtým, sedmým, nebo desátým měsícem v kalendářním roce. Tento výraz však v textu povolení ČOV užit 
nebyl, byl užit výraz „1x za tři měsíce“. V modelu nastíněném stěžovatelkou by nutně musel nastat 
problém, které tři měsíce jsou těmi, v nichž má odběr proběhnout – zda se má počátek první „trojice“ 
měsíců odvíjet ode dne nabytí právní moci povolení ČOV (či od počátku nejbližšího následujícího měsíce), 
od faktického zahájení provozu ČOV, od prvního uskutečněného odběru, od nabytí právní moci pozdějšího 
rozhodnutí, jímž byl změně způsob odběru vzorků na vzorky prosté, od začátku kalendářního roku ve 
smyslu kalendářního čtvrtletí (jako to bez jakéhokoliv odůvodnění činí stěžovatelka), od začátku 
kalendářního měsíce, v němž byl daný odběr proveden poprvé (či po x-té) nebo od jiné relevantní 
skutečnosti. Není například žádná opora pro interpretaci podmínky 1x za tři měsíce jako 1x za kalendářní 
čtvrtletí; pokud bychom pro změnu vzali v úvahu kalendářní měsíc, v němž byl první odběr proveden, tak      
i při zachování výkladové metody stěžovatelky by první odběr 31. března 2011 připadal na měsíce březen, 
duben a květen, ve stejném období by zde byl i druhý odběr 21. dubna 2011 (což vyloučeno není, povolení 
ČOV stanovuje toliko minimální četnost odběrů), v dalším období červen, červenec a srpen však již žádný 
odběr proveden nebyl, neboť třetí v pořadí (počítáno od odběru březnového) byl uskutečněn až 8. září 
2011. 
Výklad pojmu „četnost“ nabízený stěžovatelkou v kombinaci se skutečně použitou formulací                        
v podmínkách povolení ČOV by proto zakládal pro adresáta vodoprávního rozhodnutí naopak značnou 
nejistotu. Nejvyšší správní soud proto musí takový výklad odmítnout jako nepřípustný. Není zde ani prostor 
pro uplatnění pravidla hodnocení důkazů „in dubio pro reo“, to se totiž týká otázek skutkových – a ty jsou 
v daném případě mezi stranami nesporné (kdy a jaké odběry byly provedeny) – nikoli výkladu právních 
pravidel. Podmínku četnosti odběru vzorků, jak byla obsažena v povolení ČOV, je proto nutno interpretovat 
podle běžného významu slov, tedy že mezi každými dvěma odběry vzorků musí uběhnout (nanejvýš) doba 
tří měsíců. Krom toho, i příloha č. 4 nařízení vlády, jíž se dovolává stěžovatelka na podporu svého výkladu, 
hovoří o tom, že „odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku“, což neodpovídá výrazně 
nepravidelným odběrům, jak je stěžovatelka uskutečňovala v posuzovaném roce 2011. Stejně tak 
povolení ČOV se neomezuje jen na stanovení podmínky 1 x za tři měsíce, nýbrž obsahuje i podmínku 
pravidelnosti odběrů, což stěžovatelka přehlíží. 
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Konečně pokud jde o výši uložené sankce, ani zde nemůže Nejvyšší správní soud dát stěžovatelce za 
pravdu. Nejde ani tak o to, že stěžovatelka se přepočítala, neboť v prvním rozhodnutí ČIŽP byla trestána 
jen za osm, nikoliv za devět skutků. Především nelze z principu aprobovat stěžovatelčin „matematický“ 
pohled na věc. Všechny skutky kladené stěžovatelce za vinu spolu úzce věcně souvisely (čemuž 
nasvědčuje i to, že nakonec byly všechny zařazeny pod stejnou právní kvalifikaci). Všechny se týkaly 
kvality odpadních vod vypouštěných z ČOV provozované stěžovatelkou, případně kontroly této kvality. 
Chráněným zájmem zde tedy nepochybně byla čistota povrchových vod a zákaz jejich znečišťování nad 
míru stanovenou ve vodoprávním povolení. Základem úvahy o výši uložené sankce ve správním trestání je 
právě závažnost chráněného veřejného zájmu a míra jeho porušení či ohrožení. Mezi počtem zjištěných 
překročení maximálních hodnot znečištění ani mezi konkrétními hodnotami a výší uložené sankce nemusí 
být přímá úměra, neboť již jediné překročení stanovených hodnot vede k porušení chráněného zájmu         
a tvoří tedy základ úvahy o výši sankce. Další překročení již pouze zvyšují míru porušení či ohrožení             
a promítají se do dílčího zvýšení uložené sankce. Jejich odpadnutí v daném případě tak mohlo vést taktéž 
pouze k dílčímu snížení sankce uložené v původním rozhodnutí. Oproti ČIŽP, která ve svém druhém 
rozhodnutí setrvala na pokutě ve výši 35.000 Kč, dal žalovaný stěžovatelce za pravdu a pokutu snížil na 
20.000 Kč. Tím pokuta klesla na výši pouhých 0,4 % maximální možné výše, která činí 5.000.000 Kč         
(§ 125c odst. 4 vodního zákona). 
Lze přičinit i argument formálněprávní: o původně vyměřenou pokutu 40.000 Kč se nelze opírat jako         
o jakési závazné východisko pro stanovení konečné pokuty, neboť první rozhodnutí ČIŽP bylo žalovaným 
na základě odvolání stěžovatelky pro vadu řízení a rozpor s právními předpisy zrušeno v celém rozsahu. 
Nemůže proto ani teoreticky na straně stěžovatelky zakládat jakékoliv legitimní očekávání, že by snad 
bylo možné z takového nezákonného rozhodnutí v dalším řízení vycházet. 
Nejvyšší správní soud dále uvážil, že ČIŽP v rozhodnutí, které žalovaný potvrdil, poctivě provedla úvahy, 
které ji ke stanovení výše sankce vedly, když konstatovala, že Bobrava je významným vodním tokem a že 
míru překročení podmínek vydaného povolení hodnotí jako střední. Zmínila, že stěžovatelka přispěla ke 
vzniklému stavu tím, že nevěnovala provozu ČOV dostatečnou péči, neboť nesledovala obsah kalu               
v aktivaci po deseti minutách, jak jí ukládal provozní řád ČOV, ale zhodnotila i polehčující okolnosti. Nelze 
konečně pominout fakt, že příliš nízká sankce by nemusela splnit svou preventivní funkci a odradit 
pachatele od dalšího páchání deliktů. Zejména v situaci, kdy si dodržování právních předpisů vyžádá určité 
přímé či nepřímé náklady (zde například častější odběr vzorků, častější kontrola aktivního kalu), hrozí, že 
si pachatel učiní pragmatickou ekonomickou úvahu a nazná, že se mu nevyplatí své chování přizpůsobit 
požadavkům státní správy a je pro něj výhodnější ponechat vše při starém, neboť riziko případné další 
pokuty je pro něj ekonomicky přijatelné. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti nevybočuje 
podle názoru Nejvyššího správního soudu uložená sankce ze zákonných mezí správního uvážení. 
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že Městský soud v Praze zhodnotil věc správně. Z výše popsaných 
důvodů vyhodnotil Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti rozsudku městského soudu v souladu          
s § 110 odst. 1 větou druhou s. ř. s.  jako nedůvodnou a zamítl ji. 
(…) 
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I. Povaha provozu, z něhož došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení 
II. Přijetí faktických opatření k odstranění následků porušení právní povinnosti 
 
k ustanovení § 5 odst. 3, § 8 odst. 1 písm. c), § 125a odst. 1 písm. b), § 125c odst. 1 písm. c), § 125l 
odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění v rozhodné 
době 
 
 
I. Povaha provozu, z něhož došlo k vypouštění odpadních vod bez patřičného povolení (§ 8 odst. 
1 písm. c) vodního zákona), má sama o sobě význam pro posouzení povahy správního deliktu 
podle § 125a odst. 1 písm. b) téhož zákona, neboť z ní lze v určité míře dovodit potenciální 
nejvyšší rozsah ohrožení zákonem chráněných hodnot, jehož zdrojem by vypouštění mohlo být. 
 



 26

II. Namítla-li stěžovatelka, že správní orgán I. stupně pouze předpokládal znečištění odpadních 
vod oleji a rozpouštědly, avšak znečištění těmito látkami nebylo prokázáno, a že závadný stav 
byl bezodkladně odstraněn ke dni 13. 8. 2014, kdy bylo napojeno kanalizační potrubí odvádějící 
odpadní vody ze sociálního zařízení objektu garáží na novou ČOV, Nejvyšší správní soud 
vyhodnotil uvedenou výtku jako nedůvodnou.  
 
III. Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu postačovalo pouhé ohrožení tím, že byly 
odpadní vody vypouštěny bez platného povolení. Nejvyšší správní soud se tak ztotožnil                  
s městským soudem, že již samotným vypouštěním došlo k porušení vodního zákona,                  
a uvedenou námitku označil za nedůvodnou. 
 
IV. Realizací nové ČOV stěžovatelka pouze plnila povinnosti vyplývající z § 5 odst. 3 vodního 
zákona a vynaložené náklady nebylo možno považovat za náklady na učiněná opatření dle  
§ 125l odst. 3 vodního zákona. 
 
V. Nejvyšší správní soud shrnul, že stěžovatelka jako pachatelka správního deliktu dle § 125c 
odst. 1 písm. a) vodního zákona nepřijala faktická opatření k odstranění následků porušení 
povinnosti, a nesplnila tak jednu ze základních podmínek pro zastavení správního řízení. 
Městský soud i žalovaný výtku stěžovatelky řádně a správně posoudili, Nejvyšší správní soud tak 
označil tuto námitku za nedůvodnou. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2017, čj. 2 As 75/2017-27, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Rozsudek městského soudu a jemu předcházející rozhodnutí žalovaného 
Rozsudkem ze dne 22. 2. 2017, č. j. 11A 83/2015 – 49, zamítl Městský soud v Praze (dále jen „městský 
soud“) žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 3. 2015, č. j. 
258/580/15,10387/ENV, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí, oblastního inspektorátu O., oddělení ochrany vod (dále jen „prvostupňový orgán“), ze 
dne 14. 11. 2014, č. j. ČIŽP/49/OOV/SR01/1406054.010/14/VUP (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), 
jímž byla žalobkyni za správní delikt uložena pokuta ve výši 250 000 Kč. 
Ze správního spisu vyplynulo, že dne 4. 4. 2014 byla zahájena kontrola provozovny žalobkyně na adrese Z. 
č. p. 62, Z. – D. B., která dále pokračovala ve dnech 29. 4. 2014, 2. 5. 2014, 16. 5. 2014 a 24. 6. 2014     
a zakončena byla dne 2. 7. 2014. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012, 2013 a rok 2014 k datu 
podpisu protokolu o kontrole, tj. ke dni 2. 7. 2014. Při kontrole bylo zjištěno, že se v místě provozovny 
vyráběly masné výrobky a uzeniny, přičemž maso se do provozovny již částečně opracované dováželo. 
Dále se v místě provozovny nacházela prodejna masných výrobků a garáže žalobkyně. Objekt garáží na 
pozemku parc. č. X k. ú. X byl na základě nájemní smlouvy se žalobkyní v nájmu subjektu J. B., který           
v tomto místě provozoval pneuservis. 
Dne 29. 4. 2014 bylo správním orgánem I. stupně za pomoci barviva fluoresceinu nadávkovaného do 
umývadla v objektu garáží za současného puštění vodovodního kohoutku prokázáno vypouštění 
odpadních vod kanalizačním potrubím DN 150 ze sociálního zařízení objektu garáží bez jejich čištění do 
příkopu na pozemek využívaný k pěstování zemědělských plodin parc. č. X k. ú. X. ve vlastnictví pana K. K. 
a paní J. K., kde poté odpadní vody zasakovaly přes půdní vrstvy do podzemních vod. Následně byly pod 
výustí po odeznění odtoku odpadních vod zjištěny fekálie. 
Dále bylo správním orgánem I. stupně zjištěno, že žalobkyně v roce 2012 a v roce 2013 předložila po pěti 
výsledcích rozboru vzorků odpadních vod provedeného akreditovanou laboratoří Aqualia infraestructuras 
inženýring, s. r. o. Odběry vzorků byly v roce 2012 prováděny na vyústění z biologického rybníku a po jeho 
odstranění 11/2012 na výusti do bezejmenného vodního toku. Předložená tabulka výsledků za 
kontrolované období ukázala, že v letech 2012 a 2013 byly ve vzorcích vypouštěných odpadních vod          
z kanalizační výusti provozovny žalobkyně překročeny limity „m“ a přípustný počet překročení limitů „p“, 
stanovené rozhodnutím Městského úřadu H., odboru životního prostředí a komunálních služeb č. j. HLUC-
33133/2011/OŽPaKS/WO ze dne 3. 8. 2011. Dále bylo zjištěno, že žalobkyně v letech 2012 a 2013 
nesledovala kvalitu odpadních vod v ukazateli Tuky a oleje dle ČSN 75 7509, jak též stanoví výše zmíněné 
rozhodnutí. 
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Dále bylo zjištěno, že žalobkyně v období 01-05/2014, v němž předložila tabulku s pěti výsledky rozborů 
vzorků odpadních vod provedených na výusti z provozovny do vodního toku, čtyřikrát překročila limit „m“ 
pro závazné ukazatele stanovené rozhodnutím Městského úřadu H., odboru životního prostředí a 
komunálních služeb č. j. HLUC-32960/2012/OŽPaKS/WO ze dne 14. 8. 2012. 
Kontrola byla správním orgánem I. stupně ukončena dne 2. 7. 2014 vydáním protokolu o kontrole č. j. 
ČIŽP/49/OOV/1406054.017/14/VUP. Následně správní orgán zahájil se žalobkyní správní řízení                     
o uložení pokuty, a to na základě oznámení č. j. ČIŽP/49/OOV/SR01/146054.003/14/VUP, doručeném 
žalobkyni dne 22. 9. 2014. 
Prvostupňovým rozhodnutím byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 250 000 Kč za správní delikty dle  
1)  § 125a odst. 1 písm. b) zákona 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ve 
znění účinném do 30. 6. 2016 (dále jen „vodní zákon“), 2) § 125c odst. 1 písm. c) vodního zákona a  
3) § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona a na základě toho byla žalobkyni uložena pokuta za správní 
delikt nejpřísněji postižitelný a v konkrétním případě s největším dopadem na životní prostředí, tj. za 
správní delikt podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona. Správního deliktu se žalobkyně 
podle rozhodnutí orgánu I. stupně dopustila tím, že 1) dne 29. 4. 2014 bez povolení k nakládání  
s povrchovými nebo podzemními vodami vypouštěla odpadní vody do vod podzemních v obci Z., 2) v roce 
2012 a 2013 nesledovala kvalitu odpadních vod vypouštěných z ČOV z provozovny na adrese Z. č. p. 62, Z. 
– H. B. v četnosti 6x ročně a nesledovala kvalitu odpadních vod v ukazateli Tuky a oleje, 3) a) v roce 2012 
a 2013 ve vzorcích vypouštěných odpadních vod z kanalizační výusti provozovny v rozporu s rozhodnutím 
překročila limity „m“ a přípustný počet překročení limitů „p“ a b) v 1-5/2014 ve vzorcích vypouštěných 
odpadních vod z kanalizační výusti provozovny v rozporu s rozhodnutím překročila limity „m“. 
Proti prvostupňovému rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný v záhlaví označeným 
rozhodnutím zamítl, a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně. 
Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně žalobou k městskému soudu, který ji rozsudkem ze dne 22. 2. 
2017 zamítl. 
Městský soud se ztotožnil s posouzením správních orgánů. K naplnění skutkové podstaty prvního 
správního deliktu městský soud uvedl, že pro něj stačí samotné zjištění správního orgánu o tom, že 
podnikatel vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních bez předchozího povolení.             
S ohledem na to, že bylo prokázáno, že stěžovatelka dne 29. 4. 2014 odpadní vody do vod podzemních 
bez předchozího vydaného povolení vypouštěla, konstatoval městský soud naplnění skutkové podstaty 
příslušného správního deliktu. Co se týče namítaného nezohlednění míry znečištění vypouštěných 
odpadních vod, městský soud vyslovil, že pro posouzení naplnění skutkové podstaty správního deliktu 
nebylo rozhodné. Obdobně vyhodnotil městský soud námitku, že množství vypouštěných vod bylo 
minimální. Podstatné bylo pouze to, že se žalobkyně dopustila vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních. Již tímto jednáním porušila vodní zákon, správní orgán I. stupně tedy neměl povinnost 
posuzovat míru znečištění ani vypouštěné množství. Pro úplnost městský soud podotknul, že množství 
vypouštěných podzemních vod bylo zohledněno při stanovení výše pokuty. V souvislosti se žalobkyní 
rozporovaným vypouštěním odpadních vod z pneuservisu již od roku 2010 městský soud konstatoval, že 
správní orgán I. stupně použil tuto zmínku pouze jako podpůrné tvrzení a při rozhodování o tom, zda došlo 
ke správnímu deliktu, vycházel výhradně z jednání prokazatelně zjištěného dne 29. 4. 2014. Zmíněné 
protiprávní jednání žalobkyně v předcházejícím období tak nemělo na rozhodnutí ve věci ani na stanovení 
výše pokuty žádný vliv. 
V souvislosti s druhým správním deliktem městský soud vyslovil, že z rozhodnutí vodoprávního úřadu 
jednoznačně vyplývala povinnost žalobkyně provádět kontrolu vypouštěných odpadních vod měřením 
množství a míry znečištění pro konkrétní ukazatele s četností 6x ročně. Z protokolu o kontrole bylo zřejmé, 
že žalobkyně stanovenou povinnost porušila, když za roky 2012 a 2013 předložila vždy pouze po 5 
výsledcích rozborů odpadních vod. Dle městského soudu nebylo možno požadavek správního orgánu  
I. stupně považovat za příliš formalistický, protože vzorek pořízený kontrolní laboratoří dne 2. 10. 2013 
nemohl splňovat podmínky stanovené v § 38 odst. 4 vodního zákona, neboť nebyl pořízen odborně 
způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (oprávněná laboratoř), která musí být uvedena v seznamu 
oprávněných laboratoří zveřejněném ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Navíc vzorek pořízený 
kontrolní laboratoří sloužil kontrolnímu orgánu pouze k ověření správné činnosti předmětného 
čistírenského zařízení, a nikoli kontrolované osobě ke zjištění míry znečištění ve vypouštěných odpadních 
vodách. V roce 2012 pak žalobkyně prokazatelně odevzdala pouze 5 vzorků. Městský soud uzavřel, že 
žalobkyně nesplnila povinnost uloženou podmínkou č. 2 povolení k nakládání s vodami a svým jednáním 
naplnila skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu. 
Co se týče námitky neprováděné analýzy vzorků v ukazateli Tuky a oleje, městský soud označil za 
podstatné, že žalobkyni bylo uloženo sledovat kvalitu odpadních vod mimo jiné též v tomto ukazateli již 
rozhodnutím Městského úřadu H., odboru životního prostředí a komunálních služeb č. j. HLUC-
33133/2011/OŽPaKS/WO ze dne 3. 8. 2011. Tím, že žalobkyně v roce 2012 a 2013 neprováděla 
analýzu vzorků odpadních vod v ukazateli Tuky a oleje, porušila svou zákonnou povinnost vyplývající            
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z ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona, tj. měřit v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu objem 
vypouštěných odpadních vod a míru jejich znečištění. 
K námitce týkající se meze stanovitelnosti metody stanovení ukazatele Tuky a oleje městský soud vyslovil, 
že žalobkyně v daném období analýzu neprováděla, a nemohla tak disponovat výsledky rozborů vzorků 
odpadních vod pro konkrétní ukazatel. Skutečnost, že správní orgán neshledal žádné následky či ovlivnění 
povrchových vod vzniklé na základě jednání žalobkyně, nebyly pro určení, zda se skutek stal, rozhodné. 
Případné škodlivé dopady na životní prostředí správní orgán zohlednil až při stanovení výše pokuty za výše 
zmíněný správní delikt. 
I námitky spojené se třetím správním deliktem shledal městský soud nedůvodnými. 
K argumentaci žalobkyně, že výstavbu nové ČOV bylo třeba považovat za faktické opatření k nápravě 
závadného stavu ve smyslu § 125l odst. 3 vodního zákona, městský soud uvedl, že lze tuto interpretaci 
připustit ve vztahu k odstranění příčiny porušení povinnosti, ale už nikoli za opatření k odstranění 
následků tak, jak je v citovaném ustanovení požadováno. Městský soud poukázal na to, že ačkoliv byly 
žalobkyni rozhodnutím Městského úřadu H., odboru životního prostředí a komunálních služeb č. j. HLUC-
33133/2011/OŽPaKS/WO ze dne 3. 8. 2011 navýšeny limitní hodnoty odpovídající technické úrovni této 
ČOV, a to až do výstavby nové ČOV, žalobkyně v období let 2012 a 2013 tyto závazné limitní hodnoty 
opakovaně překračovala. Ze správního spisu tak vyplynulo, že žalobkyně neučinila v kontrolovaném 
období let 2012 a 2013 žádná faktická opatření vedoucí k odstranění následků porušení povinnosti. 
Městský soud vyslovil, že pokud správní orgán za této situace řízení nezastavil, jednal zcela v souladu         
s právními předpisy. 
Námitka nevypořádání rozporuplného vztahu správního orgánu I. stupně k rozhodnutí ze dne 14. 8. 2012, 
č. j. HLUC-32960/2012/OŽPaKS/WO, byla dle městského soudu vznesena velmi nekonkrétně, a nebylo      
z ní patrné, v čem měla tvrzená rozporuplnost spočívat. Městský soud se jí proto blíže nezabýval. 
Závěrem se městský soud zabýval námitkami ohledně výše uložené pokuty. Městský soud konstatoval, že 
pro posouzení, zda se skutky staly, nebylo rozhodné, zda žalobkyně jednala úmyslně, či nikoli. Rozvedl, že 
se jich dopustila jako fyzická osoba podnikající, a tudíž za správní delikty odpovídala podle ustanovení       
§ 125l odst. 11 vodního zákona dle principu objektivní odpovědnosti, tedy bez ohledu na zavinění. Dle 
městského soudu správní orgán I. stupně při stanovení výše pokuty u každého správního deliktu jednotlivě 
přihlížel v souladu k jeho závažnosti, zejména pak ke způsobu spáchání, dále k následkům, k okolnostem, 
za nichž byl spáchán, a u správních deliktů spáchaných vypouštěním odpadních vod bez povolení nebo       
v rozporu s ním posuzoval též míru překročení podmínek povolení, míru ovlivnění jakosti povrchových či 
podzemních vod, stupeň ochrany dotčeného území a příčinu nedovoleného vypouštění odpadních vod. 
Správní orgán I. stupně své rozhodnutí podrobně odůvodnil, a uvedl veškeré rozhodné okolnosti mající vliv 
na výši stanovené pokuty. Městský soud konstatoval, že správní orgán I. stupně při stanovení výše pokuty 
bral v potaz i skutečnost, že žalobkyně v době provádění kontroly již realizovala stavbu nové ČOV, a na 
základě toho pak uložil žalobkyni pokutu ve výši 250 000 Kč. Městský soud uvedl, že citovaná výše pokuty 
byla s ohledem na maximální možnou výši 10 000 000 Kč podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) 
vodního zákona stanovena při spodní hranici zákonné sazby, a nebylo tedy možno ji považovat za 
nepřiměřeně vysokou. 
Námitku žalobkyně, že pro ni byla pokuta likvidační, městský soud s odkazem na účetní rozvahy za rok 
2012 a 2013 a předběžnou rozvahu za rok 2014 odmítl. Městský soud též poukázal na skutečnost, že 
vzal v úvahu další veřejně dostupné informace, ze kterých vyplynulo, že majetek žalobkyně značně 
přesahoval výši uložené pokuty, tuto námitku tak neshledal důvodnou. 
 
II. Kasační stížnost a vyjádření k ní 
Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti tomuto rozsudku podala v zákonné lhůtě kasační stížnost             
z důvodu, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku, dostatečně se nezabýval žalobkyní 
tvrzenými skutečnostmi a posuzoval věc na základě nesprávných ustanovení zákona, což mělo za 
následek nesrozumitelný a nepřezkoumatelný rozsudek. 
Stěžovatelka předně zpochybnila tvrzení soudu, že existovalo možné riziko znečištění nejrůznějšími 
přípravky používanými při činnostech spojených s provozem pneuservisu.  
Poukázala na to, že barvivo fluorescin bylo aplikováno do umyvadla sociálního zařízení, kde nebyly 
používány žádné nebezpečné látky, ale pouze produkt lidského metabolismu, kdy pod výustí byly zjištěny 
jen fekálie a žádné jiné přípravky používané při činnostech spojených s provozem pneuservisu zjištěny 
nebyly. 
Stěžovatelka napadla též tvrzení soudu, že správní orgán I. stupně při stanovení výše pokuty zohlednil 
množství vypouštěných odpadních vod, a že z rozsudku není zřejmé, jak k tomuto zohlednění mělo dojít. 
Stěžovatelka zdůraznila, že dne 29. 4. 2014 bylo vypuštěno zcela minimální až zanedbatelné množství      
v řádu maximálně několika litrů. Pokud byla tedy výše pokuty stanovena a rozhodnutí ve věci učiněno 
výhradně na základě jednání prokazatelně zjištěného v uvedený den, nebylo dle stěžovatelky z rozhodnutí 
soudu seznatelné, jak bylo toto množství zohledněno při udělení pokuty. Stěžovatelka namítla, že správní 
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orgán I. stupně pouze předpokládal znečištění odpadních vod oleji a rozpouštědly, avšak znečištění těmito 
látkami nebylo prokázáno ani nebylo zjištěno žádné olejové znečištění. Závadný stav byl žalobkyní 
bezodkladně odstraněn ke dni 13. 8. 2014, kdy bylo napojeno kanalizační potrubí odvádějící odpadní 
vody ze sociálního zařízení objektu garáží na novou ČOV. Stěžovatelka vyjádřila přesvědčení, že tak splnila 
svou povinnost a závadný stav napravila, přičemž na odstranění tohoto stavu vynaložila nemalé finanční 
prostředky. 
Stěžovatelka dále namítla, že vzorek pořízený kontrolní laboratoří Povodí O., státní podnik, dne 2. 10. 
2013 bylo možno považovat za požadovaný 6. odběr vzorků za rok 2013, neboť analýza vzorku byla 
provedena a výsledky byly v rozhodnutí správního orgánu I. stupně zmiňovány. Na předmětnou kontrolní 
laboratoř bylo dle stěžovatelky třeba nahlížet jako na odborně způsobilou osobu oprávněnou k podnikání 
(oprávněnou laboratoř) ve smyslu § 38 odst. 4 vodního zákona, k čemuž odkázala na internetové stránky 
laboratoře (dostupné na https://www.pod.cz/stranka/poskytovanesluzby.html), kde jsou uvedeny 
jednotlivé činnosti laboratoře a analytické zkoušky, přičemž zákazníky mohou být mj. i orgány státního 
dozoru a státní správy, firmy a občané. Názor soudu, že měla povinnost odebrané vzorky analyzovat 
dvakrát opakovaně různými akreditovanými laboratořemi s totožnými výsledky, aby mohl vzorek sloužit 
jako odběr prokazující kvalitu odpadních vod, označila stěžovatelka za absurdní. 
Další námitka se týkala analýzy v ukazateli Tuky a oleje dle ČSN 75 7509. 
K vyjádření žalovaného, že stěžovatelka sice prováděla analýzu vzorků odpadních vod v ukazateli EL – 
extrahovatelné látky, avšak že norma stanoví, že výsledky stanovení EL korelují s koncentrací tuků a olejů 
jen do jisté míry, a pro přepočet nelze najít vyhovující regresivní vztah, stěžovatelka uvedla, že ukazatel 
Tuky a oleje již neexistuje a v novele příslušné vyhlášky Ministerstvo životního prostředí pracuje pouze         
s pojmem EL – extrahovatelné látky, a to se stejnými limity. Stěžovatelka tak vyjádřila nesouhlas               
s tvrzením, že ukazatel nesledovala. Následně vyslovila, že se soud nedostatečně zabýval anotací k ČSN 
75 7509, kde je uvedeno: „Pro zkoušený objem 500 ml je dolní mez pracovního rozsahu 20 mg/l.“ Tento 
údaj byl dle stěžovatelky rozhodujícím, přičemž byla doporučena laboratoř, která stanovuje hodnoty cca 
60 % pod dolní mez uvedenou v ČSN. Stěžovatelka na základě uvedeného shrnula, že nebylo dostatečně 
prokázáno, že by se dopustila správního deliktu, a rozhodnutí soudu tak bylo nesprávné. 
Stěžovatelka následně upozornila na to, že soud v rozsudku zmínil § 125a odst. 4 vodního zákona, který 
uvádí, že za „správní delikt spáchaný odběrem povrchových vod bez povolení k nakládání s vodami se 
uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového 
množství těchto vod, nejvýše však ve výši 10 000 000 Kč“. Nedovolený odběr povrchových vod v daném 
případě projednáván vůbec nebyl, dle stěžovatelky tak byla citace uvedeného ustanovení zcela irelevantní. 
Ani z rozsudku nebylo zřejmé, z jakého důvodu městský soud toto ustanovení zmínil. Stěžovatelka uvedla, 
že za v dané věci projednávané správní delikty bylo dle zákona možno uložit maximálně 5 000 000 Kč, 
tedy polovinu výše uváděné soudem. 
Dle stěžovatelky městský soud ve svém rozhodnutí nesmyslně zmínil ustanovení, které na daný případ 
nedoléhalo, aby mohl následně uvést dvojnásobnou maximální výši pokuty (str. 11 rozsudku) a uložená 
pokuta se tak jevila jako přiměřená. Na základě uvedeného stěžovatelka označila rozhodnutí městského 
soudu za zmatečné a nepřezkoumatelné. 
Dále stěžovatelka městskému soudu vytkla, že se dostatečně nezabýval vysokými finančními náklady na 
výstavbu nové ČOV, kterými stěžovatelka zajistila nápravu závadného stavu. Uložená pokuta ve výši  
250 000 Kč tak byla podle stěžovatelky nepřiměřeně tvrdá. 
Stěžovatelka odmítla výklad městského soudu, který vyslovil, že výstavbu nové ČOV lze považovat pouze 
za faktické opatření k odstranění příčiny porušení povinnosti, nikoliv za opatření k odstranění následků 
tak, jak je požadováno v ustanovení § 125l odst. 3 vodního zákona, a dále v rozsudku uvedl, že nebyly 
prokázány škodlivé následky na životní prostředí. 
Výstavba nové ČOV je dle názoru stěžovatelky faktické opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo 
znečišťování podzemních nebo povrchových vod ve smyslu § 125l odst. 3 vodního zákona a zamezením 
příčiny se zamezí i vzniku následků. 
Stěžovatelka rovněž odmítla tvrzení soudu, že neučinila žádná faktická opatření vedoucí k odstranění 
následků porušení povinnosti v letech 2012 a 2013. Již správní orgán I. stupně shledal, že stěžovatelka 
prováděla čištění vodního toku v roce 2012 a 2013 a zároveň nebyly prokázány žádné škodlivé následky 
na životní prostředí. Výklad soudu byl dle stěžovatelky zcela absurdní, když stěžovatelka vynaložila nemalé 
prostředky na výstavbu nové ČOV, na napojení kanalizace na ČOV z místa garáží, jakož i na čištění vodního 
toku, čímž napravila závadný stav. 
Stěžovatelka vyslovila přesvědčení, že svým jednáním splnila podmínky pro zastavení správního řízení, 
neboť udělená pokuta byla vzhledem k vynaloženým nákladům na odstranění závadného stavu 
nepřiměřeně tvrdá. 
Stěžovatelka uvedla, že správní orgán I. stupně nedostál své povinnosti dle § 125l odst. 2 vodního zákona 
při určení výměry pokuty přihlédnout k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání    
a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Stěžovatelka vyjádřila, že minimální výše pokuty 
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nebyla stanovena. Uloženou pokutu označila stěžovatelka za nepřiměřenou s tím, že neodpovídala 
výchovné funkci, kterou by pokuta ve správním řízení měla mít. Stěžovatelka zdůraznila, že se ani               
v jednom případě nejednalo o úmyslné skutky a vždy byla bezodkladně sjednávána náprava závadného 
stavu, mj. vybudováním nové ČOV. Dále nebyly zjištěny žádné následky na životním prostředí. 
Stěžovatelka uvedla, že správní orgán I. stupně nezjistil, ale pouze předpokládal ovlivnění podzemních, 
případně i povrchových vod, a to jen lokální. Stěžovatelka dodala, že z rozsudku městského soudu nebylo 
zřejmé, z jakých podkladů při vyslovení názoru o přiměřené výši pokuty a při zamítnutí správní žaloby 
vycházel. 
Závěrem stěžovatelka namítla, že ohledně výše udělené pokuty bylo třeba přihlédnout k rozhodovací praxi 
správního orgánu I. stupně. Poukázala např. na případ uložení pokuty 120 000 Kč za únik 100 metrů 
krychlových, tj. 100 000 litrů závadné látky – kejdy do povrchových vod potoka B. Z uvedeného dle 
stěžovatelky vyplývá, že výše pokuty udělené v jejím případě byla nepřiměřeně vysoká. 
Ze všech uvedených důvodů stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek 
městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. 
Žalovaný se k věci vyjádřil přípisem ze dne 24. 3. 2017, ve kterém navrhl kasační stížnost zamítnout jako 
nedůvodnou. Konstatoval, že kasační námitky byly shodné s námitkami obsaženými v odvolání, přičemž   
k jejich obsahovému vypořádání odkázal na své rozhodnutí o odvolání a na napadený rozsudek 
městského soudu, se kterým se zcela ztotožnil. K ukazateli Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 poukázal na to, 
že již v rozhodnutí o odvolání uvedl, že mezi ukazatelem Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 a extrahovatelnými 
látkami EL nelze najít vhodný přepočet, který by měl relevantní vypovídací hodnotu, a nelze proto 
stanovení ukazatele EL ve vzorcích odpadních vod ze zpracování masa jako náhradu ukazatele Tuky           
a oleje dle citované normy akceptovat. Žalovaný zdůraznil, že nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení                     
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 61/2003 Sb.“), v příloze č. 1 bod B, průmyslový obor: 
„Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků“ jiný ukazatel charakterizující tuky a oleje 
rostlinného a živočišného původu v odpadních vodách než ukazatel Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 od 4. 3. 
2011 do 31. 12. 2015 (tedy v období, které zahrnuje dobu spáchání správního deliktu) nepřipouštělo. 
Tvrzení žalobkyně, že ukazatel Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 již neexistuje, označil žalovaný za 
nepravdivé, zavádějící a ve své podstatě nesouvisející s projednávanou věcí. Nařízení vlády č. 401/2015 
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,                  
s účinností od 1. 1. 2016 mj. zrušilo nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a s ukazatelem Tuky a oleje dle ČSN 
75 7509 již nepracuje, tato skutečnost sama o sobě neznamená, že tento ukazatel a analytická metoda 
včetně normy ČSN 75 7509 neexistuje. Nicméně, i kdyby tomu tak bylo, tato skutečnost by dle 
žalovaného neměla na projednávanou věc žádný vliv, neboť žalobkyně byla sankcionována mj. za to, že 
neplnila podmínku povolení nakládání s vodami, jež byla vodoprávním úřadem v povolení k nakládání       
s vodami stanovena na základě tehdy platného a účinného nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které bylo          
v době vydání jak prvoinstančního rozhodnutí, tak rozhodnutí žalovaného stále platné a účinné. Co se týče 
odkazu na ustanovení § 125a odst. 4 vodního zákona v rozsudku městského soudu, žalovaný jej označil 
za chybu v psaní, která však neměla vliv na výrok ani odůvodnění, a rozsudek tedy dle něj nelze označit za 
zmatečný ani za nepřezkoumatelný. 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán 
rozsahem a důvody, které uplatnila stěžovatelka v podané kasační stížnosti, a přitom neshledal vady 
uvedené v odstavci 4, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu, 
neboť pouze přezkoumatelné rozhodnutí je zpravidla způsobilé být předmětem hodnocení z hlediska 
tvrzených nezákonností a vad řízení (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009, 
č. j. 2 Azs 47/2009 – 71). 
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je dána především tehdy, opřel-li soud rozhodovací důvody     
o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem (viz např. rozsudek ze dne  
4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75, publ. pod č. 133/2004 Sb. NSS), nebo pokud zcela opomenul 
vypořádat některou z námitek uplatněných v žalobě (viz např. rozsudek ze dne 27. 6. 2007, č. j. 3 As 
4/2007 – 58, rozsudek ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 – 73, publ. pod č. 787/2006 Sb. NSS, 
či rozsudek ze dne 8. 4. 2004, č. j. 2 Afs 203/2016 - 51). Podobně je např. již zmíněným rozsudkem č. j.  
2 Ads 58/2003 – 75 vymezena nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost tak, že za nesrozumitelné je 
třeba obecně považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci 
rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, případně, jehož výrok je vnitřně rozporný. Pod tento 



 31

pojem spadají i případy, kdy nelze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo 
byl rozhodnutím zavázán. 
K nepřezkoumatelnosti rozsudků správních soudů i rozhodnutí správních orgánů je pak Nejvyšší správní 
soud povinen přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.). V daném případě byla ovšem 
nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu stěžovatelkou namítána. 
Stěžovatelka konkrétně poukázala na to, že městský soud při odůvodňování přiměřenosti výše uložené 
pokuty zmínil § 125a odst. 4 vodního zákona, který se na projednávanou věc nevztahoval, neboť se týkal 
zcela jiného správního deliktu, čímž městský soud svůj rozsudek učinil zmatečným a nepřezkoumatelným. 
Stěžovatelce je třeba dát za pravdu, že městský soud v rozsudku skutečně odkazoval na nesprávné 
ustanovení, a v důsledku toho popsal maximální možnou výši pokuty jako 10 000 000 Kč namísto  
5 000 000 Kč. Jak však vyjádřil žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti, citovaný odkaz byl zřejmě 
chybou v psaní. V tomto pochybení nelze spatřovat dostatečný důvod pro nesprávný názor soudu ohledně 
zákonnosti výše uložené pokuty. Argumenty ve prospěch zákonnosti důvodů pro správním orgánem 
zvolenou výši pokuty uvedl městský soud dostatečné, přičemž skutečnost, že možná při jejich formulování 
vycházel z jiné než správné výše horní sazby pokuty, sama o sobě hraje roli nevýznamnou. Jádrem této 
části argumentace městského soudu týkající se výše pokuty není umístění pokuty v konkrétním bodě 
pomyslné úsečky mezi dolní sazbou pokuty (0 Kč) a její horní sazbou (5 000 000 Kč), nýbrž to, že jde          
o pokutu při dolní hranici sazby. A tento argument, byť samozřejmě odlišnou měrou, platí pro obě horní 
hranice pokuty, správnou nižší i nesprávnou vyšší. Uložená pokuta je dvacetinou správné nižší horní sazby 
a čtyřicetinou nesprávné vyšší sazby. Argument, že pokuta se nachází u dolní hranice sazby, je v určitém 
intervalu možných konkrétních výší pokut obecně platný a platil by i pro jiné podobné výše pokut – např. 
100 000 Kč, 200 000 Kč, 300 000 Kč či 400 000 Kč. I tyto pokuty jsou „pouhým zlomkem“ horní sazby, 
jakkoli lze se stěžovatelkou nepochybně souhlasit v tom, že jsou samy o sobě pro běžného podnikatele 
velmi citelné. 
Ke stěžovatelkou namítaným pochybnostem ohledně tvrzení soudu, že existovalo možné riziko znečištění 
nejrůznějšími přípravky používanými při činnostech spojených s provozem pneuservisu, lze poznamenat, 
že takové riziko vzhledem k povaze daného provozu nepochybně existovalo. Městský soud hovořil o tomto 
riziku jako o jedné z okolností významných pro posouzení povahy a závažnosti daného správního deliktu. 
Ani náznakem však netvrdil, že by ve správním řízení bylo skutečně takové znečištění vypouštěných 
odpadních vod zjištěno. 
Ve shodě s městským soudem má i Nejvyšší správní soud za to, že povaha provozu, z něhož došlo               
k vypouštění odpadních vod bez patřičného povolení, má sama o sobě význam pro posouzení povahy 
deliktu, neboť z ní lze v určité míře dovodit potenciální nejvyšší rozsah ohrožení zákonem chráněných 
hodnot, jehož zdrojem by vypouštění mohlo být. 
Námitku stěžovatelky, že městský soud nesprávně vyhodnotil, že správní orgán I. stupně při stanovení 
výše pokuty zohlednil množství vypouštěných odpadních vod a že z rozsudku není zřejmé, jak k tomuto 
zohlednění mělo dojít, označil Nejvyšší správní soud za nedůvodnou. 
Správní orgán I. stupně se při stanovení výše pokuty s okolnostmi spáchání deliktu 1) řádně vypořádal (str. 
26 - 27 prvostupňového rozhodnutí), když se v uvedené části rozhodnutí vyjádřil k závažnosti správního 
deliktu i k míře překročení povolení. Správní orgán I. stupně k míře překročení uvedl, že ji nelze hodnotit, 
neboť stěžovatelka platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vůbec 
nedisponovala. Lze tedy shrnout, že jakékoli množství vypouštěných odpadních vod bylo v rozporu se 
zákonem. Co se týče výše uložené pokuty, v souladu se zásadou absorpční byla ukládána za správní delikt 
nejpřísněji postižitelný, tj. za správní delikt 3), a váha deliktu 1) při uvažování o pokutě byla velmi nízká. 
Namítla-li stěžovatelka, že správní orgán I. stupně pouze předpokládal znečištění odpadních vod oleji         
a rozpouštědly, avšak znečištění těmito látkami nebylo prokázáno, a že závadný stav byl bezodkladně 
odstraněn ke dni 13. 8. 2014, kdy bylo napojeno kanalizační potrubí odvádějící odpadní vody ze 
sociálního zařízení objektu garáží na novou ČOV, Nejvyšší správní soud vyhodnotil uvedenou výtku jako 
nedůvodnou. Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu postačovalo pouhé ohrožení tím, že byly 
odpadní vody vypouštěny bez platného povolení. Nejvyšší správní soud se tak ztotožnil s městským 
soudem, že již samotným vypouštěním došlo k porušení vodního zákona, a uvedenou námitku označil za 
nedůvodnou. 
Co se týče námitky stěžovatelky, že vzorek pořízený kontrolní laboratoří Povodí O., státní podnik, dne  
2. 10. 2013 bylo možno považovat za požadovaný 6. odběr vzorků za rok 2013, Nejvyšší správní soud ve 
shodě s městským soudem vyslovil, že není důvodná. Rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 3. 8. 
2011, č. j. HLUC-33133/2011/OŽPaKS/WO, byla stěžovatelce uložena povinnost provádět kontrolu 
vypouštěných odpadních vod s četností 6x ročně. Ze správního spisu však vyplynulo, že stěžovatelka           
v letech 2012 a 2013 předložila pouze po pěti výsledcích rozborů vzorků. Nejvyšší správní soud vyjádřil, že 
odběr provedený dne 2. 10. 2013 akreditovanou laboratoří Povodí O. za 6. vzorek nelze považovat, neboť 
tento vzorek sloužil kontrolnímu orgánu pouze k ověření správné činnosti předmětného čistírenského 
zařízení, a nikoli kontrolované osobě ke zjištění míry znečištění ve vypouštěných odpadních vodách. Pro 
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úplnost je třeba poznamenat, že další stěžovatelkou zmiňované skutečnosti v souvislosti s okolnostmi 
odběru provedeného laboratoří Povodí O. nebyly pro posouzení věci relevantní. V roce 2012 stěžovatelka 
odevzdala opět pouze pět vzorků. Je tedy třeba shrnout, že stěžovatelka v letech 2012 a 2013 porušila 
povinnost provádět kontrolu vypouštěných odpadních vod měřením množství a míry znečištění pro 
konkrétní ukazatele s četností 6x ročně stanovenou ve výše uvedeném rozhodnutí vodoprávního úřadu, 
čímž porušila § 38 odst. 4 vodního zákona, a naplnila skutkovou podstatu správního deliktu dle § 125c 
odst. 1 písm. c) vodního zákona. 
Následně se Nejvyšší správní soud zabýval námitkou ohledně neprováděné analýzy vzorků v ukazateli 
Tuky a oleje. I zde se ztotožnil s názorem městského soudu a vyhodnotil námitku jako nedůvodnou. 
Podstatou vytýkaného porušení bylo nedodržení podmínek uložených rozhodnutím vodoprávního úřadu ze 
dne 3. 8. 2011, č. j. HLUC-33133/2011/OŽPaKS/WO, ze strany stěžovatelky tím, že neprováděla analýzu 
v ukazateli Tuky a oleje dle ČSN 75 7509, neboť již tím byla naplněna skutková podstata správního 
deliktu dle § 125 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Jestliže stěžovatelka tvrdila, že namísto toho prováděla 
analýzu v ukazateli EL - extrahovatelné látky, s tím, že ukazatel Tuky a oleje již neexistuje, a v novele 
příslušné vyhlášky Ministerstvo životního prostředí pracuje pouze s pojmem EL, a to se stejnými limity, 
Nejvyšší správní soud ve shodě s žalovaným konstatoval, že toto tvrzení bylo nepravdivé, zavádějící a ve 
své podstatě nesouvisející s projednávanou věcí. Skutečnost, že nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,                     
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,                  
s účinností od 1. 1. 2016 mj. zrušilo nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a s ukazatelem Tuky a oleje dle ČSN 
75 7509 již nepracuje, neznamená, že by ukazatel a analytická metoda včetně normy ČSN 75 7509 
přestaly existovat. Nadto je třeba zdůraznit, že i kdyby tomu tak bylo, neměla by tato skutečnost v nyní 
projednávané věci žádný význam. 
Stěžovatelka byla v rámci nyní rozebíraného skutku sankcionována za neplnění podmínek rozhodnutí 
vodoprávního úřadu stanovených na základě nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které bylo v době vydání 
prvoinstančního rozhodnutí i rozhodnutí žalovaného stále platné a účinné. 
Pozdější úprava obsažená v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. neměla na obsah povinností stěžovatelky vliv. 
Co se týče vztahu mezi ukazatelem Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 a extrahovatelnými látkami EL, již 
žalovaný ve svém rozhodnutí poukázal na to, že mezi ukazatelem Tuky a oleje dle ČSN 75 7509                 
a extrahovatelnými látkami EL nelze najít vhodný přepočet, a nelze proto stanovení ukazatele EL ve 
vzorcích odpadních vod ze zpracování masa jako náhradu ukazatele Tuky a oleje dle citované normy 
akceptovat. S ohledem na to, že v samotné normě ČSN 75 7509 je uvedeno, že „… výsledky stanovení EL 
korelují s koncentrací tuků a olejů jen do jisté míry, a pro přepočet koncentrací EL na koncentraci tuků a 
olejů nelze najít vyhovující regresní vztah“, a v návaznosti na výše uvedené vyhodnotil Nejvyšší správní 
soud námitku stěžovatelky jako nedůvodnou. 
Co se týče námitky nezohlednění meze pracovního rozsahu, městský soud ve shodě s žalovaným správně 
vyhodnotil, že stěžovatelka touto námitkou nemohla napadené rozhodnutí účinně zpochybnit. 
Stěžovatelka v letech 2012 a 2013 analýzu v ukazateli Tuky a oleje neprováděla, nemohla tak mít            
k dispozici výsledky rozborů pro tento ukazatel, a tudíž ani uplatnit námitku meze stanovitelnosti metody. 
Ani tuto dílčí námitku tak Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou. 
Námitku stěžovatelky, že se městský soud dostatečně nezabýval vysokými finančními náklady na ČOV, 
jejíž vybudování bylo dle stěžovatelky možno považovat za faktické opatření ve smyslu § 125l odst.            
3 vodního zákona, a že uložená pokuta byla nepřiměřeně tvrdá, vyhodnotil Nejvyšší správní soud jako 
nedůvodnou. Na str. 9 napadeného rozsudku městský soud rozebral, že realizací nové ČOV stěžovatelka 
pouze plnila povinnosti vyplývající z § 5 odst. 3 vodního zákona, a že vynaložené náklady nebylo možno 
považovat za náklady na učiněná opatření dle § 125l odst. 3 vodního zákona. Ze správního spisu 
vyplynulo, že stavba nové ČOV byla již podmínkou povolení ze dne 3. 8. 2011, č. j. HLUC-
33133/2011/OŽPaKS/WO. Jak uvedl žalovaný na str. 10 svého rozhodnutí, napojení kanalizačního 
potrubí odvádějícího odpadní vody ze sociálního zařízení objektu garáží na novou ČOV nepředstavovalo 
striktně vzato odstranění následků porušení povinnosti, ale opatření vedoucí k odstranění příčiny porušení 
právní povinnosti do budoucna. Nejvyšší správní soud shrnul, že stěžovatelka jako pachatelka správního 
deliktu dle § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona nepřijala faktická opatření k odstranění následků 
porušení povinnosti, a nesplnila tak jednu ze základních podmínek pro zastavení správního řízení. Městský 
soud i žalovaný výtku stěžovatelky řádně a správně posoudili, Nejvyšší správní soud tak označil tuto 
námitku za nedůvodnou. 
Ke stěžovatelkou zmiňovanému čištění vodního toku v roce 2012 a 2013 uznanému správním orgánem  
I. stupně Nejvyšší správní soud konstatoval, že prvostupňové rozhodnutí skutečně obsahovalo poznámku, 
že „bezejmenný vodní tok byl (…) v roce 2012 kontrolovanou osobou několikrát čištěn“ (str. 29), tyto 
úkony však nebylo možno považovat za faktická opatření vedoucí k odstranění následků porušení 
povinnosti, resp. zamezující dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo povrchových vod. Co 
se týče následků porušení povinnosti, jejich prokazování nebylo pro naplnění skutkové podstaty správního 
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deliktu rozhodné (viz výše odst. 37 tohoto rozhodnutí). Lze shrnout, že městský soud správně vyhodnotil, 
že nebyly splněny podmínky dle § 125l odst. 3 vodního zákona pro zastavení správního řízení. 
Další námitka stěžovatelky, že správní orgán I. stupně nedostál své povinnosti dle § 125l odst. 2 vodního 
zákona při určení výměry pokuty přihlédnout k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho 
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, je nedůvodná. Správní orgán I. stupně 
se při stanovení výše pokuty náležitostmi dle § 125l odst. 2 vodního zákona velmi podrobně zabýval, a to 
ve vztahu ke každému jednotlivému správnímu deliktu (str. 25-30 prvostupňového rozhodnutí), kdy toto 
posouzení lze označit za řádné a v souladu se zákonem. Námitku stěžovatelky, že z rozsudku městského 
soudu nebylo zřejmé, z jakých podkladů soud při vyslovení názoru o přiměřené výši pokuty a při zamítnutí 
žaloby vycházel, Nejvyšší správní soud rovněž neshledal důvodnou. Městský soud se k výši pokuty a její 
přiměřenosti vyjádřil na str. 10-11 napadeného rozsudku, kde podrobně rozebral jednotlivé skutečnosti, 
na základě kterých dospěl ke svým závěrům. S výjimkou nesprávného odkazu na ustanovení vodního 
zákona v souvislosti s maximální výší pokuty, ke kterému se Nejvyšší správní soud vyjádřil výše (odst. 34 
tohoto rozsudku), lze citované posouzení označit za řádné a v souladu se zákonem. Důvody a podklady pro 
zamítnutí stěžovatelčiny žaloby městský soud rozebral v rámci celého odůvodnění, a Nejvyšší správní soud 
se k nim vyjádřil výše v odpovědi na jednotlivé kasační námitky. 
K posledně uváděné námitce, že ohledně výše udělené pokuty bylo třeba přihlédnout k rozhodovací praxi 
správního orgánu I. stupně, nutno uvést, že nebyla obsahem žaloby, ačkoli vzhledem k její povaze               
a obsahu mohla být v ní uplatněna. Argument jinými v minulosti uloženými pokutami bylo možno uvést již 
v řízení před městským soudem, neboť tento argument není reakcí na předtím neznámý právní názor či 
skutkové zjištění městského soudu, nýbrž by měl být reakcí na samotnou výši pokuty udělené správním 
orgánem, a to ve světle rozhodovací praxe aktuální v době uložení pokuty, tedy nepochybně před podáním 
žaloby. Námitka je proto nepřípustná ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. 
Závěrem Nejvyšší správní soud uvádí, že jakkoli stěžovatelka před městským soudem i v řízení o kasační 
stížnosti brojila proti podle ní nepřiměřené výši pokuty, svou argumentaci omezila výlučně na to, že výše 
pokuty měla být vybočením ze zákonných mezí a excesem ze zákonných kritérií pro individualizaci 
sankce. V řízení před městským soudem nenavrhla pro případ, že by soud pokutu shledal uloženou             
v souladu se zákonem, ale ve zjevně nepřiměřené výši, moderaci (k pravidlům a podmínkám moderace 
viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2012, č. j. 7 As 22/2012 - 23, č. 2672/2012 
Sb. NSS, viz též např. rozsudek téhož soudu ze dne 30. 9. 2010, č. j. 7 As 71/2010 – 97, č. 2209/2011 
Sb. NSS). Městský soud se proto moderací právem nezabýval, neboť to by mohl učinit jen, pokud by 
stěžovatelka navrhla takový postup v žalobě (§ 78 odst. 2 in fine s. ř. s.). Důvody pro úvahu o eventuální 
moderaci na základě soudního uvážení přitom ze skutkových okolností případu plynou – jsou jimi jednak 
minimální zjištěné následky porušení povinností stěžovatelkou, jednak její vcelku rychlá reakce směřující 
k tomu, aby do budoucna v porušování povinností nepokračovala (výstavba čistírny odpadních vod). 
Stranou pozornosti by nemusely zůstat ani okolnosti spojené se změnami metodiky měření přítomnosti 
znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách, které sice stěžovatelku nezbavují odpovědnosti, 
nicméně mohly by eventuelně taktéž vést městský soud k úvaze, zda uloženou, v zákonných mezích se 
pohybující a adekvátně individualizovanou sankci přece jen nezmírnit. Vzhledem k absenci návrhu 
stěžovatelky na moderaci sankce je nicméně tato úvaha pouze hypotetická. 
 
IV. Závěr  
Nejvyšší správní soud ze všech shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost není 
důvodná, a proto ji podle § 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s. zamítl. Ve věci rozhodl v souladu s § 109 odst.      
2 s. ř. s., podle něhož rozhoduje Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti zpravidla bez jednání, když 
neshledal důvody pro jeho nařízení. 
(…) 
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I. Manipulační řád vodní elektrárny 
II. Minimální zůstatkový průtok 
 
k ustanovení § 1 odst. 1, § 47 odst. 4 písm. g), § 59 odst. 1 písm. a), § 125d odst. 4 písm. a) zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění v rozhodné době 
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I. Ačkoliv lze se stěžovatelem souhlasit v tom, že dikce § 59 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona mohla být přesnější, nelze souhlasit s tím, že by z ní nebylo možno dovodit 
povinnost dodržovat platný manipulační řád. Výklad § 59 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona provedený správními orgány a aprobovaný městským soudem reflektuje 
zejména smysl a účel této právní normy. 
 
II. Účelem předmětného § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona je bezesporu stanovení     
a vymezení podmínek provozu vodních děl. Povinnosti ukládané vlastníkům těchto 
vodních děl však musí nezbytně ctít základní zásady ochrany vod, které jsou uvedeny      
v § 1 odst. 1 vodního zákona. 
 
III. Povinnost dodržovat pouze původní manipulační řád, který může obsahovat                
v rozhodné době zcela neaktuální podmínky provozu a povinnosti provozovatele vodního 
díla, by byly zcela absurdním požadavkem, jenž by ve svém důsledku mohl znamenat 
zcela neefektivní, resp. nehospodárné využívání vodního díla. Výklad stěžovatele by tak 
vedl k nemožnosti pružně reagovat na možné změny přírodních, technických a jiných 
podmínek. 
 
IV. Nutnost postupu podle aktualizovaného vodního řádu lze nepřímo dovodit                     
i z povinnosti neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah 
manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu 
manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem. 
 
V. K samotné povaze minimálního zůstatkového průtoku je nutno podotknout, že 
minimální zůstatkový průtok má řadu funkcí, jež mohou mít zásadní vliv na vodní 
ekosystém. Nedodržení minimálního zůstatkového průtoku ohrožuje cíle uvedené            
v § 1 odst. 1 vodního zákona. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2017, čj. 7 As 168/2017-35, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
I. 
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, oddělení ochrany 
vod (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 4. 2. 2013, č. j. ČIŽP/44/OOV/SR01/1212045, byla žalobci 
uložena pokuta ve výši 80 000 Kč za správní delikt dle § 125d odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a povinnost 
uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč dle § 79 odst. 2 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Žalobce se měl správního deliktu dopustit tím, že provozoval 
vodní elektrárnu MVE P2, nacházející se na vodním toku P. v k. ú. D. – okres D. (dále též „vodní 
elektrárna“), která se skládá z derivační a příjezdové elektrárny, v rozporu s podmínkami schváleného 
manipulačního řádu pro trvalý provoz, neboť nezachoval minimální zůstatkový průtok vody 4 m³/s pod 
odběrným objektem vodní elektrárny. Tímto jednáním žalobce porušil § 59 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona, v němž je stanovena vlastníku vodního díla povinnost dodržovat podmínky a povinnosti, za 
kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu. 
Žalobce napadl rozhodnutí správního orgánu I. stupně odvoláním. Rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 4. 
2013, zn. 319/530/13/Se, 11403/ENV/13, bylo zamítnuto odvolání žalobce a rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně bylo potvrzeno. 
 
II. 
Proti rozhodnutí žalovaného o odvolání podal žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze. Městský soud 
žalobu shora označeným rozsudkem zamítl. Podle městského soudu správní orgány správně vyšly z toho, 
že provoz vodní elektrárny se řídil manipulačním řádem schváleným Magistrátem města D., odborem 
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životního prostředí, ze dne 2. 9. 2009 s platností do 31. 12. 2019 (dále též „manipulační řád z roku 
2009“), v němž je stanoven minimální zůstatkový průtok vody přes jezové těleso do podjezí 4 m³/s. Tento 
manipulační řád navazoval na předchozí manipulační řád schválený Městským úřadem D. ze dne 18. 8. 
2004 s platností do 31. 12. 2008 (dále též „manipulační řád z roku 2004“). Žalobce měl (v době 
prováděného místního šetření) povinnost postupovat dle manipulačního řádu z roku 2009, tedy                   
i dodržovat stanovený minimální průtok. Tuto povinnost však nesplnil. Podle městského soudu nelze 
správním orgánům vytýkat ani jejich závěr, že vodní elektrárna byla v době místního šetření v provozu, 
resp. to, že dodávala vyrobenou elektrickou energii do distribuční soustavy. Správní orgán nepochybil ani 
tím, že vycházel z vyjádření společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. ze dne 3. 12. 2012 (dále též 
„vyjádření společnosti ČEZ ze dne 3. 12. 2012“). Toto vyjádření, které bylo použito jako podpůrný důkaz, 
nebylo získáno nezákonným způsobem. Soud nepřisvědčil ani námitkám, ve kterých žalobce poukazoval 
na nemožnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, resp. na nezákonné dokazování. Z těchto důvodů 
proto soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. 
 
III. 
Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost      
z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Stěžovatel v kasační stížnosti primárně 
poukazoval na nesprávný výklad § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona. 
Správní orgán nesmí při aplikaci právní normy přisuzovat normě jiný význam, než který sledoval 
zákonodárce. Podle stěžovatele lze uvedené ustanovení vztáhnout pouze na případ, kdy byl manipulační 
řád schválen před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo současně s ním. Porušení později schváleného 
manipulačního řádu není porušením označeného ustanovení.  
Stěžovatel dále namítal, že v řízení nebylo prokázáno, že v době kontroly byla vodní elektrárna v provozu. 
Správní spis neposkytuje pro takový závěr oporu. Správní orgány nemohly vycházet z vyjádření společnosti 
ČEZ ze dne 3. 12. 2012, neboť obsahem tohoto dokumentu jsou data, která jsou chráněna ve smyslu        
§ 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy                
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „energetický zákon“). 
Stěžovatel rovněž namítl, že nebyl seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí. Ze strany správního 
orgánu I. stupně nebyl informován o tom, že shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí bylo 
ukončeno. Správní orgán I. stupně dále porušil § 51 odst. 2 správního řádu. Stěžovatel nebyl informován     
o provádění důkazů a o tomto provádění nebyl sepsán žádný protokol ani záznam do spisu. Tímto 
postupem došlo k porušení článku 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů 
stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil. 
 
IV. 
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že kasační stížnost neobsahuje žádné nové skutečnosti, 
které by nebyly v průběhu správního řízení vypořádány. Podle žalovaného bylo prokázáno, že nebyl 
zachován minimální průtok 4 m³/s, čímž stěžovatel porušil § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona. 
Žalovaný dále uvedl, že dodržování schváleného manipulačního řádu patří mezi základní povinnosti 
vlastníků vodních děl a je podmínkou provozování vodní elektrárny. Vyjádření společnosti ČEZ ze dne  
3. 12. 2012 nelze považovat za nezákonné. Údaje v něm obsažené nejsou zákonem chráněnými 
informacemi, které by nemohly být poskytovány. 
Žalovaný proto navrhl kasační stížnost zamítnout. 
 
V. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
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 a 4 s. ř. s.). 
Kasační stížnost není důvodná. 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkami poukazujícími na nesprávný výklad § 59 odst. 1 písm. 
a) vodního zákona. Dle § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona je vlastník vodního díla povinen dodržovat 
podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat 
provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv 
na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu 
manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. 
g); náležitosti manipulačních a provozních řádů stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou. 
Dle § 125d odst. 4 písm. a) vodního zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník 
vodního díla dopustí přestupku tím, že provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona. 
Ačkoliv lze se stěžovatelem souhlasit v tom, že dikce § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona mohla být 
přesnější, nelze souhlasit s tím, že by z ní nebylo možno dovodit povinnost dodržovat platný manipulační 
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řád. Výklad § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona provedený správními orgány a aprobovaný městským 
soudem reflektuje zejména smysl a účel této právní normy. 
Účelem předmětného § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona je bezesporu stanovení a vymezení podmínek 
provozu vodních děl. Povinnosti ukládané vlastníkům těchto vodních děl však musí nezbytně ctít základní 
zásady ochrany vod, které jsou uvedeny v § 1 odst. 1 vodního zákona. Dle § 1 odst. 1 vodního zákona je 
účelem vodního zákona „chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 
vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem 
Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“ 
Aby mohl být uvedený účel naplněn, je mj. třeba, aby i vlastníci vodních děl dodržovali manipulační řády 
reflektující veškeré aktuální okolnosti, resp. podmínky provozu. Povinnost dodržovat pouze původní 
manipulační řád, který může obsahovat v rozhodné době zcela neaktuální podmínky provozu a povinnosti 
provozovatele vodního díla, by byly zcela absurdním požadavkem, jenž by ve svém důsledku mohl 
znamenat zcela neefektivní, resp. nehospodárné využívání vodního díla. Výklad stěžovatele by vedl             
k nemožnosti pružně reagovat na možné změny přírodních, technických a jiných podmínek. Také 
bezpečnost provozu vodního díla by byla ohrožena, neboť bezpečnostní opatření obsažená                            
v manipulačním řádu by nebyla aktualizovaná. Nutnost postupu podle aktualizovaného vodního řádu lze 
nepřímo dovodit i z povinnosti neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah 
manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu 
tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem. Tato povinnost stanovená rovněž v § 59 odst. 
1 písm. a) vodního zákona umožňuje správě vodního toku řádnou tvorbu návrhu komplexního 
manipulačního řádu ve smyslu § 47 odst. 4 písm. g) vodního zákona, který koordinuje manipulační řády 
jednotlivých vodních děl tvořících soustavu děl vzájemně se ovlivňujících. V opačném případě by nemohlo 
být zaručeno, že manipulační řád bude s komplexním manipulačním řádem v souladu (viz i rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č. j. 5 As 82/2008 - 107). 
Také odborná literatura uvádí, že „dodržování schváleného manipulačního řádu vodního díla a jeho 
provozního řádu patří mezi základní povinnosti vlastníků vodních děl“ (Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., 
Vytejčková, V. Vodní zákon, Sondy, s. r. o., Praha, 2011, s. 200). Stejný zdroj přitom uvádí, že 
nepostupování dle platného manipulačního řádu (čemuž v daném případě odpovídá nezachování 
minimálního zůstatkového průtoku) je porušením povinnosti uvedené v § 59 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona. V případě právnické osoby jako vlastníka vodního díla tomu odpovídá správní delikt dle 125d 
odst. 4 písm. a) téhož zákona. Ostatně i z důvodové zprávy k vodnímu zákonu vyplývá, že manipulační řád 
představuje podklad pro vymezení povinností a podmínek provozu vodního díla. Vymezení podmínek 
provozu tak optikou této formulace nemůže být vázané na první datum uvedení vodního díla do provozu, 
nýbrž na provoz jako celek. Provoz vodního díla je přitom zpravidla vymezen delším časovým úsekem, 
tudíž je potřeba vždy postupovat podle platného manipulačního řádu, jenž stanovuje aktuální závazné 
podmínky provozu vodního díla, dle kterých musí vlastník vodního díla postupovat. 
Předmětný manipulační řád z roku 2009 přitom požadoval, aby byl dodržen minimální zůstatkový průtok 
ve výši 4 m3/s. Minimální zůstatkový průtok měl být zajištěn přepadem vodního paprsku a rybím 
přechodem. K samotné povaze minimálního zůstatkového průtoku je nutno podotknout, že minimální 
zůstatkový průtok má řadu funkcí, jež mohou mít zásadní vliv na vodní ekosystém. Např. v rozsudku ze 
dne 16. 1. 2014, č. j. 3 As 69/2013 - 29, zdejší soud k povaze rybího přechodu konstatoval: „Z hlediska 
úvahy o smyslu celého vodního díla nelze přehlédnout, že smyslem stavby rybího přechodu není pouze 
zajištění určitého průtoku vody (toho by bylo snazší docílit jinak), nýbrž také přechod živočichů, respektive 
je to tak, že určitý průtok vody rybím přechodem podmiňuje uvedenou biologickou funkci tohoto 
přechodu.“ Nedodržení minimálního zůstatkového průtoku tak ohrožuje i cíle uvedené v § 1 odst.               
1 vodního zákona. 
Ve správním řízení bylo přitom jednoznačně prokázáno, že minimální zůstatkový průtok při místním 
šetření dne 14. 8. 2012 dodržen nebyl. Bylo zjištěno, že povrchová voda byla odebírána na (derivační) 
vodní elektrárnu, přičemž zůstatkový průtok byl zajištěn pouze přepadem vodního paprsku o výšce 3 cm 
(odpovídá 0,6 m³/s) a rybím přechodem (odpovídá 0,2 m³/s). 
Ostatně povinnost stěžovatele dodržovat minimální průtok ve výši 4 m3/s vyplývá jak z povolení odběru 
povrchové vody ze dne 27. 12. 1999, tak i z následného povolení k nakládání s vodami ze dne 31. 7. 
2002, které vydal Okresní úřad D. Již v době povolení a uvedení vodního díla do provozu tedy byla 
stanovena totožná hranice minimálního zůstatkového průtoku 4 m3/s. 
Jak nadto uvedl žalovaný v rozhodnutí o odvolání, i dřívější manipulační řád z roku 2004 obsahoval 
povinnost dodržovat průtok ve výši 4 m3/s. Ze správního spisu nadto vyplývá, že to byl přímo stěžovatel, 
jenž dne 27. 7. 2009 zažádal o schválení manipulačního řádu, v němž je rovněž (jako v předchozích 
dokumentech) stanoven minimální zůstatkový průtok 4 m³/s. 
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Nelze proto souhlasit se stěžovatelem, že z ničeho vyplývá jeho povinnost dodržovat minimální zůstatkový 
průtok ve výši 4 m³/s. Stěžovatelem akcentovaný důraz pouze na jazykový výklad nelze považovat ani za 
souladný s judikaturou Ústavního soudu (např. nálezy ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. ÚS 33/97, ze dne 4. 2. 
1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, ze dne 3. 2. 1999 sp. zn. Pl. ÚS 19/98, ze dne 12. 11. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 
22/13, ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. II. ÚS 1287/14). Např. v označeném nálezu ze dne 17. 12. 1997, sp. 
zn. ÚS 33/97, Ústavní soud konstatoval, že „neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace, 
vycházející pouze z jazykového výkladu; jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se                    
k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu          
(k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). 
Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně nebo v důsledku 
nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“ V nálezu ze dne 31. 8. 
2015, sp. zn. II. ÚS 1287/14, pak Ústavní soud uvedl, že „při výkladu a aplikaci právních předpisů nelze 
pomíjet jejich účel a smysl, který není možné hledat jen ve slovech a větách toho kterého předpisu,            
v němž je třeba vždy nalézat i principy uznávané demokratickými právními státy.“ Obdobně lze poukázat 
na judikaturu zdejšího soudu. Např. na rozhodnutí rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 26. 10. 
2005, č. j. 1 Afs 86/2004 - 54, publikovaného pod č. 792/2006 Sb. NSS, podle něhož „k výkladu právních 
předpisů a jejich institutů nelze přistupovat pouze z hlediska textu zákona, ale především podle jejich 
smyslu. Jazykový výklad může ve smyslu ustálené judikatury Ústavního soudu, s níž se v řadě svých 
rozhodnutí výslovně ztotožnil i Nejvyšší správní soud, představovat pouze prvotní přiblížení se k obsahu 
právní normy, jejímž nositelem je interpretovaný právní předpis; k ověření správnosti či nesprávnosti 
výkladu, popř. k jeho doplnění či upřesnění, potom slouží ostatní interpretační přístupy.“ Dále lze zmínit      
i pozdější judikaturu Nejvyššího správního soudu, např. rozsudek ze dne 12. 10. 2016, č. j. 3 Ads 
258/2015 - 30, v němž zdejší soud uvedl, že: „krajský soud i žalovaná tedy správně použily ke zjištění 
obsahu právních norem, o jejichž výklad je spor v posuzované věci, i jiné výkladové metody kromě výkladu 
čistě jazykového, kterým argumentuje od počátku stěžovatel. Za použití těchto dalších výkladových metod 
dospěly krajský soud i žalovaná k takové interpretaci § 1 nařízení vlády č. 363/2009 Sb., jejíž správnost 
potvrdil nyní i Nejvyšší správní soud a jež je také v souladu s jeho předcházející judikaturou. Nejvyšší 
správní soud tento interpretační postup tedy plně aprobuje a nemůže se ztotožnit s názorem stěžovatele, 
že je takový postup v rozporu se zásadou zákonnosti. Naopak, pečlivé ověření smyslu normativního 
obsahu zákona také prostřednictvím jiných výkladových metod zásadě zákonnosti zcela vyhovuje.“ 
Nejvyšší správní soud nemůže na základě výše uvedeného se stěžovatelem souhlasit ani v tom, že správní 
orgán porušil zásadu zákazu zneužití správního uvážení (tím, že nerespektoval gramatický výklad 
předmětného ustanovení), resp. že předmětnému ustanovení přisuzoval jiný význam, než který sledoval 
zákonodárce. Zdejší soud se s výkladem provedeným správními orgány a městským soudem plně 
ztotožňuje a v plném rozsahu jej přebírá, neboť odpovídá účelu a smyslu právní úpravy.  
Z výše uvedených důvodů tedy nelze správním orgánům vytýkat, pokud shledaly stěžovatele vinným ze 
spáchání předmětného deliktu (§ 125d odst. 4 písm. a) vodního zákona). 
Stěžovatel v kasační stížnosti dále namítal, že nebylo prokázáno, že vodní elektrárna byla v době kontroly 
v provozu. Tato námitka není důvodná. 
I podle názoru zdejšího soudu poskytuje obsah správního spisu jednoznačný podklad pro závěr, že vodní 
elektrárna byla v době místního šetření v provozu. Tento závěr vyplývá ze zápisu z místního šetření ze dne 
16. 8. 2012 (z něhož vyplývá, že odebíraná povrchová voda byla převáděna na derivační vodní elektrárnu), 
z pořízené fotodokumentace, ze sdělení Českého hydrometeorologického ústavu – pobočky Ústí nad 
Labem ze dne 24. 10. 2012 (z něhož vyplývá odběr vody pro derivační vodní elektrárnu v době šetření)              
a z vyjádření společnosti ČEZ ze dne 3. 12. 2012 (z něhož vyplývá, že derivační vodní elektrárna                   
v předmětné době dodávala elektrickou energii do sítě). 
Pokud pak stěžovatel namítal, že správní orgán tím, že vyšel z vyjádření společnosti ČEZ ze dne 3. 12. 
2012, porušil § 11 odst. 1 písm. g) energetického zákona, zdejší soud konstatuje, že v žalobě stěžovatel 
spatřoval pochybení správních orgánů v tom, že se jednalo o data, která byla obchodním tajemstvím 
smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
Stěžovatel v žalobě nenamítal porušení § 11 odst. 1 písm. g) energetického zákona. Podle § 104 odst.      
4 s. ř. s. není kasační stížnost přípustná mimo jiné tehdy, opírá-li se o důvody, které stěžovatel neuplatnil    
v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl. Např. v rozsudku ze dne 
22. 9. 2004, č. j. 1 Azs 34/2004 - 49, zdejší soud uvedl, že „Ustanovení § 104 odst. 4 s. ř. s. in fine brání 
tomu, aby stěžovatel v kasační stížnosti uplatňoval jiné právní důvody, než které uplatnil v řízení před 
soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno, ač tak učinit mohl; takové námitky jsou nepřípustné.“ 
V rozsudku ze dne 25. 9. 2008, č. j. 8 Afs 48/2006 - 155, pak zdejší soud uvedl, že „ustanovení § 104 
odst. 4 s. ř. s. představuje zavedení koncentračního principu do řízení před Nejvyšším správním soudem. 
Užití tohoto principu lze považovat za zcela racionální, neboť zajišťuje, aby výhrady účastníků řízení proti 
(zde) pravomocnému správnímu rozhodnutí byly pořadem práva nejprve projednány krajskými soudy, 
přičemž Nejvyšší správní soud přezkoumá již pouze zákonnost závěrů krajských soudů k jednotlivým 
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skutkovým a právním otázkám, které jim byly v žalobách předestřeny (promítly-li se, pochopitelně, do 
námitek kasačních). Pokud by bylo v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem 
připuštěno uplatnění skutkových a právních novot, vedlo by to fakticky k popření kasačního principu, na 
němž je řízení o tomto mimořádném opravném prostředku vystavěno“ (srov. i rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 30. 3. 2012, č. j. 4 Azs 1/2011 - 89). Z procesní opatrnosti zdejší soud dodává, že 
dle § 11 odst. 1 písm. g) energetického zákona je držitel licence povinen zachovávat mlčenlivost                 
o skutečnostech charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se dozvěděl od svých 
zákazníků. Z předmětného vyjádření společnosti ČEZ ze dne 3. 12. 2012 vyplývá, že tato společnost se      
o uvedených skutečnostech nedozvěděla od stěžovatele jako svého zákazníka, nýbrž jsou výsledkem její 
vlastní činnosti (zjištěné hodnoty měření). Ostatně, i z dalších podkladů rozhodnutí (např. ze zápisu             
z inspekčního šetření prováděného dne 14. 8. 2012, z pořízené fotodokumentace a ze sdělení ČHMÚ – 
pobočky Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2012) vyplývá, že v rozhodné době byla vodní elektrárna                  
v provozu. 
Stěžovatel dále vytýkal městskému soudu, že se nezabýval tím, zda vodní dílo bylo v provozu či nikoliv, což 
mohlo mít vliv na posouzení, zda se jednalo o porušení § 125c odst. 1 písm. a) či § 125d odst. 4 písm. a) 
vodního zákona. Tato námitka není rovněž důvodná. 
Z rozsudku městského soudu vyplývá, že městský soud se uvedenou otázkou zabýval (srov. stranu 10 
rozsudku). Městský soud mj. shrnul jednotlivé podklady obstarané správním orgánem (vč. zápisu                
o místním šetření, fotodokumentace, vyjádření příslušných orgánů atp.), na jejichž základě dovodil, že 
(derivační) vodní elektrárna byla v době místního šetření v provozu. I podle názoru zdejšího soudu 
poskytuje obsah správního spisu jednoznačnou oporu pro závěr, že vodní elektrárna byla v době šetření      
v provozu. Nelze proto městskému soudu vytýkat ani to, že se nezabýval rozdíly mezi porušením § 125c 
odst. 1 písm. a) či § 125d odst. 4 písm. a) vodního zákona. 
Stěžovatel dále namítal, že nebyl řádně seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí. 
Ze strany správního orgánu I. stupně nebyl informován o tom, že shromažďování podkladů pro vydání 
rozhodnutí bylo ukončeno. Tato námitka není důvodná.  
Podle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí 
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti      
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 
Ze správního spisu vyplývá, že dne 9. 1. 2013 správní orgán I. stupně zaslal stěžovateli přípis č. j. 
ČIŽP/44/OOV/SR01/1212045.012/13/UFK, ve kterém ho vyrozuměl o tom, že byly shromážděny 
podklady pro vydání rozhodnutí a poučil ho o možnosti nahlížet do spisu, a dále mu zaslal usnesení sp. zn. 
ČIŽP/44/OOV/SR01/1212045, ve kterém mu stanovil lhůtu 10 dnů, ve které se může vyjádřit                    
k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. 
Jak vyplývá ze spisu, dne 18. 1. 2013 zmocněný zástupce stěžovatel nahlédl do správního spisu. Dne 4. 2. 
2013 pak správní orgán I. stupně vydal rozhodnutí ve věci. 
S ohledem na právě uvedené nelze dovozovat porušení § 36 odst. 3 správního řádu. Zdejšímu soudu není 
z argumentace stěžovatele zřejmé, ke kterému relevantnímu podkladu rozhodnutí (který by mohl mít vliv 
na výrok správního rozhodnutí) se nemohl vyjádřit, resp. jaký další důkaz, který by jednoznačně vyvrátil 
skutkové závěry správních orgánů, hodlal předložit. Lze souhlasit s tím, že pokud by správní orgán vyšel       
z podkladů rozhodnutí, které byly založeny do správního spisu až po výzvě k seznámení se s podklady 
rozhodnutí, resp. které nebyly účastníkovi řízení známy, bylo by možno shledat vadu řízení mající za 
následek nezákonnost rozhodnutí. V opačném případě však takovou vadu shledat nelze (srov. Rozsudek 
ze dne 3. 4. 2014, č. j. 6 Ads 67/2013 - 48). V daném případě správní orgán nevystavěl své rozhodnutí na 
podkladech, které by byly do správního spisu založeny až po seznámení se stěžovatele s podklady 
rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Správní orgán vycházel z podkladů, které byly ve 
správním spisu založeny v době, kdy byl stěžovatel vyrozuměn o svých právech ve smyslu § 36 odst.           
3 správního řádu. 
Nutno dodat, že možnost seznámit se s podklady rozhodnutí byla stěžovateli dána v závěrečné fázi před 
vydáním rozhodnutí (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2003, č. j.                   
7 A 112/2002 - 36, ze dne 21. 4. 2010, č. j. 6 As 46/2009 - 104). Také Ústavní soud ve svém nálezu ze 
dne 3. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 329/04 konstatoval, že „Poskytnutí možnosti vyjádřit se před vydáním 
rozhodnutí k podkladům rozhodnutí je třeba přitom chápat jako možnost, která je dána účastníkovi 
správního řízení v jeho závěrečné fázi před vydáním rozhodnutí, poté, co jsou shromážděny podklady pro 
rozhodnutí. Smyslem citovaného ustanovení je totiž umožnit účastníkovi řízení, aby mohl uplatnit své 
výhrady, příp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci.“       
V nyní projednávaném případě byl dle názoru zdejšího soudu tento požadavek bezezbytku naplněn.            
O možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí byl stěžovatel informován až ve fázi bezprostředně 
předcházející vydání rozhodnutí, přičemž z textu výzvy vyplývá, že shromažďování podkladů bylo ukončeno 
a bude vydáno rozhodnutí ve věci.  
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Stěžovatel dále brojil proti provedenému dokazování. Stěžovatel namítal, že správní orgán I. stupně 
nepostupoval v souladu s § 51 odst. 2 správního řádu.  
Dle § 51 odst. 2 správního řádu „o provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci řízení včas 
vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá správní orgán vůči účastníkovi řízení, 
který se vzdal práva účasti při dokazování.“ 
V daném případě se správní orgán I. stupně opíral výhradně o listinné důkazy, na jejichž provádění se 
vztahuje § 53 odst. 6 správního řádu. Dle tohoto ustanovení se „o provedení důkazu listinou učiní záznam 
do spisu. Za přítomnosti účastníků nebo zúčastněných osob, anebo účastní-li se úkonu veřejnost, se důkaz 
listinou provede tak, že se listina přečte nebo sdělí její obsah.“ 
Z odborné literatury k uvedenému ustanovení vyplývá, že „Ustanovení § 53 odst. 6 se nevztahuje na 
všechny písemnosti (dokumenty či listiny), které jsou součástí spisu a které slouží jako podklad pro 
rozhodnutí. (…) Sepsání protokolu o provedení důkazu listinou má význam především u „listin“ podle odst. 
1 tohoto ustanovení (…). Takový postup by zcela postrádal význam v případě, kdy určitá listina je a po 
celou dobu správního řízení (a i poté) zůstane součástí spisu, na základě čehož mají účastníci řízení 
možnost se s ní na základě § 38 seznámit – pouhé přečtení takové listiny nebo sdělení jejího obsahu 
neznamená z hlediska listiny samotné žádnou přidanou hodnotu.“ (srov. Vedral J. Správní řád – Komentář, 
BOVA POLYGON, Praha 2006; 2012). Tyto závěry zastává i judikatura zdejšího soudu. Např. v rozsudku ze 
dne 8. 2. 2012, č. j. 3 As 29/2011 - 51, zdejší soud dospěl k závěru, že pokud správní orgán neprovedl 
důkaz listinou v souladu s § 53 odst. 6 správního řádu, jednalo se o vadu řízení. Tato vada však nemá vliv 
na zákonnost rozhodnutí o věci samé za situace, že listina byla součástí správního spisu, se kterým se 
mohl účastník řízení seznámit a vyjádřit se k jeho obsahu před vydáním rozhodnutí. 
Jak bylo výše uvedeno, stěžovateli bylo umožněno seznámit se s obsahem celého správního spisu, který 
obsahoval i listiny, které sloužily jako podklad pro rozhodnutí o předmětném správním deliktu (správní 
orgán I. stupně dokonce v přípisu ze dne 9. 1. 2013 zaslal stěžovateli výčet stěžejních podkladů 
rozhodnutí), a stěžovatel prostřednictvím svého zástupce tohoto práva využil. Stěžovatel přitom ani netvrdí 
a relevantně nedokládá, že by údaje uvedené v listinách, o které se opíraly správní orgány, byly 
nepravdivé, nesprávné atp., resp. neuvádí, jak by dokazování provedené zcela v souladu s § 53 odst.           
6 správního řádu mohlo změnit výrok správního orgánu o spáchání deliktu stěžovatelem. 
Postup správního orgánu v dané věci, který nepostupoval zcela v souladu s § 53 odst. 6 správního řádu, 
tedy lze označit za vadný, tato vada však nevyvolává nutnost zrušení rozhodnutí. Mírou procesních vad        
v řízení ve vztahu k možné nezákonnosti se zdejší soud zabýval i v rozsudku ze dne 22. 10. 2008, č. j. 6 As 
51/2007 - 228, v němž dospěl k závěru, že: „Je tak třeba vyslovení nezákonnosti správního rozhodnutí 
chápat i jako deklaraci toho, že míra pochybení správního orgánu překročila mez, již je vzhledem                
k celkové komplikovanosti řízení a s přihlédnutím k povaze rozhodované věci možno považovat za             
v konečném důsledku neohrožující právem chráněné zájmy účastníků, přičemž k překročení této meze 
může dojít jak jediným pochybením dostatečně závažného rázu, tak také větším počtem relativně 
samostatných pochybení, jež by snad byla vnímána jako marginální sama o sobě, ve svém úhrnu však 
dosahují zmíněné zásadní intenzity“. Uvedená intenzita v nyní posuzovaném případě nebyla naplněna; 
stěžovatel v průběhu správního řízení využil práva nahlédnout do spisu, ve kterém byly předmětné 
podklady řízení obsaženy. Z výše uvedených důvodů nelze dovozovat ani nutnost zrušení rozhodnutí 
žalovaného. Není přitom pravdou, že by se městský soud uvedenou námitkou poukazující na vadné 
dokazování nezabýval. Městský soud (na str. 12 a 13 napadeného rozsudku) dospěl k závěru, že za 
situace, kdy se stěžovatel mohl seznámit se všemi podklady rozhodnutí, nelze dovozovat existenci vady 
mající vliv na zákonnost rozhodnutí, s čímž souhlasí i zdejší soud. 
Důvodnou neshledal zdejší soud ani kasační námitku, že došlo k porušení čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny 
základních práv a svobod. Podle čl. 36 odst. 1 „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého 
práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ Podle čl. 36 odst. 
2 „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na 
soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však 
nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“        
Z obsahu soudního spisu nelze dovodit, že by městský soud uvedené ustanovení porušil. Městský soud 
připustil žalobu k věcnému projednání a řádně se zabýval uplatněnými námitkami. Lze si samozřejmě 
představit ještě důkladnější vypořádání uplatněných námitek, způsob zvolený městským soudem však 
nezakládá nutnost zrušení kasační stížností napadeného rozsudku. Městský soud ani správní orgány se 
nedopustily ani žádného jiného pochybení, pro které by bylo nutno zrušit jejich rozhodnutí. Z výše 
uvedených důvodů nelze souhlasit se stěžovatelem ani v tom, že došlo k porušení principu právního státu. 
Správní orgány i městský soud postupovaly v souladu s tímto principem. 
S poukazem na shora uvedené důvody Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou      
(§ 110 odst. 1 s.ř.s.). 
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BB..  OOcchhrraannaa  ppřříírrooddyy  aa  kkrraajjiinnyy  
 

298 
 
I. Odpovědnost podnikající fyzické osoby za ořez dřevin provedený neznámou osobou 
II. K povinnosti prokázat totožnost osoby provádějící ořez dřevin 
III. In dubio pro reo 
 
k ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění v rozhodné době 
 

 
I. V případě, že k porušení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody          
a krajiny, došlo jednáním osoby, která provedla ořez stromů za přítomnosti, podle pokynů           
a v zájmu podnikající fyzické osoby, u které byl ořez stromů objednán, a které byl následně také 
zaplacen, odpovědnosti za správní delikt podnikající fyzické osoby nebrání, pokud nelze zjistit 
totožnost této jednající osoby. 
 
II. Žalobce argumentuje ve vyjádření ke kasační stížnosti zásadou in dubio pro reo                        
(v pochybnostech ve prospěch). Tato zásada znamená, že pokud zůstanou důvodné pochybnosti 
o skutkové otázce významné pro rozhodnutí o vině obviněného, není možné jej uznat vinným.  
 
III. Ze správního spisu však neplyne, že by taková situace v nyní posuzovaném případě nastala, 
neboť pochybnosti zůstaly pouze o identitě osoby, která provedla ořez stromů, jak však vyplývá   
z výše uvedeného, nebylo to nyní významné pro rozhodnutí o objektivní odpovědnosti žalobce, 
neboť přičitatelnost jednání dané osoby žalobci je z výše rekapitulovaného skutkového děje 
zcela zjevná. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2017, čj. 6 As 131/2016 - 25, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Vymezení věci 
Žalovaný podal kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 
5. 5. 2016, č. j. 11 A 108/2013 – 78, (dále jen „napadený rozsudek“), jímž městský soud výrokem č. I. 
zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 2. 4. 2013, č. j. 230/580/13, 8387/ENV (dále jen 
„napadené rozhodnutí“) a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a výrokem č. II. uložil žalovanému 
povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení. 
Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí, Oblastního inspektorátu Ostrava (dále jen „ČIŽP“) ze dne 4. 12. 2012, č.j. 
ČIŽP/49/OOP/SR01/1206762.015/12/VTH (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým 
rozhodnutím byla žalobci jako fyzické osobě podnikající uložena dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona               
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
přírody a krajiny“), pokuta ve výši 100.000 Kč. Žalobce se měl dopustit správního deliktu tím, že na 
pozemku p. č. x v k. ú. B. – město, v období od 1. 12. 2011 do 9. 12. 2011, ořezem trvale poškodil 11 ks 
listnatých dřevin, a to tím způsobem, že tyto dřeviny seřízl ve výšce cca 7 m a ponechané větve ořezal na 
pahýly o délce cca 1-2,5 metru, čímž porušil § 7 odst. 1 citovaného zákona. Žalovaný měl za jednoznačně 
prokázané, že žalobce přijal telefonickou objednávku na ořez předmětných dřevin a tento ořez byl 
žalobcem vyúčtován daňovým dokladem ze dne 21. 12. 2011. Žalobcem upravený daňový doklad cca rok 
po datu vystavení i splatnosti původního dokladu nebyl akceptován jako relevantní důkaz. Žalobce přijal 
objednávku na ořez předmětných dřevin jako fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti. 
Odpovědnost za jiný správní delikt má objektivní charakter, tedy jde o odpovědnost za následek a postačí 
tak příčinná souvislost mezi porušením právního předpisu a následkem takového jednání. Za právnické 
osoby a shodně i fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti přitom jednají jejich zaměstnanci. Proto 
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má ministerstvo za nepodstatné zjišťovat konkrétní osobu, která fyzicky ořez předmětných dřevin 
realizovala tím, že držela pilu. S ohledem na objektivní odpovědnost žalobce jako fyzické osoby, která se 
dopustila protiprávního jednání v rámci své podnikatelské činnosti, je žalobce za dané jednání odpovědný 
i v případě, že on sám fyzicky ořez dřevin nerealizoval. Žalovaný tedy nepovažoval za rozhodné doplňovat 
dokazování o zjišťování konkrétní osoby, která daný ořez fyzicky realizovala. Žalovaný se ve zbytku 
rozhodnutí vypořádal s dalšími odvolacími námitkami a odvolání zamítl. 
Proti napadenému rozhodnutí podal žalobce žalobu. 
 
II. Napadený rozsudek 
Městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku uvedl, že v projednávané věci je sporné, zda žalovaný 
zjistil dostatečně skutkový stav pro závěr o tom, že se spáchaného jiného správního deliktu dopustil 
žalobce, jemuž byla pokuta v řízení uložena. Městský soud odkázal na judikaturu Nejvyššího správního 
soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Z judikatury mimo jiné 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. Městský soud se zaměřil na zjištění, zda 
správní orgány mimo jakoukoliv pochybnost určily, která osoba a v jakém rozsahu se fakticky vytýkaného 
jednání dopustila. 
Žalovaný podle městského soudu sice správně uvedl, že odpovědnost za jiný správní delikt právnické 
osoby je koncipována jako odpovědnost objektivní, tedy bez ohledu na zavinění, ale následně dospěl          
k nesprávnému závěru, že vzhledem k tomu, že za právnické osoby a shodně i fyzické osoby při výkonu 
podnikatelské činnosti jednají v rozsahu svého pracovního zařazení jejich zaměstnanci, bylo nepodstatné 
zjišťovat konkrétní osobu, která fyzicky ořez předmětných dřevin realizovala tím, že držela pilu. Objektivní 
odpovědnost ale v žádném případě neznamená, že by nemělo být prokázáno, kdo a v jakém rozsahu se 
předmětného jednání dopustil. 
V daném případě tak nadále existují důvodné pochybnosti, zda se předmětného protiprávního jednání 
dopustil žalobce, resp. osoby, jejichž jednání mohlo být žalobci přičitatelné. Pokud dospěl správní orgán     
k závěru, že jednání osoby, která provedla ořez stromů v areálu základní školy, je přičitatelné účastníkovi 
řízení, je nezbytné, aby tato fyzická osoba byla jednoznačně identifikována. Dokud ale nebude prokázáno, 
která fyzická osoba nadlimitní dřeviny pokácela, není možné učinit závěr o odpovědnosti žalobce za 
zničení dřevin. Správní orgány vycházely pouze z určité míry pravděpodobnosti skutkového děje. Městský 
soud považuje za nedostatečné, pokud žalovanému postačilo zjištění, že si u žalobce ředitelka základní 
školy, Mgr. P., ořez objednala, když sama ředitelka k vlastnímu ořezu nebyla schopná říci bližší informace. 
Své původní tvrzení o tom, že u ořezu z důvodu pracovního zaneprázdnění nebyla a neví, kdo jej provedl, 
následně změnila tak, že ořez provedla osoba jí blízká, kterou nechce prozradit. Žalobce připouští pouze 
to, že na místě ořezu byl, ale jen proto, že poskytl k provedení ořezu plošinu. Stejně tak jako ředitelka 
základní školy tvrdí i on, že ořez provedla osoba jemu blízká a ani on nechce její totožnost prozradit.           
Z uvedeného ale v žádném případě nevyplývá jednoznačný závěr o osobě, která ořez fakticky provedla. 
Pokud žalovaný nepostavil na jisto, kdo ořez provedl, nemohl proto učinit ani závěr o tom, že za ořez 
stromů je odpovědný žalobce jako fyzická osoba podnikající v oboru. Neměl totiž dostatečné podklady pro 
učinění závěru o tom, zda je toto jednání žalobci přičitatelné. 
Správní orgán neprovedl dostatečné důkazy ke zjištění skutkového stavu, o němž by nebyly důvodné 
pochybnosti, když za situace, kdy neměl zjištěno, kdo byl osobou provádějící ořez, odmítl provedení 
výslechu školníka, který u prováděného ořezu stromů byl přítomen. 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. Městský soud proto zavázal žalovaného doplnit 
dokazování tak, aby bylo zjištěno, kdo fakticky provedl ořez stromů a v jakém vztahu byl k žalobci. Teprve 
na základě těchto zjištění pak může učinit závěr o případné odpovědnosti žalobce a o tom, zda jsou 
splněny zákonem dané podmínky pro uložení pokuty. 
Proti napadenému rozsudku podal žalovaný kasační stížnost. 
 
III. Kasační stížnost a vyjádření 
Žalovaný (dále „stěžovatel“) napadá rozsudek v celém rozsahu, a to z důvodu tvrzené nezákonnosti 
spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Důvod pro zrušení 
napadeného rozhodnutí uvedl městský soud v právním názoru v odůvodnění rozsudku na str. 8: „V daném 
případě tak nadále existují důvodné pochybnosti, zda se předmětného protiprávního jednání dopustil 
žalobce, resp. osoby, jejichž jednání mohlo být žalobci přičitatelné. Pokud dospěl správní orgán k závěru, 
že jednání osoby, která provedla ořez stromů v areálu základní školy, je přičitatelné účastníkovi řízení, je 
nezbytné, aby tato fyzická osoba byla jednoznačně identifikována. Dokud ale nebude prokázáno, která 
fyzická osoba nadlimitní dřeviny pokácela, není možné učinit závěr o odpovědnosti žalobce za zničení 
dřevin.“ Právě v tomto zhodnocení důsledků postupu svého i prvoinstančního správního orgánu stěžovatel 
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shledává vlastní nesprávné posouzení právní otázky soudem a z toho důvodu namítá nezákonnost 
rozsudku. 
Stěžovatel nejprve podrobně rekapituluje skutečnosti, na základě kterých vyvodil odpovědnost žalobce za 
správní delikt. Na základě písemného vyjádření svědkyně městský soud vyvozuje absenci jednoznačného 
závěru o odpovědnosti žalobce, neboť pokud dle názoru městského soudu nebyla zjištěna totožnost 
fyzické osoby, která dané dřeviny ořezala, nelze zjistit, v jakém poměru je tato osoba k osobě žalobce. 
Městský soud v této souvislosti poukazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které je 
správní orgán povinen postavit nad vší rozumnou pochybnost, že deliktního jednání se dopustil právě ten, 
kdo má být za jednání postižen. Stěžovatel však trvá na svém závěru, že v daném případě není totožnost 
konkrétní fyzické osoby, která ořez předmětných dřevin realizovala, rozhodující, neboť to byl právě a pouze 
žalobce, kdo zakázku Základní školy na ořez daných dřevin přijal, a právě a pouze žalobce, komu byly 
práce uhrazeny. Zmiňované tvrzení Mgr. P. o existenci „jí osoby blízké“ tuto skutečnost nijak nevyvrací. 
S ohledem na objektivní odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících i skutečnost, že za 
právnické osoby a shodně i fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti jednají jejich zaměstnanci, je 
tak zcela nepodstatné, zda dřeviny ořezal přímo žalobce, nebo jeho zaměstnanec. I v případě, že by osoba, 
která ořez dřevin fyzicky provedla, byla ve vztahu k žalobci jako osoba blízká, nikoli jako osoba                    
v zaměstnaneckém poměru, nemá žalovaný žádné pochybnosti o odpovědnosti žalobce za daný správní 
delikt. Případná osoba blízká žalobci by tak jednoznačně vystupovala pouze jako nástroj žalobce, neboť to 
byl s ohledem na výše uvedené právě a pouze žalobce, kdo danou zakázku přijal jako subjekt zabývající se 
mj. ořezem dřevin, a určoval tudíž rozsah prací na místě, a komu byla zakázka uhrazena. Stěžovatel má 
na základě uzavřeného souhrnu nepřímých důkazů za jednoznačně prokázaný závěr, že za správní delikt 
je odpovědný žalobce jako podnikající fyzická osoba. Stěžovatel v této souvislosti poukazuje na judikaturu 
správních soudů, např. rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 6 A 234/96 - 35 ze dne 25. 1. 1999 nebo 
Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 317/2005 - 37 ze dne 1. 4. 2008, dle kterých nelze vyloučit 
odpovědnost zadavatele. Stěžovatel však zejména poukazuje na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze 
dne 14. 3. 2007, č. j. 1 As 17/2006 – 121 nebo ze dne 31. 12. 2008, č. j. 8 As 48/2008 – 70, dle kterých 
Nejvyšší správní soud připustil odpovědnost osob za správní delikt dle § 88 odst. 1 písm. c) a za přestupek 
dle § 87 odst. 3 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny subjektů, které se daného protiprávního 
jednání dopustily prostřednictvím jiných osob, jejichž totožnost nebyla prokázána. Dle názoru stěžovatele 
odpovědnost žalobce jen stěží může vyvrátit jím změněný daňový doklad, a to cca po jednom roce ode 
dne jeho vystavení, nebo tvrzení žalobce nebo Mgr. P. o osobě blízké, zcela evidentně uvedené za účelem 
vyhnout se odpovědnosti či dalšímu šetření v dané věci. Je absurdní závěr o odpovědnosti neznámé osoby, 
která by ořez dřevin provedla bez zakázky a bez úhrady práce. Tvrzení Mgr. P. o existenci „jí osoby blízké“ 
nijak nezpochybňuje její výpověď, že ořez dřevin byl zadán pouze žalobci a pouze jemu byl uhrazen. 
Stěžovatel připouští, že ČIŽP mohla provést svědeckou výpověď školníka základní školy, který (stejně jako 
někteří pedagogové a žáci) byl zjevně přítomen ořezu předmětných dřevin. Tato svědecká výpověď by 
mohla, ale také nemusela, vést k identifikaci osoby, která ořez fyzicky provedla, neboť školník neměl 
povinnost ani oprávnění zjišťovat totožnost dané osoby. Případná identifikace osoby, která ořez provedla, 
by však nic nezměnila na prokázané odpovědnosti žalobce. 
Dle názoru stěžovatele tak byl v daném případě v souladu s ustanovením § 3 správního řádu zjištěn stav 
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, konkrétně o odpovědnosti žalobce za dané protiprávní jednání. 
Stěžovatel rovněž napadá výrok II o uložení povinnosti zaplatit náklady řízení. Stěžovatel navrhuje, aby 
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. 
Žalobce ve vyjádření uvedl, že s obsahem kasační stížnosti nesouhlasí. Stěžovatel opakuje své vyjádření 
ke správní žalobě. Po seznámení se s obsahem dvou rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na které 
odkazuje stěžovatel, žalobce uvádí, že odkaz na tuto judikaturu není přiléhavý, protože v těchto 
rozhodnutích se řeší případy na jiném skutkovém základě. Tato rozhodnutí neřeší posun v judikatuře, 
který v mezidobí nastal, tj. že na řízení o správním deliktu je nutno pohlížet atributy trestního práva či 
trestního řízení, tj. že jsou zde zachovány obviněnému ze spáchání správních deliktů podobná práva jako 
obžalovanému či obviněnému v trestním řízení. V daném případě městský soud důsledně aplikoval 
zásadu in dubio pro reo. 
Žalobce od počátku namítal, že bez výpovědi školníka nelze se dobrat k úplnému zjištění skutkového 
stavu a povinností správního orgánu je z úřední povinnosti úplně zjistit skutkový stav, což je 
reprezentováno vyšetřovací zásadou. Proto žalobce navrhuje kasační stížnost zamítnout a přiznat mu 
náhradu nákladů řízení. 
 
IV. Posouzení Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti, přičemž zjistil, že je podána 
osobou oprávněnou, je včasná a je proti označenému rozsudku přípustná za podmínek ustanovení § 102 
a § 104 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. 
s.“). 
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Nejvyšší správní soud následně přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 109 
odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a dospěl k závěru, že kasační stížnost je 
důvodná. 
Ze správního spisu vyplývají následující skutečnosti. V rámci kontroly provedené dne 4. 6. 2012 žalobce 
předložil fakturu – daňový doklad č. 110100333, vystavenou dne 21. 12. 2011. Podle tohoto dokladu 
žalobce jako fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti účtuje subjektu Základní škola, B. za ořez 
stromů částku 26.400 Kč. Do dílčího protokolu z kontroly ze dne 4. 6. 2012 žalobce uvedl, že Mgr. P. P., 
ředitelka základní školy, jej kontaktovala z důvodu zapůjčení plošiny pro ořez dřevin. Ořez dřevin 
neprováděl, dodal pouze plošinu k ořezu dřevin. Žalobce uvedl, že ví, kdo ořez předmětných dřevin 
prováděl, jméno osoby ale nesdělí, jelikož se jedná o osobu blízkou. Ořez byl proveden od 1. 12. do 9. 12. 
2011. Plošinu obsluhoval osobně a byl přítomen sám. V průběhu ořezu osobu blízkou upozorňoval na to, 
že má ořez provádět výše. Dotčená osoba toho ovšem nedbala a odpověděla, že škola chce provést ořez 
ve výšce okapů. K předloženému daňovému dokladu žalobce uvedl, že takto to píše vždy, účtoval ovšem 
pouze zapůjčení plošiny, nikoli ořez. Na faktuře je v části označení dodávky text „Účtujeme Vám za ořez 
stromů“. Dne 8. 6. 2012 byla provedena kontrola zadavatele prací, v rámci které Mgr. P. uvedla, že ořez 
předmětných dřevin zadávala telefonicky u pana M. Dále odpověděla na dotazy tak, že měla za to, že pan 
M. má odbornou firmu a ořezání dřevin nechala na jeho kompetenci. Bylo mu zaplaceno za to, co je 
uvedeno na faktuře, tzn., že bylo zaplaceno za ořez dřevin. Neviděla konkrétní osobu, která ořez 
prováděla. Oznámením ze dne 27. 7. 2012 bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty fyzické osobě 
podnikající P. M. Dne 11. 10. 2012 proběhl výslech svědka, Mgr. P. Na úvod výslechu předložila Mgr. P. 
písemné vyjádření, ve kterém uvedla, že stromy neřezal pan M., řezala je osoba jí blízká a tak jí nebude 
uvádět, je to její právo. Inspekce vyzvala Mgr. P., aby odpověděla na konkrétní dotazy. Z těchto odpovědí 
vyplývá, že paní Mgr. P. telefonicky u žalobce objednala ořez stromů. Zaplatila za to, co je uvedeno na 
faktuře, kopii faktury předala Inspekci. Neví, která konkrétní osoba ořez dřevin prováděla. Fakturu jí pan 
M. předal osobně. Ze strany školy nebyly placeny žádné další osoby za ořez předmětných dřevin. Dne  
11. 10. 2012 žalobce doplnil do spisu žádost o výměnu faktury č. 110100333, která se mění co do znění 
„použití plošin při ořezu stromů“ Přílohou přípisu je faktura č. 110100333, ve které je v označení dodávky 
uvedeno „Účtujeme Vám za použití plošin při ořezu stromů“. 
Stěžovatel nesouhlasí s právním názorem městského soudu, že pokud dospěl správní orgán k závěru, že 
jednání osoby, která provedla ořez stromů v areálu základní školy, je přičitatelné účastníkovi řízení, je 
nezbytné, aby tato fyzická osoba byla jednoznačně identifikována. Stěžovatel trvá na tom, že v daném 
případě není totožnost konkrétní fyzické osoby, která ořez předmětných dřevin realizovala, rozhodující, 
neboť to byl právě a pouze žalobce, kdo zakázku na ořez daných dřevin přijal, a právě a pouze žalobce, 
komu byly práce uhrazeny. Případná identifikace osoby, která ořez provedla, by však nic nezměnila na 
prokázané odpovědnosti žalobce. 
Podle ustanovení § 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 odst. 3 tohoto ustanovení se při stanovení výše pokuty přihlíží                  
k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny. 
Podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před 
poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle 
zvláštních předpisů. 
Odpovědnost vznikající na základě § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny je odpovědností objektivní. 
Jestliže je odpovědnost za určitý delikt objektivní, pak se jedná o odpovědnost za následek, tj. bez ohledu 
na zavinění. Otázka zavinění se vůbec nezkoumá, zkoumá se však zejména naplnění obligatorních znaků 
objektivní stránky v dané věci dotčené skutkové podstaty, kterými jsou jednání, následek a příčinná 
souvislost mezi nimi. Příčinná souvislost – kauzální nexus – je vztah mezi protiprávním jednáním jako 
příčinou a škodlivým následkem, který je právě tímto jednáním vyvolán. (srovnej rozsudek ze dne 27. 7. 
2011, č. j. 1 As 86/2011 - 50, bod č. 13). 
Pokutu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, lze uložit jen té osobě, u níž bude 
spolehlivě prokázáno, že se dopustila protiprávního jednání, tj. poškodila nebo zničila bez povolení dřevinu 
nebo skupinu dřevin (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2004, č. j. 7 A 156/2000 - 
54). V rozsudku ze dne 30. 12. 2010, č. j. 4 Ads 44/2010 - 132, který mimo jiné cituje i městský soud, 
zdejší 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. 
Stěžovatel v kasační stížnosti odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2007, č. j. 1 
As 17/2006 - 121. V tomto rozsudku se jednalo o uložení pokuty 100.000 Kč právnické osobě za 
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nepovolené pokácení lípy podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny. Nejvyšší správní 
soud v rozsudku konstatoval: „Z důkazů sice není možné vyčíst, která konkrétní osoba provedla samotný 
zásah; odpovědnost žalobkyně však je dána, neboť z důkazů vyplývá, že strom byl pokácen jejími 
zaměstnanci. Tato odpovědnost je pak tzv. odpovědností objektivní absolutní, neboť zákon České národní 
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny neuvádí žádné liberační důvody, které by žalobkyni 
umožňovaly se této odpovědnosti zbavit. Žalobkyně se proto nemůže vyvinit, jak v této souvislosti 
nesprávně uvedl krajský soud.“ 
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 - 50, poukázal na jeden                  
z problémů úpravy odpovědnosti v zákoně o ochraně přírody a krajiny, a to nejasné rozhraničení 
odpovědnosti v případech, kdy lze uvažovat o více osobách jako pachatelích správního deliktu. Odkázal 
přitom na právní teorii: „Důvodem existence sporné právní otázky, tedy zda je odpovědný „ten, kdo držel 
pilu“ (resp. jiné deliktně významné jednání vlastním jménem fakticky provedl – zhotovitel díla), nebo „ten, 
kdo deliktně významné jednání inicioval“ (zadavatel díla), případně oba, je absence trestnosti účastenství 
(organizátorství, návod, pomoc) v oblasti správního trestání (na rozdíl od trestního práva). (Jelínková, J. 
Komu uložit za sankci za delikt podle zákona o ochraně přírody a krajiny – vývoj názorů a aplikační praxe. 
In: Ochrana přírody, 2009, č. 4, s. 15., srov. bod 31 citovaného rozsudku). 
Stěžovatel v kasační stížnosti poukazuje i na rozsudek ze dne 31. 12. 2008, č. j. 8 As 48/2008 - 70. Tento 
rozsudek se týkal uložení pokuty za přestupek a odpovědnosti za tento přestupek v případě, že dřeviny 
poškodí osoba odlišná od vlastníka, ale s jeho souhlasem. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku dospěl 
k závěru, že pokud vlastník o ořezu dřevin věděl a souhlasil s ním a nejsou známy další osoby, které by se 
na ořezu podílely, je sám odpovědný za protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že nyní je předmětem 
posouzení správní delikt podnikající fyzické osoby, Nejvyšší správní soud souhlasí s vyjádřením žalobce, že 
tento rozsudek není na posuzovanou věc úplně přiléhavý. 
V rozsudku ze dne 9. 11. 2007, č. j. 2 As 40/2007 - 60, nebylo sporné, která osoba spáchala skutek, za 
nějž byla uložena pokuta (vykácení a poškození stromů), sporným však bylo, zda se tohoto jednání tato 
osoba dopustila jako statutární orgán žalobce či jako fyzická osoba. 
Nejvyšší správní soud konstatoval: „Jednou ze základních zásad spravedlivého procesu v oblasti trestního 
práva i správního práva trestního pak je zásada in dubio pro reo, jež je jednou ze složek presumpce 
neviny. Spáchání přestupku či jiného správního deliktu určitou osobou tak musí být prokázáno nade vší 
pochybnost. Správní orgán tedy musí prokázat, že se jednání, jež naplňuje skutkovou podstatu přestupku 
či jiného správního deliktu dopustil právě ten, kdo má být za přestupek postižen. Existuje-li alespoň určitá 
opodstatněná pochybnost, že se uvedeného jednání dopustil někdo jiný než obviněný ze správního deliktu, 
nelze jej za tento delikt postihnout.“ 
Z výše citované judikatury plyne, že důraz je kladen na zjištění skutkového stavu, odpovědnost za správní 
delikt je však odpovědností objektivní, a pokud je ze zjištění skutkového stavu zřejmé, že strom byl 
pokácen zaměstnanci právnické osoby (popř. podnikající fyzické osoby), závěru o odpovědnosti právnické 
osoby nebrání, pokud nelze zjistit, která konkrétní osoba provedla samotný zásah. Jak se uvádí v odborné 
literatuře, „…obtížné hledání fyzické osoby, která způsobila porušení povinnosti právnickou osobou, bylo 
důvodem pro zavedení správněprávní odpovědnosti právnických osob.“ (Prášková H. Základy 
odpovědnosti za správní delikty. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 166). V citované publikaci se dále 
uvádí, z čeho lze vycházet při stanovení okruhu fyzických osob, jejichž jednání lze přičíst právnické osobě. 
Právnická osoba odpovídá za škodu podle § 420 odst. 2 starého občanského zákoníku (pozn. NSS: 
publikace vychází za zákonu č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku účinného v době vydání napadeného 
rozhodnutí dne 2. 4. 2013), za splnění dvou kumulativních podmínek: škoda byla způsobena zaměstnanci 
či členy, popřípadě jinými osobami, které právnická osoba použila ke své činnosti, a zároveň ke škodě 
došlo při činnosti této právnické osoby. Použitou osobou může být i osoba na základě jednorázového 
příkazu. Zásadní je to, že použitá osoba vědomě provádí činnost pro právnickou osobu podle jejích příkazů 
a pokynů, popř. v jejím zájmu (srov. Prášková H. 2013: s. 246). Podnikající fyzická osoba může jednat 
osobně, ale též prostřednictvím svých zaměstnanců, resp. dalších použitých osob, přičemž jejich jednání 
se pak přičítá podnikající fyzické osobě podobně jako u právnických osob. Podnikající fyzická osoba je 
pak pachatelem správního deliktu nejen tehdy, jestliže vlastním jednáním naplní všechny znaky správního 
deliktu, ale též tehdy, lze-li jí přičítat jednání osob za ni jednajících. Ke spáchání správního deliktu pak 
musí dojít při podnikání či v souvislosti s ním (srov. Prášková H. 2013: s. 259 a 266). 
Pokud byl v nyní posuzovaném případě ořez stromů objednán u žalobce a tomu byl také provedený ořez 
zaplacen, přičemž škola nikomu jinému za ořez stromů nezaplatila, žalobce byl ořezu přítomen a osobně 
obsluhoval plošinu, bylo na základě všech skutkových okolností možné dojít k závěru o tom, že jako 
fyzická osoba podnikající odpovídá za správní delikt. 
Z konkrétních okolností je totiž zřejmé, že osoba, která „držela pilu“, prováděla činnost, kterou měl 
žalobce jako podnikající fyzická osoba pro základní školu vykonat, a konala tak v zájmu a za přítomnosti 
této podnikající osoby. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se stěžovatelem v tom, že změněný daňový 
doklad, předložený dne 11. 10. 2012, tedy cca deset měsíců po jeho vystavení, se jeví jako účelový. 
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Žalobce tvrdil, že ředitelka školy jej kontaktovala z důvodu zapůjčení plošiny, nikoliv ořezu, a na fakturu 
píše vždy, že účtuje ořez stromů, ačkoliv se jedná pouze o částku za zapůjčení plošiny. S ohledem na 
tvrzení ředitelky, která u kontroly ze dne 15. 8. 2012 uvedla, že u žalobce objednala ořez dřevin a bylo mu 
zaplaceno za to, co je uvedeno na faktuře, se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se závěry stěžovatele, který 
tvrzení žalobce vyhodnotil jako nevěrohodné. 
Nejvyšší správní soud si je vědom rozsudku ze dne 27. 3. 2015, č. j. 7 As 24/2015 - 18, z něhož                  
v odůvodnění vycházel i městský soud. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku posuzoval případ, kdy byla 
právnické osobě uložena pokuta za protiprávní jednání spočívající v pokácení dřevin rostoucích mimo les 
bez povolení. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že „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.“ 
Městský soud vychází z citovaného rozsudku, opomíjí však skutkové odlišnosti, které jsou v tomto případě 
zásadní. Ve věci sp. zn. 7 As 24/2015 se jednalo o kácení dřevin v okolí zámku v období od 10. do 20. 10. 
2010, kdy bylo pokáceno několik set kusů dřevin. Dne 16. 10. 2010 proběhla pod vedením kastelána       
a údržbáře, zaměstnanců dotčené právnické osoby, dobrovolná brigáda za účelem odstranění drobných 
náletových dřevin. Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že v daném případě bylo pokáceno 
16 dřevin rostoucích mimo les bez povolení a právnické osobě byla uložena pokuta. Městský soud tehdy 
zrušil rozhodnutí ministerstva z důvodu, že nebylo možné vyloučit, že v předmětné lokalitě kácely osoby, 
které se na akci nijak nepodílely, resp. nebyly v kontaktu se zaměstnanci právnické osoby. Nejvyšší 
správní soud se v citovaném rozsudku ztotožnil se závěry městského soudu, neboť nebylo zřejmé, která 
osoba pokácení předmětných 16 kusů dřevin fakticky provedla, a z těchto důvodů nebylo možné ani 
vyhodnotit vztah této osoby (osob) k dotčené právnické osobě. V daném případě tak existovaly důvodné 
pochybnosti, zda se předmětného jednání dopustil účastník řízení, resp. osoby, jejichž jednání mu mohlo 
být přičitatelné. 
V citovaném rozsudku tak spočíval hlavní problém v tom, že nebylo vůbec zjištěno, zda osoby, které 
předmětné dřeviny v počtu 16 ks (z celkového množství několik set kusů dřevin) pokácely, byly vůči 
předmětné právnické osobě v takovém vztahu, aby daná právnická osoba za jejich jednání objektivně 
odpovídala. Tímto se odlišuje od nyní posuzovaného případu, v němž byly u ořezu stromů přítomny pouze 
dvě osoby, přičemž jedna z nich byla v pozici podnikajícího subjektu, u které byla činnost objednána,          
a druhá v pozici osoby, která ořez fakticky prováděla. Jak vyplývá ze správního spisu, žalobce výkon ořezu 
sledoval, měl za to, že osoba, která prováděla ořez stromů, tak činí nesprávným způsobem, a proto této 
osobě podle jeho vlastní výpovědi domlouval, jakým způsobem tak má činit, přičemž tato osoba jej údajně 
neposlechla. 
Městský soud vycházel z názoru, že dokud nebude prokázáno, která fyzická osoba dřeviny pokácela, není 
možné učinit závěr o odpovědnosti žalobce za zničení dřevin. Nejvyšší správní soud musí dát s ohledem na 
judikaturu a teorii správněprávní odpovědnosti za pravdu stěžovateli, že městský soud vycházel                  
z nesprávného právního názoru. Správní orgán vázán zásadou materiální pravdy a zásadou vyšetřovací 
samozřejmě nesmí rezignovat na zjištění skutkového stavu. Identifikace konkrétní jednající osoby může 
mít význam pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu z hlediska případné odpovědnosti 
jednající osoby vůči tomu, kdo za dané jednání odpovídá, a to např. z hlediska pracovněprávních předpisů. 
Pokud však správní orgán dospěje k závěru, že dostatečně zjistil skutkový stav a jednání osoby, která 
provedla ořez stromů v areálu základní školy, je na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu 
přičitatelné podnikající fyzické osobě, není nezbytné, aby bylo najisto postaveno, kdo byl tou konkrétní 
osobou, která „držela pilu“. Taková povinnost by vylučovala objektivní odpovědnost za spáchaný správní 
delikt např. v případech, kdy by bylo zřejmé, že jednala osoba v zaměstnaneckém poměru k právnické 
nebo podnikající fyzické osobě, nebylo by však dalším zjišťováním skutkového stavu možné identifikovat, 
který zaměstnanec konkrétně jednal. Objektivní odpovědnost za správní delikt však byla zavedena právě 
s ohledem na problémy s hledáním konkrétní fyzické osoby, která svým jednáním způsobila porušení 
povinnosti právnickou osobou, přičemž stejný smysl právní úpravy je třeba vidět u objektivní odpovědnosti 
podnikající fyzické osoby. Nad rámec nezbytného lze také poukázat na to, že ani trestní odpovědnosti 
právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala, pokud lze toto 
jednání právnické osobě přičítat (srov. § 8 odst. 3 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob). Žalobce argumentuje ve vyjádření ke kasační stížnosti zásadou in dubio pro reo            
(v pochybnostech ve prospěch). Tato zásada znamená, že pokud zůstanou důvodné pochybnosti                  
o skutkové otázce významné pro rozhodnutí o vině obviněného, není možné jej uznat vinným (srov. 
Prášková H. 2013: s. 76). Ze správního spisu však neplyne, že by taková situace v nyní posuzovaném  
případě nastala, neboť pochybnosti zůstaly pouze o identitě osoby, která provedla ořez stromů, jak však 
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vyplývá z výše uvedeného, nebylo to nyní významné pro rozhodnutí o objektivní odpovědnosti žalobce, 
neboť přičitatelnost jednání dané osoby žalobci je z výše rekapitulovaného skutkového děje zcela zjevná. 
Z okolností posuzovaného případu plyne, že žalobce byl jedinou osobou, u které byla předmětná činnost 
objednána, žalobce byl ořezu přítomen a za tuto činnost také dostal od školy zaplaceno. Pokud se na 
ořezu podílela jiná osoba, z okolností případu je zřejmé, že tak činila v zájmu žalobce, a také „na jeho 
účet“, přičemž žalobce dále sám uváděl, že jednající osobu přímo při ořezu upozorňoval na to, jak má být 
ořez prováděn. Žalobce by nebyl naopak odpovědný, pokud by bylo zjištěno, že škola u něj objednala 
pouze použití plošiny a ořez stromů byl objednán a zaplacen u jiné osoby. Takové zjištění však z obsahu 
spisů neplyne. 
(…)  
 

  
 

299 
 
Účast ekologických spolků v řízeních o uložení pokuty 
 
k ustanovení § 70 odst. 2, § 88 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
v rozhodné době 
k ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění v rozhodné době 
k čl. 9 odst. 3 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního prostředí, publ. pod č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „Aarhuská úmluva“) 
 
 
Ekologické spolky se nemohou domáhat účasti v řízeních o uložení pokuty právnickým osobám 
a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti podle § 88 zákona č. 114/1992 Sb.,          
o ochraně přírody a krajiny, neboť v těchto řízeních nemůže dojít k dotčení zájmů ochrany 
přírody a krajiny způsobem, na který pamatuje § 70 odst. 2 tohoto zákona. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3.2017, čj. 7 As 311/2016 – 31, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Uvedení do problematiky:  
Žalobce podal dne 14. 7. 2011 k České inspekci životního prostředí, oblastního inspektorátu České 
Budějovice (dále jen „ČIŽP“), podnět upozorňující na kácení stromů napadených kůrovcem v oblasti 
Ptačího potoka jižně od první zóny Národního parku Šumava a v okolních lokalitách, které způsobuje 
rušení zvláště chráněných druhů živočichů, například tetřeva hlušce či datlíka tříprstého. ČIŽP provedla na 
dotčených lokalitách kontrolu a rozhodla se zahájit se Správou Národního parku a Chráněné krajinné 
oblasti Šumava správní řízení podle § 88 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Žalobce následně požádal ČIŽP, aby byl podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny informován o všech 
zahajovaných správních řízeních, která souvisejí se zásahy do chráněných přírodních ekosystémů a rázu 
krajiny v Národním parku Šumava, včetně uvedeného řízení podle § 88 odst. 2 zákona o ochraně přírody    
a krajiny. ČIŽP odpověděla dopisem ze dne 13. 9. 2011, č. j. ČIŽP/42/OOP/1106446.010/ 11/CJL, podle 
nějž správní řízení, které vede se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, není 
správním řízením, při němž by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť jde o řízení           
o uložení pokuty. 
Žalobce napadl sdělení ČIŽP ze dne 13. 9. 2011 včasným odvoláním, v němž uvedl, že se cítí být 
účastníkem správního řízení ve věci zásahů v oblasti Ptačího potoka, neboť za zájem ochrany přírody         
a krajiny ve smyslu § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny je třeba pokládat i vymáhání a dodržování 
právních norem zaměřených na jejich ochranu. 
Žalovaný poté odvolání zamítl rozhodnutím ze dne 25. 1. 2012, č.j. 18/510/12-2 O 1/12. V něm 
konstatoval, že sdělení ČIŽP ze dne 13. 9. 2011 sice nemělo předepsanou formu, přesto jej lze pokládat 
za usnesení podle § 28 odst. 1 správního řádu. 
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K žalobcovu poukazu na čl. 9 odst. 3 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování      
a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (publ. pod č. 124/2004 Sb. m. s., dále jen 
„Aarhuská úmluva“) odkázal žalovaný na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle níž toto ustanovení 
není přímo aplikovatelné pro osoby z řad veřejnosti. 
Za řízení, v nichž jsou „dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny“ ve smyslu § 70 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, žalovaný označil ta správní řízení, jejichž předmětem jsou činnosti nebo záměry, které by mohly 
přivodit nepříznivé dopady na přírodu nebo krajinu, ohrozit nebo zhoršit jejich stav. Správní trestání je 
ovšem prostředkem státního donucení k chování souladnému se zákonem, řízení o uložení pokuty tedy 
směřuje k ochraně přírody a krajiny, nikoliv k jejímu ohrožení nebo poškození, takže jím nemůže dojít       
k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny. 
Odkázal také na stanovisko výkladové komise žalovaného z roku 2001, která dospěla k závěru, že na 
rozdíl od řízení podle § 66 nebo § 80 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nejsou v řízení o uložení 
pokuty dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Poukázal také na možnost odepření zpřístupnění 
informace týkající se neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích podle § 8 odst. 2 
písm. c) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 
Souběžně proběhlo bez účasti žalobce samotné řízení o uložení pokuty, v němž ČIŽP rozhodnutím ze dne 
24. 8. 2012, č. j. ČIŽP/42/OOP/SR01/1106446.013/12/CJL, uložila Správě Národního parku a Chráněné 
krajinné oblasti Šumava pokutu ve výši 250 000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona     
o ochraně přírody a krajiny, spáchaný rušením tetřeva hlušce přítomností lidí a hlukem motorových pil při 
odstraňování souší a kácení smrků, a dále pokutu ve výši 200 000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 2 
písm. n) téhož zákona, spáchaný hospodařením na pozemcích v Národním parku Šumava způsobem 
vyžadujícím intenzivní technologie. Žalovaný k odvolání Správy Národního parku a Chráněné krajinné 
oblasti Šumava rozhodnutím ze dne 2. 10. 2013, č. j. 1208/510/2012, 87710/ENV/12, změnil výrok 
napadeného rozhodnutí, na určení sankce použil zásadu absorpční namísto zásady kumulativní                  
a uloženou pokutu snížil na celkových 250 000 Kč. 
 
II. Posouzení věci městským soudem 
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji v záhlaví 
uvedeným rozsudkem ze dne 6. 10. 2016 zamítl. Městský soud zdůraznil, že při rozhodování o tom, zda 
spolku v konkrétním řízení přísluší na základě § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny postavení 
účastníka řízení, je třeba vyjít z předmětu řízení. Jestliže má být předmětem řízení vydání zákonem 
vyžadovaného souhlasu či závazného stanoviska, uložení opatření k zachování požadovaného stavu, 
případně další úkony vztahující se přímo k zamýšleným zásahům, které by mohly mít dopad na stav 
přírody a krajiny, jedná se nepochybně o řízení ve smyslu § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. Řízení    
o uložení pokuty za správní delikt je však zahajováno tehdy, jestliže k zásahu do zákonem chráněných 
zájmů již došlo, a jeho předmětem je prioritně zájem na tom, aby právnické či fyzické osoby dodržovaly 
zákonem stanovené povinnosti. Pro případ, že tuto povinnost poruší, upravuje zákon možnost uložení 
sankce. Byť nelze v případě porušení povinnosti stanovené v zákoně o ochraně přírody a krajiny                  
a následného uložení sankce podle § 88 tohoto zákona zcela oddělit správní trestání od zájmů na 
ochraně přírody a krajiny, jedná se pouze o souvislost mezi zájmy na ochraně přírody a krajiny a zájmy na 
dodržování povinností stanovených tímto zákonem. Žalovaný tedy správně odlišil situace, kdy je vedeno 
sankční řízení za jednání, kterým bylo životní prostředí poškozeno či ohroženo, a kdy se jedná                      
o rozhodnutí, která by teprve mohla mít na ochranu přírody a krajiny dopad. Vzhledem k tomu, že v řízení 
o uložení pokuty nemůže být orgánem ochrany přírody rozhodováno o záležitostech, které mají 
bezprostřední dopad na stav přírody a krajiny, není dán prostor pro účast spolků založených s cílem 
ochrany přírody a krajiny. Žalobci přitom nepřísluší postavení orgánu dohledu nad výkonem státní správy    
z hlediska rychlosti řízení, případně úvah o výši sankce. Takové právo spolků nelze dovodit ani ze 
skutečnosti, že v řízení o uložení pokuty za správní delikt podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny 
mohou být podle jeho § 71 odst. 3 účastníky obce, jedná-li se o věc spadající do jejich územního obvodu    
a nerozhodují-li v této věci jako orgány ochrany přírody. 
Městský soud dále uvedl, že právní úprava zajištění účasti veřejnosti v řízeních majících dopad na zájmy 
ochrany přírody a krajiny je dostatečná i z hlediska čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy. Výklad použitý 
žalovaným není s tímto ustanovením v rozporu. Byť mají být podle této mezinárodní smlouvy zajištěny 
právo na přístup k informacím o životním prostředí, podíl veřejnosti na rozhodování o otázkách životního 
prostředí a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí v co možná nejširším rozsahu, 
neznamená to, že by vnitrostátní právní úprava musela zajišťovat spolkům přístup do všech řízení 
vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Stanovit další podmínky účastenství je v pravomoci 
jednotlivých států. Řízení o uložení sankce má podle městského soudu specifický charakter. 
Žalobci proto nebylo přiznáno postavení účastníka předmětného řízení o uložení pokuty v souladu               
s příslušnými právními předpisy. Rovněž nelze hodnotit jako vadu odkaz na výkladová resortní stanoviska. 
Ta sice nejsou právně závazná, nicméně odkazovat na ně v rozhodnutí není zakázáno. 
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III. Kasační stížnost podaná k Nejvyššímu správnímu soudu 
Žalobce (dále „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost z důvodu uvedeného       
v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nesouhlasil s posouzením právní otázky možnosti své účasti v řízení 
o správním deliktu. Krom toho uplatnil i důvody podle § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. 
Podle stěžovatele lze za zájem ochrany přírody a krajiny považovat i vymáhání dodržování právních norem 
zaměřených na jejich ochranu. Do rámce § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny proto spadají i sankční 
řízení v rámci správního trestání, jako jsou řízení podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny, která 
zároveň působí jako generální i individuální prevence protiprávního poškozování přírody a krajiny. 
Rozhodnutí vydaná v těchto řízeních také ovlivňují aplikační praxi zákona o ochraně přírody a krajiny, 
neboť se v nich deklaruje, kterým konkrétním jednáním byl porušen zákon a spáchán správní delikt. 
Zájem ochrany přírody v sankčních řízeních lze sekundárně spatřovat i v tom, že výnosy z pokut mají být 
použity pro zlepšení životního prostředí, jak plyne z § 88a zákona o ochraně přírody a krajiny, takže 
správní trestání slouží i mobilizaci prostředků k činnostem realizovaným v zájmu ochrany přírody a krajiny. 
Sankční řízení slouží naplňování účelu zákona o ochraně přírody a krajiny, který v § 1 výslovně prohlašuje, 
že jeho cílem je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem 
života, přírodních hodnot a krás, přičemž i sankční řízení se zájmů ochrany přírody a krajiny dotýkají.          
V řízení o uložení sankce podle § 88 odst. 1 písm. e) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody                               
a krajiny se projevuje prvek individuální prevence, který má pachatele odradit od toho, aby v budoucnu 
např. mimo rámec stanovený zákonem pokračoval v rušení kriticky ohroženého tetřeva hlušce, škodlivě 
zasahoval do jeho biotopu, vykonával na území národního parku zakázanou činnost spočívající                    
v hospodaření způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a podobně. I žalovaný připouštěl, že správní 
trestání podle tohoto zákona slouží prosazování ochrany přírody a krajiny. Pak ovšem žalovaný a městský 
soud nemohli dojít k závěru, že zájem ochrany přírody v předmětném správním řízení nemohl být dotčen, 
a nepřiznat stěžovateli postavení účastníka daného správního řízení. Stěžovatel označil za nejasný              
a nepochopitelný názor městského soudu, že předmětné řízení směřuje k ochraně přírody a krajiny            
a současně v něm nemůže být dotčen její zájem. V tomto názoru, který městský soud převzal od 
žalovaného, spatřuje vnitřní rozpor zakládající nepřezkoumatelnost jejich rozhodnutí. 
Stěžovatel také odmítl názor městského soudu, že v řízení o uložení pokuty nemůže být rozhodováno         
o záležitostech, které mají bezprostřední dopad na stav přírody a krajiny. Podle stěžovatele naopak § 70 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nerozlišuje, zda k dotčení zájmů dochází přímo či nepřímo, 
takže výsledek řízení nemusí mít bezprostřední dopad na stav přírody a krajiny, a tudíž postačuje                 
i „nepřímé“ dotčení těchto zájmů, jak plyne i ze zákonné formulace, podle níž „mohou být dotčeny zájmy 
ochrany přírody a krajiny“. Účast ekologických spolků je ostatně přijímána v celé řadě řízení, jejichž 
výsledek nemá bezprostřední dopad na stav přírody a krajiny, ale působí až nepřímo, jako například           
v řízení o pozemkových úpravách či v řízení o rozhodnutí rozporu při projednávání plánu péče o národní 
park. Stěžovatel proto uzavřel, že byl oprávněn se v postavení účastníka řízení účastnit předmětného 
řízení o udělení pokuty podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky spatřoval stěžovatel i v tom, že městský 
soud, stejně jako předtím žalovaný, nepoužil výklad zohledňující povinnost zajistit co možná největší 
účinek mezinárodní smlouvě a eurokonformní výklad respektující čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy, do jehož 
oblasti působnosti spadají i řízení podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny. Stěžovatel odkázal také 
na český překlad implementační příručky k Aarhuské úmluvě vydané Evropskou hospodářskou komisí 
OSN, která se týká implementace a aplikace čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy. Podle této příručky čl. 9 odst. 
3 „poskytuje určitým osobám z řad veřejnosti aktivní legitimaci umožňující vynucovat právní předpisy         
v oblasti životního prostředí. Odstavec 3 předpokládá, že osoby z řad veřejnosti mohou právní předpisy        
v oblasti životního prostředí vynucovat buď přímo, tj. předložením případu soudu s cílem vynutit zákon 
(spíše než jednoduše s cílem napravit osobní újmu), nebo nepřímo spuštěním správních řízení a účastí       
v nich s cílem vynutit zákon“. Z toho stěžovatel dovodil, že má být osobám z řad veřejnosti přiznána             
i možnost zahajovat řízení sloužící vymáhání norem na ochranu životního prostředí a účastnit se jich. 
Pokud naopak české orgány ochrany přírody připouštějí u spolků, jejichž hlavním posláním podle stanov 
je ochrana přírody a krajiny, k iniciování sankčních řízení pouze nezávazné podněty a navíc, jako se to 
stalo v posuzovaném případě, jim následně ani neumožní se těchto řízení účastnit, není z požadavků         
a cílů, které vyplývají z čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy, zachováno vůbec nic. 
Stěžovatel také poukázal na judikaturu k povinnosti eurokonformního výkladu a na rozsudek Soudního 
dvora EU ze dne 8. 3. 2011 ve věci C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK proti Ministerstvu 
životného prostredia Slovenskej republiky. V něm se Soudní dvůr EU vyjádřil v tom smyslu, že procesní 
podmínky mají být vykládány způsobem, který v co největším možném rozsahu zohlední cíle čl. 9 odst. 3 
Aarhuské úmluvy. Stěžovatel také dodal, že oblast Národního parku Šumava je přírodně mimořádně 
významné území, které je chráněno i podle unijního práva, konkrétně podle směrnice 2009/147/ES,         
o ochraně volně žijících ptáků, a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
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živočichů a planě rostoucích rostlin. Předmětné sankční řízení tak současně sloužilo i k prosazování např. 
čl. 6 odst. 1 a 2 této posledně uvedené směrnice. 
Stěžovatel konečně připomněl, že i do vymáhání právních norem na ochranu přírody je třeba vnášet prvky 
transparentnosti a podrobovat je veřejné kontrole zvláště v situacích, kdy může docházet k selhání orgánů 
veřejné správy. Spolky zaměřené na ochranu přírody a krajiny přitom coby účastníci správního řízení 
mohou přispívat k naplňování zásady materiální pravdy, uplatňovat procesní prostředky ochrany proti 
nečinnosti a bránit tak průtahům, k nimž došlo i v předmětném správním řízení. Odůvodnění napadeného 
rozsudku je tak v rozporu s účelem § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhl zrušení rozsudku městského soudu a vrácení mu věci           
k dalšímu řízení. 
 
IV. 
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti setrval na názoru, že řízení o správních deliktech nejsou řízení, 
při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, přestože mají tato řízení kromě funkce 
represivní i funkci individuální a funkci generální prevence a reparační. Důsledky samotného rozhodnutí     
o správním deliktu nicméně míří pouze na pokutovanou osobu, jiným osobám z něj práva ani povinnosti 
nevznikají. Závěrem žalovaný připomněl, že i v řízení o uložení pokuty má veřejnost některá práva, 
zejména právo podat podnět k zahájení řízení, a to i přezkumného řízení, a požádat o informace                 
o pravomocných rozhodnutích ve věci správních deliktů. Ze všech těchto důvodů žalovaný navrhl, aby byla 
kasační stížnost zamítnuta. 
 
IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem  
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 a 4 s. ř. s.). 
Kasační stížnost není důvodná. 
Jakkoli stěžovatel okrajově uplatnil i námitky ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s., jimi pouze brojil 
proti pociťovaným nedostatkům některých pasáží odůvodnění rozhodnutí žalovaného a rozsudku 
městského soudu, takže mají pouze akcesorický vztah ke klíčové námitce. Tou je posouzení právní otázky, 
zda z § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny a čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy plyne stěžovatelovo právo 
být účastníkem sankčního řízení podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny. Nejvyšší správní soud se 
ztotožňuje s městským soudem a žalovaným, že nikoli. 
Vykládané ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny znělo v rozhodném období následovně: 
„(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich 
občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů. 
(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana 
přírody a krajiny (dále jen „občanské sdružení“), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat      
u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích                 
a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. 
Musí být věcně a místně specifikována. 
(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního 
řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním 
orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení 
informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího 
zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
Rozhodující tak je, zda řízení podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy řízení o uložení pokuty 
právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, lze pokládat za správní řízení, 
„při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona“. 
Nejvyšší správní soud, stejně jako Ústavní soud, vykládá citované spojení vstřícně tak, aby byla umožněna 
co nejširší účast veřejnosti v řízeních, při nichž mohou být skutečně dotčeny zájmy ochrany přírody              
a krajiny, a to i v situaci, kdy jde pouze o nepřímé dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, jak potvrdil        
v rozsudku ze dne 29. 11. 2012, č. j. 7 As 144/2012 - 53: „To znamená, že občanským sdružením, která 
odvozují svoji účast ve správním řízení z ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, přísluší hájit pouze 
složky životního prostředí chráněné tímto zákonem, tedy ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, nerosty, horniny, 
paleontologické nálezy a geologické celky, ekologické systémy a krajinné celky, jakož i vzhled                     
a přístupnost krajiny. Taková ochrana může spočívat i v hájení jiných zájmů, je-li jejich spojitost se zájmy 
ochrany přírody a krajiny chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny zjevná nebo vyplývá                    
z podkladů, které má správní orgán k dispozici, případně pokud ji občanské sdružení prokáže.“ 



 51

Na druhé straně však citované ustanovení nezakládá ekologickým spolkům právo hájit zájmy jiné,              
s ochranou přírody a krajiny nesouvisející (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2005, č. 
j. 3 As 8/2005 - 118, publ. pod č. 825/2006 Sb. NSS). V rozsudku ze dne 4. 5. 2011, č. j. 7 As 2/2011 - 
52, publ. pod č. 2393/2011 Sb. NSS, pak Nejvyšší správní soud jasně dodal: „Zákon o ochraně přírody       
a krajiny vymezuje dotčené zájmy velmi široce a to, zda argumentace ekologického občanského sdružení 
souvisí se zájmy vymezenými citovaným zákonem, je třeba vykládat extenzivně. Z toho, že sdružení, jehož 
hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny, je oprávněno být účastníkem správního řízení, 
nelze dovodit, že má možnost hájit v tomto řízení i zájmy jiné, s ochranou přírody a krajiny nesouvisející. 
Takové občanské sdružení by se totiž dostávalo do pozice univerzálního dohlížitele nad zákonností 
postupu a rozhodnutí správních orgánů v podstatě v neomezeném rozsahu, což podle Nejvyššího 
správního soudu není smyslem a účelem účastenství ekologických občanských sdružení ve správních 
řízeních. (…) 
K roli občanských sdružení podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny Nejvyšší správní soud 
podotýká, že smyslem a účelem jejich účasti ve stavebních řízeních není blokace, zdržování a protahování 
realizace stavebního záměru procesními obstrukcemi, nýbrž to, aby kvalifikovaně, tj. odbornými 
argumenty z oblasti ochrany životního prostředí, urbanismu apod., hájila dotčené (veřejné) zájmy ochrany 
přírody a krajiny v konkurenci jiných veřejných zájmů a zájmů soukromých.“ 
Domáhá-li se stěžovatel účastenství v řízení o uložení pokuty jinému subjektu, a odůvodňuje-li tuto svou 
snahu i tvrzením, že by to přispělo k naplňování zásady materiální pravdy a zamezování průtahům, 
domáhá se právě takové role „univerzálního dohlížitele nad zákonností postupu a rozhodnutí správních 
orgánů v podstatě v neomezeném rozsahu“. Ta mu však nepřísluší. Jak je zjevné ze znění vykládaného 
ustanovení i z právě citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu, je smyslem a účelem účasti 
ekologických spolků v řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, hájení zájmů 
ochrany přírody a krajiny v konkurenci jiných veřejných a soukromých zájmů. Jinak řečeno, § 70 zákona     
o ochraně přírody a krajiny pamatuje na řízení, v nichž se rozhoduje o zásahu, který je souladný s nějakým 
soukromým či veřejným zájmem, a smyslem účasti ekologických spolků v těchto řízeních je nabídnout 
odbornou a argumentační protiváhu tak, aby výsledné rozhodnutí bylo učiněno vyváženě při vědomí všech 
těchto zájmů a práv, tedy aby nedošlo k – mnohdy nevratnému – zásahu do přírody a krajiny jen proto, že 
zájem ochrany přírody a krajiny nebyl proti jinému veřejnému či soukromému zájmu dostatečně hájen. 
Účastenství, kterého se nyní domáhá stěžovatel, však tuto roli nepřípustně rozšiřuje, ba popírá, a to hned 
ve dvou ohledech. Zaprvé je třeba přisvědčit žalovanému a městskému soudu, že spojení „při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona“, poukazuje na 
prospektivní povahu řízení, jichž se mají ekologické spolky zúčastnit, tedy že se má jednat o řízení 
rozhodující o tom, zda má nebo nemá v budoucnu dojít k nějakému zásahu do přírody a krajiny, nikoli      
o řízení vyjadřující se zpětně k zásahu, který již proběhl. 
Stěžovatel má tedy sice pravdu, že dostačuje i nepřímé dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny; musí to 
však být dotčení, kterému jde ještě zabránit, nikoli dotčení, ke kterému již došlo. 
Zadruhé je pak třeba zdůraznit, že nepřípustnost účasti ekologických spolků v řízení podle § 88 zákona     
o ochraně přírody a krajiny vyplývá nejen z toho, že se tato řízení týkají již proběhnuvších zásahů, ale 
zejména z toho, že jde o řízení v oblasti správního trestání, tedy řízení, na nějž se analogicky vztahují 
principy uplatňované v přestupkovém řízení, ba dokonce i v trestním právu. Správní trestání je 
charakteristické právě tím, že v něm na jedné straně stojí obviněný subjekt a na druhé straně správní 
orgán rozhodující o vině a trestu. K přistupování dalších subjektů a přiznávání jim v takovém řízení práv,    
s nimiž příslušná procesní úprava výslovně nepočítá, je třeba přistupovat nanejvýš zdrženlivě (viz například 
skeptický přístup Nejvyššího správního soudu k rozšiřujícímu výkladu postavení poškozeného                       
v přestupkovém řízení, vyjádřený v rozsudku ze dne 23. 1. 2013, č. j. 6 As 57/2012 - 28). Zatímco tak        
v těch řízeních, na něž § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny skutečně dopadá, podporuje účast 
ekologických spolků výše zmíněnou vyváženost zastoupení protichůdných zájmů, připuštění takové 
zákonem výslovně nepředpokládané ingerence v řízení deliktním by mohlo způsobit nevyváženost               
v neprospěch obviněného subjektu. 
Stěžovatel se svou snahou domoci se účastenství v tomto typu řízení fakticky domáhá role jakéhosi 
„soukromého žalobce“, kterému by příslušelo nejen podnětem inspirovat příslušný správní orgán, aby 
zahájil příslušné řízení, ale následně v takovém řízení hájit zájmy ochrany přírody proti obviněnému 
subjektu. Sám to přitom v kasační stížnosti přiznává, když uvádí, že by jeho účast přispěla k naplňování 
zásady materiální pravdy, že by byl strážcem proti průtahům ze strany správního orgánu či že by jeho 
účast napomohla naplnění individuální a generální prevence. Právě proto, že jde o oblast správního 
trestání, tedy o rozhodování o vině a trestu, je pak třeba odmítnout stěžovatelův názor, že dotčení zájmů 
ochrany přírody a krajiny spočívá v řízení o pokutě v tom, „že výnosy z pokut lze použít jen pro zlepšení 
životního prostředí.“ Pokud tím chce stěžovatel naznačit, že se domáhá účasti v řízení o správním deliktu    
i proto, aby dosáhl odsouzení jiného subjektu a uložení co nejvyššího peněžitého trestu, tedy aby 
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odsouzením jiného subjektu napomohl oné „mobilizaci prostředků k činnostem realizovaným v zájmu 
ochrany přírody a krajiny“, je třeba takovou představu v oblasti správního trestání odmítnout. 
Nejvyšší správní soud se tedy ztotožňuje s městským soudem a žalovaným, že ekologické spolky se 
nemohou domáhat účasti v řízeních o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu 
podnikatelské činnosti podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť v těchto řízeních nemůže 
dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny způsobem, na který pamatuje § 70 odst. 2 tohoto zákona. 
Odůvodnění rozhodnutí žalovaného i městského soudu jsou přitom zcela přesvědčivá a vnitřně 
konzistentní, neboť z výše uvedených důvodů tato řízení skutečně obecně napomáhají ochraně přírody       
a krajiny, zejména díky působení generální prevence, ovšem nejde o konkrétní dotčení ve smyslu § 70 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť takové dotčení by mohlo směřovat jedině ke 
konkrétnímu zvažovanému budoucímu zásahu. Naopak takové dotčení nelze spatřovat v posuzování 
správního deliktu, ke kterému již došlo, či v obecném preventivním působení na adresáty právních norem. 
V odůvodněních těchto rozhodnutí tedy není rozpor, který v nich spatřuje stěžovatel.  
Na uvedeném závěru nic nemění ani stěžovatelův poukaz na čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy, ani jeho 
obecnější zmínka o potřebnosti vztáhnutí požadavku transparentnosti i do sankčních řízení v oblasti 
ochrany životního prostředí. Tento čl. 9 upravuje přístup veřejnosti k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí a jeho odst. 3 zní: „Navíc - aniž by tím bylo dotčeno přezkoumání zmíněné výše               
v odstavcích 1 a 2 - každá strana zajistí, aby osoby z řad veřejnosti splňující kritéria, pokud jsou nějaká 
stanovena ve vnitrostátním právu, měly přístup ke správním nebo soudním řízením, aby mohly vznášet 
námitky proti jednání, aktům nebo opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy, jež 
jsou v rozporu s ustanoveními jejího vnitrostátního práva týkajícího se životního prostředí.“ 
Podle ustálené judikatury nejsou ustanovení Aarhuské úmluvy přímo aplikovatelná, ovšem je zapotřebí 
přihlížet k ní jako k interpretačnímu pramenu. K tomuto závěru dospěl jak Nejvyšší správní soud (viz 
rozsudek ze dne 19. 6. 2007, č. j. 5 As 19/2006 - 59, publ. pod č. 1483/2008 Sb. NSS), tak Ústavní soud 
(viz nález ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, či nález ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07). 
Předmětný článek je naplněn mimo jiné právě ustanovením § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (viz 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 13/2015 - 295), tak jak bylo vyloženo 
dosavadní judikaturou, a na základě pravidla eurokonformního výkladu je proto třeba skutečně 
upřednostnit takový výklad tohoto zákonného ustanovení, který je souladný s Aarhuskou úmluvou.  
Nejvyšší správní soud ovšem souhlasí s městským soudem, že z citovaného čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy 
neplyne, že by vnitrostátní právní úprava musela zajišťovat ekologickým spolkům přístup do všech řízení 
vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud k takovému závěru směřuje stěžovatelem 
zmiňovaná implementační příručka k Aarhuské úmluvě vydaná Evropskou hospodářskou komisí OSN, je 
třeba připomenout, že jde pouze o právně nezávazný pramen povahy soft-law. Naopak z vnitřní 
systematiky Aarhuské úmluvy plyne, že účast veřejnosti má být směřována zejména k řízením, v nichž je 
povolována budoucí činnost, jak je zjevné z konstrukce jejího článku 6 odst. 1 a 2 ve vazbě na výčet 
navrhovaných činností uvedený v příloze I. Soudní dvůr EU sice tato ustanovení vykládá spíše extenzivně, 
jak ukazuje z poslední doby jeho rozhodnutí ze dne 8. 11. 2016 ve věci C-243/15, Lesoochranárske 
zoskupenie VLK II, i v něm se však jednalo o účast veřejnosti v řízení o povolení realizace budoucího 
projektu, konkrétně oplocení za účelem rozšíření obory v chráněné lokalitě. Požadavek umožnit účast 
veřejnosti v sankčním řízení tedy ani z této judikatury dovodit nelze.  
Z důvodu specifické povahy správního trestání by možnost účasti ekologických spolků dokonce 
představovala nevhodnou a nečekanou ingerenci soukromoprávních subjektů do práv obviněného              
v takovém řízení, se kterou česká koncepce správního trestání nepočítá. Je tak sice pravda, že 
eurokonformní výklad vnitrostátního práva a respektování mezinárodních závazků České republiky ve 
smyslu čl. 1 odst. 2 Ústavy vedou v souladu se stěžovatelem citovanou judikaturou Soudního dvora EU  
k tomu, že je třeba § 70 zákona o ochrany přírody a krajiny vykládat tak, aby byla umožněna co nejširší 
účast veřejnosti ve správních řízeních, „při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
chráněné podle tohoto zákona“. V případě řízení o správním deliktu však proti těmto zájmům stojí 
neméně závažné respektování procesních práv obviněných. S těmito procesními právy, jež se obzvláště 
intenzivně projevují právě v řízeních o trestním nebo správním obvinění, by nebylo souladné, pokud by do 
takového řízení mohl vstoupit ekologický spolek jako nečekaný účastník řízení, který – nejsa zjevně 
svědkem, znalcem ani poškozeným – by v takovém řízení mohl plnit leda roli jakési soukromé obžaloby 
hájící zájmy ochrany přírody a větší transparentnost sankčního řízení. S takovou rolí ovšem česká právní 
úprava nepočítá, jak bylo vyloženo výše, a akceptování tohoto nového soukromoprávního účastníka řízení 
o správním deliktu (a contrario účast obcí v řízení podle § 71 zákona o ochraně přírody a krajiny) by 
způsobilo právním řádem nepředpokládané vychýlení v neprospěch osoby obviněné ze správního deliktu. 
S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost není důvodná,         
a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.). 
(…) 
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I. Zákaz vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly v národním parku 
II. Porušení podmínek udělené výjimky z uvedeného zákazu 
 
k ustanovení § 43, § 56, § 88 odst. 2 písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění v rozhodné době 
 
 
I. Z obsahu udělených výjimek je zřejmé, že jejich držitelem byla stěžovatelka, jí také bylo 
uloženo plnění výše uvedených podmínek. Dne 24. 9. 2011 se však nacházelo u stěžovatelky 20 
motocyklů. Je to více motorových vozidel, než kterým vláda České republiky a žalovaný 
dohromady obecně povolili užívání komunikace ve zvláště chráněném území (až 17).  
 
II. Tím stěžovatelka porušila jednu z podmínek užívání, jak jej vymezil žalovaný v písm. e) 
výjimky, neboť připustila, aby komunikaci užívalo více motorových vozidel, než je povolenek, 
kterými disponovala (nesporné je, že fyzicky disponovala 10 povolenkami).  
 
III. Stěžovatelka dále majitele motocyklu nevybavila ani těmi povolenkami, kterými skutečně 
disponovala. Podmínky k uděleným výjimkám přitom pamatují i na to, že při příjezdu k objektu 
hosté vybaveni povolenkami být nemusejí. Stěžovatelka však nepopírá ani to, že povolenkami 
nevybavila hosty vůbec a neměla to ani v úmyslu. Také tím porušila povinnost uvedenou v písm. 
e) výjimky. 
 
IV. Účelem ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny je poté 
nepochybně postih deliktního jednání za porušení podmínek udělených výjimek ze zákazů či 
souhlasů s určitou činností. Je logické, že správní orgán může sankcionovat nedodržování pouze 
těch podmínek, které oprávněné osobě udělil a nemůže vyžadovat (a sankcionovat) dodržení 
podmínek, které oprávněné osobě vůbec nestanovil.  
 
V. Jakkoli by tedy gramatický výklad § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny 
snad mohl nasvědčovat tomu, že ke spáchání správního deliktu podle tohoto ustanovení je 
nezbytné kumulativní porušení podmínek výjimek udělených podle § 43 a § 56 zákona nebo 
podmínek souhlasu podle § 44 a § 57 zákona, právě výše uvedený logický a teleologický výklad 
uvedených ustanovení tento názor vyvrací. Nejvyšší správní soud je proto toho názoru, že              
k naplnění této skutkové podstaty postačí nedodržení byť pouze jedné z uvedených podmínek 
výjimek ze zákazů či podmínek souhlasů. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2017, čj. 3 As 187/2016-31, dostupné 
na www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Dosavadní řízení 
Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „správní orgán I. stupně“) rozhodnutím ze dne 16. 7. 
2012, č. j. SNPCS 02808/2012, uznala žalobkyni vinnou tím, že dne 24. 9. 2011 v 18:10 hodin bylo            
u rekreačního objektu nacházejícího se ve vlastnictví žalobkyně zaparkováno 20 motocyklů hostů, 
přičemž žádné vozidlo, ani žádný z řidičů, nedisponoval tzv. „Povolením“. Tímto jednáním porušila 
žalobkyně podmínky výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní 
komunikace udělené jí podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále 
jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 13. 7. 2011, č. j. 
SNPCS 03067/2011, a podmínky výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České 
Švýcarsko udělené usnesením Vlády České republiky ze dne 19. 10. 2010, č. 1319. Za uvedené jednání 
uložil správní orgán I. stupně žalobkyni pokutu ve výši 50.000 Kč podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) 
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zákona o ochraně přírody a krajiny. Odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 
8. 10. 2012, č. j. 79393/ENV/12 1656/530/12. 
 Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala žalobu, kterou Krajský soud v Ústí nad Labem (dále též jen 
„krajský soud“) zamítl rozsudkem ze dne 22. 6. 2016, č. j. 15A 17/2013 – 47. 
Krajský soud se neztotožnil se žádnou námitkou žalobkyně. K namítané vadě doručování žalovaného 
rozhodnutí (kdy zástupci žalobkyně bylo napadené rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb namísto do jeho datové schránky) uvedl, že tato vada v doručování žalovaného 
rozhodnutí neznamenala zásadní procesní pochybení, jež by mělo vliv na procesní práva žalobkyně. 
Samotné rozhodnutí neshledal nepřezkoumatelné, je taktéž názoru, že právní kvalifikace jednání 
žalobkyně byla dostatečná. Konstatoval, že správní orgán I. stupně ve výroku svého rozhodnutí uložil 
pokutu podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody, přičemž v tomtéž výroku 
konkretizoval nejen její výši, ale současně i druh protiprávního jednání, kterého se žalobkyně dopustila. 
Výrok obsahuje i konkrétní odkaz na ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody, podle něhož byly 
žalobkyni uděleny výjimky ze zákazu vjezdu na komunikaci nacházející se na území Národního parku 
České Švýcarsko. Neztotožnil se přitom ani s názorem, že skutková podstata podle ustanovení § 88 odst. 
2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny vyžaduje kumulativní porušení podmínek podle ustanovení 
§ 43 a současně podle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody. Podle názoru krajského soudu nelze ze 
zákona dovodit, že by přestupce musel porušit obě tyto podmínky kumulativně, k naplnění skutkové 
podstaty postačí porušení i jen jedné z nich. 
Krajský soud poukázal na to, že odpovědnost za správní delikty podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
je objektivní tj. bez ohledu na zavinění přestupce a možnost liberace z této odpovědnosti zákon 
nepřipouští. Z tohoto důvodu k naplnění odpovědnosti ze strany žalobkyně došlo již jen porušením 
stanovených výjimek ze zákazu vjezdu na účelovou komunikaci, kdy jejím úkolem bylo zabezpečit, aby na 
komunikaci nevjížděl nikdo, kdo by nebyl vybaven patřičným „Povolením“. Zásadní pro naplnění skutkové 
podstaty správního deliktu přitom bylo opakované prohlášení žalobkyně, že se v daném případě jednalo       
o její hosty a že příslušné povolenky má u sebe její jednatel. Soud je toho názoru, že odůvodnění výše 
uložené sankce je stručné, na druhou stranu jej ale hodnotil jako zcela dostačující, neboť z něj vyplývá, 
jakými hledisky se v rámci správního uvážení řídil. Neztotožnil se se žalobkyní ani v tom, že by pokuta 
uložená ve výši 50.000 Kč byla nepřiměřená, neboť ani žalobkyně neuvedla, v čem má tato 
nepřiměřenost spočívat. Krajský soud poukázal na skutečnost, že horní hranice sankce může činit až 
2.000.000 Kč – žalobkyni uložená pokuta v částce 50.000 Kč tvoří 2,5 % z uvedené částky, nachází se 
tak výrazně při spodní hranici zákonného rozpětí. Za takovéto situace proto sankci za zjevně 
nepřiměřenou považovat nelze. 
K námitce, že se žalovaný nezabýval otázkou, zda je pokuta v uložené výši likvidační, krajský soud uvedl, 
že tuto námitku vznesla žalobkyně až při jednání soudu konaném dne 22. 6. 2016. Napadené rozhodnutí 
bylo doručeno žalobkyni dne 28. 10. 2012 a lhůta pro podání žaloby uplynula tedy dne 28. 12. 2012. Tato 
námitka tedy byla uplatněna opožděně. Z tohoto důvodu se krajský soud touto námitkou nezabýval. 
 
II. Kasační stížnost a vyjádření žalovaného 
Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. V ní uplatnila 
důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
Stěžovatelka je názoru, že žalované rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť je v něm nedostatečně 
právně kvalifikováno porušení právního předpisu. Z rozhodnutí vyplývá, že stěžovatelka porušila 
ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny avšak není z něj zřejmé, kterou 
konkrétní výjimku či souhlas stěžovatelka porušila. Nadále má za to, že k naplnění skutkové podstaty 
podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny dojde tehdy, pokud je 
kumulativně porušena podmínka podle ustanovení § 43 a § 56 nebo podle § 44 a § 57 tohoto zákona. 
Krajský soud se s touto otázkou vypořádal nesprávně. 
Stěžovatelka dále namítla, že skutkový stav byl zjištěn nedostatečně, což je v rozporu se zásadami 
materiální pravdy podle ustanovení § 3 správního řádu. Krajský soud i žalovaný vyšli ze skutečnosti, že 
před nemovitostmi stěžovatelky bylo 20 motocyklů, a že stěžovatelka porušila zákon tím, že umožnila 
motocyklům vjezd. Takový závěr nemá oporu ve spisovém materiálu ani v odůvodnění žalovaného 
rozhodnutí. 
Poukázala na to, že její jednatel pan G. nevěděl o tom, kolik motocyklů přijelo, a ani on ani jiný zástupce 
stěžovatelky neumožnil motocyklům vjezd; ten ostatně není ve vlastnictví ani v jiném dispozičním právu 
stěžovatelky. Žalovaný i krajský soud pominuli zkoumání toho, kdo motocyklům vjezd umožnil. 
Elektronickou závoru ovládají mj. pracovníci informačního centra, které má otevřeno denně od 9:00 – 
12:00 a 12:30 -18:00. Jelikož motocykly měly dorazit na místo nejpozději v 17:45, bylo to v době, kdy 
obsluhu elektronické závory mělo na starosti informační centrum. Podle stěžovatelky je absurdní závěr 
krajského soudu, že by právě stěžovatelka měla zajistit, aby na pozemky vůbec nevjížděly osoby bez 
patřičného povolení. To platí tím spíše, pokud to není ona, kdo ovládá závoru. 
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Podle stěžovatelky se žalovaný ani krajský soud dostatečně nevypořádali s odůvodněním uložené pokuty, 
neboť v rámci správního rozhodnutí chybí jakékoli přezkoumatelné úvahy, na základě jakých hodnotících 
kritérií byla pokuta uložena. Upozornila, že podle ustanovení § 88 odst. 3 zákona o ochraně přírody            
a krajiny se při stanovení výše přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo 
způsobené újmy ochraně přírody a krajiny. 
Nesouhlasí proto s žalovaným, že hodnocení dopadu jednání stěžovatelky z hlediska těchto kritérií nebylo 
relevantní. Je toho názoru, že jejím činem nemohlo dojít k újmě na přírodě a krajině, případně újma tak 
způsobená byla zanedbatelná a výše pokuty neodpovídá míře ohrožení nebo poškození přírody a krajiny. 
Stěžovatelka také namítla, že pokud před krajským soudem poukázala na možnou likvidační výši pokuty, 
nešlo o novou námitku, ale o skutečnost, že se žalovaný vůbec nezabýval tím, zda může být pokuta pro 
stěžovatelku likvidační. 
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se jedná o námitky, které již byly vypořádány jak ve 
správním řízení, tak v řízení před krajským soudem. Podle jeho názoru stěžovatelka ustanovení § 88 odst. 
2 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny dezinterpretovala a její výklad je v rozporu s jazykovým 
výkladem i s Legislativními pravidly vlády České republiky, konkrétně článkem 42 odst. 2. Skutková 
zjištění považuje žalovaný za dostatečná. Ztotožnil se s hodnocením krajského soudu o výši uložené 
pokuty a taktéž je názoru, že námitku o likvidační výši pokuty uplatnila stěžovatelka nově až u jednání 
soudu. 
Podotkl také, že jen základní kapitál stěžovatelky činí 100.000 Kč, tudíž pokuta nemohla mít likvidační 
účinek. 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil námitky, kterými stěžovatelka dovozovala vady správního řízení - 
nepřezkoumatelnost žalovaného rozhodnutí a vady skutkového zjištění. Tyto námitky podřadil k důvodu 
kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
Pokud jde o rozsah přezkoumání úplnosti skutkového stavu pro projednávanou věc, Nejvyšší správní soud 
opakovaně vyložil (přiměřeně srov. rozsudek ze dne 26. 4. 2007, č. j. 6 As 40/2006-87), že je to skutková 
podstata správního deliktu, která vymezuje nezbytný rámec skutkových zjištění. Jestliže se tedy podle 
ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny dopustí deliktního jednání ten, kdo 
neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a § 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a § 57 zákona, 
jsou z hlediska deliktní odpovědnosti relevantní jen taková skutková zjištění, která prokazují taková 
jednání odpovědné osoby. 
Ze správního spisu vyplývají následující skutečnosti. Vláda České republiky usnesením ze dne 19. 10. 
2009 č. 1319 udělila stěžovatelce výjimku ze zákazu uvedeného v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) tohoto 
zákona pro vjezd 22 motorových vozidel na účelovou komunikaci od křižovatky „X“ k rekreačním 
objektům „X“ za účelem užívání a zajištění zásobování a provozu rekreačních objektů č. p. X                         
v katastrálním území X na území Národního parku České Švýcarsko, za podmínek uvedených v části III 
materiálu č. j. 1456/09. Konkrétní podmínky výjimky jsou určeny pro:  5 osobních motorových vozidel pro 
personál (3 vozidla) a provozovatele chaty (2 vozidla) vybavených adresným „potvrzením o povolení 
výjimky“, 10 osobních motorových vozidel pro rekreanty vybavených neadresným „potvrzením o povolení 
výjimky“, 5 motorových vozidel pro zajištění zásobování s adresným „potvrzením o povolení výjimky“,         
2 osobní motorová vozidla pro účely Ing. Ivo G., bydlícího v lokalitě s neadresnými „potvrzeními                   
o povolení výjimky“.  
Žalovaný vydal stěžovatelce povolení výjimky ze zákazu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona      
o ochraně přírody a krajiny dne 13. 7. 2011 pod č. j. SNPCS 03067/2011 podle ustanovení § 43 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle písm. a) je výjimka určena pro 5 osobních automobilů nebo 
motocyklů, které budou vybaveny „Povolením“ potvrzujícím udělení výjimky. Povolení musí být umístěna 
viditelně za předním sklem vozidla, na požádání musí být předloženo stráži přírody. 
Žalovaný dále pod písmeny b) – h) stanovil podmínky výjimky detailně. Pro projednávanou věc je 
relevantní zejména to, že pod písm. c) se konkrétně zabývá dalšími způsoby prokazování dodržení 
podmínek výjimky při příjezdu či odjezdu návštěvníků k rekreačním objektům č. p. 81 a 84. V písm. e) 
žalovaný stěžovatelce ukládá povinnost vybavit přijíždějící hosty do lokality „X“ „Povolením“ potvrzujícím 
udělení výjimky, včetně povinnosti dbát na to, aby počet vozidel návštěvníků parkující v předmětné 
lokalitě nepřekročil počet vozidel, pro které je výjimka udělena. V odůvodnění této výjimky se žalovaný 
věnoval vzájemným vztahem výjimky udělené vládou a žalovaným. 
Stěžovatelka tedy k již platné výjimce udělené vládou od žalovaného získala navíc 5 neadresných povolení 
pro motorová vozidla návštěvníků pensionu X. Na základě obou uvedených výjimek držela tedy celkem 17 
neadresných povolení pro užívání komunikací (zejména pro účely rekreace v objektu). 
Správní spis dále obsahuje hlášení strážce J. L. z dohledové činnosti v terénu, z něhož vyplývá, že dne 24. 
9. 2011 bylo v 18:10 u penzionu X přítomno 20 motocyklů. Majitelé motocyklů nepředložili strážci 
potřebná „Povolení“ prokazující udělení výjimky pro užívání komunikace. Strážce uvedl, že sami 
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motocyklisté uvedli, že povolenky má u sebe Ing. Ivo G., který vzápětí tuto skutečnost potvrdil včetně toho, 
že motocyklisté jsou jeho hosté. Uvedené skutečnosti ostatně potvrzuje pořízená fotodokumentace             
z místa, na níž je patrné množství zaparkovaných motocyklů bez vystaveného „Povolení“. S uvedenými 
zjištěními poté žalovaný konfrontoval Ing. Ivo G. při ústním jednání dne 20. 12. 2011. Ten uvedené 
skutečnosti nezpochybnil, v podstatě jen namítl, že ve skutečnosti nedisponuje 17 ale 10 povoleními a že 
v daný den nevěděl dopředu, jakými motorovými vozidly hosté přijedou. 
Z obsahu udělených výjimek je zřejmé, že jejich držitelem byla stěžovatelka, jí také byly uloženo plnění 
výše uvedených podmínek. Dne 24. 9. 2011 se však nacházelo u stěžovatelky 20 motocyklů. Je to více 
motorových vozidel, než kterým vláda České republiky a žalovaný dohromady obecně povolili užívání 
komunikace ve zvláště chráněném území (až 17). Tím stěžovatelka porušila jednu z podmínek užívání, jak 
jej vymezil žalovaný v písm. e) výjimky, neboť připustila, aby komunikaci užívalo více motorových vozidel, 
než je povolenek, kterými disponovala (nesporné je, že fyzicky disponovala 10 povolenkami). Stěžovatelka 
dále majitele motocyklu nevybavila ani těmi povolenkami, kterými skutečně disponovala. Podmínky          
k uděleným výjimkám přitom pamatují i na to, že při příjezdu k objektu hosté vybaveni povolenkami být 
nemusejí. Stěžovatelka však nepopírá ani to, že povolenkami nevybavila hosty vůbec a neměla to ani        
v úmyslu. Také tím porušila povinnost uvedenou v písm. e) výjimky. 
Skutková zjištění z místa rekreačního objektu, tak i z vyjádření jednatele v rámci správního řízení jsou 
nesporná a jednoznačně svědčí závěru, že stěžovatelka porušila podmínky výjimky, která jí byla udělena. 
Podle názoru Nejvyššího správního soudu jsou uvedená skutková zjištění o jednání stěžovatelky 
dostatečná a prokazují naplnění znaků skutkové podstaty podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Na jednání žalobkyně, která, jak vyplývají z výpovědí jednatele ve správním 
řízení, nepochybně vědomě porušila podmínky udělených výjimek, poté nemá žádný vliv okolnost, kdo 
vůbec uvolnil elektronickou závoru tj. kdo zpřístupnil příjezdovou cestu k rekreačnímu objektu. Námitku 
vady zjišťování skutkového stavu před správním orgánem neshledal Nejvyšší správní soud důvodnou. 
Vycházeje z uvedených skutkových zjištění posoudil Nejvyšší správní soud i námitku vůči nedostatečnému 
vymezení deliktního jednání. Správní orgán I. stupně ve svém rozhodnutí (které k odvolání stěžovatelky 
potvrdil žalovaný) v tzv. skutkové větě výrokové části srozumitelně vymezil sankcionovaný skutek. Ten 
spočíval v tom, že dne 24. 9. 2011 v 18:10 bylo u rekreačního objektu stěžovatelky zaparkováno 20 
motocyklů hostů s tím, že žádné vozidlo ani řidič nebyli vybaveni nezbytným „Povolením“ potvrzujícím 
udělení výjimky pro vjezd. Stěžovatelka tímto jednáním porušila podmínky výjimky ze zákazu vjíždět          
a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, které podle § 43 zákona o ochraně 
přírody a krajiny stanovil žalovaný (resp. Správa národního parku České Švýcarsko) dne 13. 7. 2011 pod  
č. j. SNPCS 03067/2011 a podmínky výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku 
České Švýcarsko, které udělila vláda České republiky usnesením ze dne 19. 10. 2010 č. 1319.  
V návaznosti na to uznal vinu stěžovatelky ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 88 odst. 2 
písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny. V odůvodnění poté žalovaný srozumitelně a logicky vyložil, 
jaký je konkrétně věcný a osobní rozsah uvedených výjimek a v čem spočívá jejich porušení, jaká jsou 
skutková zjištění žalovaného z místa deliktu, jak se vypořádal s vyjádřením jednatele stěžovatelky Ing. G. 
k jednání stěžovatelky. 
Žalovaný zde vysvětlil, proč v jednání stěžovatelky shledal naplnění znaků skutkové podstaty správního 
deliktu podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Z přezkoumávaného rozhodnutí – souladně z výroku i z odůvodnění – tedy jednoznačně vyplývá, jakého 
jednání se stěžovatelka dopustila, v čem spočívala protiprávnost tohoto jednání, jakou skutkovou 
podstatu tímto jednáním stěžovatelka naplnila a konečně i to, jaký trest má být za její jednání uložen. 
Žalované rozhodnutí tedy jako celek vadou nepřezkoumatelnosti netrpí. 
Stěžovatelka dále namítla nedostatek právní kvalifikace svého jednání. Tuto námitku podřadil Nejvyšší 
správní soud k důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.  
Podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny (ve znění účinném ke dni 
rozhodnutí) platí, že 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 neplní 
podmínky výjimky udělené podle § 43 a § 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a § 57 zákona               
o ochraně přírody a krajiny. 
Podle ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny je správní orgán oprávněn povolit výjimky            
z obecně platných zákazů, které se vztahují k zvláště chráněným územím. Obdobně je správní orgán na 
základě ustanovení § 56 zákona oprávněn povolit výjimky z obecně platných zákazů u památných stromů 
a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Naopak v případech podle ustanovení § 44 a § 57 zákona 
správní orgán výjimečně uděluje souhlas s určitou zamýšlenou (stavební či jinou) činností týkající se 
zvláště chráněných území (§ 44) či zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů (§ 57). 
Působnost uvedených výjimek podle § 43 a § 56 zákona a typů souhlasů podle § 44 a § 57 se z věcného 
hlediska navzájem zcela liší, nijak spolu nesouvisí a regulovány jsou zde zcela odlišné situace. Oprávněná 
osoba tak eventuálně může držet pouze výjimku ze zákazu (či souhlas s činností) ve vztahu ke zvláště 
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chráněnému území, aniž by současně držela výjimku ze zákazu (či souhlas k činnosti) ke zvláště 
chráněným druhům rostlin, živočichů a nerostů. 
Účelem ustanovení § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny je poté nepochybně postih 
deliktního jednání za porušení podmínek udělených výjimek ze zákazů či souhlasů s určitou činností. Je 
logické, že správní orgán může sankcionovat nedodržování pouze těch podmínek, které oprávněné osobě 
udělil, a nemůže vyžadovat (a sankcionovat) dodržení podmínek, které oprávněné osobě vůbec nestanovil. 
Jakkoli by tedy gramatický výklad § 88 odst. 2 písm. p) zákona o ochraně přírody a krajiny snad mohl 
nasvědčovat tomu, že ke spáchání správního deliktu podle tohoto ustanovení je nezbytné kumulativní 
porušení podmínek výjimek udělených podle § 43 a § 56 zákona nebo podmínek souhlasu podle § 44 a  
§ 57 zákona, právě výše uvedený logický a teleologický výklad uvedených ustanovení tento názor vyvrací. 
Nejvyšší správní soud je proto toho názoru, že k naplnění této skutkové podstaty postačí nedodržení byť 
pouze jedné z uvedených podmínek výjimek ze zákazů či podmínek souhlasů. 
Nejvyšší správní soud se proto neztotožnil ani s námitkou stěžovatelky vůči nedostatečné právní 
kvalifikaci jejího jednání. 
Jako další posoudil Nejvyšší správní soud námitky vůči odůvodnění pokuty. Podle ustanovení § 88 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny je žalovaný při ukládání pokuty povinen přihlédnout k závažnosti 
protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny. Nejvyšší správní 
soud se ztotožnil se stěžovatelkou i s krajským soudem v tom, že žalovaný odůvodnil výši pokuty stručně. 
Dospěl-li správní orgán k závěru, že závažnost jednání stěžovatelky je dána jeho opakovaností, jedná se      
o relativně neurčité konstatování, postrádající bližší odůvodnění a hodnocení. Na druhou stranu je 
opakování deliktního jednání stěžovatelky nesporné. Je přitom logické, že byť i jedenkráte opakované 
deliktní jednání je nepochybně závažnější, než kdyby se jej stěžovatelka dopustila poprvé. 
Úvahy o závažnosti deliktu jsou tedy z odůvodnění zřejmé. Ze správního spisu poté nevyplývá, že by 
jednání stěžovatelky mělo mít za následek nějakou újmu ochraně přírody a krajiny - tato skutečnost 
stěžovatelce ostatně v řízení ani nebyla kladena k tíži a není tedy sporná. Žalovaný tyto okolnosti tedy 
zcela evidentně hodnotil naopak jako zmírňující korektiv k opakovanému deliktnímu jednání stěžovatelky. 
V souladu s tímto hodnocením je poté i výsledná výše pokuty 50.000 Kč, která je vzhledem k horní hranici 
možné výše pokuty (až 2.000.000 Kč) zcela zjevně při její dolní hranici. Nejvyšší správní soud tedy nesdílí 
ani názor stěžovatelky, že se žalovaný hodnotícími kritérii pro uložení pokuty zabýval nepřezkoumatelně      
a nemá za důvodnou ani námitku nedostatečného odůvodnění uložené pokuty. 
K důvodu podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud podřadil námitku možné 
vady řízení před krajským soudem spočívající v tom, že soud měl k námitce o výši pokuty posoudit taktéž 
možnou likvidační výši pokuty. 
Nejvyšší správní soud ze spisu krajského soudu zjistil, že stěžovatelka v žalobě sice napadla úvahy 
žalovaného k výši pokuty, k tomu však namítla pouze nedostatečné odůvodnění její výše (tj. 
nepřezkoumatelnosti rozhodnutí). Teprve na jednání u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 22. 6. 2016 
namítla – byť v rámci námitek k výši pokuty - že žalovaný nezkoumal výši pokuty ve vztahu k jejímu 
možnému likvidačnímu účinku. Je tedy zřejmé, že úvahy žalovaného o výši pokuty v tento moment 
napadla ze zcela jiného důvodu, než učinila v žalobě, a tím uplatnila nový žalobní bod - to vše zjevně po 
uplynutí lhůty přípustného rozšíření žaloby podané dne 21. 12. 2012 (lhůta uplynula dne 28. 12. 2015 - 
srov. ustanovení § 71 odst. 2 s. ř. s.). Krajský soud se proto touto námitkou správně nezabýval jako 
nepřípustnou. 
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133 vyložil, 
že správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a majetkovým 
poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by 
pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry 
pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí. Zdůraznil však také, že 
bude záležet především na účastníku řízení, zda projeví svůj zájem na tom, aby uložená pokuta pro něj 
neměla likvidační důsledek 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 např. tím, že zbaví pro tento účel výše zmíněné orgány veřejné moci mlčenlivosti. 
Pokud tak účastník řízení neučiní a naopak odmítne poskytnout správnímu orgánu v tomto ohledu 
dostatečnou součinnost, bude správní orgán oprávněn vyjít pouze z údajů, které vyplynuly z dosavadního 
průběhu správního řízení a které si může zjistit bez součinnosti s účastníkem řízení. 
Sama stěžovatelka doposud netvrdí, že by pokuta měla pro ni mít skutečně likvidační účinek. Jedná se 
přitom o osobu, jejíž poměry jsou správnímu orgánu nepochybně známy z úřední činnosti (již ke dni 
spáchání deliktu se nepochybně jednalo o dlouhodobě podnikající osobu na daném místě). Správní orgán 
tak byl oprávněn relevantně odhadnout osobní a majetkové poměry i bez součinnosti se stěžovatelkou 
(žalovaný např. poukazuje na to, že uložená pokuta tvoří polovinu základního kapitálu stěžovatelky) 
včetně dopadu uložené pokuty do její sféry. Z uvedeného je zřejmé, že absence eventuální úvahy 
žalovaného o možném likvidačním efektu pokuty neměla za následek vadu rozhodnutí. 
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Ze všech výše uvedených důvodů se Nejvyšší správní soud poté neztotožnil se žádnou z námitek 
stěžovatele a v souladu s § 110 odst. 1, in fine, s. ř. s. kasační stížnost zamítl. 
(…) 
 

  
  

301 
 
I. Vztah druhové a územní výjimky 
II. Posuzování existence jiného uspokojivého řešení 
 
k ustanovení § 43 a § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Řízení o udělení výjimek dle § 43 a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou na 
sobě vzájemně nezávislá. Obě řízení jsou zahajována na žádost, přičemž v prvním stupni 
o nich mohou rozhodovat odlišné správní orgány, a stejně tak se liší i předmět jejich 
řízení. 
 
II. Při posuzování, zda je možné udělit výjimku ve vztahu ke konkrétnímu zvláště 
chráněnému druhu rostliny či živočicha dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
není správní orgán povinen přerušit řízení a vyčkat, zda bude udělena výjimka dle § 43 
téhož zákona vážící se ke konkrétní přírodní památce (či jinému zvláště chráněnému 
území). 
 
III. 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. 
 
IV. 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. 
 
V. Nezbytnou podmínkou toho, aby mohla být v řízení dle § 56 zákona o ochraně přírody 
a krajiny zvažována nová varianta, je její reálnost a uskutečnitelnost a zároveň musí být 
věrohodně doloženo, že daná varianta může představovat menší zásah do přirozeného 
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 
 
VI. Nejsou-li dané podmínky splněny, nemůže správní orgán v řízení o udělení výjimky 
„svévolně“ posuzovat reálnost jiných potenciálních variant, k jejichž posouzení jsou 
určena jiná řízení a jež spadají do působnosti jiných orgánů. V tomto smyslu je v dané 
věci třeba přezkoumat i postup správních orgánů při zvažování existence jiného 
uspokojivého řešení ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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VII. Kritériem pro posouzení reálnosti konkrétní varianty nejsou toliko hlediska ochrany 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nýbrž musí být zvažovány i jiné okolnosti     
a jejich vzájemné vlivy, k jejichž posouzení není správní orgán v řízení o výjimce dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny oprávněn.  
 
VIII. Nemá-li tedy správní orgán doloženo, že pro daný úsek prokazatelně existuje jiná 
reálná varianta trasy, není v rámci posuzování „existence jiného uspokojivého řešení“ 
povinen ani oprávněn komplexně posoudit reálnost alternativních dopravních tras, které 
nebyly v předchozích fázích posouzeny, či naopak již byly odmítnuty. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2017, čj. 5 As 180/2015-51, 
dostupné na www.nssoud.cz) 
 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Dosavadní průběh řízení 
Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29. 8. 2012, č. j. JMK 13282/2012, sp. zn.   
S-JMK 13282/2012 OŽP/Kuč, byly povoleny dle § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona o ochraně přírody a 
krajiny, v relevantním znění, výjimky ze zákazů u 25 zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pro účely 
stavby „Rychlostní silnice R55, stavba 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz“ (pozn. NSS: nyní dálnice D55; 
vzhledem k datu vydání žalobou napadených rozhodnutí i rozsudku krajského soudu je i v tomto rozsudku 
nadále používáno původní označení „rychlostní silnice R55“). 
Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 4. 2013, č. j. 
2370/560/12 98440/ENV/12, sp. zn. OP 53/2012, zamítl a napadené rozhodnutí správního orgánu        
I. stupně potvrdil. Žalobce napadl zmiňované rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, 
který ji rozsudkem ze dne 29. 7. 2015, č. j. 31 A 42/2013 - 120, zamítl. V odůvodnění rozsudku krajský 
soud žalobci přiznal aktivní legitimaci k uplatňování nejen procesních, ale i hmotněprávních žalobních 
námitek, a to na základě závěrů vyslovených v nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 
59/14, a na něj navazujícím rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 13/2015 
- 295 (zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). 
Krajský soud následně shledal nedůvodnými námitky žalobce mířící proti stanovisku žalovaného                 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 30. 6. 2016, č. j. 48189/ENV/06, které 
bylo vydáno pro 3 dílčí stavby 5509 – 5511 rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek - Rohatec (dále 
jen „stanovisko EIA 2006“), neboť dospěl k závěru, že toto stanovisko může být přezkoumáváno až  
v rámci konečného správního rozhodnutí, jehož je podkladem. Tímto rozhodnutím je v projednávané věci 
až územní rozhodnutí, nikoliv rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Krajský soud se zabýval též námitkou žalobce směřující proti nedostatečnému zdůvodnění, proč některé 
podmínky stanoviska EIA 2006 nebyly převzaty do rozhodnutí o výjimce dle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Krajský soud v této souvislosti poukázal na obecnost daného žalobního bodu a stejně tak 
i příslušné odvolací námitky, která dle krajského soudu bez bližšího zdůvodnění odkazovala téměř na 
veškeré podmínky stanoviska EIA 2006. 
Krajský soud dále srovnal obsah daného stanoviska a podmínek, které správní orgány převzaly do 
rozhodnutí o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, a dospěl k závěru, že došlo 
k převzetí všech relevantních podmínek uvedených v předmětném stanovisku, neboť zahrnuty nebyly 
pouze podmínky týkající se archeologie, architektury, odpadového hospodářství apod. Správní orgány tedy 
dle krajského soudu neměly povinnost tyto podmínky stanoviska EIA 2006 do svých rozhodnutí jakkoliv 
přejímat, či uvádět, proč je do svého rozhodnutí nezahrnuly. 
Krajský soud rovněž shledal nedůvodným žalobní bod, dle něhož žalobce spatřoval nezákonnost 
rozhodnutí o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny v tom, že doposud nebylo pravomocně 
rozhodnuto o výjimce ze zákazů ve zvláště chráněných územích dle § 43 téhož zákona. Krajský soud 
podotkl, že ačkoliv musí obě tato rozhodnutí předcházet vydání územního rozhodnutí, nelze z právní 
úpravy dovodit, že by jejich vydání bylo na sobě vzájemně závislé, přičemž obě řízení vedoucí k jejich 
vydání mají odlišný předmět. 
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K námitce nesplnění kumulativních podmínek pro udělení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody         
a krajiny u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva 
Evropských společenství (nyní Evropské unie – pozn. NSS), krajský soud konstatoval, že ve fázi 
poměřování dvou veřejných zájmů podle citovaného ustanovení se již nezvažuje, jaká z variant dálnice 
(rychlostní silnice) by byla – v souhrnu nejrůznějších hledisek – nejvhodnější, neboť toto srovnávání již 
proběhlo během procesu vydávání stanoviska EIA 2006. Proto nelze vzít do úvahy ani žalobcův odkaz na 
variantu rychlostní silnice R55 dle Ing. K., neboť tato varianta nenavazuje na úseky 5509 a 5511 a mohla 
by snad přijít do úvahy právě jen při zkoumání vhodnosti jiných variant (před vydáním zmíněného 
stanoviska), nikoliv však již při soudním přezkoumání konkrétního řešení výjimek pro předmětnou stavbu 
5510. 
V této souvislosti krajský soud odkazoval zejména na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 
2009, č. j. 1 As 111/2008 - 363, a ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 - 323. Krajský soud následně 
shledal, že ze souhrnného hodnocení dokumentů, na něž poukázaly správní orgány, lze dovodit existenci 
veřejného zájmu na výstavbě R55 a správní orgány nepochybily ani při poměřování tohoto zájmu se 
zájmem na ochraně přírody a krajiny. Závěr správních orgánů, že výstavba bude mít na dotčené zvláště 
chráněné druhy pouze nevýznamný vliv, je dle krajského soudu přezkoumatelný. Správní orgány se 
jednotlivě zabývaly dotčenými druhy a vždy vážily jejich rozšíření v rámci ČR i to, jaký biotop v dotčeném 
území vyhledávají, zda mohou ke svým aktivitám využívat i jinou blízkou lokalitu či zda se výstavba vůbec 
dotkne jejich životního cyklu. 
K žalobní námitce ohledně podmínky č. 17 správního rozhodnutí prvního stupně krajský soud poukázal na 
to, že již byla dostatečně vypořádána žalovaným na str. 11 žalobou napadeného rozhodnutí. K požadavku 
žalobce na prodloužení tubusu, v němž má být rychlostní silnice vedena, z důvodu lepší ochrany ptáků, 
krajský soud dále zdůraznil, že tento požadavek není podložen závěry ornitologického posudku, ani 
žádným jiným odborným podkladem. Jak vyplývá ze správního spisu, záměr v posuzované podobě, která 
je předmětem řízení o výjimce, byl z ornitologického hlediska zcela dostatečně posouzen odbornou 
osobou K. P., který vyjádřil souhlas s navrženou podobou, a nebylo důvodu se od jeho závěrů odchýlit. 
Stejně tak krajský soud neshledal důvod k provedení důkazu výslechem svědka K. P., neboť předmětný 
ornitologický posudek, jenž je součástí správního spisu, považoval krajský soud za jednoznačný. 
 
II. Obsah kasační stížnosti 
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž předně namítal, že žalovaný 
přezkoumatelným způsobem nezdůvodnil, proč nepřevzal do svého rozhodnutí některé podmínky 
stanoviska EIA 2006, čímž porušil § 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),             
v relevantním znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Správní orgán je dle 
stěžovatele vždy povinen odůvodnit, které konkrétní podmínky ze stanoviska EIA nepřevzal a proč, 
přičemž tato povinnost není vázána na procesní aktivitu účastníků řízení. V této souvislosti stěžovatel 
odkazoval zejména na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2010, č. j. 1 As 91/2009 - 83, 
a dále rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2010, č. j. 5 A 48/2010 - 108, a ze dne 13. 11. 
2012, č. j. 8 Ca 90/2009 - 111. Stěžovatel dále podotkl, že ve svém odvolání zmiňoval 31 konkrétních 
podmínek stanoviska EIA 2006, které dle jeho názoru měly být do rozhodnutí o výjimce zahrnuty, jimiž se 
však žalovaný zabýval pouze obecně, a nedostatečné bylo vypořádání této námitky i ze strany krajského 
soudu. Stěžovatel dále namítal, že rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny mělo v dané věci předcházet udělení 
výjimky dle § 43 téhož zákona k zásahu do přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec, neboť důvody 
rozhodnutí o této výjimce mohou významně ovlivnit rozhodování správního orgánu I. stupně a žalovaného. 
Povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny proto považuje stěžovatel za předčasné         
a nezákonné, obzvláště za situace, kdy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyslovila ve svém 
stanovisku ze dne 16. 3. 2009, č. j. 01778/SOPK/2009, zásadní nesouhlas s povolením výjimky dle § 43 
citovaného zákona, neboť chybí přesvědčivé doložení, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, např. trasovat 
silnici R55 mimo ptačí oblast a přírodní památku (podle studie Ing. K. z roku 2007), a na nevhodné vedení 
trasy v blízkosti přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec rovněž poukazovala odborná studie T. K.           
s názvem „Entomologický průzkum s důrazem na řád motýli (Lepidoptera) k záměru: Výstavba rychlostní 
komunikace R55 v prostoru Bzenec – Uherské Hradiště“. Stěžovatel má dále za to, že v řízení o výjimce 
dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nebyla prokázána převaha veřejného zájmu na realizaci 
předloženého technického řešení silnice R55 v úseku 5510 nad zájmem ochrany 25 zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů a u těch z nich, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských 
společenství, nebyla prokázána ani neexistence jiného uspokojivého řešení, které by škodlivý zásah 
zmírnilo či vyloučilo. 
Dle stěžovatele je přitom prokazatelné, že varianta silnice R55 podle studie Ing. K. je nejen technicky, 
stavebně, finančně, ekologicky a dopravně reálná, ale svým trasováním po okraji ptačí oblasti v délce 2,2 
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km žádným významným způsobem nezasahuje do biotopů ptačích druhů, k jejichž ochraně byla ptačí 
oblast vyhlášena (včetně lelka lesního a skřivana lesního, jichž se týká rovněž předmětné řízení o výjimce). 
Pro tuto variantu by rovněž nebyla nezbytná výjimka podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Stěžovatel dále zdůraznil, že ve stanovisku EIA 2006 ani ve stanovisku žalovaného k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí ze dne 31. 8. 2010, č. j. 76208/ENV/10, které bylo vydáno               
k navazující stavbě 5511 (dále jen stanovisko „EIA 2010“), nebyla posuzována varianta rychlostní silnice 
vedoucí mimo ptačí oblast, a dodal, že nelze vycházet ani z posouzení koridoru silnice R55 v procesu 
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) pro Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
neboť ty byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 - 526, 
publ. pod č. 2698/2012 Sb. NSS, právě pro zásadní nedostatky ve vyhodnocení SEA. Podklady rozhodnutí 
proto dle stěžovatele neprokazují naplnění podmínek pro povolení výjimky podle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, resp. zejména studie Ing. K., výzva Evropské komise ze dne 23. 10. 2007 či studie T. K. 
vedou naopak k závěru, že tyto podmínky splněny nejsou. Z výzvy Evropské komise ze dne 23. 10. 2007 
přitom dle stěžovatele vyplývá, že v procesu vedoucího k vydání stanoviska EIA 2006 nebyla posuzována 
jiná alternativa trasy silnice R55 než ta, která vede přes ptačí oblast Bzenecká doubrava – Strážnické 
Pomoraví (resp. v úseku R5511 též přes evropsky významnou lokalitu Váté písky), přičemž ČR schválením 
této trasy porušila právo EU, neboť dotčené veřejnosti nezajistila možnost přímého soudního přezkumu 
stanoviska EIA 2006. Výzvu Evropské komise ze dne 23. 10. 2007 stěžovatel přiložil, stejně jako 
zmiňované stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 16. 3. 2009, č. j. 01778/SOPK/2009, 
ke kasační stížnosti a navrhl provedení důkazu těmito listinami. 
K podmínce č. 17 správního rozhodnutí prvního stupně stěžovatel ve svém odvolání ze dne 24. 9. 2012 
uvedl, že správní orgán I. stupně měl požadovat prodloužení tubusu o cca 200 metrů do 30,3 km směrem 
k nivě potoka Syrovínka ke zvýšení ochrany dotčeného biotopu. Tento návrh ovšem dle stěžovatele nebyl 
ze strany správních orgánů věcně vypořádán a byl odmítnut pouze na základě toho, že jej účastník řízení 
nedoložil odbornou studií. Správní orgány a případně i krajský soud si přitom k tomuto návrhu mohly 
vyžádat potřebná odborná stanoviska. Stěžovatel měl tedy za to, že žalovaný postupoval v rozporu 
s účelem správního řízení a požadavky § 2 odst. 4, § 3, § 4 odst. 4, § 50 odst. 3 a § 68 odst. 3 správního 
řádu ve spojení s § 70 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Z uvedených důvodů tedy stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil       
a spolu s ním i žalobou napadená rozhodnutí správních orgánů. 
 
III. Vyjádření žalovaného a replika stěžovatele 
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že jak žaloba, tak kasační stížnost byly podány opožděně, a to                 
s ohledem na § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, v relevantním znění (dále jen „zákon č. 416/2009 Sb.“), dle něhož se podle názoru 
žalovaného lhůty k jejich podání zkracují na polovinu. 
K obsahu kasační stížnosti žalovaný dále uvedl, že stěžovatel opětovně vznáší námitky, které již byly 
žalovaným i krajským soudem vypořádány. Žalovaný zejména označil za neaktuální poukaz stěžovatele 
na výzvu Evropské komise ze dne 23. 10. 2007, neboť řízení s Českou republikou pro údajné porušení 
tehdejší Smlouvy o založení ES č. 2007/2219 bylo dne 24. 11. 2010 zastaveno, a dále podotkl, že 
vydáním nového souhlasného stanoviska EIA 2010 ke stavbě úseku 5511 byla reálnost nového řešení 
průchodu koridoru R55 ptačí oblastí potvrzena.  
K námitce nedostatečného zdůvodnění, proč nebyly některé podmínky ze stanoviska EIA 2006 převzaty 
do rozhodnutí o výjimce, žalovaný uvedl, že mimo zcela evidentně nepřípadné podmínky jsou všechny 
podmínky obsažené v předmětném stanovisku v rozhodnutí o výjimce zahrnuty. Nedostatek odůvodnění, 
proč nebyly převzaty podmínky, které nejsou pro dané řízení relevantní, přitom dle žalovaného nemůže 
mít vliv na zákonnost rozhodnutí. 
Za nedůvodnou žalovaný považuje rovněž námitku, dle níž měl žalovaný přerušit odvolací řízení v rámci 
řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyčkat rozhodnutí o výjimce dle § 43 téhož 
zákona. Žalovaný podotkl, že takovou pravomocí v odvolacím řízení nedisponuje, přičemž zdůraznil, že jde 
o dvě nezávislá správní řízení zahajovaná na základě různých žádostí a vedená paralelně různými 
správními orgány. Žalovaný dále označil za nepravdivé tvrzení stěžovatele, že vedení koridoru rychlostní 
silnice přes ptačí oblast a přírodní památku je velmi sporné a může dojít k zásadní změně trasy. Žalovaný 
má za to, že nejméně od 31. 8. 2010, kdy bylo vydáno nové souhlasné stanovisko EIA 2010 ke stavbě 
5511, v němž byl vyloučen negativní vliv na dotčenou ptačí oblast, je třeba považovat fázi hledání trasy za 
uzavřenou. Tato trasa byla nadále součástí návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, jehož 
projednávání v době vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti probíhalo. Vzhledem k tomu, že negativní 
vliv byl vyloučen, jsou bezpředmětné úvahy o variantách koncepce či záměru (viz § 45i odst. 2 zákona        
o ochraně přírody a krajiny). 
Žalovaný má za to, že převaha veřejného zájmu na vybudování komunikace byla obsahem spisu doložena. 
Vzhledem k tomu, že negativní vliv byl u stavby 5511 vyloučen, tj. v úseku procházejícím přes nejvíce 
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chráněné území, nelze jej racionálně očekávat u navazujícího úseku 5510. Námitky vztahující se k úseku 
vedoucímu přes přírodní památku Vojenské cvičiště Bzenec považuje žalovaný za neaktuální, neboť došlo 
k úpravě trasy, kdy oproti původním zhruba 15 % výměry předmětné přírodní památky se jí nynější záměr 
dotýká jen v rozsahu 0,132 % její výměry. 
Závěrem žalovaný poukázal na nesprávnou interpretaci žalobou napadeného rozhodnutí ze strany 
stěžovatele, neboť návrh na prodloužení tubusu o 200 m byl odmítnut proto, že nebyl podložen závěry 
ornitologického posudku K. P., jenž žalovaný považoval za dostatečný podklad pro rozhodnutí. Není tedy 
pravda, že byl tento návrh odmítnut na základě tvrzení, že ho stěžovatel nepodložil žádnou odbornou 
studií. 
Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost, 
popř. ji jako nedůvodnou zamítl.  
Stěžovatel ve své replice k vyjádření žalovaného uvedl, že tvrzení žalovaného o použití zákona                     
č. 416/2009 Sb. je účelové a zavádějící. Stěžovatel následně shrnul dosavadní průběh řízení a zdůraznil, 
že správní orgány účastníkům řízení neoznámily, že by předmětné řízení mělo probíhat dle uvedeného 
zákona. Tento názor je přitom dle stěžovatele jak v rozporu s účelem tohoto zákona, tak ustálenou 
judikaturou Nejvyššího správního soudu (viz rozsudky zdejšího soudu ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 
13/2015 - 295, ze dne 30. 6. 2015, č. j. 7 As 81/2015 - 45, a ze dne 27. 8. 2015, č. j. 7 As 82/2015 - 
31). 
Stěžovatel dále poznamenal, že ačkoliv bylo řízení u Evropské komise zastaveno, odborné a věcné 
nedostatky, které Evropská komise ve své výzvě shledala, nebyly nijak zpochybněny. 
Poukaz žalovaného na existenci souhlasného stanoviska EIA 2010 pro úsek 5511 stěžovatel označil za 
irelevantní, neboť nyní posuzovaná věc se týká úseku 5510. 
Stěžovatel rovněž odmítl argumentaci žalovaného, že studie T. K. z roku 2008 již není z důvodu změny 
trasy aktuální, neboť část stavby přírodní památkou Vojenské cvičiště Bzenec nadále prochází, takže na 
toto zvláště chráněné území budou působit významné negativní vlivy. 
Tomu nasvědčuje též skutečnost, že pro dané území nebyla dosud udělena pravomocná výjimka dle § 43 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Závěrem stěžovatel zopakoval, že žalovaný měl seznámit ornitologa K. P. s jeho návrhem na prodloužení 
tubusu a požádat jej o odborné stanovisko, neboť v opačném případě by předkládání jakýchkoli návrhů ze 
strany účastníků bylo zbytečné, jelikož by správní orgán mohl pouze odkázat na několik let staré 
podklady. 
 
IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že kasační 
stížnost byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného rozsudku (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), je 
podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatel byl účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel     
(§ 102 s. ř. s.), a je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). 
Zdejší soud se přesto dále zabýval otázkou včasnosti kasační stížnosti, potažmo žaloby, a to s ohledem na 
argumentaci žalovaného, dle níž by se v posuzované věci měly uplatnit zkrácené lhůty k jejich podání, 
které žalovaný dovozuje z § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., jenž má po novele provedené zákonem     
č. 209/2011 Sb. následující znění: „Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení 
správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 se 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.“ 
V prvé řadě je tedy třeba vyjádřit pochybnost o tom, zda se na základě citovaného ustanovení skutečně 
zkracuje rovněž lhůta pro podání kasační stížnosti na polovinu, neboť při jeho doslovném výkladu by bylo 
možné, vzhledem k formulaci „ustanovení předchozí věty“, na řízení o kasační stížnosti obdobně uplatnit 
pouze větu druhou, a nikoliv větu první daného ustanovení. I kdyby ovšem soud považoval citovanou 
formulaci pouze za legislativní neobratnost, která nic nemění na úmyslu zákonodárce zkrátit na polovinu 
rovněž lhůtu pro podání kasační stížnosti, musí odkázat na svou předchozí judikaturu k této otázce, např. 
na rozsudek ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 13/2015 - 295, v němž dovodil, že s ohledem na širokou a tedy 
značně vágní formulaci § 1 zákona č. 416/2009 Sb., který určuje rozsah působnosti zákona, je třeba, aby 
bylo účastníkům správními orgány sděleno, že se řízení vede rovněž podle citovaného zákona. Není 
přípustné, aby jeho případná působnost na dané řízení vyšla najevo až v okamžiku soudního přezkumu. 
Pokud nebylo z předchozího řízení zřejmé, že by bylo vedeno podle uvedeného zákona a ani účastníci         
o aplikaci citovaného zákona nebyli informováni, není možné dovozovat aplikaci tohoto zákona v řízení 
soudním a tedy na daný případ použít mj. ustanovení o zkrácení lhůty pro podání žaloby (příp. kasační 
stížnosti) dle § 2 odst. 5 citovaného zákona. Závěry tohoto rozhodnutí dopadají i na posuzovanou věc, 
neboť ani v tomto případě nebylo patrné, že by řízení mělo být vedeno i podle zákona č. 416/2009 Sb., 
není tedy možné dovozovat, že žaloba či kasační stížnost měly být podány ve zkrácené lhůtě, přičemž        
k podání kasační stížnosti došlo rovněž v souladu s poučením krajského soudu, který odkazoval na 
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možnost podání kasační stížnosti v obecné lhůtě dvou týdnů od doručení předmětného rozsudku. Nejvyšší 
správní soud tedy uzavírá, že kasační stížnost i žaloba byly v posuzovaném případě podány včas (srov. též 
např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2015, č. j. 7 As 82/2015 - 31, či ze dne 22. 6. 
2016, č. j. 3 As 212/2015 - 80). 
Nejvyšší správní soud se z uvedených důvodů v dané věci necítil vázán ani 90 denní lhůtou pro své 
rozhodnutí, která je vymezena rovněž zmiňovaným ustanovením zákona č. 416/2009 Sb. Nejvyšší správní 
soud dále přistoupil k posouzení kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů, přičemž 
zkoumal, 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 není důvodná. 
Stěžovatel předně namítal nedostatečné zdůvodnění, proč některé z podmínek stanoviska EIA 2006 
nebyly převzaty do rozhodnutí o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Ve vztahu k této námitce je třeba v prvé řadě podotknout, že stěžovatel ve svém odvolání ani v následné 
žalobě blíže nerozvedl, které z relevantních podmínek stanoviska EIA 2006 nebyly dle jeho názoru 
převzaty. Stěžovatel pouze ve svém odvolání paušálně zmínil téměř všechny podmínky stanoviska EIA 
2006, aniž by upřesnil, které z uvedených podmínek nebyly dostatečným způsobem zohledněny. Krajský 
soud i přes značnou obecnost uvedené žalobní námitky srovnal obsah stanoviska EIA 2006 a podmínek, 
které správní orgány převzaly do svých rozhodnutí, přičemž dospěl k závěru, že došlo k převzetí všech 
relevantních podmínek uvedených ve stanovisku EIA 2006 do předmětného rozhodnutí o výjimce, přičemž 
zahrnuty nebyly pouze podmínky týkající se archeologie, architektury, odpadového hospodářství apod. 
Nejvyšší správní soud se s tímto posouzením ztotožňuje. Byť jsou jednotlivé podmínky stanoviska EIA 
2006 v rozhodnutích správních orgánů odlišně strukturovány a v některých případech jsou užity jiné 
formulace, nelze a priori dospět k závěru, že by stěžovatelem uváděný výčet podmínek nebyl do 
rozhodnutí správních orgánů zahrnut. Stěžovatel ostatně ani v kasační stížnosti neupřesnil, které 
konkrétní podmínky nebyly dle jeho názoru dostatečně zohledněny, pouze namítal, že bylo povinností 
správního orgánu přezkoumatelným způsobem zdůvodnit, které konkrétní podmínky stanoviska EIA           
a z jakého důvodu do svého rozhodnutí nezahrnul. 
Nejvyšší správní soud ovšem pochybení správních orgánů v tomto smyslu neshledal. Správní orgán             
I. stupně v rozhodnutí o povolení výjimky jednotlivé podmínky podrobně odůvodnil, přičemž zdůraznil, že 
vychází zejména z podmínek stanoviska EIA 2006, a to v rozsahu souvisejícím s ochranou předmětných 
druhů. Současně vyložil, že ostatní podmínky mají obecnější charakter, a přesahují proto v mnoha 
aspektech rozsah zmírňujících a kompenzačních opatření, jež je možno uložit v řízení o výjimce dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny (viz str. 17 správního rozhodnutí prvního stupně). Nejvyšší správní soud 
se s tímto postupem ztotožňuje. Přestože řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody        
a krajiny bylo možné ve vztahu ke stanovisku EIA považovat za řízení ve smyslu § 10 odst. 4 zákona           
o posuzování vlivů na životní prostředí, je současně třeba podotknout, že jeho výsledkem je toliko jedno     
z řetězce navazujících správních rozhodnutí nezbytných pro realizaci zamýšleného záměru. Uvedené je 
důsledkem především toho, že v rámci posuzování vlivů na životní prostředí se posuzují vlivy nejen na 
živočichy a rostliny (a to nejen na druhy zvláště chráněné), 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 jsou zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 20. 2. 2015, č. j. 5 As 54/2013 - 78). 
Ačkoliv by teoreticky bylo možno vyhovět požadavku stěžovatele a v rozhodnutí o povolení výjimky 
výslovně uvést, které podmínky stanoviska EIA nejsou z hlediska předmětu řízení v dané věci relevantní, 
lze dát za pravdu žalovanému, že toto konstatování by bylo ryze formální povahy. Naopak je zcela logické, 
že správní orgán do svého rozhodnutí nepřevzal podmínky, které s předmětem řízení neměly přímou 
souvislost. V opačném případě by totiž překročil meze své působnosti. 
Tento postup zjevně nebyl ani v rozporu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,         
v rozhodném znění. Účelem zmíněného ustanovení totiž bylo, aby stanovisko EIA, jakožto odborný podklad 
pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, bylo správními orgány            
v těchto navazujících řízeních náležitým způsobem vzato v úvahu. Z logiky věci ovšem plyne, že k tomuto 
zohlednění může dojít pouze v rozsahu odpovídajícímu předmětu příslušného navazujícího správního 
řízení (v tomto smyslu viz i stěžovatelem zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 
2010, č. j. 1 As 91/2009 - 83). 
Jako nedůvodnou Nejvyšší správní soud posoudil rovněž námitku stěžovatele, dle níž mělo rozhodnutí        
o povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny v daném případě předcházet udělení 
výjimky dle § 43 téhož zákona k zásahu do přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec. 
Nejvyšší správní soud se v této souvislosti plně ztotožňuje se závěry jak krajského soudu, tak žalovaného, 
dle nichž jsou předmětná řízení o udělení výjimek dle § 43 a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny na 
sobě vzájemně nezávislá. Obě řízení jsou zahajována na žádost, přičemž v prvním stupni o nich mohou 
rozhodovat odlišné správní orgány, a stejně tak se liší i předmět jejich řízení. 
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O vzájemné nezávislosti obou řízení svědčí i systematika zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť řízení      
o výjimce dle § 43 tohoto zákona je zařazeno do části třetí nazvané Zvláště chráněná území, zatímco 
řízení o výjimce dle § 56 téhož zákona je obsaženo v části páté nazvané Památné stromy, zvláště 
chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů. Z dikce jednotlivých ustanovení dále vyplývá, že část třetí 
zákona o ochraně přírody a krajiny vymezuje plošnou ochranu zvláště chráněných území a sama o sobě 
naopak neupravuje podmínky ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kterým je věnována 
část pátá citovaného zákona. Vedení řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny vedle 
řízení o udělení výjimky podle § 43 téhož zákona proto není vyloučeno ani tehdy, je-li v rámci druhého 
jmenovaného řízení hodnocen dopad činnosti nebo zásahu na konkrétní zvláště chráněné druhy rostlin      
a živočichů (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2015, č. j. 2 As 49/2013 - 109). 
Při posuzování, zda je možné udělit výjimku ve vztahu ke konkrétnímu zvláště chráněnému druhu rostliny 
či živočicha dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny tedy není správní orgán povinen přerušit řízení a 
vyčkat, zda bude udělena výjimka dle § 43 téhož zákona vážící se ke konkrétní přírodní památce (či 
jinému zvláště chráněnému území). Ačkoliv lze souhlasit se stěžovatelem, že může nastat situace, kdy        
v důsledku neudělení výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích bude nyní posuzovaná výjimka ze 
zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů pro další realizaci záměru bezpředmětná, neboť 
obě výjimky v daném případě představují nezbytná rozhodnutí pro řízení o umístění stavby, nelze z dané 
skutečnosti dovozovat závěr, že tato řízení není možné vést paralelně. Neexistence pravomocného 
rozhodnutí o výjimce dle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny tedy sama o sobě nepředstavuje 
překážku vydání rozhodnutí o výjimce dle § 56 téhož zákona a dané rozhodnutí tak nelze z tohoto důvodu 
považovat za nezákonné. 
V další skupině námitek stěžovatel namítal, že v řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody            
a krajiny nebylo doloženo splnění kumulativních podmínek pro udělení výjimky u těch zvláště chráněných 
druhů živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie, neboť nebyla prokázána 
neexistence jiného uspokojivého řešení, ani převaha veřejného zájmu na realizaci předmětné stavby. 
Podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, možno výjimku povolit za 
kumulativního splnění 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. 
Pokud jde o stěžovatelem tvrzené pochybení spočívající v tom, že nebyla doložena existence jiného 
uspokojivého řešení ve formě varianty trasy vedoucí mimo území dotčené přírodní památky a ptačí 
oblasti, je třeba poukázat na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, z níž v napadeném 
rozsudku vycházel rovněž krajský soud. Z citované judikatury předně vyplývá, 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 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 (viz zejména rozsudky 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 - 323, ze dne 1. 8. 2012, č. j. 1 As 
47/2012 - 38, a ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 - 38). V rozsudku ze dne 20. 2. 2015, č. j. 5 As 
54/2013 - 78, Nejvyšší správní soud v této souvislosti dále shrnul, že „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.“ 
Citované závěry jsou plně použitelné i v nyní posuzované věci a Nejvyšší správní soud neshledal žádný 
důvod, proč by se od nich měl jakkoli odchýlit. Po správním orgánu tedy není možno požadovat, aby se 
nad rámec podané žádosti o povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro určitý úsek 
rychlostní silnice u jednotlivých zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany podle práva 
Evropské unie, zabýval alternativními variantami dotýkajícími se vedení celé stavby této silnice. 
Komplexní posouzení vlivů stavby a zajištění ochrany mj. přírody a krajiny se děje prostřednictvím 
stanoviska EIA, které se zabývá vlivem navrhované varianty stavby jako celku na životní prostředí              
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a stanoví podmínky, které je následně nutno přenést do navazujících rozhodnutí v těch částech, které jsou 
pro tato rozhodnutí relevantní (srov. již zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 
2010, č. j. 1 As 91/2009 - 83). Stanovisko EIA je pak zásadním podkladem pro územní řízení, v němž se 
též rozhoduje o umístění stavby. Komplexní ochranu životního prostředí tedy musí zajišťovat především 
územní rozhodnutí. Pokud má stěžovatel za to, že ve vztahu k danému záměru nebyla komplexní ochrana 
veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny zohledněna v dostatečné míře, může tyto námitky vznést      
v územním řízení, případně v navazujícím řízení o správní žalobě proti územnímu rozhodnutí, v jehož rámci 
může správní soud posuzovat i zákonnost stanoviska EIA a tedy zákonnost posouzení požadavků na 
ochranu životního prostředí k danému záměru jako celku (srov. výše zmíněný rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 1. 8. 2012, č. j. 1 As 47/2012 - 38). 
Je pravdou, že stěžovatel dále poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, č. j. 
6 As 73/2015 - 40, publ. pod č. 3343/2016 Sb. NSS, podle něhož z požadavku na prověření existence 
jiného uspokojivého řešení v případech zamýšleného zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů, které 
jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie, skutečně vyplývá, že ačkoliv orgán ochrany přírody 
posuzuje pouze variantu záměru předloženou žadatelem, je zároveň nezbytné, aby posoudil, zda 
neexistuje jiné uspokojivé řešení. 
Uvedený závěr je ovšem třeba vykládat v mezích zákonné pravomoci a působnosti rozhodujícího správního 
orgánu, neboť pouze v tomto rámci může předmětný správní orgán existenci jiného uspokojivého řešení 
reálně posuzovat. Jak rovněž ve zmíněném rozsudku uvedl šestý senát Nejvyššího správního soudu, 
nezbytnou podmínkou toho, aby mohla být v řízení dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny zvažována 
nová varianta, je její reálnost a uskutečnitelnost a zároveň musí být věrohodně doloženo, že daná varianta 
může představovat menší zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (viz 
bod 42 citovaného rozsudku). 
Nejsou-li dané podmínky splněny, nemůže správní orgán v řízení o udělení výjimky „svévolně“ posuzovat 
reálnost jiných potenciálních variant, k jejichž posouzení jsou určena jiná řízení a jež spadají do 
působnosti jiných orgánů. V tomto smyslu je v dané věci třeba přezkoumat i postup správních orgánů při 
zvažování existence jiného uspokojivého řešení ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Správní orgány v napadených rozhodnutích daly jasně najevo, proč nemohou v řízení o udělení výjimky dle 
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny zvažovat další varianty dopravního řešení v jiných trasách              
a komplexně posoudit jejich reálnost, a poukázaly na to, že charakter takového komplexního posouzení 
nemají ani stěžovatelem označované studie, jež se zabývají pouze dílčí problematikou, a žádná z nich 
neposuzuje navrženou tunelovou variantu, která byla z hlediska střetu navazující stavby 5511 se zájmy 
ochrany přírody shledána jako nejvhodnější. Správní orgán prvního stupně podotkl, že posuzovaná 
varianta rovněž získala plnou podporu i u skupiny odborníků ustavené usnesením vlády č. 1064 ze dne 
19. 9. 2007, jejichž úkolem bylo vyhodnotit variantní řešení výstavby rychlostní silnice R55 v úseku 
Otrokovice – Rohatec. Nalezením technického řešení daného úseku rychlostní silnice, které bylo následně 
pro stavbu 5511 kladně posouzeno stanoviskem EIA 2010, považovaly správní orgány fázi koncepčního 
hledání trasy za uzavřenou, a to rovněž ve vztahu k nyní posuzovanému úseku 5510, kde je nadále 
preferováno vedení rychlostní silnice v nezbytném rozsahu v betonovém tubusu. 
Stěžovatelem navrhovaná „levobřežní“ varianta dle studie Ing. K. nemohla být dle správních orgánů 
považována za reálnou alternativu rovněž proto, že nenavazuje na ostatní úseky 5509 a 5511                     
a neshoduje se ani se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. 
Nejvyšší správní soud má tedy za to, že správní orgány nepochybily, pokud v řízení o výjimce dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny neposoudily stěžovatelem navrhovanou variantu jako reálnou. Po 
orgánu ochrany přírody rozhodujícím o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nemůže být 
požadováno, aby fakticky zpracovával alternativní stanoviska k již existujícímu stanovisku EIA za účelem 
vyloučení existence jiné vhodné varianty a aby rovněž objektivním způsobem zohlednil existenci 
kumulativních a synergických vlivů přesahujících území příslušného kraje za situace, kdy se posuzovaný 
úsek nachází v blízkosti hranice Jihomoravského a Zlínského kraje. Takový požadavek zjevně neodpovídá 
povaze a smyslu řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou 
předmětem ochrany podle práva Evropské unie. V tomto řízení požadavek neexistence jiného 
uspokojivého řešení po ukončení fáze koncepčního hledání trasy směřuje především ke zvažování 
konkrétních opatření k minimalizaci dotčení zvláště chráněných druhů (srov. výše zmíněný rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 - 38). 
V opačném případě by správní orgán překročil meze své působnosti, pokud by posuzoval možnosti udělení 
výjimky zcela bez ohledu na obsah žádosti a závěry předchozích fází. Kritériem pro posouzení reálnosti 
konkrétní varianty nejsou toliko hlediska ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nýbrž musí 
být zvažovány i jiné okolnosti a jejich vzájemné vlivy, k jejichž posouzení není správní orgán v řízení             
o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny oprávněn. Nemá-li tedy správní orgán doloženo, že 
pro daný úsek prokazatelně existuje jiná reálná varianta trasy, není v rámci posuzování „existence jiného 
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uspokojivého řešení“ povinen ani oprávněn komplexně posoudit reálnost alternativních dopravních tras, 
které nebyly v předchozích fázích posouzeny, či naopak již byly odmítnuty. 
Předmětná kasační námitka tedy není důvodná a vzhledem k uvedeným závěrům Nejvyšší správní soud 
neprováděl dokazování výzvou Evropské komise ze dne 23. 10. 2007 ani stanoviskem Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR ze dne 16. 3. 2009, č. j. 01778/SOPK/2009, a k obsahu těchto listin tudíž ani 
nepřihlížel, neboť i pokud by Nejvyšší správní soud pominul, že tyto důkazy stěžovatel navrhl a s nimi 
spojená skutková tvrzení uplatnil v rozporu s § 109 odst. 5 s. ř. s. až v řízení o kasační stížnosti, musel by      
i přesto konstatovat, že tyto dokumenty nemají pro nyní posuzovanou věc přímou relevanci. 
Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou stěžovatele, dle níž nebyla doložena převaha jiného 
veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. Správní orgány ve zmíněných rozhodnutích převahu 
veřejného zájmu zdůvodňovaly zejména tím, že uvedený koridor je v souladu s usnesením vlády č. 929 ze 
dne 20. 7. 2009 stanovícím Politiku územního rozvoje ČR, platnou Dopravní politikou ČR, je rovněž 
obsažen v územně plánovací dokumentaci dotčených měst a obcí a navazuje na řešení schválené 
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ze dne 10. 9. 2008. 
Dle správních orgánů uvedený záměr taktéž odpovídá potřebám hospodářského rozvoje a podporuje 
soudržnost společenství obyvatel v přilehlé oblasti, což dokládá dlouhodobá jednoznačná podpora 
dotčených obcí. Správní orgán I. stupně dále konstatoval, že intenzita současné dopravy na silnici I/55 
významně snižuje bezpečnost provozu v obcích, jimiž silnice prochází, a je příčinou zhoršení kvality ovzduší 
a zvýšené hlučnosti. V této souvislosti orgán ochrany přírody poukázal na žádost Krajské hygienické 
stanice Jihomoravského kraje ze dne 11. 6. 2008 upozorňující na nadlimitní hlukovou zátěž obyvatelstva. 
Uvedený záměr byl proto posuzován z hlediska důvodů uvedených v § 56 odst. 2 písm. c) zákona                
o ochraně přírody a krajiny, jenž umožňuje udělit výjimku v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné 
bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního       
a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. 
Správní orgány dále posuzovaly míru zásahu do základních ochranných podmínek ohrožených druhů při 
zohlednění zmírňujících a kompenzačních opatření, přičemž dospěly k závěru, že škodlivý vliv na 
jednotlivé druhy byl snížen na úroveň, která je z pohledu ochrany přírody ve srovnání s významem 
posuzované stavby přijatelná a místní populace zvláště chráněných druhů nebude poškozena do té míry, 
která by znamenala zhoršení jejich stavu z hlediska ochrany. Uvedené závěry byly následně aprobovány 
rovněž krajským soudem. 
Ani Nejvyšší správní soud neshledal, že by správní orgány v tomto smyslu pochybily. Ve vztahu k rozsahu 
soudního přezkumu je třeba poukázat na to, že orgán ochrany přírody rozhodující o výjimce má podle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny poměrně značný prostor pro svoji úvahu, neboť předmětné ustanovení 
obsahuje kombinaci neurčitého právního pojmu a správního uvážení (srov. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 23. 8. 2012, č. j. 9 As 30/2012 - 88). Nejvyšší správní soud má přitom za to, že závěr 
správních orgánů o převaze veřejného zájmu je plně přezkoumatelný a v tomto smyslu ani neshledal, že 
by správní orgány překročily meze správního uvážení. 
Pokud jde o argumentaci stěžovatele, dle níž v dané věci nebylo možné učinit závěr o převaze jiného 
veřejného zájmu z důvodu zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, Nejvyšší správní soud 
podotýká, že správní orgány z uvedených zásad v rámci svých úvah o převaze veřejného zájmu 
nevycházely. Jejich zrušení tedy na relevanci učiněných závěrů nemá přímý vliv, přičemž existence zásad 
územního rozvoje nepředstavuje ani zákonnou podmínku pro vydání rozhodnutí o udělení výjimky dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Uvedené závěry nejsou rovněž nikterak zpochybněny ani zmíněným 
rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 - 526, neboť důvody zrušení 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se netýkaly koridoru R55 v trase „Olomouc – Přerov – 
Hulín – Břeclav“. 
Z citovaného rozsudku proto nelze dovozovat neexistenci převahy veřejného zájmu na realizaci předmětné 
stavby. Stejně tak nelze souhlasit ani s přesvědčením stěžovatele, že do schválení nových zásad územního 
rozvoje nebylo možné z dané varianty trasy nadále vycházet. 
Jak podotýkaly správní orgány, uvedená varianta v daném území odpovídala platným územním plánům      
a navazovala na řešení schválené Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje a byla proto v této podobě 
dále projednávána. Nad rámec uvedených závěrů lze ostatně jen pro úplnost poznamenat, že tato varianta 
byla rovněž opětovně přijata Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje schválenými 
zastupitelstvem kraje dne 5. 10. 2016, které nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. 
Ani uvedená kasační námitka tedy není důvodná. 
Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou stěžovatele, dle níž správní orgány a následně i krajský 
soud pochybily tím, že nedostatečně vypořádaly návrh stěžovatele na prodloužení tubusu rychlostní silnice 
o cca 200 metrů. I zde ovšem Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že uvedená námitka již byla 
dostatečným způsobem vypořádána. Žalovaný v napadeném rozhodnutí v této souvislosti poukázal na to, 
že potřeba takového řešení není podložena závěry ornitologického posudku ani žádnou jinou studií. 
Správní orgány přitom považovaly za dostatečný podklad ornitologický posudek K. P. z roku 2008, jenž 
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obsahoval návrh kompenzačních opatření a dílčí úpravu trasy rychlostní silnice omezující dotčenou plochu 
přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec, kterou investor akceptoval. Stejně tak bylo na základě 
doplňujícího vyjádření K. P. ze dne 22. 6. 2008 přijato technické řešení tubusu využívající krytinu 
nepropouštějící světlo. Vzhledem k obsahu posudku ovšem správní orgány neshledaly důvod                       
k prodloužení tubusu dle návrhu stěžovatele ani k doplnění dokazování, přičemž důvody k doplnění 
dokazování v tomto směru neshledal ani krajský soud. Nejvyšší správní soud se s tímto postupem 
ztotožňuje a neshledává v něm vadu, jež by mohla mít vliv na zákonnost napadených rozhodnutí. 
 
V. Závěr  
Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto 
ji v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl. 
(…) 

  
  

302 
 
I. Koncentrace řízení 
II. Právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
III. Prokázání výskytu zvláště chráněných živočichů 
IV. Biologické hodnocení 
 
k ustanovení § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 50, § 56, § 45i, § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
v rozhodné době 
k ustanovení § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 
 
I. Nejvyšší správní soud uvedl, že § 36 odst. 1 správního řádu pokládá za nepravou či neúplnou 
koncentraci oproti koncentraci plné, která nastává, pokud zákon zároveň stanoví, že k později 
vzneseným návrhům správní orgán nepřihlíží.  
 
II. Proto nemohlo být marné uplynutí lhůty stanovené podle § 36 odst. 1 správního řádu 
důvodem k tomu, aby se stěžovatel vyjádřením žalobce vůbec nezabýval. Nepravá koncentrace 
řízení tedy principielně sleduje naplnění zásady rychlosti a hospodárnosti řízení tak, aby v dané 
věci mohlo být rozhodnuto. 
 
III. Ze správního spisu vyplývá, že žalovaný účastníkům (opakovaného odvolacího) správního 
řízení stanovil lhůtu 20 dní k navrhování důkazů a jiných návrhů. Podklady, které účastníci řízení 
předložili žalovanému ve stanovené lhůtě, žalovaný zařadil do spisu a následně účastníky řízení 
vyzval k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. K tomu jim usnesením stanovil lhůtu 5 dnů.          
K listinám, které byly účastníky řízení předloženy po stanovené lhůtě (avšak před vydáním 
rozhodnutí žalovaného), se žalovaný vyjádřil v napadeném rozhodnutí. 
 
IV. Nelze tak souhlasit se stěžovatelem, že v předmětné věci byly uplatněny důsledky pravé 
koncentrace řízení. Pravá koncentrace řízení spočívá (na rozdíl od nepravé koncentrace řízení)     
v úplné nemožnosti uplatnit v určité fázi řízení nové důkazy, resp. návrhy. K tomu však v dané 
věci nedošlo. 
 
V. S ohledem na výše uvedené zákonné zakotvení biologického hodnocení (srov. § 67 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny) je dále zřejmé, že toto hodnocení je při postupu podle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny stěžejním podkladem, z nějž správní orgány vychází. To 
samozřejmě nevylučuje, aby byl tento podklad zpochybněn jiným relevantním podkladem. 
Takový podklad však stěžovatel nepředložil.  
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VI. Stěžovatel v řízení nepředložil žádné biologické hodnocení ve smyslu § 67 odst. 1 zákona       
o ochraně přírody a krajiny, které by vypracovala autorizovaná osoba dle § 45i odst. 3 téhož 
zákona. 
 
VII. Listiny předložené stěžovatelem (zpravidla se jedná o vyjádření fyzických osob o výskytu, 
resp. možném výskytu zvláště chráněných živočichů v okolí výstavby) nemají povahu 
kvalifikovaného biologického hodnocení. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 9. 2017, čj. 7 As 83/2017-47, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Dosavadní průběh řízení  
Dne 28. 1. 2008 podala osoba zúčastněná na řízení žádost o udělení výjimky dle § 56 ve spojení s § 50 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. O této žádosti rozhodla Správa 
Chráněné krajinné oblasti Český kras (dále též „správní orgán I. stupně“) dne 13. 10. 2008, sp. zn. 
03055/CK/2008, tak, že výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů 
osobě zúčastněné na řízení udělila. Udělená výjimka se vztahovala k zákazu škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje jedinců, zejména je rušit a poškozovat jimi užívaná sídla při budování obytného 
souboru „Milíčovský háj jih a východ.“ Po podaném odvolání žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 12. 2008 
rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu 
k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Městský soud rozhodnutí žalovaného rozsudkem 
ze dne 10. 10. 2012, č. j. 5 Ca 77/2009 - 126, zrušil. Kasační stížnost žalovaného a osoby zúčastněné na 
řízení byla rozsudkem zdejšího soudu ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 - 161, zamítnuta. 
V opakovaném odvolacím řízení žalovaný rozhodnutím ze dne 13. 9. 2013, č. j. 2194/500/13; 
64731/ENV/13, změnil rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že výjimku ze zákazů uvedených v § 50 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny neudělil, neboť její udělení již nebylo potřeba z důvodu 
podstatné změny podmínek na území určeném k výstavbě. 
 
II. Řízení před městským soudem  
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce opětovně správní žalobu k městskému soudu. Městský soud 
žalobu shora označeným rozsudkem zamítl. Nepřisvědčil námitkám poukazujícím na procesní pochybení 
žalovaného. Podle městského soudu byl procesní postup žalovaného správný, když účastníky odvolacího 
řízení v průběhu odvolacího správního řízení poučil o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí              
a usnesením je vyzval k doložení veškerých nových skutečností či podkladů, které by mohly mít vliv na 
rozhodnutí ve věci. Lhůta stanovená žalovaným přitom byla zcela dostatečná a nikterak nekrátila procesní 
práva žalobce. 
Písemnosti doručené ve stanovené lhůtě žalovaný řádně zařadil jako podklady rozhodnutí a poučil 
účastníky řízení o možnosti seznámit se s nimi. K písemnostem zaslaným po stanovené lhůtě se přitom 
žalovaný taktéž vyjádřil ve svém rozhodnutí. Takový postup je v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu,  
s judikaturou Nejvyššího správního soudu i s odbornou literaturou. Městský soud dále uvedl, že hodnocení 
vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ze dne 16. 6. 2013, vypracované RNDr. V. (dále též 
„biologické hodnocení RNDr. V.“), které předložila osoba zúčastněná na řízení, je jediným podkladem 
vypracovaným podle § 67 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny autorizovanou osobou. Podklady 
předložené žalobcem toto hodnocení relevantně nezpochybňují. Biologické hodnocení RNDr. V. přitom 
bylo vyhotoveno v souladu s právní úpravou, resp. Metodickým návodem Ministerstva životního prostředí 
(dále též „metodika MŽP“). Žalovaný se taktéž vypořádal s případným vlivem stavby na zvláště chráněné 
živočichy v okolí stavby. K procesnímu postupu žalovaného městský soud uvedl, že rozhodnutím ve věci 
samé, tj. rozhodnutím o neudělení výjimky, nemohlo ve svém důsledku nikterak zkrátit práva žalobce ani 
osoby zúčastněné na řízení. Na základě výše uvedeného městský soud žalobu zamítl. 
 
III. Kasační stížnost  
Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost      
z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Rozsudek městského soudu je 
nepřezkoumatelný, neboť městský soud neuvedl, proč biologické hodnocení RNDr. V. považuje za správné 
navzdory namítanému rozporu s metodikou MŽP. Nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu 
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spočívá taktéž v tom, že městský soud námitku ohledně povahy výjimky zúžil jen na vlivy na živočichy na 
pozemcích, kde již stavba proběhla, a kde se již nebude provádět stavební činnost. V dalším stížním bodě 
stěžovatel poukazoval na procesní pochybení žalovaného. Žalovaný nedal stěžovateli možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí, resp. stanovil mu nepřiměřeně krátkou lhůtu k vyjádření. Stěžovatel dále brojil 
proti provedené koncentraci odvolacího řízení (§ 36 odst. 1 správního řádu). Žalovaný se dopustil 
procesního pochybení i v tom, že ve věci rozhodl, aniž by byly plněny podmínky pro vydání meritorního 
rozhodnutí. Městský soud měl proto napadené rozhodnutí zrušit pro podstatné porušení ustanovení            
o řízení dle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., což však neučinil. V dalším stížním bodě namítal, že městský soud 
nedůvodně upřednostnil biologické hodnocení RNDr. V. nad ostatními důkazy. Autorizace biologického 
hodnocení (tj. vypracování biologického hodnocení autorizovanou osobou) nezaručuje jeho správnost.          
I pokud by bylo biologické hodnocení vyšší právní síly než ostatní podklady, musí se s nimi správní orgán 
vypořádat. V posledním stížním bodě stěžovatel namítal, že nebyly řádně posouzeny hydrologické poměry. 
Z výše uvedených důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek městského 
soudu a rozhodnutí správních orgánů zrušil. 
 
IV. Vyjádření žalovaného  
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že jeho postupem nedošlo k porušení § 36 odst. 1 a 3 
správního řádu. Není pravdou, že by stěžovatel neměl dostatek prostoru k předkládání návrhů a důkazů. 
Proti stanovené lhůtě (20 dní) nadto nikterak nebrojil. Pokud bylo v průběhu řízení zjištěno, že se na území 
výstavby zvláště chránění živočichové nevyskytují, bylo na místě rozhodnout o neudělení výjimky, nikoliv 
zastavit řízení. V případě biologického hodnocení RNDr. V. šlo o aktualizaci již provedeného biologického 
hodnocení, která však proběhla v době plné aktivity obojživelníků i plazů. Stěžovatelem předložené listiny 
výskyt zvláště chráněných živočichů na daných pozemcích neprokazovaly. Otázka hydrologických poměrů 
měla být řešena samostatně ve vodoprávním řízení. Provedená opatření (revitalizace vodního příkopu, 
vybudování retenční nádrže) mají nadto nesporný pozitivní vliv na udržení srážkových vod v daném území. 
Navrhl kasační stížnost zamítnout. 
 
V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení  
Osoba zúčastněná na řízení podala ke kasační stížnosti vyjádření, ve kterém uvedla, že doba na 
předkládání návrhů a důkazů poskytnutá stěžovateli nebyla neúměrně krátká, přičemž nedošlo ani            
k nezákonné koncentraci řízení. Případné formální pochybení spočívající v nezastavení řízení pro 
bezpředmětnost je vadou, jež nemá vliv na výsledek řízení. Žalovaný nevycházel při vydání rozhodnutí 
pouze z biologického hodnocení RNDr. V., ale své rozhodnutí opřel o více podkladů, z nichž vyplynulo, že se 
v místě výstavby zvláště chránění živočichové již nevyskytovali. Posouzením hydrologických poměrů se 
žalovaný nemusel zabývat, neboť jsou pro udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny 
nedůvodné. Nadto otázky vodní bilance byly podrobně posuzovány v rámci řízení EIA. Dopad projektu na 
životní prostředí byl vypořádán také v rámci řízení EIA. Na základě uvedeného osoba zúčastněná na řízení 
navrhla, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele zamítl. 
 
VI. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem  
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 a 4 s. ř. s.). 
Kasační stížnost není důvodná. 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkami poukazujícími na nepřezkoumatelnost rozsudku 
městského soudu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Bylo by totiž předčasné zabývat se právním 
posouzením věci samé, bylo-li by současně napadené rozhodnutí městského soudu skutečně 
nepřezkoumatelné. 
Podle § 103 odst. 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. 
Nejvyšší správní soud při posuzování nepřezkoumatelnosti rozsudků krajských soudů (zde městského 
soudu) vychází z ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nálezy ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 
84/94, č. 34/1996 Sb. ÚS, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, č. 85/1997 Sb. ÚS), podle níž 
jedním z principů, které představují součást práva na řádný a spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy), jež vylučuje libovůli při rozhodování, je povinnost soudů své 
rozsudky řádně odůvodnit (ve správním soudnictví podle § 54 odst. 2 s. ř. s.). To potvrzuje i navazující 
judikatura Ústavního soudu, např. nález ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06, č. 64/2007 Sb. ÚS,         
v němž Ústavní soud vyslovil, že „odůvodnění rozhodnutí soudu jednajícího a rozhodujícího ve správním 
soudnictví, z něhož nelze zjistit, jakým způsobem postupoval při posuzování rozhodné skutečnosti, 
nevyhovuje zákonným požadavkům kladeným na obsah odůvodnění a v konečném důsledku takové 
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rozhodnutí zasahuje do základních práv účastníka řízení, který má nárok na to, aby jeho věc byla 
spravedlivě posouzena.“ 
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52 (všechny rozsudky Nejvyššího 
správního soudu dostupné na www.nssoud.cz), vyslovil, že pokud „z odůvodnění napadeného rozsudku 
krajského soudu není zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při naplňování zásady volného hodnocení 
důkazů či utváření závěru o skutkovém stavu, z jakého důvodu nepovažoval za důvodnou právní 
argumentaci stěžovatele v žalobě a proč subsumoval popsaný skutkový stav pod zvolené právní normy, 
pak je třeba pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a tím                         
i nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.“. Nepřezkoumatelností z důvodu 
nesrozumitelnosti se Nejvyšší správní soud zabýval např. v rozsudku ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 
58/2003 - 75, podle něhož „za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost lze obecně považovat takové 
rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl 
nebo jí vyhověl, případně jehož výrok je vnitřně rozporný. Pod tento pojem spadají i případy, kdy nelze 
rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán. 
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je založena na nedostatku důvodů skutkových, nikoliv na 
dílčích nedostatcích odůvodnění soudního rozhodnutí. Musí se přitom jednat o vady skutkových zjištění,      
o něž soud opírá své rozhodovací důvody.“ 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek a dospěl k názoru, že není nepřezkoumatelný.          
Z jeho odůvodnění je zřejmé, z jakého skutkového stavu městský soud vyšel, jak vyhodnotil pro věc 
rozhodné skutkové okolnosti a jak je následně právně posoudil. Ostatně sám stěžovatel s argumentací 
městského soudu zcela konkrétně polemizuje a vyvrací jeho závěry. 
Nejde tedy o situaci, kdy by nebylo z rozsudku seznatelné, jakými úvahami se městský soud řídil. 
Nesouhlas stěžovatele s odůvodněním a závěry napadeného rozsudku nezpůsobuje jeho 
nepřezkoumatelnost (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2013, č. j. 2 As 47/2013 - 
30, ze dne 29. 4. 2010, č. j. 8 As 11/2010 - 163). 
Městský soud se přezkoumatelně vypořádal i s námitkami poukazujícími na rozpor biologického 
hodnocení RNDr. V. s metodikou MŽP (srov. strany 9 a 11 napadeného rozsudku). Stěžovateli nelze 
přisvědčit ani v námitce, že městský soud redukoval jeho námitku pouze na pozemky určené k výstavbě    
a nezabýval se namítaným vlivem stavební činnosti na pozemky, které nejsou a nebyly určeny pro 
výstavbu. Řízení o žalobě je ovládáno zásadou dispoziční. Správní soudy jsou (až na zákonné výjimky – 
např. zásadní vady řízení) oprávněny přezkoumávat správní rozhodnutí pouze z hlediska žalobních 
námitek (k tomu srov. Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2012, č. j. 8 Afs 60/2012 - 
27, ze dne 22. 4. 2014, č. j. 2 Ads 21/2014 - 20, ze dne 27. 10. 2010, č. j. 8 As 22/2009 - 99 atp.),           
a proto kvalita a preciznost formulace žalobních bodů předurčuje obsah rozhodnutí krajského soudu. 
Jak vyplývá ze žaloby, stěžovatel v ní namítal vliv stavební činnosti na zvláště chráněné živočichy v místě 
výstavby; ve vztahu k pozemkům mimo území stavby de facto namítal pouze nepřezkoumatelnost 
rozhodnutí žalovaného. S takto koncipovanými námitkami se městský soud v rozsudku vypořádal. Zabýval 
se jak otázkou vlivu stavební činnosti na zvláště chráněné živočichy v místě výstavby, tak i tvrzenou 
nepřezkoumatelností. Ačkoliv si jistě lze představit ještě podrobnější vypořádání uplatněných námitek, 
nezpůsobuje způsob zvolený městským soudem nutnost zrušení jeho rozsudku. Postup městského soudu 
odpovídá konstantní judikatuře, podle níž není povinností správního soudu reagovat na každý dílčí 
argument uplatněný v podání a ten obsáhle vyvrátit; úkolem soudu je uchopit obsah a smysl argumentace 
a vypořádat se s ní (podpůrně srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 201/04, I. ÚS 729/2000, I. ÚS 
116/05, IV. ÚS 787/06, ÚS 989/08, III. ÚS 961/09, IV. ÚS 919/14). Např. v nálezu ze dne 12. 2. 2009 
vydaném pod sp. zn. III. ÚS 989/08 Ústavní soud uvedl, že „Není porušením práva na spravedlivý proces, 
jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených 
námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně 
vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.“ (srov. také rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 9 As 221/2014 - 43). 
Nejvyšší správní soud nepřisvědčil stěžovateli ani v námitkách poukazujících na porušení jeho procesních 
práv. 
Stěžovatel předně namítal, že ve správním řízení došlo k nepřípustné koncentraci řízení. 
Dle § 36 odst. 1 správního řádu „nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy          
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, 
dokdy mohou účastníci činit své návrhy.“ 
Dle uvedeného ustanovení tedy mohou účastníci řízení navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí. Tato doba však může být i zkrácena. Druhá část citovaného ustanovení 
totiž správnímu orgánu poskytuje možnost stanovit dobu, po kterou účastníci řízení mohou činit své 
návrhy. Uvedená možnost cílí zejména na řízení, v nichž by neustálým činěním návrhů mohlo být řízení 
nepřiměřeně zdlouhavé, případně by bylo bráněno ve vydání rozhodnutí v zákonné lhůtě. K tomu lze 
poukázat i na odbornou literaturu, podle níž: „Toto ustanovení dává správnímu orgánu možnost určité 
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omezené koncentrace správního řízení, a to v zájmu průběhu tohoto řízení (pochopitelně ne na úkor 
procesních práv účastníků řízení), jde však o to, aby řízení proběhlo a rozhodnutí bylo vydáno ve stanovené 
lhůtě ve smyslu § 6 odst. 1 a § 71, i když někteří účastníci mohou mít zájem na tom, aby rozhodnutí bylo 
vydáno v době co nejdelší, popř. aby nebylo vydáno vůbec. Vydáním rozhodnutí se podle § 71 odst. 2 
správního řádu rozumí především předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k jeho doručení 
podle § 19, popřípadě jiný úkon k doručení, provádí-li jej správní orgán sám. Vzhledem k tomu je                 
z hlediska průběhu řízení a vydání rozhodnutí (na prvním i druhém stupni) fakticky téměř nemožné, aby 
účastníci navrhovali důkazy a uplatňovali návrhy až do vydání rozhodnutí, protože v takovém případě by 
rozhodnutí zřejmě nikdy vydáno být nemohlo, neboť správní orgán by neměl reálnou možnost provést 
zhodnocení důkazů a dalších podkladů pro rozhodnutí a vypracovat písemné vyhotovení daného 
rozhodnutí se všemi náležitostmi (zejm. § 68 a § 69). Zejména z toho důvodu obsahuje zákon možnost, 
aby správní orgán usnesením prohlásil, dokdy mohou účastníci řízení činit své návrhy.“ (srov. Vedral J. 
Správní řád – Komentář, BOVA POLYGON, Praha 2006; 2012, str. 398). 
Stejně tak lze poukázat na judikaturu správních soudů. Zdejší soud např. v rozsudku ze dne 23. 3. 2011, 
č. j. 8 As 40/2010 - 59, uvedl, že „Ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu představuje případ neúplné 
koncentrace, nikoli zakotvení koncentrační zásady v pravém slova smyslu. Tento právní názor vyplývá též     
z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009, čj. 4 Ads 114/2009 - 49, kde Nejvyšší správní 
soud uvedl, že § 36 odst. 1 správního řádu pokládá za nepravou či neúplnou koncentraci oproti 
koncentraci plné, která nastává, pokud zákon zároveň stanoví, že k později vzneseným návrhům správní 
orgán nepřihlíží. Proto nemohlo být marné uplynutí lhůty stanovené podle § 36 odst. 1 správního řádu 
důvodem k tomu, aby se stěžovatel vyjádřením žalobce vůbec nezabýval.“ (obdobně srov. rozsudek 
zdejšího soudu ze dne 28. 8. 2009, č. j. 4 Ads 114/2009 - 49). Nepravá koncentrace řízení tedy 
principielně sleduje naplnění zásady rychlosti a hospodárnosti řízení tak, aby v dané věci mohlo být 
rozhodnuto. 
Ze správního spisu vyplývá, že žalovaný účastníkům (opakovaného odvolacího) správního řízení stanovil 
lhůtu 20 dní k navrhování důkazů a jiných návrhů (srov. Přípis ze dne 29. 5. 2013, č. j. 1181/500/13; 
37005/ENV/13). Podklady, které účastníci řízení předložili žalovanému ve stanovené lhůtě, žalovaný 
zařadil do spisu a následně (dne 15. 8. 2013) účastníky řízení vyzval k vyjádření se k podkladům 
rozhodnutí. K tomu jim usnesením (č. j. 1935/500/1357981/ENV/13) stanovil lhůtu 5 dnů. K listinám, 
které byly účastníky řízení předloženy po stanovené lhůtě (avšak před vydáním rozhodnutí žalovaného), se 
žalovaný vyjádřil v napadeném rozhodnutí. 
Nelze tak souhlasit se stěžovatelem, že v předmětné věci byly uplatněny důsledky pravé koncentrace 
řízení. Pravá koncentrace řízení spočívá (na rozdíl od nepravé koncentrace řízení) v úplné nemožnosti 
uplatnit v určité fázi řízení nové důkazy, resp. návrhy (srov. Rozsudky zdejšího soudu ze dne 30. 4. 2015,    
č. j. 9 As 264/2014 - 69, či ze dne 23. 3. 2011, č. j. 8 As 40/2010 - 59). K tomu však v dané věci nedošlo. 
Ani námitky, ve kterých stěžovatel dovozoval porušení § 36 odst. 3 správního řádu, neshledal zdejší soud 
důvodnými. 
Podle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu 
vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 
Smyslem § 36 odst. 3 správního řádu je především umožnit účastníkovi řízení, aby ve fázi před vydáním 
rozhodnutí mohl uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo 
ze spolehlivě zjištěného stavu věci (viz také např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 
2003, č. j. 7 A 112/2002 - 36, a ze dne 27. 7. 2016, č. j. 3 As 169/2015 - 34). 
V nyní projednávaném případě byly tyto požadavky naplněny. Ze správního spisu vyplývá, že stěžovateli 
bylo umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (případně navrhnout další důkazy). Ani stanovenou 
lhůtu (viz výše) nelze s ohledem na konkrétní okolnosti věci považovat za nedostatečnou. Ostatně, pokud 
stěžovatel stanovenou lhůtu považoval za nedostatečnou, není zdejšímu soudu zřejmé, z jakého důvodu 
nepožádal o její prodloužení. 
Nadto je nutno dodat, že navrhovat a předkládat důkazy (vč. posudků atp.) mohl stěžovatel již od počátku 
správního řízení, nikoliv až poté, co byl vyrozuměn žalovaným o možnosti vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. 
Důvodnou neshledal zdejší soud námitku, že městský soud měl napadené rozhodnutí zrušit dle § 76 odst. 
1 písm. c) s. ř. s. Předpokladem takového postupu totiž je, že v řízení skutečně došlo k podstatnému 
porušení řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek vydání nezákonného rozhodnutí        
o věci samé. Za takovou vadu nelze považovat to, že žalovaný vydal namísto rozhodnutí o zastavení řízení 
žalobou napadené rozhodnutí (kterým změnil rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že výjimku ze 
zákazů uvedených v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny neudělil, neboť její udělení již nebylo 
potřeba z důvodu podstatné změny podmínek na území určeném k výstavbě; většina výstavby byla v té 
době již realizována na základě již udělené výjimky). Výsledek obou řízení by byl fakticky stejný, resp. měl 
by obdobné důsledky pro účastníky řízení. Nutno dodat, že v odůvodnění rozhodnutí o zastavení řízení by 
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se správní orgán mohl zabývat pouze otázkou, zda byly dány důvody pro zastavení řízení. Městský soud 
tak nepochybil, když rozhodnutí žalovaného s poukazem na § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. nezrušil. 
Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou stěžovatele, že se na pozemcích určených k výstavbě 
nacházeli zvláště chránění živočichové. Nejvyšší správní soud předně uvádí, že spisový materiál obsahuje 
řadu podkladů, na jejichž základě dospěli žalovaný a následně i městský soud k závěru o neexistenci 
zvláště chráněných živočichů na pozemcích určených k výstavbě. Jejich závěr o neexistenci zvláště 
chráněných živočichů v místě výstavby se opírá zejména (nikoliv však výlučně) o biologické hodnocení 
RNDr. V. Toto hodnocení je přitom vyžadováno samotným zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž 
se jedná o stěžejní podklad pro rozhodování o výjimce (k tomu viz dále). I podle názoru zdejšího soudu 
stěžovatelem předložené listiny kvalifikovaně nezpochybňovaly závěry uvedené v tomto hodnocení. 
Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny „Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve 
všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. 
Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným 
právním předpisem.“ 
Podle § 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. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny „Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem 
převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. 
U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských 
společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených         
v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení 
příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.“ 
Podle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny „Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání 
krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části 
druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen "investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení 
přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 
rostliny a živočichy (dále jen "biologické hodnocení"), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany 
přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu. Podrobnosti biologického hodnocení upraví Ministerstvo 
životního prostředí obecně závazným právním předpisem.“ 
Podle § 67 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny „Přírodovědný průzkum a biologické hodnocení 
podle odstavců 1 a 2 se využívá jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody.“ 
Podle § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny „Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle 
§ 67 mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen "autorizace"). 
Podmínkou pro udělení autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a 
vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí. 
Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených 
prováděcím právním předpisem. Rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky a důvody pro odnětí 
autorizace stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. Při posuzování 
odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního 
právního předpisů. Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též marným uplynutím lhůty                 
a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“ 
Podle § 18 odst. 1 vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále též „vyhláška č. 395/1992 Sb.“) „Biologické hodnocení je zpráva obsahující zjištění, popis a 
vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem 
zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.“ Podle § 18 odst. 3 vyhlášky                 
č. 395/1992 Sb. „hodnocení obsahuje zejména: a) popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se 
zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody), b) charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující 
především: základní administrativní údaje, technicko-ekonomické údaje, předpokládané přímé vlivy na 
rostliny a živočichy, předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik, popis 
opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků, návrh 
monitoringu negativních vlivů, shrnutí a závěry.“ 
Z výše citovaných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá obecný zákaz škodlivě zasahovat 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Může-li být toto škodlivé zasahování vůbec 
připuštěno, pak může být učiněno pouze s povolením orgánu ochrany přírody (srov. také rozsudek zdejšího 
soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 - 50). Při realizaci výstavby je to investor, kdo je povinen 
předem zajistit na svůj náklad provedení biologického hodnocení, tj. hodnocení vlivu zamýšleného zásahu 
na tyto chráněné zájmy. V nyní projednávaném případě osoba zúčastněná na řízení, jakožto investor, 
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předložila v rámci řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, biologické 
hodnocení, jež vypracoval RNDr. V. (který je autorizovanou osobou pro biologické hodnocení ve smyslu      
§ 67 a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny). 
S ohledem na výše uvedené zákonné zakotvení biologického hodnocení (srov. § 67 odst. 3 zákona             
o ochraně přírody a krajiny) je dále zřejmé, že toto hodnocení je při postupu podle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny stěžejním podkladem, z nějž správní orgány vychází (srov. i rozsudek zdejšího soudu ze 
dne 24. 11. 2010, č. j. 1 Ao 5/2010 - 169). To samozřejmě nevylučuje, aby byl tento podklad zpochybněn 
jiným relevantním podkladem. Takový podklad však stěžovatel nepředložil. Stěžovatel v řízení nepředložil 
žádné biologické hodnocení ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, které by 
vypracovala autorizovaná osoba dle § 45i odst. 3 téhož zákona. Listiny předložené stěžovatelem 
(zpravidla se jedná o vyjádření fyzických osob o výskytu, resp. možném výskytu zvláště chráněných 
živočichů v okolí výstavby) nemají povahu kvalifikovaného biologického hodnocení. Žalovaný i městský 
soud (srov. str. 7 až 11 rozsudku) se přitom těmito listinami důkladně zabývali a neshledali, že by 
relevantně zpochybňovaly závěry uvedené v biologickém hodnocení RNDr. V., s čímž se ztotožňuje i zdejší 
soud. Městský soud a žalovaný se zabývali i námitkami směřujícími do předmětného biologického 
hodnocení a správně dovodili použitelnost tohoto hodnocení v daném řízení. Mj. uvedli, že biologické 
hodnocení RNDr. V. splnilo veškeré požadavky stanovené právními předpisy na jeho vypracování (a nadto 
naplnilo i požadavky metodiky MŽP, která má toliko doporučující charakter). Hodnocení proběhlo ve 
vztahu k místu výstavby (nikoliv však jen na samotných pozemcích určených k výstavbě, ale i v jejich 
okolí) v první polovině června, tj. v několika dnech (nejednalo se o jednorázovou návštěvu lokality)               
v hnízdním období ptáků a v období plné aktivity obojživelníků a plazů, tzn. ve vegetačním období. 
Stěžovatel dále vytýkal žalovanému, že se nezabýval hydrologickými poměry v dané lokalitě. K této 
námitce zdejší soud konstatuje, že žalovaný se k hydrologickým poměrům v dané oblasti vyjádřil                  
(a to i přesto, že námitky týkající se vodní bilance měly být podle jeho názoru uplatněny v řízení o povolení 
k nakládání s vodami). Žalovaný se vyjádřil i k posudku hydrologických poměrů RNDr. V. (srov. stranu 8 
rozhodnutí). Uvedl, že již byla vybudována stavba retenční nádrže pro zadržení nekontaminovaných 
dešťových vod v území, s oddělením kontaminovaných vod dešťových a že byla provedena revitalizace 
vodního příkopu. Tato opatření měla dle žalovaného nesporně pozitivní vliv na udržení srážkových vod       
v daném mírně svažitém území. Žalovaný konstatoval, že v místě výstavby bude zachováno velké 
množství zeleně a bude docházet k přirozenému vsakování srážek. Žalovaný dále uvedl, že předmětné 
pozemky nejsou klíčovým územím pro zásobování vodou systému přilehlých Milíčovských rybníků. Tím je 
samotný les, který byl i v územním plánu označen jako zátopové území průtočné, nebo částečně průtočné 
pro případný vzestup hladiny Milíčovského rybníka. Městský soud se s tímto hodnocením žalovaného 
ztotožnil. Na základě výše uvedeného vyjádření žalovaného k hydrologickým poměrům je tak nutno 
odmítnout argumentaci stěžovatele, že by se žalovaný odmítl zabývat posouzením hydrologických poměrů 
a pouze jej odkázal na samostatné vodoprávní řízení. Naopak je zřejmé, že posouzením hydrologických 
poměrů se žalovaný zabýval (a to v míře dostatečné s ohledem na předmět řízení o výjimce podle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny). Otázka, zda výsledek tohoto řízení je podkladem pro řízení o povolení 
k nakládání s vodami, postrádá relevanci pro nyní projednávanou věc. 
Na danou věc nelze vztáhnout ani rozsudek zdejšího soudu ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 - 161, 
na který poukazoval stěžovatel. V uvedeném rozsudku zdejší soud žalovanému vytýkal nedostatečné 
vypořádání argumentace ohledně hydrologických poměrů. Mj. uvedl: „Dále pak má každý účastník 
správního řízení právo na odůvodnění rozhodnutí, které obsahuje mimo jiné jasné vysvětlení toho, proč 
orgán přijal právě takové a ne jiné rozhodnutí a proč vyhověl nebo nevyhověl předloženým vyjádřením, 
důkazům a důkazním návrhům. Uvedená práva žalobce v projednávaném případě nebyla žalovaným 
respektována (…).“ To v nyní projednávaném případě splněno není. 
Nejvyšší správní soud neshledal ani žádnou jinou vadu či nezákonnost, pro kterou by bylo nutno 
rozhodnutí žalovaného či městského soudu zrušit. Jejich rozhodnutí mají oporu v právní úpravě a spisu,       
a jejich závěry proto zdejší soud plně přebírá. Neshledal tedy důvodnou ani polemiku stěžovatele                 
s argumentací městského soudu. 
 
S poukazem na shora uvedené důvody Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou      
(§ 110 odst. 1 s. ř. s.). 
(…) 
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303 
 
I. Stavba vodního díla v přírodní rezervaci 
II. Deliktní odpovědnost faktického vykonavatele stavebních prací 
 
k ustanovení § 7, § 8, § 34 odst. 1, § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Deliktní odpovědnost vznikající na základě § 88 zákona č. 114/1992 Sb. je odpovědností 
objektivní. Jsou-li tedy skutkové podstaty aplikované v dané věci založeny na principu objektivní 
odpovědnosti, bude k ní povolán ten, kdo se protiprávního jednání, v jehož důsledku nastal 
zákonem předpokládaný škodlivý následek, dopustil, nikoli ten, v jehož prospěch bylo vydáno 
stavební povolení (nejde-li o stejnou osobu). 
 
II. Platí tedy, že osoba, která jako stavební profesionál stavební práce prováděla, se nemůže 
exkulpovat ani tím, že ve smlouvě s investorem či v povoleních k realizaci stavby nebyla               
o nutnosti vydání dalších povolení či souhlasů zmínka.  
 
III. Stavební povolení není aktem, před jehož vydáním by se zohledňovaly všechny zájmy ochrany 
přírody a krajiny, neboť tato agenda nespadá do kompetence stavebního úřadu, ale jiného 
správního orgánu. 
 
IV. 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 27. 7. 2017, čj. 3 As 98/2016-25, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Uvedení do problematiky 
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (dále též jen „žalovaný“) ze dne 16. 10. 2006, č. j. 
580/555/ENV/06, sp. zn. 000372/A-10 (dále též jen „rozhodnutí žalovaného“), bylo změněno rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu O. (dále též jen „ČIŽP“), ze dne 31. 5. 2006,  
č. j. 49/OOP/0600938.47/06/VPD, tak, že z bodů 1. a 2. jeho výroku byly vypuštěny některé části 
objektu deliktního jednání (parcely č. X v k. ú. X, které nebyly součástí přírodní rezervace „Koutské              
a Zábřežské louky“, a parcely č. X v k. ú. X, které nebyly součástí ochranného pásma této přírodní 
rezervace), a pokuta byla odpovídajícím způsobem snížena z 225 000 Kč na 170 000 Kč. Rozhodnutím 
ČIŽP, ve spojení s rozhodnutím žalovaného, tedy byla žalobci jako podnikající fyzické osobě uložena 
pokuta v úhrnné výši 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 ve výši 70 000 Kč, a 
jednak podle § 88 odst. 1 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb. za vykonávání činnosti v ochranném pásmu 
této přírodní rezervace v rozporu s § 37 odst. 2 téhož zákona v období od 20. 10. 2003 do prosince 2004 
ve výši 25 000 Kč (realizace části stavby „Úprava vodního toku Š. v k. ú. X“ – manipulační pás, skládka, 
vyhrnutí a rozprostření materiálu, zvýšení původní úrovně terénu). Kromě toho byla žalobci bodem 3. 
výroku rozhodnutí ČIŽP, který nebyl rozhodnutím žalovaného dotčen, uložena pokuta podle § 88 odst. 1 
písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za porušení § 7 odst. 1 téhož zákona (zničení 93 ks stromů a 3690 m2 
keřů), a to ve výši 75 000 Kč. 
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Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 3. 2016, č. j. 
8 A 384/2011-152 (dále též jen „napadený rozsudek“), žalobu výrokem I. zamítl a uloženou pokutu 
výrokem II. snížil z částky 170 000 Kč na částku 105 144 Kč. 
Jak vyplynulo z odůvodnění tohoto rozsudku, městský soud ve věci rozhodoval již potřetí. Poprvé se tak 
stalo rozsudkem ze dne 29. 10. 2009, č. j. 8 Ca 343/2006-63, jímž rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 
2006, č. j. 580/555/ENV/06, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení; tento rozsudek Nejvyšší správní soud 
zrušil svým rozsudkem ze dne 9. 12. 2011, č. j. 2 As 26/2010-98 (všechny rozsudky zdejšího soudu jsou 
dostupné z http://www.nssoud.cz), a věc městskému soudu vrátil k dalšímu řízení. Podruhé rozhodl 
městský soud rozsudkem ze dne 28. 8. 2013, č. j. 8 A 384/2011-123, jehož výrokem I. žalobu zamítl        
a výrokem II. uloženou pokutu snížil z částky 170 000 Kč na 1 000 Kč. Na podkladě kasační stížnosti 
žalovaného však Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 24. 7. 2015, č. j. 2 As 102/2013-31, zrušil           
i tento rozsudek městského soudu a věc mu opět vrátil k dalšímu řízení. Důvodem tohoto zrušení byl 
způsob, jakým městský soud užil své moderační oprávnění § 78 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen 
„s. ř. s.“)], a který se odrazil ve výroku II. tohoto rozsudku. Nejvyšší správní soud městskému soudu vytkl, 
že se nedostatečně zaměřil na určení doby, po kterou u žalobce mohla být reálně přítomna dobrá víra        
o tom, že jemu předložené stavební povolení bylo vydáno po přijetí potřebných výjimek a souhlasů               
k činnostem ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu. Při novém rozhodování měl městský 
soud zohlednit také fakt, že možnost snížení sankce je limitována nejen skutečnou dobou, po kterou mohl 
být žalobce v dobré víře, ale též přítomností jiného sankcionovaného skutku, který dobrá víra pokrývat 
nemohla. 
Městský soud při užití moderačního oprávnění dospěl v napadeném rozsudku k závěru, že datum 29. 4. 
2004, uvedené ve stavebním deníku na straně č. 5895964, k němuž byla zastavena realizace stavby 
vodního díla „Úprava toku Š. v katastrálním území X“, prováděná na základě rozhodnutí Městského úřadu 
K., odboru životního prostředí ze dne 9. 9. 2003 č. j. ŽP- 3766/2003-Es-231.2 (dále jen „stavební 
povolení“), je dnem, od kterého si žalobce musel být vědom, že jeho činnost koliduje se zájmem na 
environmentální ochraně dané lokality. Vzhledem k tomu, že se městskému soudu jevila pokuta uložená 
správním orgánem v bodě 1. prvostupňového rozhodnutí ve výši 70 000 Kč i nadále jako nepřiměřeně 
přísná, snížil ji na částku 16 065,- Kč; vycházel přitom z počtu dní, kdy žalobce byl v dobré víře (1. 10. 
2003 až 28. 4. 2004, tj. 211 dní), a z počtu dní, kdy v dobré víře nebyl (29. 4. 2004 až 30. 6. 2004, což 
činí 63 dní). Obdobným algoritmem snížil městský soud pokutu uloženou v bodě 2. rozhodnutí ČIZP ve výši 
25 000 Kč za protiprávní jednání uskutečněné v období od 20. 10. 2003 do doby ukončení stavební 
činnosti v prosinci 2004, a to na částku 14 079 Kč (zde byl žalobce v dobré víře od 20. 10. 2003 do 28. 4. 
2004, tj. 191 dní, a naopak v dobré víře nebyl od 29. 4. 2004 do 31. 12. 2004, tj. 247 dní). 
Co se týče pokuty uložené v bodu 3. prvostupňového rozhodnutí ve výši 75 000 Kč, ve vztahu k ní odkázal 
městský soud na předcházející rozsudky Nejvyššího správního soudu v této věci (viz výše), z nichž se 
podává, že povolení ke kácení dřevin se vydává bez přímé vazby na charakter daného území a při 
rozhodování se v zorném poli 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. Platí tedy, že o povolení ke kácení dřevin je (až na výjimky) nutno žádat bez ohledu na to, zda se 
daná dřevina nachází na zvláště chráněném území. Z tohoto důvodu nepřistoupil městský soud                   
k moderaci pokuty uložené v bodu 3. prvostupňového rozhodnutí, neboť žalobcem tvrzená dobrá víra, že 
stavební povolení reflektuje environmentální zájmy, se z povahy věci nemůže vztahovat k neoprávněnému 
vykácení 93 ks stromů a 3690 m2 keřů. 
Konečně k důvodům zamítnutí žaloby (tedy primárního návrhu, směřujícího ke zrušení rozhodnutí 
žalovaného – pozn. NSS) městský soud s odkazem na právní názor vyslovený v předcházejících rozsudcích 
Nejvyššího správního soudu uvedl, že není podstatné, zda žalobce v dané věci prováděl stavební práce bez 
příslušného povolení, výjimky a souhlasu orgánů ochrany přírody a krajiny úmyslně či z nedbalosti, či zda 
vůbec o protiprávnosti svého jednání mohl vědět. 
Pro závěr o sankční odpovědnosti totiž postačuje zjištění, že to byl právě žalobce, kdo neaprobované 
zásahy fakticky realizoval; škodlivý následek je [s výjimkou skutkové podstaty uvedené v § 88 odst. 1 
písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.] dán již samotným prováděním těchto činností. 
 
II. Kasační stížnost  
Proti tomuto rozsudku městského soudu brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, odkazující 
na důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) s. ř. s. 
Stěžovatel v kasační stížnosti především uvádí, že se městský soud řádně nevypořádal se všemi žalobními 
námitkami a skutečnostmi, které jsou součástí správního spisu a které vyšly najevo v průběhu řízení před 
soudem; důkazem toho je konec konců i to, že ve věci rozhodoval již třikrát a pokaždé jinak. Za 
nepřezkoumatelné pokládá i rozhodnutí žalovaného a domnívá se, že pro tuto vadu jej měl městský soud 
zrušit. Vedle toho namítá stěžovatel i nezákonnost tohoto rozsudku, spočívající v nesprávném právním 
posouzení věci. Žalovaný pochybil, pokud nevzal v úvahu, že vodní tok řeky Š. byl v podstatě stokou, 



 76

odvádějící odpady kanalizace města K. Tyto odpadní vody nemohly samovolně odtékat, a proto město K. 
(za současného nátlaku svých občanů) nechalo provést revitalizaci tohoto vodního toku. Zdůrazňuje, že 
podle schváleného projektu byly vykáceny pouze stromy a keře určené k likvidaci (pro stáří a špatný stav) 
a na jejich místo byly vysazeny porosty nové. Stěžovatel trvá na tom, že postupoval podle platného 
stavebního povolení a že mu žádný právní předpis neukládal povinnost zkoumat jeho soulad se všemi 
správními předpisy. Na tomto základě usuzuje, že jednal v dobré víře, pokud provedl likvidaci porostů  
v rozsahu stanoveném ve stavebním povolení. 
Stěžovatel dále namítá, že způsob korekce pokuty není správný. Městský soud zejména dostatečně 
srozumitelně a logicky neozřejmil, proč stěžovatel neměl být v dobré víře právě v těch obdobích, která        
v odůvodnění svého rozsudku uvedl. Nesouhlasí rovněž se závěrem, že nelze moderovat pokutu uloženou   
v bodu 3. prvostupňového rozhodnutí, a pokládá jej za nedostatečně odůvodněný. Stěžovatel tak shrnuje, 
že jako zhotovitel díla byl po celou dobu jeho realizace v dobré víře a pouze plnil své smluvní povinnosti      
v souladu s platným stavebním povolením. Správní orgány rovněž nerespektovaly příkaz uvedený v § 88 
zákona č. 114/1992 Sb., tj. povinnost přihlížet při stanovení výše pokuty k závažnosti protiprávního 
jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy. Nebraly v potaz ani to, že stěžovatel po vykácení keřů    
a stromů provedl výsadbu nových dřevin, a tím napravil prvotní závadné jednání. Své jednání odmítá 
pojímat jako úmyslné porušení zákona. Ze všech výše uvedených důvodů proto navrhuje, aby Nejvyšší 
správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. 
Žalovaný ke kasační stížnosti uvedl, že se ztotožňuje se s výrokem I. napadeného rozsudku a akceptuje 
rovněž jeho výrok II. Kasační stížnost považuje za nedůvodnou, neboť městský soud rozhodl v souladu        
s právním názorem Nejvyššího správního soudu, uvedeným v rozsudku ze dne 24. 7. 2015, č. j. 2 As 
102/2013-31. Městský soud tudíž rozhodl správně, pokud žalobu zamítl a současně zohlednil nejen fakt, 
že možnost snížení sankce je limitována skutečnou dobou, po kterou mohl být stěžovatel v dobré víře, ale 
též přítomnost jiného sankcionovaného skutku, který stěžovatelova dobrá víra pokrývat nemohla. Má za 
to, že městský soud odůvodnil svůj právní názor dostatečně a že tento názor má oporu v opakovaných 
rozhodnutích Nejvyššího správního soudu. Stížnostní argumentace se prakticky shoduje s argumentací 
žalobní, bez reflexe k právním závěrům týkajícím se zejména objektivní odpovědnosti za dané správní 
delikty a akceptace dobré víry pouze v rozsahu správních deliktů podle § 88 odst. 1 písm. f) a § 88 odst. 2 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. Stěžovatel nezpochybnil, že naplnil veškeré znaky skutkové podstaty 
předmětných správních deliktů; jako podnikající fyzická osoba je za jejich spáchání objektivně odpovědný, 
tj. bez ohledu na zavinění. Okolnosti protiprávního jednání, na které se stěžovatel v kasační stížnosti 
odvolává, byly již relevantním způsobem zohledněny ve správním řízení. Použití moderačního oprávnění      
v rozsahu akceptovatelné dobré víry stěžovatele pokládá žalovaný za přijatelné. Ze všech výše uvedených 
důvodů navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl. 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem  
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 není důvodná. 
Nejvyšší správní soud předně upozorňuje, že v pořadí první dvě kasační stížnosti, na jejichž podkladě došlo 
ke zrušení prvního a druhého rozsudku městského soudu, podal žalovaný správní orgán. V první kasační 
stížnosti brojil proti závěru městského soudu, že osobou primárně odpovědnou za spáchání správního 
deliktu nemůže být žalobce (nyní stěžovatel), ale jedině osoba, v jejíž prospěch bylo stavební povolení 
vydáno, ve druhé kasační stížnosti napadal způsob a rozsah, v němž městský soud snížil pokutu za správní 
delikt. Stěžovatel tak nyní podává kasační stížnost poprvé a uplatňuje v ní nejen námitky proti způsobu 
užití moderačního oprávnění městským soudem, ale rovněž námitky proti samotnému závěru                     
o odpovědnosti za spáchání správních deliktů. 
Otázkou odpovědnosti za spáchání předmětných správních deliktů se však již zevrubně zabýval Nejvyšší 
správní soud ve svém prvním rozsudku ze dne 9. 12. 2011, č. j. 2 As 26/2010-98. V něm, s odkazem na 
ustálenou judikaturu (například rozsudek ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011-50), uvedl, že deliktní 
odpovědnost vznikající na základě § 88 zákona č. 114/1992 Sb. je odpovědností objektivní. Jsou-li tedy 
skutkové podstaty aplikované v dané věci založeny na principu objektivní odpovědnosti, bude k ní povolán 
ten, kdo se protiprávního jednání, v jehož důsledku nastal zákonem předpokládaný škodlivý následek, 
dopustil, nikoli ten, v jehož prospěch bylo vydáno stavební povolení (nejde-li o stejnou osobu). 
Vysvětlil v této souvislosti, že ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) a f), stejně jako § 88 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb., nepostihují neobstarání si povolení (výjimky) k zásahu do zvláště chráněného 
území nebo jeho ochranného pásma, ale samotný nedovolený zásah. Platí tedy, že osoba, která jako 
stavební profesionál stavební práce prováděla, se nemůže exkulpovat ani tím, že ve smlouvě s investorem 
či v povoleních k realizaci stavby nebyla o nutnosti vydání dalších povolení či souhlasů zmínka. Nejvyšší 
správní soud dodal, že stavební povolení není aktem, před jehož vydáním by se zohledňovaly všechny 
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zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť tato agenda nespadá do kompetence stavebního úřadu, ale jiného 
správního orgánu (vodoprávního úřadu). 
Co se týče otázky, zda lze odpovědnost za spáchání výše uvedených správních deliktů přičítat právě 
stěžovateli, je na místě připomenout, že na ni Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 9. 12. 2011, č. j.     
2 As 26/2010-98, nepodal konečnou odpověď, neboť se (s ohledem na nutnost doplnění dokazování) 
omezil na konstatování, že „nelze mít deliktní odpovědnost žalobce za vyloučenou“. Nejvyšší správní soud 
tedy před vydáním nyní přezkoumávaného rozsudku městského soudu s definitivní platností vyslovil, že:  
1) všechny řešené správní delikty jsou vystavěny na principu objektivní odpovědnosti (tedy odpovědnosti 
za následek, bez nutnosti zavinění), 2) za spáchání těchto deliktů je odpovědný ten, kdo fakticky prováděl 
stavební práce a terénní úpravy, v jejichž důsledku došlo k nedovolenému narušení environmentálních 
poměrů, nikoli ten, kdo jej k provedení těchto prací najal (a kdo obstaral pro tyto potřeby stavební 
povolení). 
Z pohledu nyní podané kasační stížnosti je nutné upozornit na ustanovení § 104 odst. 3 písm. a) soudního 
řádu správního, podle kterého je kasační stížnost nepřípustná, směřuje-li proti rozhodnutí, jímž soud 
rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li 
jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího 
správního soudu. Toto ustanovení je třeba vykládat tak, že zajišťuje, aby se Nejvyšší správní soud nemusel 
znovu zabývat věcí, u které již jedenkrát svůj právní názor na výklad hmotného práva závazný pro nižší 
soud vyslovil, a to v situaci, kdy se nižší soud tímto právním názorem řídil (viz nález Ústavního soudu ze 
dne 8. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 136/05; rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná z http://nalus.usoud.cz). 
S ohledem na výše uvedené závěry zdejšího soudu, vyslovené jako závazný právní názor v jeho předchozím 
rozsudku, je tedy zřejmé, že v otázce odpovědnosti stěžovatele za spáchání deliktů je rozsah přípustné 
kasační argumentace již značně omezen; v nyní podané kasační stížnosti by tak stěžovatel mohl například 
přípustně tvrdit, že sankcionovanou stavební činnost vůbec neprováděl nebo že ji neprováděl v takovém 
rozsahu, jak je mu přičítáno, mohl by zpochybnit, zda škoda na životním prostředí skutečně vznikla anebo 
zda se tak stalo v příčinné souvislosti s jeho jednáním, apod. 
Z obsahu kasační stížnosti však vyplývá, že stěžovatel svou argumentaci staví prakticky výlučně na tom, 
že jednal na základě platného stavebního povolení a že nebyl povinen zkoumat jeho soulad se všemi          
v úvahu přicházejícími předpisy z oblasti správního práva. Jedná se tedy v podstatě o obdobnou 
argumentaci, jako uplatnil v žalobě, založenou na premise, že jednal v dobré víře, že stavební povolení       
v sobě zahrnuje potřebná povolení a souhlasy orgánů ochrany přírody a krajiny. Tento právní názor však již 
byl zdejším soudem v pořadí prvním rozsudkem výslovně označen za nesprávný; městský soud pak tento 
právní názor v nyní přezkoumávaném rozsudku respektoval. Uvedený právní názor je ostatně závazný i pro 
zdejší soud, neboť i kasační soud je v řízení o opětovné kasační stížnosti vázán závazným právním 
názorem, který sám v téže věci vyslovil v předchozím zrušujícím rozsudku, neboť i přípustnost samotné 
opětovné kasační stížnosti [§ 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.] je omezena na důvody, které Nejvyšší správní 
soud v téže věci dosud nevyřešil (viz usnesení rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 8. 7. 2008, č. j.  
9 Afs 59/2007-56). Lze tedy uzavřít, že v tomto rozsahu je kasační stížnost stěžovatele nepřípustná. 
Ze stejného důvodu jsou nepřípustné i další argumenty stěžovatele, jimiž se snaží vyvrátit závěr o své 
odpovědnosti za spáchání předmětných správních deliktů, jako jsou například okolnosti, které měly být 
popudem k zadání stavebních prací, či tvrzení, že po nedovoleném vykácení dřevin vysadil stromy a keře 
nové, čímž měl zmírnit či dokonce plně eliminovat škodlivý následek na životním prostředí. Tato tvrzení      
(i kdyby se prokázala jejich pravdivost) totiž opět nemohou nic změnit na základní premise, dle které je za 
spáchání všech deliktů odpovědný ten, kdo prováděl stavební práce a terénní úpravy bez souhlasu orgánu 
ochrany přírody a krajiny; že byl touto osobou stěžovatel, bylo dostatečně prokázáno a stěžovatel to ani 
nezpochybňuje. 
Z věcného hlediska se proto Nejvyšší správní soud zabýval pouze námitkami, které se upínají k výroku      
II. napadeného rozsudku, kterým městský soud podle § 78 odst. 2 s. ř. s. snížil uloženou sankci v mezích 
zákonem dovolených. V kasační stížnosti se v této souvislosti objevuje především námitka 
nepřezkoumatelnosti, respektive jiné vady řízení před soudem, která mohla mít za následek nezákonné 
rozhodnutí ve věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], spočívající dílem v tvrzení, že městský soud 
nevypořádal všechny žalobní námitky a ve věci vydal již tři odlišná rozhodnutí, dílem ve výhradách ke 
způsobu korekce uložené pokuty v intencích § 78 odst. 2 s. ř. s., kdy městský soud v odůvodnění 
napadeného rozsudku údajně srozumitelně neozřejmil, proč stěžovatel měl či neměl být v dobré víře právě 
v soudem vymezených obdobích. 
Z povahy věci se Nejvyšší správní soud zabýval těmito námitkami na prvním místě, neboť setrvale 
judikuje, že zpravidla teprve poté, dospěje-li k závěru, že napadené rozhodnutí přezkoumatelné je (a že 
řízení, které jeho vydání předcházelo, netrpí žádnými vadami majícími vliv na zákonnost napadeného 
rozhodnutí), se může zabývat dalšími stížnostními námitkami (srov. například rozsudek zdejšího soudu ze 
dne 8. 3. 2005, č. j. 3 As 6/2004-105, publikovaný pod č. 617/2005 Sb. NSS). 
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Pokud jde o tvrzení, že městský soud nevypořádal všechny žalobní námitky a pouze odkázal na závěry, 
které učinil již ve svém předchozím rozsudku ze dne 28. 8. 2013, č. j. 8 A 384/2011-123, zde je třeba 
nejprve v obecné rovině uvést, že soudní praxe často kolísá v tom, jak na takové deficity odůvodnění   
(jsou-li zjištěny) nahlížet. Bez ohledu na to, zda je s takovým pochybením soudu spojována 
nepřezkoumatelnost rozsudku, či zda je na tento deficit nahlíženo jako na jinou vadu řízení, která měla 
vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, jedná se o pochybení, které musí kasační soud zohlednit bez 
ohledu na to, zda je na něj kasační stížností poukazováno (viz § 109 odst. 4, věta za středníkem s. ř. s.). 
Uvedený závěr ovšem nelze interpretovat tak, že kasační soud může i v těchto případech zcela ignorovat 
dispoziční zásadu, která řízení o kasační stížnosti ovládá (§ 109 odst. 4, věta před středníkem s. ř. s.); 
obecně totiž platí, že kvalita a preciznost ve formulaci stížnostních bodů a jejich odůvodnění v kasační 
stížnosti předurčuje obsah rozhodnutí kasačního soudu (srov. rozsudky zdejšího soudu ze dne 14. 7. 2011 
č. j. 1 As 67/2011 - 108, a ze dne 23. 6. 2005, č. j. 7 Afs 104/2004 - 54). Jinými slovy, s výjimkou 
případů, v nichž je přezkum soudního rozhodnutí objektivně nemožný, nelze přistoupit na tak široké pojetí 
zásady oficiality, které by znamenalo, že by Nejvyšší správní soud měl za stěžovatele dovozovat a 
odhadovat, v jakém směru je mu rozhodnutí pravděpodobně nesrozumitelné, v čem může stěžovatel 
spatřovat nedostatek jeho důvodů, jaké konkrétní žalobní body považuje za opomenuté nebo jakých vad 
řízení se měl soud dopustit a jaký konkrétní dopad do právní sféry stěžovatele tyto vady měly mít. Právě  
o takový případ jde v nyní posuzované věci, kdy stěžovatel tuto námitku uplatnil, avšak blíže již nerozvádí, 
které konkrétní žalobní námitky měly zůstat opomenuty a jak se toto opomenutí mělo odrazit v jeho 
procesní sféře. Za této situace se Nejvyšší správní soud omezil pouze na posouzení, zda městský soud 
přezkoumatelným způsobem vypořádal všechny argumentační pozice žaloby, přičemž dospěl k závěru, že 
se tak stalo. Tato kasační námitka tak není důvodná. 
K námitce, že městský soud ve věci rozhodoval již potřetí, přičemž pokaždé rozhodl jinak, zdejší soud 
uvádí, že tento stav je důsledkem kasačních řízení, které proběhly před Nejvyšším správním soudem, kdy 
žalovaný využil svého práva napadnout v pořadí první a druhý rozsudek městského soudu kasačními 
stížnostmi, s nimiž byl procesně úspěšný. Jakkoli lze chápat, že dosavadní průběh řízení před správními 
soudy nepřispívá k právní jistotě účastníků, existence tří odlišných rozhodnutí městského soudu není 
ničím jiným, než výsledkem legitimního využití opravných prostředků, které účastníkům procesní předpis 
dává k dispozici. 
Konečně k námitce, že z odůvodnění napadeného rozsudku nejsou seznatelné důvody, pro které městský 
soud moderoval uloženou pokutu právě tak, jak učinil, zdejší soud uvádí, že podrobné odůvodnění 
způsobu použití moderačního oprávnění obsahují odstavce třetí a čtvrtý strany sedmé napadeného 
rozsudku. V odstavci třetím městský soud zevrubně objasnil nejen to, který časový okamžik považuje          
z hlediska existence dobré víry za zlomový, ale také to, jak tento okamžik promítl do zhodnocení délky 
doby, po kterou stěžovatel v dobré víře být mohl, a naopak, po kterou v dobré víře v žádném případě nebyl. 
Obdobně vyložil, proč nemůže stejný algoritmus aplikovat na pokutu uloženou bodem 3. rozhodnutí ČIŽP. 
Z tohoto pohledu tak napadený rozsudek zcela obstojí. 
V kontextu této skupiny kasačních námitek považuje zdejší soud za vhodné upozornit, že 
nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí není projevem nenaplněné subjektivní představy účastníka        
o tom, jak podrobně by mu mělo být toto rozhodnutí odůvodněno, ale objektivní překážkou, která 
kasačnímu soudu zcela znemožňuje jeho přezkum (což ovšem není případ dané věci). Zdejší soud se             
v minulosti také opakovaně vyslovil k tomu, jaké minimální kvality musí vykazovat odůvodnění soudního 
rozhodnutí. Například v rozsudku ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9 Afs 70/2008-130, 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 proto uzavírá, že kasační 
námitky podřaditelné pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. v dané věci důvodné nejsou. 
Stěžovatel v kasační stížnosti namítá rovněž nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného, pro kterou měl 
městský soud toto rozhodnutí zrušit [§ 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.], avšak tuto námitku opět nenaplňuje 
žádným konkrétním tvrzením (tj. neuvádí, v čem má tato vada spočívat, pouze zmiňuje, že tato 
nepřezkoumatelnost měla za následek tři různá soudní rozhodnutí). I v tomto případě se proto Nejvyšší 
správní soud omezuje na konstatování, že nemůže za stěžovatele dovozovat, v jakém směru je mu správní 
rozhodnutí pravděpodobně nesrozumitelné nebo jaký jeho závěr nemá být opřen o dostatečné důvody, 
případně jakým způsobem mělo být vedeno dokazování před správními orgány. Toto rozhodnutí přitom 
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prima vista netrpí vadami (včetně nepřezkoumatelnosti), které by musely vyústit v jeho zrušení v rámci 
soudního přezkumu. Ani tato kasační námitka tak není důvodná. 
Co se týče odkazu stěžovatele na kasační důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., tedy zmatečnost 
řízení před soudem, zde se stěžovatel omezil jen na pouhé konstatování jeho existence, aniž by však 
alespoň v obecné rovině uvedl, v čem tuto zmatečnost spatřuje. V tomto případě se tedy vůbec o kasační 
námitku nejedná. I v případě zmatečnosti řízení před krajským (městským) soudem sice kasační soud 
není vázán důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), avšak obsah předloženého soudního spisu 
žádnou takovou vadu, o níž se zmiňuje § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neindikuje. 
Pokud jde o námitky nezákonnosti napadeného rozsudku, spočívající v nesprávném posouzení právní 
otázky soudem v předcházejícím řízení [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], ty se koncentrují proti způsobu, 
jakým městský soud užil své moderační oprávnění, vyplývající pro něj z ustanovení § 78 odst. 2 s. ř. s. 
Zdejší soud přitom již v předcházejícím rozsudku ze dne 24. 7. 2015, č. j. 2 As 102/2013-31, konstatoval, 
že procesní podmínky pro moderaci uložené pokuty byly splněny; podrobně též vyložil, co je její podstatou 
a upozornil, že užití diskrečního oprávnění je možné pouze v situaci, kdy napadené správní rozhodnutí        
z hlediska zákona obstojí (postup městského soudu tedy mimo jiné koreluje s výše uvedenými závěry        
o existenci deliktní odpovědnosti stěžovatele za spáchání předmětných správních deliktů). Z hlediska 
kasačního přezkumu napadeného rozsudku je pak vhodné připomenout názor zdejšího soudu (vyslovený 
rovněž v předcházejícím rozsudku), že „v řízení o kasační stížnosti (…) Nejvyšší správní soud nemá 
obdobné oprávnění jako krajský (zde městský) soud vůči správnímu orgánu a výši pokuty nově stanovenou 
krajským (zde městským) soudem již nemůže nahradit pokutou podle svého uvážení. Ve vztahu k diskreci 
krajského (městského) soudu je pak 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“. 
Stěžovatel v kasační stížnosti vyjadřuje nesouhlas s korekcí uložené pokuty, neboť má za to, že z výpočtu 
provedeného městským soudem není zřejmé, proč neměl být v dobré víře právě v období od 29. 4. 2004 
do 30. 6. 2004, ve vztahu ke skutku vymezenému v bodu 1. výroku rozhodnutí ČIŽP, respektive v období 
od 29. 4. 2004 do 31. 12. 2004, pokud jde o skutek popsaný v bodu 2. výroku rozhodnutí ČIŽP. Toto 
tvrzení je nutno zcela odmítnout, neboť městský soud východiska své úvahy o způsobu moderace popsal 
v odůvodnění napadeného rozsudku zcela srozumitelně, což platí i pro samotný algoritmus provedeného 
výpočtu korigovaných pokut. V úvaze, že nejpozdějším momentem, od kterého již stěžovatel s jistotou 
nemohl být v dobré víře, je právě datum 29. 4. 2004, se městský soud odrazil od závazného právního 
názoru, který mu zdejší soud předestřel ve zrušujícím rozsudku ze dne 24. 7. 2015, č. j. 2 As 102/2013-
31. Nejvyšší správní soud za tehdejšího skutkového stavu dovodil, že nejpozději dne 29. 4. 2004 se 
stěžovatel prokazatelně dozvěděl, že jeho činnost koliduje se zájmem na environmentální ochraně dané 
lokality; jakkoli zdejší soud nevyloučil, že se tak mohlo stát i dříve, není možné městskému soudu 
spravedlivě vytýkat, že i on vzal toto datum z hlediska trvání dobré víry za nejzazší možné; tento přístup je 
navíc pro stěžovatele nejpříznivější. Má-li snad stěžovatel za to, že jeho dobrá víra trvala déle, tedy že se      
o protiprávnosti svého jednání dozvěděl později než dne 29. 4. 2004, pak je podstatné, že tímto 
způsobem svou stížnostní argumentaci neformuloval, natož aby k takovému tvrzení předložil relevantní 
důkazy. 
Pokud jde o zvolený algoritmus výpočtu, městský soud především implicitně nepovažoval výši pokut 
původně uložených za správní delikty ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 písm. f) a n) zákona č. 114/1992 
Sb. za nepřiměřenou, bylo-li by bylo ovšem postaveno najisto, že se stěžovatel postihovaného jednání        
v obdobích uvedených ve výroku 1. a 2. rozhodnutí ČIŽP skutečně po celou dobu dopouštěl vědomě. 
Jelikož však v obou případech bylo možné považovat tuto vědomost stěžovatele za prokázanou pouze                     
v omezeném časovém rozsahu, přistoupil k odpovídajícímu snížení těchto pokut. Postupoval přitom tak, 
že částky původně uložených pokut vydělil celkovým počtem dnů, po které protiprávní jednání stěžovatele 
trvalo, čímž získal pokutu odpovídající jednomu dni. Tuto částku (po zaokrouhlení na celé číslo) vynásobil 
počtem dnů, po které stěžovatel již nemohl být v dobré víře, že stavební povolení v sobě zahrnuje                  
i potřebná povolení a souhlasy. V případě skutku popsaného v bodu 1. výroku rozhodnutí ČIŽP se tedy 
jednalo o podíl hodnot 70 000 (žalovaným uložená pokuta) a 274 (celkový počet dnů, po který byla stavba 
realizována bez výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území), který po zaokrouhlení na celé číslo činí 
255 Kč. Po vynásobení „denní“ hodnoty 255 počtem dnů, po které stěžovatel nebyl v dobré víře (tj. číslem 
63), vychází částka 16 065 Kč. Obdobně, pokud jde o skutek vymezený v bodu 2. výroku rozhodnutí ČIŽP, 
vypočetl městský soud podíl hodnot 25 000 (uložená pokuta) a 438 (celkový počet dnů, po který byla 
stavba realizována bez výjimky ze zákazů v ochranném pásmu zvláště chráněného území), který po 
zaokrouhlení činí 57 Kč. Vynásobením této „denní“ hodnoty (57) počtem dnů, po které nemohl být 
stěžovatel v dobré víře (tj. číslem 247) vychází částka 14 079 Kč. Součet obou částek a částky 75 000 Kč 
(tj. pokuty uložené za skutek uvedený v bodu 3. rozhodnutí ČIŽP) činí 105 144 Kč, jak se uvádí ve výroku 
II. napadeného rozsudku. Nejvyšší správní soud považuje tento zvolený postup za zcela transparentní, 
srozumitelný a z věcného hlediska obhajitelný. Jestliže současně stěžovatel úspěšně nenapadl ani délku 
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období, kdy mělo protiprávní jednání trvat, ani délku období, po kterou u něj měla či neměla být přítomna 
dobrá víra (jeho argumentace je, jak již bylo opakovaně konstatováno, založena na tvrzení, že není za 
spáchání předmětných deliktů vůbec odpovědný, což však již bylo výše vyvráceno), není důvod výpočet 
moderovaných pokut provedený městským soudem jakkoli zpochybňovat. 
Lze tak uzavřít, že ani kasační důvod ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. není naplněn. 
Co se týče bodu 3. výroku rozhodnutí ČIŽP, jímž byla stěžovateli uložena pokuta ve výši 75 000 Kč a na 
kterou městský soud moderační oprávnění podle § 78 odst. 2 s. ř. s. neaplikoval, Nejvyšší správní soud 
připomíná, že i v tomto směru byl městský soud vázán právním názorem vysloveným v rozsudku ze dne 
24. 7. 2015, č. j. 2 As 102/2013-31, ve spojení s procesně předcházejícím rozsudkem ze dne 9. 12. 
2011, č. j. 2 As 26/2010-98. V nich Nejvyšší správní soud vyslovil, že stavební povolení nemůže nahradit 
žádný ze správních aktů vydávaných na úseku environmentální ochrany. 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. Nejvyšší správní soud přitom                       
v odůvodnění prvně zmiňovaného rozsudku výslovně uvedl, že „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).“ 
Z uvedeného je zcela evidentní, že v otázce odpovědnosti stěžovatele za spáchání správního deliktu 
uvedeného ve výroku 3. rozhodnutí ČIŽP i v otázce nemožnosti vztažení dobré víry stěžovatele na toto 
jednání, byl městský soud vázán závazným právním názorem, vysloveným zdejším soudem                          
v předcházejícím rozsudku. Městský soud tento právní názor respektoval, a postupoval tak zcela v souladu 
s požadavkem ustanovení § 110 odst. 4 s. ř. s. Jelikož stěžovatel nenamítá, že městský soud tento právní 
názor nerespektoval (pouze s tímto názorem polemizuje), je v tomto rozsahu kasační stížnost opět 
nepřípustná podle § 104 odst. 3 písm. a) věta za středníkem s. ř. s. 
Vzhledem tedy k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost nedůvodnou, nezbylo mu, než ji 
za podmínek vyplývajících z § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. rozsudkem zamítnout. 
(…)  

  
  

304 
 
I. Územní plán jako vyjádření veřejného zájmu 
II. Posouzení souladu záměru s územním plánem jako předběžná otázka 
 
k ustanovení § 49, 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Územní plán představuje vyjádření veřejného zájmu na určitém uspořádání vztahů        
v území, a jako takový zahrnuje rovněž veřejný zájem na ochraně přírody, což je 
vyjádřeno např. limitací určitých staveb, jejich počtu apod. 
 
II. Žalovaný nepochybil, když v odůvodnění svého rozhodnutí kladl důraz na argumentaci 
ohledně nesouladu záměru s územním plánem, neboť jestliže byl v daném případě 
konstatován rozpor s územním plánem, představoval tento objektivní překážku umístění 
záměru stěžovatelky, která vyloučila možnost jeho realizace.  
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III. Další poměřování veřejného zájmu plynoucího z využívání obnovitelné energie proti 
zájmu na ochraně přírody bylo v daném případě bezpředmětné, neboť dotčená stavba 
vůbec nemohla vzniknout z důvodu rozporu s jiným veřejným zájmem, a sice na 
uspořádání území a jeho využití způsobem předvídaným územním plánem. 
 
IV. Územní plán zásadně nemůže určitou v rámci celostátního právního řádu zásadně 
legální činnost na konkrétním menším území (kraj, obec aj.) a priori zakázat, může ji 
však v určitých mezích a z rozumných důvodů opírajících se o charakter území, 
dosavadní způsob jeho využití, záměry ohledně dalšího využití území aj. přiměřeným 
způsobem omezit. 
 
V. V daném případě byl tedy žalovaný oprávněn si v rámci řešení předběžné otázky učinit 
úsudek o souladu záměru s územním plánem, a to i implicitně.  
 
VI. Obsahem předběžné otázky bylo, zda veřejný zájem na využití území není nějakým 
způsobem závazně určen či konkretizován pravidly, z nichž by plynulo, že záměr, pro nějž 
má být udělena výjimka, nemůže být realizován pro rozpor s těmito pravidly.  
 
VII. A přesně tak tomu v dané věci bylo – územní plán využití daného území ke stavbě 
nové větrné elektrárny a k ní náležící infrastruktury již neumožňoval. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. srpna 2017, čj. 2 As 83/2017, 
dostupné na www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Rozhodnutí městského soudu a jemu předcházející rozhodnutí žalovaného  
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 2. 2017, č. j. 6A 243/2014 – 111, zamítl žalobu podanou 
žalobkyní proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 2014, č. j. 1752/530/14, 62228/ENV/14, kterým 
bylo ve výroku I. na základě odvolání spolku K. změněno rozhodnutí Krajského úřadu Ú. kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 10. 7. 2014, č. j. 
368/ZPZ/2013/ZD-565 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), tak, že se dle § 56 odst. 1 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též „zákon o ochraně přírody a krajiny“), nepovoluje 
výjimka ze zákazů ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny chráněného dle 
ustanovení § 49 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to pro druh koprník štětinolistý (Meum 
athamanticum) zařazený vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“), do 
kategorie ohrožené, v souvislosti s realizací záměru „Větrná farma V. – I. Část“ pro stavbu VTE V2 v k. ú. V. 
u V. (dále označována též zkráceně jako „VTE V2“). Ve výroku II. bylo jako opožděné zamítnuto odvolání 
města V. 
Městský soud v napadeném rozsudku nejprve shrnul průběh řízení. Konstatoval, že dne 20. 12. 2012 
podala žalobkyně žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů         
v kategorii druhů ohrožených a silně ohrožených, ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, a to pro 
několik druhů živočichů a rostlin v souvislosti s realizací záměru stavby větrných elektráren. Svoji žádost 
odůvodnila tak, že výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů svým veřejným zájmem převažuje nad 
zájmem ochrany přírody v rozsahu žádosti o výjimku ze zákazů dle § 56 zákona o ochraně přírody              
a krajiny. Rozvedla, že větrné elektrárny jsou ekologickým zdrojem energie, jejichž využívání je 
celospolečenskou povinností přesahující hranice jednoho státu. Dále v žádosti přislíbila obci 
nezanedbatelný stabilní příjem na základě smlouvy o spolupráci a vytvoření nových pracovních příležitostí 
pro místní obyvatele po dobu životnosti elektráren. 
Dne 17. 7. 2013 doručila žalobkyně správnímu orgánu I. stupně upřesnění své žádosti, ve kterém zúžila 
rozsah původní žádosti tak, že vlastní žádost o výjimku se nadále fakticky týkala pouze stavby VTE V2 ve 
vztahu k existenci koprníku štětinolistého. Správní orgán I. stupně vydal dne 10. 7. 2014 pod č. j. 
368/ZPZ/2013-45/ZD-565 rozhodnutí (prvostupňové rozhodnutí), kterým povolil výjimku ze zákazů ze 
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základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny pro koprník štětinolistý chráněný dle 
§ 49 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb., za splnění v rozhodnutí daných 
podmínek. 
Správní orgán I. stupně se v rámci řízení zabýval námitkou občanských sdružení K. a M. ohledně 
nesouladu výstavby větrné elektrárny s územním plánem. Stavební úřad v Ch. se k žádosti správního 
orgánu I. stupně ohledně souladu výstavby větrné elektrárny s územně plánovací dokumentací nevyjádřil, 
správní orgán I. stupně tedy porovnal dostupné územně plánovací podklady se stavbou a shledal, že 
stavba je umístěna do plochy „VE – lokalita větrných generátorů elektrického proudu“. Správní orgán I. 
stupně dospěl k závěru, že veřejný zájem na realizaci záměru převážil nad zájmem na ochraně druhu,  
k čemuž odkázal na zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), Směrnici evropského parlamentu a rady 
2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice 2009/28/ES“)  
a Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů. 
Shrnul, že v dané botanické lokalitě se vyskytuje koprník štětinolistý. Poukázal, že v blízkém okolí se 
nalézají další významné populace koprníku, které by nebyly záměrem ovlivněny, stavbou by byly dotčeny 
maximálně desítky jedinců druhu, což s ohledem na celkovou velikost populace vyhodnotil jako 
jednoznačně nevýznamné. 
Proti tomuto rozhodnutí podaly spolek K. a město V. odvolání. Žalovaný k odvolání spolku K. prvostupňové 
rozhodnutí ve výroku I. změnil tak, že nepovolil výjimku ze základních ochranných podmínek pro druh 
koprník štětinolistý v souvislosti s realizací stavby VTE V2 v k. ú. V. u V. Ve výroku II. bylo jako opožděné 
zamítnuto odvolání města V. V odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný uvedl, že veřejný zájem na její 
realizaci byl definován jako ekonomický přínos pro výrobu energie z alternativních obnovitelných zdrojů, 
představovaný zákonem, směrnicí 2009/28/ES a z ní vycházejícího Národního akčního plánu ČR pro 
energii z obnovitelných zdrojů bez ohledu na potřeby obyvatelstva a konkrétní regionální a sociální 
poměry. Žalobkyně deklarovala veřejný zájem smlouvou o spolupráci a vytvořením nových pracovních 
příležitostí pro místní obyvatele, tyto skutečnosti však žalovaný označil za pouze formální a nedoložené, 
zejména s ohledem na skutečnost, že město V. se záměrem nesouhlasilo. Na základě sdělení města V. ze 
dne 13. 3. 2013, odvolání města V. ze dne 30. 7. 2014 a rovněž stanoviska Magistrátu města Ch. ze dne 
19. 7. 2014 dospěl žalovaný k závěru, že záměr nebyl v souladu s územním plánem města V., a nebylo 
tedy možné dovodit výraznou převahu veřejného zájmu realizace záměru nad zájmem ochrany přírody. 
Žalovaný konstatoval, že územně plánovací dokumentace města V. představuje priority místních obyvatel 
na strukturu a využití spravovaného území a jedná se o obecnou deklaraci veřejného zájmu, že na určitém 
území lze umisťovat v územním plánu připuštěné stavby. Jak vyplynulo z předloženého spisu a sdělení 
zástupců města V., záměr na výstavbu elektrárny byl v rozporu se schváleným územním plánem města V. 
a město V. vyjádřilo nesouhlas s jeho realizací. Povolení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny je vázáno na existenci jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany 
přírody. Je nepochybné, že realizace obnovitelných zdrojů představují celospolečenský veřejný zájem, 
avšak ze zákona o ochraně přírody a krajiny nijak nevyplývá, že by samotná tato skutečnost představovala 
takový jiný veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany přírody, a proto žalovaný rozhodl tak, že 
předmětnou výjimku nepovolil. 
 
Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně žalobou k městskému soudu, který ji rozsudkem ze dne 23. 2. 
2017 zamítl. Městský soud úvodem identifikoval jako stěžejní právní otázku to, zda byl v případě realizace 
výstavby předmětné VTE V2 naplněn pojem veřejného zájmu, a zda tento veřejný zájem převážil nad 
veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny. 
Městský soud uvedl, že v daném případě nebyl veřejný zájem prokázán jednoznačně. 
Veřejný zájem byl deklarován jako zájem na výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Konstatoval 
však, že veřejným zájmem je současně zájem na respektování a dodržování územního plánu. Jestliže 
uvažované umístění předmětné větrné elektrárny nebylo v souladu s územním plánem města V., pak 
nebylo možno hovořit o veřejném zájmu, který bylo nutno akceptovat. Městský soud vyslovil, že veřejný 
zájem v řízení o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny má být 
posuzován z pohledu zájmu ochrany přírody, vyjádřil však názor, že jiný veřejný zájem (dodržování 
schváleného územního plánu) je zcela rovnocenný tvrzenému veřejnému zájmu svědčícímu výstavbě 
větrné elektrárny. 
Z odůvodnění rozhodnutí žalovaného vyplynulo, že se žalovaný soustředil více na posouzení střetu dvou 
veřejných zájmů (zájmu na výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů oproti zájmu na dodržování 
schváleného územního plánu), než aby zvažoval veřejný zájem na ochraně přírody, konkrétně ochrany 
zvláště chráněného druhu rostliny koprníku štětinolistého. Dle městského soudu by v daném případě bylo 
možné uvést přesnější argumentaci, vyslovil však, že úvaha o nutnosti ochrany předmětné rostliny byla 
uvedena, když žalovaný vyjádřil, že realizace záměru by byla spojena s přímým zničením biotopu druhu       
i části místní populace této chráněné rostliny. Městský soud zdůraznil, že prokazování převahy tvrzeného 
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veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody bylo na žalobkyni jako žadatelce o výjimku. Žalobkyně však 
tvrzený veřejný zájem neprokázala. 
Městský soud dále uvedl, že námitku nesouladu předmětného záměru s územním plánem města V. 
vzneslo ve svém odvolání jak město V., jehož odvolání bylo žalovaným posouzeno jako opožděné, tak 
spolek K. Právě k odvolání spolku K. se žalovaný uvedenou námitkou v rozhodnutí zabýval. Městský soud 
poukázal též na to, že město V. své stanovisko o nesouladu předmětného záměru s územním plánem 
sdělilo již v průběhu řízení před správním orgánem prvého stupně, a to v podání ze dne 13. 3. 2013. 
K námitce žalobkyně, že soulad předmětného návrhu s územním plánem města V. měl žalovaný řešit jako 
předběžnou otázku a za tím účelem měl provést důkaz územním plánem města V., městský soud 
zdůraznil, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rámci řízení o povolení výjimky dle § 50 odst. 2 zákona  
o ochraně přírody a krajiny. V rámci tohoto řízení žalovaný nerozhodoval o souladu záměru s územním 
plánem města V., ale zabýval se tím, zda byly naplněny podmínky uvedené v § 56 uvedeného zákona, aby 
mohla být předmětná výjimka udělena. Při posuzování naplnění těchto podmínek žalovaný vycházel 
z písemného sdělení Magistrátu města Ch., stavebního úřadu ze dne 19. 7. 2014. Z uvedeného sdělení 
vyplynulo, že umístění VTE V2 bylo v rozporu s územním plánem města V., a to pro překročení limitu počtu 
větrných elektráren připuštěného v daném území. Městský soud rozvedl, že obsah sdělení Magistrátu 
města Ch. nebyl žalobkyní zpochybněn a o jeho správnosti a úplnosti neměl žalovaný důvod pochybovat.  
V případě řešení souladu předmětného záměru VTE V2 s územním plánem města V. se tak v daném 
případě nejednalo o předběžnou otázku a při jejím posouzení v rámci zkoumání naplnění podmínek pro 
povolení předmětné výjimky žalovaný nepřekročil svoji pravomoc. 
Jako nedůvodnou posoudil soud i námitku žalobkyně, že předmětem řízení o výjimce bylo pouze řízení 
dotčené záměrem stavby přípojky VTE V2, nikoli území dotčené výstavbou samotné stavby. Městský soud 
odkázal na prvostupňové rozhodnutí i rozhodnutí žalovaného, ze kterých vyplynulo, že k žádosti žalobkyně 
byl záměr posuzován jako celek včetně přípojky. 
K námitce, že se žalovaný nevypořádal s nesprávností důkazů, o které opíral své rozhodnutí prvostupňový 
orgán, městský soud konstatoval, že z napadeného rozhodnutí bylo zřejmé, že žalovaný na základě 
zhodnocení předložených podkladů učinil jiný závěr než správní orgán I. stupně. Hlavním důvodem byla 
skutečnost, že předmětný záměr nebylo možno v dané lokalitě realizovat s ohledem na platný územní 
plán města V., což bylo doloženo stanoviskem Magistrátu města Ch. ze dne 19. 7. 2014 a rovněž 
vyjádřením města V. 
S ohledem na výše uvedené posoudil městský soud jako nedůvodné námitky vznesené ve třetím žalobním 
bodu, v němž žalobkyně namítla, že v řízení nebyla aplikována zásada zákazu správního uvážení ve věci 
definice veřejného zájmu, že nebylo uplatněno kritérium zájmu státu na určitém uspořádání vztahů ve 
společnosti a nebyla aplikována zásada spočívající v přihlédnutí k intenzitě při řešení konfliktů mezi 
veřejnými zájmy. 
K námitce žalobkyně ohledně neaplikace zásady legitimního očekávání městský soud uvedl, že šlo             
o námitku zcela obecnou, bez bližší konkretizace a doložení jiných záměrů, u nichž měla být předmětná 
výjimka podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny v uvedené lokalitě povolena, městský soud 
se jí tak nemohl zabývat. 
Závěrem se městský soud vyjádřil k žalobkyní poukazovanému rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46. Konstatoval, že skutkové okolnosti v citovaném případě a nyní 
projednávané situaci byly odlišné, a vyslovené závěry tudíž na aktuální případ nelze plně vztáhnout. 
Ze všech uvedených důvodů městský soud žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou 
zamítl. 
 
II. Kasační stížnost a vyjádření k ní 
Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti tomuto rozsudku podala v zákonné lhůtě kasační stížnost 
opřenou o § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. 
Stěžovatelka předně namítla, že městský soud odůvodnění svého rozsudku založil na tvrzení, že 
uvažované umístění předmětné větrné elektrárny nebylo v souladu s územním plánem města V., a tudíž 
nebylo ve veřejném zájmu. Touto úvahou městský soud dle stěžovatelky redukoval řízení podle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny v daném případě pouze na hodnocení toho, zda byl či nebyl předmětný 
záměr uveden v územním plánu, kdy v případě, že nebyl uveden, zřejmě převažoval zájem na ochraně 
přírody a krajiny. Správní soud tedy dle stěžovatelky nezákonně odmítl všechny stěžovatelčiny námitky  
s fakticky jediným odůvodněním spočívajícím v nesouladu s územním plánem. Konkrétně městský soud 
konstatoval, že nebyl-li záměr v územním plánu, nebyl ve veřejném zájmu, a dále k námitce, že řízení  
o výjimce se vztahuje jen k přípojce, městský soud uvedl, že záměr byl posuzován jako celek vč. VTE V2, 
která není v územním plánu. Co se týče nepostupování podle zásad správního rozhodování, vyjádřil 
městský soud, že jde o neodůvodněné námitky, neboť záměr nebyl umístěn v souladu s územním plánem. 
Stěžovatelka vyjádřila, že aby mohla být tato argumentace městského soudu označena za zákonnou, 
musela by mít oporu v zákoně, požádala proto zdejší soud o interpretaci § 49, resp. § 56 zákona  
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o ochraně přírody a krajiny. Dle názoru stěžovatelky z těchto ustanovení nevyplývá existence podmínky 
spočívající v souladu či nesouladu záměru s územně plánovací dokumentací, která by měla být 
předmětem dokazování v daném řízení a pro kterou by bylo možné výjimku povolit, či nepovolit, a to 
z následujících důvodů: 
a) Vydání výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je jen jednou z mnoha podmínek pro 
konečné povolení výstavby větrné elektrárny a její infrastruktury, které samo o sobě neznamená, že bude 
bez dalšího realizována. Podklady pro (společné) územní a stavební rozhodování jsou souborem správních 
aktů, které musí investor zajistit, není však stanoveno pořadí jejich pořizování. Stěžovatelka vyjádřila, že 
žalovaný ani městský soud nemohou stanovit pro vydání rozhodnutí předmětnou podmínku, která jde nad 
rámec zákona. 
b) Pokud by se přesto měl žalovaný otázkou souladu záměru s územním plánem zabývat, musel by dle 
stěžovatelky postupovat v rámci řešení předběžné otázky, tj. zejména provést důkazy ve smyslu § 82 odst. 
4 správního řádu. Stěžovatelka poukázala, že městský soud zastával stejný názor jako stěžovatelka 
ohledně toho, že soulad záměru s územním plánem není předmětem správního řízení podle § 56 ZOPK, 
poznamenal však, že městský soud uvedený názor uplatnil jen tam, kde se mu to hodilo. 
c) Předmětem řízení podle § 56 ZOPK dle stěžovatelky nebylo území pro výstavbu VTE V2, nýbrž území pro 
výstavbu infrastruktury, zejm. přípojky, která je ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona umísťována i na 
nezastavěném území. Stěžovatelka uvedla, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně i žalovaného znělo 
pouze ve vztahu ke konkrétnímu pozemku p. p. č. 117/1 k. ú. V. u V. Stěžovatelka vyjádřila, že nežádala, 
aby bylo v územním plánu toto území vymezeno jako zastavěné či zastavitelné, soulad záměru s územním 
plánem byl proto ve vztahu ke konkrétnímu rozhodnutí o výjimce na konkrétním místě bezpředmětný. 
Pokud by městský soud přesto trval na tom, že předmětný pozemek musí být v územním plánu označen 
jako zastavitelný, musel by svůj požadavek opřít o zákonná ustanovení stavebního zákona, což se nestalo 
ani stát nemůže, neboť stavební zákon takový požadavek neobsahuje. 
d) V případě, že by přesto mělo mít zásadní význam sdělení Magistrátu města Ch. ze dne 19. 4. 2014, že 
umístěním VTE V2 by došlo k překročení limitu počtu větrných elektráren připuštěného územním plánem 
v daném území, pak bylo třeba toto sdělení posuzovat s ohledem na redukci výstavby původního počtu 
VTE, ke které dojde s ohledem na závěry EIA a dosavadní řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
VTE V2 patří k nejméně ohrožujícím veřejný zájem chráněný zákonem o ochraně přírody a krajiny, dojde 
proto k redukci těch větrných elektráren, které tento zájem dle proběhlého procesu EIA a dalších řízení  
o výjimkách dle citovaného zákona ohrožují více. K překročení limitu počtu větrných elektráren proto 
nedojde. To je právě předmětem (společného) územního a stavebního řízení, ve kterém se soulad záměru 
výstavby větrného parku s uvedenými limity počtu větrných elektráren bude posuzovat. Stěžovatelka 
nepochybně do tohoto řízení podle stavebního zákona předloží návrh, který je v souladu s územním 
plánem, opak by byl v její neprospěch. Které větrné elektrárny z původního záměru na výstavbu větrného 
parku budou vyloučeny, se rozhoduje právě v předcházejících řízeních s ohledem na zájmy chráněné 
zvláštními předpisy. Soulad s ohledem na územní plán je předmětem (společného) územního a 
stavebního řízení. 
e) Stěžovatelka připomněla, že v souvislosti s jejím záměrem probíhají či probíhala další řízení o povolení 
výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny v katastrálním území města V. Ačkoliv se jedná o územní 
působnost stejného územního plánu, bylo zde vždy rozhodováno na základě zákona o ochraně přírody a 
krajiny, tedy o tom, zda veřejný zájem na výstavbě větrné elektrárny převažuje nad veřejným zájmem 
chráněným tímto zákonem, nikoliv stavebním zákonem. V těchto obdobných řízeních o výjimkách nebyl 
posuzován soulad s územním plánem. V souladu se zásadou legitimního očekávání stěžovatelka vyjádřila 
požadavek, aby tak bylo postupováno i v nyní projednávaném případě. 
Stěžovatelka dále namítla, že tvrzení soudu ohledně spojení realizace záměru s přímým zničením biotopu 
i části místní populace koprníku štětinolistého bylo v rozporu se spisovou dokumentací. Stěžovatelka 
uvedla, že ve spise byla založena obsáhlá argumentace o bezvýznamnosti zásahu realizace předmětné 
infrastruktury do populace této chráněné rostliny. Odkázala především na závěr biologického hodnocení, 
na provedené posuzování vlivů záměru na životní prostředí, kdy v souladu se stanoviskem EIA byla 
vybrána varianta s nejnižším záborem a ovlivněním populace koprníku, a na celkové hodnocení 
zachovalosti druhu, ze kterého vyplynula vitalita a regenerační schopnosti tohoto druhu. Přesto městský 
soud dle stěžovatelky v rozporu se skutkovým stavem a bez argumentace podložené spisovou 
dokumentací rozhodl, že předmětným záměrem by došlo ke zničení biotopu a místní populace koprníku. 
Stěžovatelka zdůraznila svůj nesouhlas s uvedeným názorem městského soudu a vyslovila požadavek, 
aby v jejím případě bylo rozhodnuto v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu a zásadou 
materiální pravdy. Stěžovatelka rovněž zpochybnila názor městského soudu, že intenzita zásahu do 
populace koprníku v daném případě by byla výrazně větší, než intenzita zásahu do populace krkavce 
velkého řešeného rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46. 
Dle stěžovatelky měl však městský soud v takovém případě uvést, o jaké argumenty se opřel, jinak byl 
jeho názor laický, a tudíž nezákonný. 
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Stěžovatelka dále namítla nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti, resp. zmatečnosti 
napadeného rozhodnutí, kterou shledala v rozporu argumentace městského soudu opírající se                    
o nezbytnost posouzení souladu záměru s územním plánem s požadavkem, aby se v rámci řízení 
nerozhodovalo o souladu záměru s územním plánem, ale aby se žalovaný zabýval tím, zda jsou naplněny 
podmínky uvedené v § 56 uvedeného zákona, aby mohla být předmětná výjimka povolena, k čemuž 
odkázala na str. 8 odst. 2 napadeného rozsudku. 
Nesrozumitelnost napadeného rozsudku stěžovatelka dále seznala v rozporu laického názoru městského 
soudu o hrozbě přímého zničení biotopu i části místní populace koprníku realizací předmětné 
infrastruktury s tvrzeními obsaženými v podkladech správního rozhodnutí. 
Dle stěžovatelky bylo řízení zatíženo vadou též tím, že se městský soud nevypořádal s procesní námitkou 
stěžovatelky, že se žalovaný nemohl zabývat námitkami obsaženými v pozdě podaném odvolání města V. 
Zároveň se městský soud nezabýval tím, že žalovaný rozhodl o změně rozhodnutí správního orgánu            
I. stupně, přičemž v souladu s § 90 odst. 1 písm. c) změnu nelze provést, pokud by tím některému                 
z účastníků (stěžovatelce) hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se. 
Jinou vadou řízení dle stěžovatelky bylo také to, že se městský soud nezabýval námitkami vznesenými ve 
třetím žalobním bodu, tedy tím že ve správním řízení nebyla aplikována zásada zákazu správního uvážení 
ve věci definice veřejného zájmu, kritérium zájmu státu na určitém uspořádání vztahu společnosti              
a nebylo přihlédnuto k intenzitě při řešení konfliktů mezi veřejnými zájmy. 
Vadu řízení před městským soudem stěžovatelka shledala také v průtazích řízení, o čemž Nejvyšší správní 
soud již rozhodl v usnesení ze dne 4. 1. 2017, č. j. Aprk 34/2016 – 86. 
Stěžovatelka svou kasační stížnost doplnila přípisem ze dne 11. 5. 2017, ve kterém na podporu svých 
tvrzení odkázala na rozhodnutí Krajského úřadu Ú. kraje ze dne 24. 4. 2017, č. j. 116/ZPZ/2017-16ZD-
899, kterým bylo stěžovatelce vyhověno ve věci udělení výjimky ze zákazů ze základních podmínek 
zvláště chráněného druhu rostliny chráněné § 49 ZOPK, a to druhu koprník štětinolistý, pro záměr Větrná 
farma Ch. III. etapa. Poukázala zejména na str. 7 tohoto rozhodnutí, kde je výslovně uvedeno, že tato 
rostlina je v Krušných horách hojným a běžným druhem a příznivý stav jeho populace není obecně 
aktuálně ohrožen, a že ačkoliv je výstavba přidružené infrastruktury VTE spojena s přímým zásahem do 
biotopů a jedinců koprníku, nedojde k natolik závažnému zásahu, a proto lze očekávat opětovný návrat 
druhu na disturbované plochy. Krajský úřad v citovaném rozhodnutí uvedl, že koprník štětinolistý je hojně 
rozšířen, vzhledem ke svým vlastnostem jsou jeho populace vitální a realizace příslušného záměru 
významně neovlivní populace druhu. 
Stěžovatelka na základě toho vznesla požadavek, aby Nejvyšší správní soud v nynějším řízení o kasační 
stížnosti vzal citovanou argumentaci v potaz a zohlednil, že v řešeném případě nebyl zjištěn stav věci          
v souladu s § 3 správního řádu a že zřejmě nedošlo k dosahování vzájemného souladu správních orgánů 
ve smyslu § 8 správního řádu, čímž byla narušena zákonná práva stěžovatelky spočívající v legitimním 
očekávání, že správní orgány budou rozhodovat předvídatelně, ve spolupráci, v zájmu dobré správy, 
nestranně a podle zásady materiální pravdy. 
Žalovaný se k věci vyjádřil přípisem ze dne 27. 3. 2017, ve kterém navrhl kasační stížnost zamítnout jako 
nedůvodnou a odkázal na své rozhodnutí i rozhodnutí městského soudu. Dodal, že již došlo  
k opakovanému vyvrácení účelových argumentů stěžovatelky, které byly dle jeho názoru pouze nástrojem 
obstrukcí, a zdůraznil, že předmětem vydaného rozhodnutí byla realizace větrné elektrárny včetně 
přidružené infrastruktury, nikoli pouze infrastruktura. Žalovaný vyjádřil své přesvědčení, že součástí 
posuzování veřejného zájmu záměru musí být všechny okolnosti daného případu, nikoli pouze obecně 
formulovaný globální zájem na výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a to včetně souladu 
záměru s územně plánovací dokumentací, která reprezentuje lokální zájmy obyvatelstva na využívání 
území. Žalovaný uzavřel, že výskyt koprníku štětinolistého v lokalitě byl doložen odbornými podklady          
a nebyl v průběhu řízení zpochybňován. Realizace záměru by byla spojena s přímou likvidací biotopu 
tohoto druhu. 
Spolek K. jako osoba zúčastněná na řízení (dále jen „spolek K“, resp. „spolek“) se k věci vyjádřil podáním 
ze dne 1. 4. 2017, ve kterém navrhl kasační stížnost zamítnout. Spolek uvedl, že žalovaný  i správní soud 
postupovali správně, když při řízení o výjimce posuzovali jiné veřejné zájmy ve vztahu k veřejnému zájmu 
na ochraně přírody. Spolek K vyslovil, že územní plán města V. reprezentuje veřejný zájem v dané lokalitě, 
a proto je k posouzení převahy veřejného zájmu stavby VTE nad zájmem ochrany přírody klíčový. Spolek 
dále podotknul, že dle § 2 odst. 2 písm. a) bodu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a  
o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický 
zákon“), jsou ve veřejném zájmu výrobny elektrické energie s výkonem 100 MW a více, což VTE V2 jistě 
nesplňuje. Spolek K dále připomněl, že v průběhu celého řízení vznášelo námitky vůči biologickému 
hodnocení, a zpochybnil též způsob práce Mgr. K. Spolek vyjádřil, že biologické hodnocení lokality žádný 
veřejný zájem projektu neprokázal a že jeho závěry ničení biotopu a místní populace rostliny připustily. Co 
se týče odkazu na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46, 
spolek K zdůraznil, že skutkové okolnosti daného případu byly odlišné. Spolek dále poukázal, že  
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v Přehledu výskytu potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů a lokalit ze dne 9. 12. 2012 bylo pro 
nyní rozebíranou lokalitu B14 doporučeno nerealizovat výstavbu VTE v této lokalitě a volit alternativní 
trasu vedení elektrické energie podél silnice. Spolek se následně vyjádřil k jednotlivým námitkám 
stěžovatelky. Uvedl, že VTE a její infrastruktura není v dané lokalitě ve veřejném zájmu a tento veřejný 
zájem nebyl ze strany stěžovatelky dostatečně prokázán. Dále konstatoval, že předmětem řízení byla 
stavba VTE, nikoli pouze její infrastruktura. Vyslovil též, že žalovaný ani soud netvrdili, že soulad stavby  
s územním plánem je podmínkou pro řízení o výjimce dle zákona o ochraně přírody a krajiny, ale pouze 
shodně tvrdili, že územní plán je vyjádřením veřejného zájmu obyvatel lokality dotčené záměrem. Spolek 
dále uvedl, že stěžovatelka v současnosti nemá s městem V. uzavřenou žádnou platnou smlouvu  
o spolupráci. Poté spolek vyslovil, že žalovaný i městský soud otázkou nesouladu s územním plánem 
pouze dokazovali, že předmětný zájem není v převaze veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany 
přírody, zabývaly se tak otázkou dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Spolek podotknul, že stěžovatelkou tvrzená redukce počtu VTE v lokalitě nebyla nijak doložena. Ke změně 
rozhodnutí žalovaným spolek vyjádřil, že stěžovatelce nebyla způsobena žádná újma, neboť jí nebyla 
ukládána žádná povinnost ve smyslu § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu, proti které by měla právo se 
odvolat. Spolek dodal, že nezaznamenal žádné průtahy v řízení. Závěrem uvedl, že stěžovatelka od roku 
2012 ví, že město V. zpracovává nový územní plán, který již s výstavbou větrných generátorů nepočítá. 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán 
rozsahem a důvody, které uplatnila stěžovatelka v podané kasační stížnosti, a přitom neshledal vady 
uvedené v odstavci 4, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu, 
neboť pouze přezkoumatelné rozhodnutí je zpravidla způsobilé být předmětem hodnocení z hlediska 
tvrzených nezákonností a vad řízení (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009, 
č. j. 2 Azs 47/2009 – 71). 
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je dána především tehdy, opřel-li soud rozhodovací důvody     
o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem (viz např. rozsudek ze dne  
4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75, publ. pod č. 133/2004 Sb. NSS), nebo pokud zcela opomenul 
vypořádat některou z námitek uplatněných v žalobě (viz např. rozsudek ze dne 27. 6. 2007, č. j. 3 As 
4/2007 – 58, rozsudek ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 – 73, publ. pod č. 787/2006 Sb. NSS, 
či rozsudek ze dne 8. 4. 2004, 2 Afs 203/2016 – 51). Podobně je např. již zmíněným rozsudkem č. j.         
2 Ads 58/2003 – 75 vymezena nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost tak, že za nesrozumitelné je 
třeba obecně považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci 
rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, případně, jehož výrok je vnitřně rozporný. Pod tento 
pojem spadají i případy, kdy nelze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo 
byl rozhodnutím zavázán. 
K nepřezkoumatelnosti rozsudků správních soudů i rozhodnutí správních orgánů je pak Nejvyšší správní 
soud povinen přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.). V daném případě byla ovšem 
nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu stěžovatelkou namítána. 
Stěžovatelka konkrétně namítla rozpor argumentace městského soudu opírající se o nezbytnost 
posouzení souladu záměru s územním plánem s požadavkem, aby se v rámci řízení nerozhodovalo             
o souladu záměru s územním plánem, ale aby se žalovaný zabýval tím, zda jsou naplněny podmínky 
uvedené v § 56 uvedeného zákona, aby mohla být předmětná výjimka povolena. Argumentace 
městského soudu byla založena na nezbytném posouzení souladu s územním plánem, stěžovatelkou 
poukazovaný rozporný požadavek však městský soud nevznesl. Na str. 8 odst. 2 rozsudku, na který 
stěžovatelka v kasační stížnosti odkázala, městský soud vyslovil, že „žalovaný nerozhodoval o souladu 
předmětného záměru VTE 2 s územním plánem města V., ale zabýval se tím, zda jsou naplněny podmínky 
uvedené v § 56 uvedeného zákona, aby mohla být předmětná výjimka povolena. Při posuzování naplnění 
těchto podmínek žalovaný vycházel z písemného sdělení Magistrátu města Ch. (…), z nějž vyplývá, že 
umístění VTE 2 je v rozporu s územním plánem města V., a to pro překročení limitu počtu větrných 
elektráren připuštěného v daném území.“ Z uvedeného vyplývá, že žalovaný o nesouladu s územním 
plánem nerozhodoval, pouze jej konstatoval, a musel jej vzít v úvahu. Námitka rozporné argumentace  
v rozsudku městského soudu tak je nedůvodná. 
Námitka nesrozumitelnosti napadeného rozsudku spočívající v rozporu názoru městského soudu o hrozbě 
přímého zničení biotopu i části místní populace koprníku realizací předmětné infrastruktury s tvrzeními 
obsaženými v podkladech správního rozhodnutí je taktéž nedůvodná. Ze spisové dokumentace vyplynulo, 
že od vypracování prvotního biologického hodnocení bylo předpokládáno ovlivnění lokality navrhovanou 
výstavbou, a v této souvislosti byly doporučovány alternativní trasy vedení infrastruktury. Již prvostupňové 
rozhodnutí na str. 8 uvedlo, že „výstavba VTE a přidružené infrastruktury je spojena zejména s přímým 
zničením biotopů druhu koprníku, jakož i samotné části místní populace…“. Informace o dotčení  
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a likvidaci množství rostlin pak vyplynula rovněž z „Aktualizace výskytu ZCHD druhů a jejich biotopů VTE 
Ch. 2016“. Z uvedeného je zřejmé, že správní orgány i městský soud se shodly v názoru, že by realizací 
záměru došlo k přímému zničení biotopů druhu, lišily se však důsledky, které z těchto závěrů vyvodily. 
Správní orgán I. stupně stěžovatelce výjimku přiznal, zatímco žalovaný, jehož rozhodnutí městský soud 
potvrdil, nikoli. Stěžovatelkou namítaný rozpor se tak netýkal podkladů rozhodnutí, ale jejich interpretace 
pro výsledná rozhodnutí. 
Co se týče námitky, že se žalovaný nemohl zabývat pozdě podaným odvoláním města V., Nejvyšší správní 
soud ji vyhodnotil jako nedůvodnou. Městský soud v rozsudku výslovně rozebral, že se žalovaný námitkou 
nesouladu záměru s územním plánem zabýval k včasně podanému odvolání spolku K. Nadto poukázal na 
skutečnost, že město V. své stanovisko o nesouladu předmětného záměru s územním plánem sdělilo již  
v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně, a to v podání ze dne 13. 3. 2013. Nejvyšší správní soud 
shrnul, že se městský soud s procesní námitkou stěžovatelky řádně vypořádal. 
K námitce, že se městský soud nezabýval tím, že žalovaný rozhodl o změně rozhodnutí správního orgánu     
I. stupně, přičemž v souladu s § 90 odst. 1 písm. c) změnu nelze provést, pokud by tím některému              
z účastníků (stěžovatelce) hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se, Nejvyšší správní soud 
konstatoval, že tato výtka nebyla obsahem žaloby, ač namítána být mohla již v ní (obsah žalobou 
napadeného rozhodnutí byl, resp. mohl být stěžovatelce znám od okamžiku, kdy jí rozhodnutí bylo 
doručeno, tedy před podáním žaloby). Námitka je proto nepřípustná ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. 
Námitku, že se městský soud nezabýval námitkami vznesenými ve třetím žalobním bodu, tedy tím že ve 
správním řízení nebyla aplikována zásada zákazu správního uvážení ve věci definice veřejného zájmu, 
zohledněno kritérium zájmu státu na určitém uspořádání vztahu společnosti a nebylo přihlédnuto               
k intenzitě při řešení konfliktů mezi veřejnými zájmy, vyhodnotil Nejvyšší správní soud jako nedůvodnou. 
Městský soud námitky posoudil na str. 8 napadeného rozsudku, kde je odmítl jako nedůvodné a odkázal 
na své závěry ohledně nerealizovatelnosti předmětného záměru v důsledku nesouladu s územním 
plánem. Takové vypořádání je dostatečné. 
O namítaných průtazích v řízení před městským soudem již Nejvyšší správní soud rozhodl, a to ve 
stěžovatelkou poukazovaném usnesení ze dne 4. 1. 2017, č. j. Aprk 34/2016 – 86. Tímto usnesením byla 
městskému soudu uložena povinnost ve věci rozhodnout ve lhůtě do 28. 2. 2017. Městský soud vydal 
kasační stížností napadený rozsudek 23. 2. 2017. Z ničeho, co by bylo patrné ze soudního spisu nebo         
z tvrzení účastníků, přitom neplyne, že by časové dimenze procesu rozhodování městského soudu měly 
vliv na zákonnost „produktu“ jeho rozhodovací činnosti, tj. rozsudek ve věci samé. Nejvyšší správní soud 
proto i tuto kasační námitku stěžovatelky vyhodnotil jako nedůvodnou. 
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud shrnul, že napadený rozsudek městského soudu nelze 
považovat za nepřezkoumatelný, a přistoupil k vypořádání dalších kasačních námitek. 
Stěžovatelka dále především namítla, že městský soud v odůvodnění svého rozsudku redukoval řízení        
o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pouze na hodnocení souladu záměru s územním 
plánem. To však v dané věci zcela dostačovalo. Vzhledem k tomu, že byl v daném případě konstatován 
rozpor s územním plánem, nepřipadala realizace stěžovatelkou navrhovaného záměru vůbec v úvahu. 
Nejvyšší správní soud se k povaze územního plánu včetně aspektu vyjádření veřejného zájmu vyslovil         
v rozsudku ze dne 26. 3. 2014, č. j. 9 As 167/2012 – 70. Konstatoval, že „kromě zájmu na dodržování 
stavební kázně (…) je veřejný zájem v řešeném území určen právě územním plánem. (…) Je zřejmé, že 
územně plánovací dokumentace konkretizuje veřejný zájem v tom kterém území. To potvrzuje i judikatura 
správních soudů, podle níž v územním plánování „jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků         
s ohledem na veřejný zájem, kterým je v nejširším slova smyslu zájem na harmonickém využití území. 
Tato harmonie může mít nesčíslně podob a ve své podstatě nebude volba konkrétní podoby využití 
určitého území výsledkem ničeho jiného než určité politické procedury v podobě schvalování územního 
plánu, v níž je vůle politické jednotky, která o něm rozhoduje, tedy ve své podstatě obce rozhodující svými 
orgány, omezena, a to nikoli nevýznamně, požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistických, 
ekologických, ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly územního plánování.“ 
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 2 Ao 2/2007 – 73, publ. pod                    
č. 1462/2008 Sb. NSS).“ Lze shrnout, že územní plán představuje vyjádření veřejného zájmu na určitém 
uspořádání vztahů v území, a jako takový zahrnuje rovněž veřejný zájem na ochraně přírody, což je 
vyjádřeno např. limitací určitých staveb, jejich počtu apod.  
Žalovaný nepochybil, když v odůvodnění svého rozhodnutí kladl důraz na argumentaci ohledně nesouladu 
záměru s územním plánem, neboť jestliže byl v daném případě konstatován rozpor s územním plánem, 
představoval tento objektivní překážku umístění záměru stěžovatelky, která vyloučila možnost jeho 
realizace. Další poměřování veřejného zájmu plynoucího z využívání obnovitelné energie proti zájmu na 
ochraně přírody bylo v daném případě bezpředmětné, neboť dotčená stavba vůbec nemohla vzniknout       
z důvodu rozporu s jiným veřejným zájmem, a sice na uspořádání území a jeho využití způsobem 
předvídaným územním plánem. 
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Nejvyšší správní soud v této souvislosti připomíná, že územní plán zásadně nemůže určitou v rámci 
celostátního právního řádu zásadně legální činnost na konkrétním menším území (kraj, obec aj.) a priori 
zakázat, může ji však v určitých mezích a z rozumných důvodů opírajících se o charakter území, dosavadní 
způsob jeho využití, záměry ohledně dalšího využití území aj. přiměřeným způsobem omezit (viz                   
v podrobnostech rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011 - 127, č. 
2497/2012 Sb. NSS). V nyní projednávané věci nebylo předmětem sporu, a tedy ani posuzováno 
městským soudem, že by územně plánovací regulace omezovala budování větrných elektráren 
nepřijatelně restriktivním způsobem podobným tomu, jenž byl předmětem zkoumání ve věci sp. zn. 7 Ao 
2/2011. 
Námitka stěžovatelky, že pokud se měl žalovaný otázkou souladu s územním plánem zabývat, byl povinen 
postupovat v rámci předběžné otázky, též není důvodná. Žalovaný danou otázku totiž právě takto, v rámci 
řešení předběžné otázky, zjevně hodnotil, jakkoli tuto svoji úvahu výslovně za řešení předběžné otázky 
neoznačil. Ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) správního řádu uvádí, že jestliže vydání rozhodnutí závisí na 
řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, 
správní orgán si o ní může učinit úsudek; správní orgán si však nemůže učinit úsudek o tom, zda byl 
spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt a kdo za něj odpovídá, ani o otázkách osobního 
stavu. V daném případě byl tedy žalovaný oprávněn si v rámci řešení předběžné otázky učinit úsudek           
o souladu záměru s územním plánem, a to i implicitně. Obsahem předběžné otázky bylo, zda veřejný 
zájem na využití území není nějakým způsobem závazně určen či konkretizován pravidly, z nichž by 
plynulo, že záměr, pro nějž má být udělena výjimka, nemůže být realizován pro rozpor s těmito pravidly.  
A přesně tak tomu v dané věci bylo – územní plán využití daného území ke stavbě nové větrné elektrárny      
a k ní náležící infrastruktury již neumožňoval. Pro úplnost lze dodat, že závěr městského soudu o tom, že 
posuzování souladu s územním plánem v daném případě nebylo předběžnou otázkou, není správný, 
nicméně toto pochybení nemělo vliv na zákonnost rozhodnutí městského soudu. 
Ani námitka, že předmětem řízení o výjimce nebylo území pro výstavbu VTE V2, ale pouze území pro 
výstavbu infrastruktury, zejm. přípojky, a to ve vztahu k pozemku p. č. 117/1 v k. ú. V. u V., není důvodná. 
Z původní žádosti o výjimku ze dne 12. 12. 2012 i z jejího zúžení ze dne 12. 7. 2013 jasně vyplynulo, že 
předmětem řízení byla stavba VTE V2 včetně přidružené infrastruktury na pozemku p. č. 117/1 v k. ú.  
V. u V. Tento fakt byl reflektován i v prvostupňovém rozhodnutí. Výstavbou zahrnující výhradně 
infrastrukturu začala stěžovatelka argumentovat až v žalobě proti vůči ní nepříznivému rozhodnutí 
žalovaného, což ukazuje na účelovost citované námitky. Nejvyšší správní soud tak seznal, že městský 
soud rozsah předmětu řízení posoudil správně (str. 8 rozsudku). Navíc oddělovat od sebe výstavbu 
vlastního stroje vyrábějícího elektrický proud (typicky stožáru větrné elektrárny v úzkém slova smyslu, na 
němž je umístěn rotor a generátor vyráběného proudu) a navazující infrastruktury (vedení odvádějícího 
vyrobený proud do rozvodné sítě, obslužné komunikace, případně obslužné budovy a další zařízení jako 
ploty apod.) nelze – všechny tyto dílčí prvky větrné elektrárny v širším smyslu mají být budovány (a jejich 
budováním má být zasaženo do okolního prostředí a života lidí) jen tehdy, bude-li zřejmé, že větrnou 
elektrárnu bude také možno vskutku provozovat – viz k tomu samotnou stěžovatelkou zmiňovaný 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46, zejm. jeho body 24, 
25 a 28. 
Pokud jde o námitku kompenzačních opatření, která by zajistila nepřekročení limitu větrných elektráren 
připuštěného v daném území, a požadavek stěžovatelky, aby bylo v nyní rozebíraném případě 
postupováno stejným způsobem jako v jiných podobných řízeních, která v souvislosti se záměrem 
stěžovatelky probíhají či probíhala, tato námitka nebyla obsahem žaloby, ač být mohla (jde o skutečnost 
vyplývající nepochybně již ze způsobu rozhodnutí žalovaného správního orgánu). Jde proto o námitku 
nepřípustnou ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. 
K námitce stěžovatelky, že tvrzení městského soudu o spojení realizace záměru s přímým zničením 
biotopu i části místní populace zvláště chráněné rostliny koprníku štětinolistého bylo v rozporu se 
spisovou dokumentací, se Nejvyšší správní soud vyjádřil výše v souvislosti s tím, že nebylo pochyb, že          
k zásahu do populace této rostliny by realizací záměru větrné elektrárny došlo. Otázkou by však bylo, zda 
by šlo o zásah z pohledu zájmů ochrany přírody přijatelný, anebo nikoli. Lze dodat, že tato otázka je pro 
věc v podstatě irelevantní, jestliže samotný záměr nemůže být realizován proto, že – jak výše vyloženo – je 
v rozporu s veřejným zájmem vyjádřeným v obsahu územně plánovací dokumentace. Pokud by výstavba 
větrné elektrárny byla možná, i na posouzení, zda realizaci záměru by mohla „padnout za oběť“ v určité 
míře populace koprníku štětinolistého v dotčené lokalitě, by byly použitelné obecné závěry ze shora již 
citovaného a stěžovatelkou též zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2017, č. j. 
2 As 207/2016 – 46, jenž se týkal obdobného problému ohledně zvláště chráněného živočicha (krkavce 
velkého); zejména by šlo o závěry v bodech 18 až 22 uvedeného rozsudku. V nyní projednávané věci se 
však není důvodu takovýmto poměřováním konkurujících zájmů zabývat. 
(…) 
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CC..  OOcchhrraannaa  lleessaa  
 

56 

 
I. Ohrožení a poškození ŽP v lesích 
II. Stavební činnost na lesním pozemku 
III. Odpovědnost vlastníka pozemku za správní delikt 
IV. Stanovení výše uložené sankce podle požadavků zákona 
V. Moderační právo správního soudu 
 
k ustanovení § 4 písm. a), zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 11 odst. 1 a 4, § 13, § 31 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů (lesní zákon), ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Jak lze dovodit z kontextu výroku a odůvodnění napadeného rozhodnutí, správní orgány tedy     
v tomto případě trestaly právě nedostatečnou aktivitu stěžovatelky při navrácení celé dotčené 
plochy sporných pozemků funkcím lesa, nikoliv vlastní stavební činnost, která i podle správních 
orgánů proběhla již před inkriminovaným obdobím v roce 2005.  
 
II. Stavební činnost tak byla významná spíše jen proto, že až na základě jejího objasnění mohlo 
být odnětí sporných pozemků (jinak patřících hl. m. Praze) funkcím lesa, trvající i v letech 2007-
2009, připsáno právě stěžovatelce, neboť k němu mělo dojít právě v rámci širších stavebních 
aktivit na jejích pozemcích, které v rozsahu 569 m2 vykročily z jejích vlastnických hranic              
a zasáhly zčásti i dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
 
III. 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. 
 
IV. Delikt stěžovatelky spočíval v trvajícím záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, tj.        
v podstatě v tom, že původní pochybení z roku 2005 nenapravila a neprovedla úplné odstranění 
veškerých stavebních prvků ze sporných pozemků a tyto pozemky nenavrátila do původního 
stavu. Nebylo již významné, zda to ve smyslu § 13 odst. 3 písm. c) lesního zákona znamenalo 
navezení odpovídající půdní vrstvy včetně náhradní výsadby, nebo zda v případě pravdivosti 
jejího tvrzení o vymýcení a vypálení lesa LČR povinnost provést řádné zalesnění dopadala podle 
§ 31 lesního zákona až na vlastníka sporných pozemků. 
 
V. Stanovení výše uložené sankce se děje ve sféře volného správního uvážení (diskrečního 
oprávnění) správního orgánu, a podléhá tak při hodnocení zákonnosti rozhodnutí přezkumu 
pouze potud, překročil-li správní orgán zákonem stanovené meze tohoto uvážení, vybočil-li           
z nich, nebo pokud volné uvážení zneužil. Výjimku z tohoto pravidla představuje § 78 odst. 2  
s. ř. s. upravující moderační právo správního soudu; ten jej však může uplatnit pouze tehdy, 
pokud by sankce byla uložena ve zjevně nepřiměřené výši. 
 
VI. Samotné čestné prohlášení pak ani nezachycovalo majetkovou situaci stěžovatelky úplně, 
neboť zcela pomíjelo otázku, zda a v jakém rozsahu stěžovatelka vlastní movité věci 
významnější hodnoty (např. motorová vozidla), cenné papíry či např. životní a důchodové 
pojištění. Pokud za těchto okolností městský soud vyhodnotil čestné prohlášení jako 
nedostatečné, a tedy majetkovou situaci stěžovatelky za nedostatečně doloženou, byl jeho závěr 
odpovídající. 
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(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2017, čj. 3 As 258/2016-53, dostupné na 
www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
Rozhodnutím ze dne 23. 11. 2010, č. j. ČIŽP/41/OOL/SR01/0920407.010/10/PJO, oblastní inspektorát 
Praha České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) žalobkyni uložil podle ustanovení § 4 písm. a) 
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“) pokutu ve výši 400 000 Kč „za ohrožení a poškození 
životního prostředí v lesích, kterého se dopustila tím, že v letech 2007 - 2009 (k okamžiku zahájení 
správního řízení, tj. ke dni 14. 12. 2009) na části lesního pozemku p. č. X v k. ú. X o výměře X m² a p. č. X 
v k. ú. X o výměře X m² neoprávněně používala lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů. Lesní 
pozemky byly zasaženy stavební činností a nacházela se na nich kamenná obvodová podezdívka                 
s nadstavbou a průhledy, obezděné vstupní dveře, zasahující rohová část hlavní hrubé stavby domu, 
podpěrné sloupy, betonové schody, fontána, altán, pergoly, kamenné terasy, chodníky, uskladněné 
kameny, prkna na šalování, dráty, elektrické kabely – rozvod el. sítě apod.“ s tím, že uvedeným jednáním 
došlo k porušení ustanovení § 1 1 o dst. 1 a 4 a § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 167/2008 Sb. (dále jen „lesní zákon“). 
Žalobkyně se odvolala a v odvolání argumentovala tím, že postrádá odbornost k vedení stavby a větší část 
roku se pracovně zdržuje v zahraničí, proto si k vedení stavební činnosti na základě ústní dohody                  
o provedení práce sjednala jako odborníka Ing. Y. H. (jehož bližší identifikaci však nesdělila), který vedl 
skupinu ukrajinských pracovníků a jemuž předala plány pozemků a potřebné doklady (včetně plné moci)     
a sdělila předmět, obsah a rozsah stavebních prací. Žalobkyně v něj měla v tomto směru důvěru, nicméně 
když z oznámení o zahájení přestupkového řízení zjistila, že jednal nad rámec její dispozice, přikázala mu, 
aby uvedl pozemky p. č. X a X v k. ú. X (dále jen „sporné pozemky“) do původního stavu, což však neučinil, 
takže s ním ukončila pracovněprávní vztah a jeho nynější pobyt jí není znám. V přestupkovém řízení ještě 
Ing. H. nechtěla ztratit, a proto se nebránila označení za pachatelku přestupku a byla jí uložena vysoká 
pokuta. Podle žalobkyně je tak sice prokázané, že na sporných pozemcích byly provedeny drobné stavby, 
ale nelze tvrdit, že by za toto jednání byla odpovědná ona. Žalobkyně také podotkla, že vlastníku sporných 
pozemků nabídla jejich směnu za jiné lesní pozemky. Konečně pak též namítla, že uložená pokuta je příliš 
vysoká a její výše neodpovídá zjištěným skutečnostem, a zejména ne shromážděným důkazům. 
Rozhodnutím ze dne 22. 3. 2012, č. j. 226/500/11, 7962/ENV/11 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
žalovaný odvolání žalobkyně zamítl a rozhodnutí ČIŽP potvrdil. V odůvodnění žalovaný uvedl, že ČIŽP na 
základě inspekčního šetření na sporných pozemcích i z ortofotosnímků zjistila, že na sporných pozemcích 
došlo stavební činností k trvalému a nevratnému zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa a že     
v části o výměře X m2 les zcela přestal plnit své funkce (půdoochrannou, vodohospodářskou, rekreační, 
produkční apod.). Dlouhodobým neoprávněným záborem části sporných pozemků tak došlo k ohrožení      
a poškození životního prostředí v lesích, přičemž žalovaný souhlasí s tím, že odpovědnou osobou za 
spáchaný správní delikt je žalobkyně jako zadavatel prací. V souladu s tzv. teorií podmínky žalovaný 
považuje právě jednání žalobkyně za onu podstatnou příčinu, bez níž by nedošlo k protiprávnímu 
následku. ČIŽP nezjistila v průběhu celého řízení odpovědnost jiné osoby, např. na základě smlouvy, plné 
moci apod. a tvrzení žalobkyně o ústní smlouvě s Ing. H., zmíněným poprvé až v odvolání, jehož bližší 
identifikační údaje nezná, žalovaný vzhledem k rozsahu stavební činnosti nepovažuje za pravděpodobné. 
Směna pozemků pak není významná, neboť se týká hlavně vypořádání vlastnických vztahů k zasažené 
části sporných pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy. K pokutě žalovaný uvedl, že podle § 4 písm. 
a) zákona o ČIŽP mohla být uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. ČIŽP vzala do úvahy v souvislosti se 
závažností protiprávního jednání možné regionální dopady na složku lesního ekosystému a životního 
prostředí vůbec – plošný rozsah X m2 je z hlediska vlivu na životní prostředí významný, závažnost je dána     
i tím, že si žalobkyně nevyřídila příslušná povolení, nedodržovala zákonné předpisy a neoprávněně 
realizovala svůj záměr. Uložená sankce by tedy měla mít motivační charakter pro dodržování právních 
předpisů. Významná byla i doba trvání protiprávního jednání, protože žalobkyně o svém pochybení věděla 
již v souvislosti s přestupkovým řízením od konce roku 2005, v prosinci 2005 zastavila stavební práce, 
začátkem roku 2006 dala příkaz k uvedení pozemků do původního  stavu a v roce 2008 začala jednat        
o směně pozemků. Minimálně do roku 2009, kdy bylo provedeno inspekční šetření, tedy protiprávní stav 
trval. Na zasažené ploše les přestal plnit veškeré své funkce, přičemž zasažen byl les zvláštního určení 
(příměstský) s významnou rekreační funkcí. S ohledem na to považoval žalovaný námitku proti výši 
sankce za bezpředmětnou. 
 
Žalobkyně se bránila žalobou, kterou však Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 9. 2016, č. j. 8A 
60/2012 - 46 (dále jen „napadený rozsudek“), zamítl. 
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Žalobkyně zopakovala, že k záboru sporných pozemků došlo omylem, když jí najatý pracovník, aniž by si 
pozemek přeměřil, začal bez jejího vědomí stavět i na sousedním pozemku. Žalobkyně také (poprvé) 
uvedla, že omyl vyplýval z toho, že zabraná část sporných pozemků byla ohraničena rozpadlou zídkou         
a plotem, které si žalobkyně pamatuje ještě ze svého dětství z doby před více než 30 lety. K ukončení 
výstavby však došlo již v roce 2005 a pozdější odstraňování staveb nelze považovat za neoprávněné 
používání lesní půdy k jiným účelům než pro plnění funkce lesa. Žalobkyně také tvrdila, že na sporných 
pozemcích Lesy České republiky, s. p. (dále jen „LČR“), již v roce 2004 pokácely část stromů (její rodinou     
v minulosti zasazené ovocné stromy) a veškeré keře a prováděly vypalování, čemuž se snažila zabránit 
(LČR byla za vypalování uložena pokuta 50 000 Kč) a posléze na místě na své náklady vysázela borovice. 
Dotčená část sporných pozemků již dlouhou dobu předtím funkce lesa fakticky neplnila, neboť byla 
zarostlá křovím. Tuto argumentaci však městský soud nepřijal. S ohledem na zjištění ve správním spise 
podle něj není sporu o tom, že na lesních pozemcích proběhla stavební činnost z vůle žalobkyně. 
Poukázal přitom na vyjádření žalobkyně k podkladům rozhodnutí ze dne 20. 1. 2010, v němž sama 
uvedla, že nechala provést drobné stavby (stavební práce probíhaly od podzimu 2005) mimo jiné i na 
části sporných pozemků, které považovala za své vlastnictví. Městský soud v té souvislosti také zdůraznil, 
že žalobkyně jako stavebník měla povinnost si řádně zjistit skutečný stav a stavět jen tam, kde to bylo 
možné. Žalobkyni nezprošťuje odpovědnosti ani to, pokud fyzickým provedením stavebních prací pověřila 
libovolnou třetí osobu, protože ta plnila jenom její vůli a žalobkyni nic nebránilo v tom, aby dohlédla            
a kontrolovala, zda pověřená osoba jedná v souladu s její vůlí. Pokud žalobkyně až v průběhu ústního 
jednání uplatňovala tvrzení, že v dané záležitosti zplnomocnila svého manžela, s nímž se v roce 2009 
rozvedla a který věci kolem stavby řešil, a navrhovala svědecký výslech exmanžela a dalších osob 
organizujících stavbu, tento důkazní návrh senát městského soudu (ústně) zamítl s odůvodněním, že 
provedení navržených důkazů nepovažuje za podstatné pro rozhodnutí ve věci. Městský soud dále 
konstatoval, že předmětný zábor lesních pozemků je trvajícím správním deliktem, který trval i v době 
zahájení řízení ČIŽP. Namítala-li žalobkyně nepřiměřenou výši uložené pokuty a dožadovala-li se 
eventuálním petitem její moderace, městský soud v první řadě odmítl její námitku, že ČIŽP běžně ukládá 
pokuty nižší. K tomu by sice soud přihlédnout musel, žalobkyně by však předtím musela tuto námitku 
konkretizovat a doložit obdobná rozhodnutí ČIŽP pro srovnání, k čemuž ovšem nedošlo. Pokud jde              
o časový odstup rozhodování soudu od spáchání deliktu, ten městský soud nepovažoval za významný, 
rozhodující je totiž odstup rozhodnutí správních orgánů, a tento odstup (jeden rok u rozhodnutí ČIŽP, po 
němž do půl roku následovalo napadené rozhodnutí) moderaci neodůvodňoval. Pokud se pak žalobkyně 
dovolávala své finanční situace, městský soud jí vytknul, že o své finanční situaci nic konkrétního 
neuvedla a ničím ji nedoložila, takže k ní soud přihlédnout nemohl. V závěru pak městský soud 
zrekapituloval důvody, z nichž správní orgány při stanovení výše pokuty vyšly, jejich zdůvodnění zhodnotil 
jako všestranné a přesvědčivé, a dospěl tak k závěru, že pokuta nebyla uložena ve zjevně nepřiměřené 
výši. 
Proti napadenému rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, v níž trvá na 
tom, že v letech 2007 - 2009 nedošlo na sporných pozemcích k žádnému používání lesní půdy k jiným 
účelům než pro funkce lesa, které by mohlo ohrozit či poškodit životní prostředí, a to ani stěžovatelkou, 
ani žádným jejím rodinným příslušníkem či osobou stěžovatelkou zplnomocněnou. ČIŽP se sankcionované 
jednání nepodařilo nijak prokázat a naopak bez jakéhokoliv odůvodnění odmítla provést navržený výslech 
svědků, kteří by dosvědčili, že stěžovatelka lesní půdu v letech 2007 - 2009 nepoužívala, a stejně tak byl 
městským soudem zamítnut návrh na výslech bývalého manžela stěžovatelky a svědka P. V., který byl 
přítomen u všech těchto prací, a bylo mu známo, že se dějí bez jejího vědomí a svolení. V době 
inspekčního šetření z října 2009 na sporných pozemcích žádné stavební práce neprobíhaly, pokud nějaké 
inspektoři mylně zaznamenali, jednalo se o práce probíhající na pozemcích stěžovatelky. To potvrzují 
ortofotografické snímky z let 2006, 2007 a 2008, z nichž je patrné, že dochází k odstraňování staveb        
a postupnému zarůstání pozemků travním porostem. Odstraňování staveb v souladu s pokyny městské 
části Praha 5 pak nelze považovat za užívání poškozující nebo ohrožující životní prostředí. Pokud městský 
soud pokládal správní delikt za dostatečně prokázaný, vycházel pouze z nesprávného rozhodnutí ČIŽP        
a spisové dokumentace, proti níž stěžovatelka nemohla uplatnit obranné prostředky, protože ty ČIŽP 
nevzala v úvahu. Žalovaný pak toto rozhodnutí pouze potvrdil, aniž by zkoumal jeho správnost z hlediska 
osobních poměrů stěžovatelky a uměřenosti pokuty. 
K poškození životního prostředí naopak došlo pracovníky LČR již v roce 2004, kteří káceli a poté 
vypalovali les na sporných pozemcích, za což jim byla na podnět stěžovatelky uložena pokuta ve výši  
50 000 Kč. Stěžovatelka se naopak snažila zabránit škodám na životním prostředí a po tomto zásahu na 
vlastní náklady nechala odvézt odpadky, které se po vyklestění na sporných pozemcích objevily, a na 
vlastní náklady zde vysázela borovice. To mělo být doloženo ortofotografickým snímkem z roku 2005, 
který však ve spise nebyl založen. 
Stěžovatelka také od zahájení řízení vedla s městskou částí Praha 5 jednání o odstranění staveb na 
sporných pozemcích a také je na své náklady nechala odstranit. Stěžovatelku tak již postihla mnohem 
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vyšší sankce, a to ve výši nákladů na provedenou stavbu i nákladů spojených s jejím odstraňováním, než 
je nyní uložená sankce. 
Uložená pokuta ve výši 400 000 Kč již podle stěžovatelky není žádným preventivním opatřením proti 
opakování takového deliktu, nýbrž závažným a nespravedlivým zásahem do kvality a úrovně jejího života. 
Městský soud přitom odmítl její moderaci proto, že stěžovatelka nedoložila výši pokut ukládaných              
v obdobných případech jinými rozhodnutími ČIŽP. Takový závěr městského soudu však podle stěžovatelky 
odporuje zásadám plynoucím ze zásad zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „o. s. ř.“)., neboť je věcí soudu, aby si objektivní údaje ověřil od příslušných orgánů (zde 
ČIŽP), a to i s přihlédnutím k § 120 odst. 2 a § 125 věty první o. s. ř., i přesto nicméně stěžovatelka 
navrhla Nejvyššímu správnímu soudu, aby zjistil výši pokut ukládaných fyzickým osobám při porušení 
zásad ochrany životního prostředí v roce 2010, a odkázala na několik výňatků z tiskových zpráv ČIŽP          
z roku 2016 o uložených pokutách v příloze kasační stížnosti, které se podle ní týkají drasticky 
závažnějšího poškozování životního prostředí, avšak uložené pokuty jsou řádově nižší, než pokuta, která 
byla uložena jí. 
Městskému soudu také stěžovatelka vytkla, že nepřihlédl k tomu, že ve věci pokuty rozhodoval až po 
sedmi letech od spáchání správního deliktu. Jeho závěr, že lze přihlížet pouze k prodlevě správních orgánů 
podle stěžovatelky neodpovídá požadavku § 154 odst. 1 o. s. ř., podle nějž je pro rozsudek rozhodný stav     
v okamžiku jeho vyhlášení. 
Konečně městský soud nepřihlédl ani k tvrzení stěžovatelky, že její finanční situace je velmi špatná, neboť 
je rozvedená a nemá žádný příjem (ze zdravotních důvodů není schopna být zaměstnána nebo podnikat), 
žije jen z podpor svých dcer (s mladší dcerou vede společnou domácnost) a jejím jediným majetkem jsou 
nemovitosti v sousedství sporných pozemků, které jsou zatíženy exekucí uložené pokuty. Protože 
stěžovatelka nepobírala žádný příjem, nemohla ani nic doložit (daňové přiznání, výplatní listiny či výměr     
o důchodu). V řízení nebyly respektovány závěry vyslovené v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133, publikovaného pod č. 2092/2010 Sb. NSS.  
Z toho důvodu tedy ke kasační stížnosti doložila prohlášení o svých příjmových, finančních a majetkových 
poměrech doplněné výpisem z katastru nemovitostí, v němž uvádí, že od roku 2012, kdy ukončila 
zaměstnání, nemá žádné finanční příjmy, ze zdravotních důvodů nemůže být zaměstnána v pracovním 
poměru, nepobírá výživné rozvedené manželky, nikdy nepobírala žádný důchod ani příjmy z účasti               
v kapitálové společnosti a nebyla ani osobou samostatně výdělečně činnou. 
Stěžovatelka proto z uvedených důvodů navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek 
včetně rozhodnutí správních orgánů a svým právním názorem městský soud a správní orgány zavázal ke 
snížení uložené pokuty na částku 25 000 Kč či jinou přiměřenou, řádově nižší částku. 
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti namítl, že tvrzení, že na sporných pozemcích nedošlo k užití 
lesních pozemků k jiným účelům než pro funkce lesa, stěžovatelka poprvé uplatnila až v žalobě. Přitom 
skutečnost, že v inkriminované době na sporných pozemcích docházelo z vůle stěžovatelky ke stavební 
činnosti, stěžovatelka potvrdila ve vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 20. 1. 2010 i v doplnění 
odvolání ze dne 23. 12. 2010, v němž se dovolávala odpovědnosti Ing. H. Stěžovatelka navíc nepředkládá 
nic, co by nasvědčovalo jejímu tvrzení, že stavební práce vůbec neprobíhaly na sporných pozemcích. 
Není ani pravdou, že by stěžovatelka v řízení navrhovala výslech svědků, kteří by dosvědčili, že v letech 
2007 – 2009 nepoužívala lesní půdu; navržení svědci měli vypovídat o kvalitě lesního porostu v letech 
2004 – 2007, což však ČIŽP odmítla, neboť se to nevztahovalo k předmětu řízení. Otázka odpovědnosti za 
kácení stromů, vypalování lesa, odvozu odpadků či výsadby borovic také není předmětem řízení                  
o správním deliktu spočívajícím v užití lesní půdy stavební činností. 
Stěžovatelkou zmiňované náklady odstraňování černé stavby a náklady její výstavby se podle žalovaného 
nemohou žádným způsobem projevit v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení lesního zákona, 
jedná se o reparační nástroj na úseku stavebního práva, zatímco pokuta uložená rozhodnutím ČIŽP je 
nástrojem individuální a generální prevence, stejně jako nástrojem represivním na úseku ochrany 
životního prostředí, což nelze směšovat. 
Takové náklady by se mohly projevit nanejvýše při hodnocení likvidačních účinků pokuty, odpovídající 
námitku však stěžovatelka v průběhu správního řízení vůbec neuplatnila, ač jí její majetková situace 
musela být známa. Tuto situaci doložila teprve při podání kasační stížnosti, nicméně i přes chybějící 
příjem vlastní několik nemovitých věcí, z nichž pokutu uloženou ve výši 8 % zákonné horní hranice lze 
uhradit. Žalovaný přitom souhlasí s tím, že městský soud neměl důvodu přistoupit k moderaci pokuty, 
která byla uložena v rámci zákonného rozpětí na základě přezkoumatelného správního uvážení ve výši 
odpovídající (na městské poměry) značnému rozsahu a dopadu deliktní činnosti, vedoucí k fatálnímu         
a nevratnému odebrání funkcí lesa na dotčené části sporných pozemků (rozhodně nejde o malý rozsah 
poškození životního prostředí). Žalovaný nesouhlasí ani s tím, že by z důvodu spáchání správních deliktů 
na jiných úsecích správního trestání měla být pokuta za porušení lesního zákona snižována. Pokud jde      
o časový odstup rozhodování, žalovaný upozorňuje, že řízení před správními soudy se primárně řídí 
ustanoveními zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), 
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podle jehož § 75 soudy vycházejí ze skutkového a právního stavu ke dni rozhodnutí správního orgánu. 
Pokud jde o argumentaci legitimním očekáváním, stěžovatelka by měla být schopna doložit, v čem má 
její případ z aplikační praxe ČIŽP vybočovat. Přiložené odkazy na zprávy o uložených pokutách přitom 
vůbec neodpovídají řízení o trvalém záboru lesní půdy, protože se ochrany lesa vůbec nedotýkají (jsou         
z oblasti odpadového hospodářství či ochrany vod) nebo se týkají kácení lesa nad rámec lesních 
hospodářských plánů, takže nejde o řádově nižší pokuty za trvalé a nevratné odnětí lesních funkcí 
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa, a to nehledě na zhodnocení rozsahu deliktního jednání, 
ekologické hodnoty lesních pozemků v dané lokalitě apod. Žalovaný proto namítl zamítnutí kasační 
stížnosti. 
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil zákonné náležitosti kasační stížnosti a konstatuje, že kasační 
stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu 
§ 102 s. ř. s. přípustná, a za stěžovatelku v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. jedná advokátka. 
Poté se Nejvyšší správní soud zabýval důvodností kasační stížnosti, a to v mezích jejího rozsahu                  
a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.). Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž 
by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Kasační stížnost přitom Nejvyšší správní soud shledal 
nedůvodnou. 
Stěžovatelka v první řadě zpochybňuje samotnou skutkovou stránku věci, když tvrdí, že v letech 2007 - 
2009 nebyla na sporných pozemcích užívána žádná lesní půda v rozporu s jejím funkčním určením, a to 
stěžovatelkou, jejími rodinnými příslušníky ani osobami stěžovatelkou zplnomocněnými, a v této 
souvislosti má za to, že nebyly zohledněny důkazy, které její tvrzení měly prokázat. Zde však musí                
i Nejvyšší správní soud poukázat na zcela zásadní rozpory v tvrzeních žalobkyně jak v průběhu správního 
řízení a posléze řízení soudního, tak do jisté míry i na vnitřní rozpory i v rámci samotné kasační stížnosti. 
Stěžovatelka, jak Nejvyšší správní soud ověřil v předloženém správním spise, v průběhu správního řízení 
ve vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 20. 1. 2010 uvedla: „Pro provedení stavby navázala smluvní 
vztah s osobou, která jí tvrdila, že má požadovanou odbornost a dále tato osoba vedla skupinu 
zahraničních pracovníků. Těm svěřila provedení stavebních prací s tím, že vedoucí skupiny na úřadech si 
zajistí potřebné podklady a povolení. Pro tento úkol je vybavila plnou mocí. (…) Stavební práce byly 
započaty na podzim roku 2005. Na pozemcích (…), které byly v jejím vlastnictví a dále na sporných 
pozemcích, o kterých se stěžovatelka domnívala, že jsou v jejím vlastnictví, nechala provést některé 
drobné stavby jako betonem potažené jezírko, dva altánky, část plného oplocení, části základů 
spolkového domu. (…) Od prosince 2005 byly všechny stavební práce, které byly předmětem 
přestupkového řízeny zastaveny a pokud to dovolovalo jejich provedení, byly z části odstraněny.“ Ve 
vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 22. 6. 2010 dále stěžovatelka uvedla, že zařazené snímky           
z letadla z let 2004 - 2007 prokazují, že rozsah provedení stavebních prací se od roku 2005 nemění. 
Stěžovatelka se opětovně domáhala výslechu osob, které stavební činnost fyzicky prováděly, s tím, že její 
zavinění může nanejvýš spočívat v tom, že z důvodu časté nepřítomnosti v ČR jejich činnost nedostatečně 
kontrolovala, na což ovšem měla právě odpovědného, kvalifikovaného vedoucího pracovníka. 
Stěžovatelka se dále domáhala založení podkladů o vykácení lesního porostu na ploše kolem 920 m2        
v místech, kde měla být prováděna její stavební činnost, z čehož by vyplynulo, že lesní porosty již na místě 
stavební činnosti nebyly. V doplnění odvolání ze dne 31. 12. 2010 pak stěžovatelka poukázala na uzavření 
dohody o provedení práce s Ing. H. Výslovně konstatovala, že je prokázané, že na sporných pozemcích byly 
provedeny drobné stavby uvedené v rozhodnutí, nelze však podle ní tvrdit, že by za jednání byla 
odpovědná stěžovatelka jako zadavatel. Uvedla též, že u drobných staveb na sporných pozemcích došlo 
k jejich konzervaci a částečné demolici a že takový stav přetrvává do dnešního dne. S tvrzením, že za 
stěžovatelku jednal na základě plné moci její bývalý manžel, a to bez jejího vědomí, přišla stěžovatelka 
teprve v ústním přednesu u jednání městského soudu, tj. po uplynutí lhůty pro koncentraci řízení podle       
§ 71 odst. 2 věty třetí s. ř. s.; v žalobě setrvávala na tvrzení o dohodě o provedení práce s Ing. H. Z tvrzení 
soustavně uváděných stěžovatelkou v průběhu řízení před správním orgánem i městským soudem tak 
jednoznačně vyplývá, že stěžovatelka po celou dobu přiznávala, že byla zadavatelkou stavebních prací       
a že tyto stavební práce se v rozsahu uvedeném v rozhodnutí ČIŽP uskutečnily v roce 2005 (byť z jejího 
pohledu nedopatřením) i na sporných pozemcích. 
Stěžovatelka současně potvrzovala, že i v době podání odvolání byly tyto drobné stavby na sporných 
pozemcích jen částečně demolovány a ve zbytku zůstávaly zakonzervovány v původním stavu.                     
Z ortofotomap založených ve správním spise v kombinaci s fotografiemi pořízenými při inspekčním šetření 
pak Nejvyšší správní soud musí konstatovat, že po celé sankcionované období let 2007 - 2009 se 
skutečně na části sporných pozemků nacházely plošně rozsáhlé (patrně betonové či kamenné, popř. 
dřevěné) stavební objekty různého charakteru, které zcela vylučovaly užití těchto pozemků k plnění funkcí 
lesa, a to nejen kvůli rozsahu jejich plošného záboru, ale i proto, že zastavěné části sporných pozemků 
připojovaly k pozemkům stěžovatelky vysokými zděnými a dřevěnými ploty, a vylučovaly je tak i z jejich 
obecného užívání dle § 19 lesního zákona. Tvrzení stěžovatelky, jimiž v kasační stížnosti popírá skutkový 
stav zjištěný žalovaným ve správním řízení, je tak naprosto nevěrohodné a odporuje veškerým jejím 
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dosavadním skutkovým tvrzením i objektivním zjištěním plynoucím z leteckého snímkování a fotografií 
pořízených ještě dne 1. 10. 2009. Lze jen dodat, že rozpornost tvrzení stěžovatelky dokládá i samotný 
obsah kasační stížnosti, v níž na jednu stranu prohlašuje, že žádným způsobem na sporných pozemcích 
lesní půdu přímo ani nepřímo neužívala, na druhou stranu uvádí, že již byla dostatečně sankcionována 
vynaložením nákladů na zbudování staveb na těchto pozemcích a následně nákladů na jejich 
odstraňování. 
Zpochybňování skutkového stavu ze strany stěžovatelky je tak ve skutečnosti spíše právní polemikou s její 
osobní odpovědností v případě, kdy dle jejího tvrzení prováděli stavební práce jí (eventuálně jejím 
manželem) najatí ukrajinští pracovníci a tyto práce proběhly již v roce 2005. To však není z hlediska její 
odpovědnosti za spáchaný správní delikt významné. Předně je třeba připomenout rozhodnou právní 
úpravu. Ustanovení § 11 odst. 1 a 4 lesního zákona stanoví, že každý si musí počínat tak, aby 
nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. 
Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak. Podle    
§ 13 odst. 1 věty první a druhé lesního zákona dále platí, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa 
musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Na tuto 
úpravu pak navazuje sankční ustanovení v § 4 písm. a) zákona o ČIŽP, podle nějž 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 neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro 
plnění funkcí lesů. 
Stěžovatelce bylo vytýkáno, že neoprávněně používala lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí 
lesů, a to konkrétně tím, že část sporných pozemků o rozloze 589 m2 byla dotčena stavební činností         
a v letech 2007 - 2009 na nich byly umístěny blíže popsané stavební úpravy a drobné stavby. Takto 
vymezený skutek, byť by jej bylo možné definovat i jednoznačněji, je založen na tom, že v důsledku             
v minulosti uskutečněné stavební činnosti, kterou správní orgány připsaly stěžovatelce, na dotčené části 
sporných pozemků byly pozemky původně určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 lesního zákona 
nezákonně plnění těchto funkcí odňaty, neboť namísto lesní půdy a odpovídajícího porostu se na nich 
nacházely drobné stavby a stavební úpravy různého druhu, a tento stav v důsledku opomenutí 
stěžovatelky přetrvával i ve vymezeném období let 2007 - 2009. 
Jak lze dovodit z kontextu výroku a odůvodnění napadeného rozhodnutí, správní orgány tedy v tomto 
případě trestaly právě nedostatečnou aktivitu stěžovatelky při navrácení celé dotčené plochy sporných 
pozemků funkcím lesa, nikoliv vlastní stavební činnost, která i podle správních orgánů proběhla již před 
inkriminovaným obdobím v roce 2005. Stavební činnost tak byla významná spíše jen proto, že až na 
základě jejího objasnění mohlo být odnětí sporných pozemků (jinak patřících hl. m. Praze) funkcím lesa, 
trvající i v letech 2007-2009, připsáno právě stěžovatelce, neboť k němu mělo dojít právě v rámci širších 
stavebních aktivit na jejích pozemcích, které v rozsahu 569 m2 vykročily z jejích vlastnických hranic           
a zasáhly zčásti i dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa. K tomu je třeba doplnit, že 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. Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 
15/2007-149, ze dne 11. 6. 2009, č. j. 7 As 4/2009-67, a ze dne 12. 1. 2012, č. j. 7 As 110/2011-59).     
V případě správního deliktu podle § 4 písm. a) lesního zákona jde o odpovědnost objektivní, kdy subjekt 
odpovídá za způsobený následek bez ohledu na zavinění. Není tak třeba, na rozdíl například od správního 
deliktu podle § 4 písm. c) lesního zákona vyžadujícího zavinění, zkoumat obsah smluvního ujednání pro 
účely prokázání zavinění stěžovatelky. Stěžovatelka je odpovědná za následek ohrožení nebo porušení 
životního prostředí v lesích, který vznikl činností, kterou stěžovatelka smluvně sjednala s třetí osobou 
(srov. obdobně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2015, č. j. 2 As 43/2015-51, bod 40). 
Smluvním ujednáním přitom může být nejen např. smlouva o dílo, ale i případná dohoda o provedení 
práce nebo příkazní smlouva, na jejímž podkladě je udělena plná moc k jednání za příkazce. 
Pokud tedy opravdu došlo k překročení plných mocí a uzavřených dohod, stěžovatelka měla možnost se 
domáhat případných nároků z odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu vůči svým smluvním 
partnerům (zaměstnancům, příkazníkovi), popřípadě mohla takový nárok uplatnit při vypořádání 
společného jmění manželů po rozvodu manželství, nijak to však neoslabuje její veřejnoprávní 
odpovědnost za správní delikt, který není podmíněn zaviněním. 
Na řádné zjištění skutkového stavu o spáchání správního deliktu přitom s ohledem na učiněné právní 
závěry nemělo vliv ani neprovedení důkazů navrhovaných stěžovatelkou v řízení před správními orgány      
a před městským soudem. V situaci, kdy stěžovatelka ve správním řízení nezpochybnila, že byla 
zadavatelem stavebních prací a že část stavebních úprav zůstala na sporných pozemcích zakonzervována 
i ke konci roku 2010, bylo skutečně nadbytečné dohledávat konkrétní stavební dělníky či jejich 
vedoucího, neboť ani jejich případné prohlášení, že jednali nad rámec udělených pokynů stěžovatelky a že 
sami odmítli stavební úpravy na sporných pozemcích plně odstranit, by ji nezbavovalo odpovědnosti za 
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předmětný správní delikt. Jakkoliv Nejvyšší správní soud nemůže souhlasit s tím, že by obecně bylo bez 
významu také zjištění o původním stavu sporných pozemků před zahájením stavební činnosti, neboť to by 
mohlo mít vliv na posouzení závažnosti deliktu spáchaného vlastním uskutečněním stavebních prací,          
a tedy odnětím sporných pozemků plnění funkcí lesa, v tomto případě ani tato otázka nebyla významná, 
neboť delikt stěžovatelky spočíval v trvajícím záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, tj. v podstatě 
v tom, že původní pochybení z roku 2005 nenapravila a neprovedla úplné odstranění veškerých 
stavebních prvků ze sporných pozemků a tyto pozemky nenavrátila do původního stavu. Nebylo již 
významné, zda to ve smyslu § 13 odst. 3 písm. c) lesního zákona znamenalo navezení odpovídající půdní 
vrstvy včetně náhradní výsadby, nebo zda v případě pravdivosti jejího tvrzení o vymýcení a vypálení lesa 
LČR povinnost provést řádné zalesnění dopadala podle § 31 lesního zákona až na vlastníka sporných 
pozemků. Totéž by pak platilo i o výslechu bývalého manžela stěžovatelky a P. V., kteří podle textu žaloby 
měli vypovídat právě o předchozím mýcení LČR a souvisejících krocích stěžovatelky. Pokud stěžovatelka 
teprve u jednání městského soudu navrhovala jejich výslech k nově tvrzenému zplnomocnění bývalého 
manžela, jednak by toto její tvrzení bylo opožděné, takže z něj městský soud nemohl vycházet, jednak by 
ze shora uvedených důvodů ani tato skutečnost neměla na odpovědnost stěžovatelky vliv, a to ani na výši 
sankce, neboť deliktní jednání spočívá v trvajícím záboru lesní půdy v době, kdy již stěžovatelka bezpečně 
o neoprávněnosti záboru věděla, nikoliv v samotném uskutečnění stavební činnosti na sporných 
pozemcích. 
Dále se stěžovatelka vymezuje vůči výši uložené sankce a tomu, že městský soud nepřistoupil k její 
moderaci. V této souvislosti v první řadě Nejvyšší správní soud plně přisvědčuje žalovanému v tom, že 
řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu se řídí ustanoveními soudního řádu správního (srov. 
výslovnou úpravu v § 65 až § 78 s. ř. s. a navazující obecná ustanovení) a občanský soudní řád se užije na 
základě odkazu v § 64 s. ř. s. jen přiměřeně v části prvé a třetí, a to jen subsidiárně. Ustanovení § 75 odst. 
1 s. ř. s. přitom výslovně stanoví, že při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního 
stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Je tak vyloučena aplikace § 154 odst. 1 o. s. ř., 
jejž se stěžovatelka dovolává. Městský soud tedy zcela správně hodnotil časový odstup mezi dnem vydání 
napadeného rozhodnutí a sankcionovaným jednáním (opomenutím) v letech 2007 - 2009, který nebyl 
významný, a neměl žádný důvod přihlížet k délce navazujícího soudního řízení vyvolaného stěžovatelkou, 
nota bene když nemělo ani žádný vliv na povinnost stěžovatelky uhradit uloženou sankci, neboť podání 
správní žaloby nemá odkladný účinek a takový účinek nebyl ani k návrhu stěžovatelky přiznán. 
Neuplatní se ani ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř., neboť svébytnou úpravu důkazní iniciativy, která 
umožňuje soudu provést i důkazy účastníky nenavrhované, lze nalézt v ustanovení § 52 odst. 1 s. ř. s. 
Ustanovení § 125 odst. 1 o. s. ř se pak v soudním řízení správním přiměřeně použije, ani ve spojení s § 52 
odst. 1 s. ř. s. však nezakládá důvodnost stížnostní námitky, podle níž by měl správní soud i bez 
konkrétních návrhů či indicií již na základě vágní námitky vybočení správního orgánu z ustálené správní 
praxe sám iniciativně pátrat po existenci případných správních rozhodnutí, které by námitku žalobce, 
respektive stěžovatele potvrdily. Takové pojetí by totiž popíralo dispoziční zásadu, na níž je soudní řízení 
správní vystavěno, a to i tam, kde je předmětem soudního přezkumu rozhodnutí o „trestním obvinění“ ve 
smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené pod č. 209/1992 Sb. (dále 
jen „Úmluva“). Ustanovení § 71 odst. 1 písm. d) a e) s. ř. s. nikoliv nadarmo po žalobci vyžaduje, aby           
v podané žalobě uvedl žalobní body, na základě nichž rozhodnutí správního orgánu napadá, stejně jako        
i důkazy, jež navrhuje provést. 
Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 20. 11. 2003, č. j. 6 As 2/2003-66, dovodil následující: 
„Správní soudy rozhodují na podkladě skutkových materiálů, které jim sporné strany opatří. Účastníci 
řízení, pokud chtějí být v řízení úspěšní, musejí svou aktivní činností přispět k tomu, aby soud měl 
dostatek skutkového materiálu pro své rozhodnutí. K tomu mohou přispět splněním své povinnosti tvrzení 
a povinnosti důkazní. Pokud účastníci řízení tyto své povinnosti nesplní, soudní rozhodnutí vyzní v jejich 
neprospěch. V daném případě, kdy účastník řízení nedoloží jediný uplatněný důvod své kasační stížnosti, 
jde o tak zřejmé porušení povinnosti důkazní, že lze dospět k jednoznačnému závěru, že pro tvrzené 
skutečnosti ani žádné důkazy nemá, a jde tedy o skutková tvrzení nepravdivá (kdyby takové důkazy měl, 
pak by je - za dané procesní situace - nabídl, nebo by aspoň vysvětlil, proč tak nečiní).“ 
Neplatí tedy stěžovatelkou nastíněná vyhledávací povinnost správního soudu, naopak to byla 
stěžovatelka, kdo byl povinen ke svému tvrzení o řádově odlišných sankcích ukládaných ČIŽP za 
srovnatelná jednání, doložit nebo alespoň označit konkrétní odpovídající důkazy (např. spisové značky 
takových rozhodnutí, které by si správní soud od ČIŽP vyžádal a provedl s nimi důkaz). Stěžovatelka však     
v řízení před městským soudem žádné takové rozhodnutí neoznačila, a proto nemohla být s tímto 
žalobním bodem úspěšná. Pokud taková rozhodnutí poprvé předkládá až v řízení o kasační stížnosti, 
Nejvyšší správní soud k nim nemohl přihlédnout, neboť podle § 109 odst. 4 s. ř. s. ke skutečnostem, které 
stěžovatel uplatnil poté, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí, Nejvyšší správní soud nepřihlíží. Jen pro 
úplnost pak Nejvyšší správní soud ve shodě se žalovaným dodává, že nelze srovnávat výše sankcí 
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ukládaných podle odlišných ustanovení právního předpisu nebo dokonce různých zákonů (viz např. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2013, č. j. 4 As 135/2013-58, bod 55). 
Stěžovatelka nemá pravdu ani v tom, pokud dovozuje, že uložená sankce má mít pouze preventivní 
účinky. Sankce ukládaná za správní delikt již ze své povahy má mít vždy i funkci punitivní (represivní), tj. 
nemá jen pachatele a jeho okolí ve smyslu individuální a generální prevence odrazovat od opakování 
správního deliktu, ale má jej také za spáchání protiprávního jednání potrestat, a to v tomto případě 
majetkovou újmou, která, má-li splnit svůj účel, musí být v poměrech pachatele citelná. Sankce by 
samozřejmě měla být v mezích sankčního rozpětí nastaveného zákonodárcem, odpovídat závažnosti, 
způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání (srov. § 5 odst. 1 zákona o ČIŽP) a až na výjimky 
by se nemělo jednat o sankci likvidačního charakteru, jak vyplývá ze závěrů vyslovených v usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133, č. 2092/2010 
Sb. NSS, jichž se stěžovatelka dovolává. Tyto funkce sankce je třeba odlišit od stěžovatelkou zmiňovaných 
nákladů na výstavbu a posléze odstranění její černé stavby. Tyto náklady nejsou žádným způsobem 
vyvolány rozhodnutím ČIŽP, potažmo žalovaného, nýbrž plynou jen a pouze z jejího protiprávního jednání    
v podobě vybudování černé stavby, navíc na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby, a to ještě v rozporu            
s jejich funkčním určením. Náklady na výstavbu vynaložila ze svého rozhodnutí, náklady na jejich 
odstranění pak vynaložila proto, aby napravila nezákonný stav, který byl stavbou vyvolán. Pokud jí 
povinnost odstranění části staveb uložil správní orgán, byl to stavební úřad, nikoliv ČIŽP. Výši těchto 
nákladů na navrácení sporných pozemků do původního stavu tak nelze žádným způsobem promítat do 
výše uložené sankce, ledaže by se takto vynaložené náklady závažným způsobem projevily v majetkové 
situaci pachatele, takže by hrozilo, že uložená pokuta bude nepřiměřená těmto majetkovým poměrům. 
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu totiž v již zmiňovaném usnesení ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 
9/2008-133, č. 2092/2010 Sb. NSS, uzavřel, že správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je 
povinen přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele 
a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, 
kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro 
určení výše pokuty neuvádí (jako je tomu i v zákoně o ČIŽP). Stěžovatelka však v této souvislosti opomíjí 
související závěr rozšířeného senátu, že „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 např. tím, že zbaví pro tento účel výše zmíněné 
orgány veřejné moci mlčenlivosti. Pokud tak účastník řízení neučiní a naopak odmítne poskytnout 
správnímu orgánu v tomto ohledu dostatečnou součinnost, bude správní orgán oprávněn vyjít pouze           
z údajů, které vyplynuly z dosavadního průběhu správního řízení a které si správní orgán může zjistit bez 
součinnosti s účastníkem řízení (vedle katastru nemovitostí např. z obchodního rejstříku, pokud jde            
o subjekty v něm zapsané, nebo z výpovědí svědků znalých osobních a majetkových poměrů účastníka 
řízení). Nepovede-li tento postup k přesnému výsledku, může si správní orgán takto učinit také jen 
základní představu o příjmech a majetku účastníka řízení, a to i na základě odhadu.“ 
Žalovaný v tomto směru správně poukazuje na to, že stěžovatelka v průběhu správního řízení likvidační 
výši uložené sankce nikdy netvrdila. Z obsahu správního spisu přitom ani nelze nepřiměřenost této sankce 
k majetkovým poměrům stěžovatelky dovodit. Jednak se stěžovatelka opakovaně v průběhu řízení 
odvolávala na to, že pracuje v Německu, jednak je z fotografií předmětné stavby zřejmé, že se jedná          
o velmi nadstandardní stavbu o hodnotě v řádu mnoha milionů Kč; z listin dokládajících snahu 
stěžovatelky o výměnu dotčené části sporných pozemků s hlavním městem Prahou je taktéž zřejmé, že 
stěžovatelka byla schopna pro tento účel pořídit lesní pozemek v k. ú. X o výměře X m2. Za těchto 
okolností neměly správní orgány důvod se domnívat, že by sankce ve výši 400 000 Kč mohla mít pro 
stěžovatelku likvidační důvody.  
Zbývá tak posoudit, zda městský soud postupoval správně, pokud nevyužil svého moderačního oprávnění 
podle § 78 odst. 2 s. ř. s. V této souvislosti Nejvyšší správní soud poznamenává, že stanovení výše uložené 
sankce se děje ve sféře volného správního uvážení (diskrečního oprávnění) správního orgánu a podléhá 
tak při hodnocení zákonnosti rozhodnutí přezkumu pouze potud, překročil-li správní orgán zákonem 
stanovené meze tohoto uvážení, vybočil-li z nich, nebo pokud volné uvážení zneužil. Výjimku z tohoto 
pravidla představuje § 78 odst. 2 s. ř. s. upravující moderační právo správního soudu; ten jej však může 
uplatnit pouze tehdy, pokud by sankce byla uložena ve zjevně nepřiměřené výši. Jak Nejvyšší správní soud 
konstatoval v rozsudku ze dne 19. 12. 2013, č. j. 2 As 130/2012-20, č. 2992/2014 Sb. NSS, „uvedená 
hlediska pak nutně determinují i rozsah přezkumu rozsudku, jímž bylo užito moderační právo, kasačním 
soudem. Nejvyšší správní soud v rámci řízení o kasační stížnosti nemá obdobné oprávnění jako krajský 
(městský) soud a sám již jeho úvahu o výši pokuty nahradit nemůže. Ve vztahu k diskreci krajského 
(městského) soudu může tedy hodnotit opět jen to, zda prvoinstanční soud nepřekročil zákonem 
stanovené meze tohoto uvážení, nevybočil z nich nebo volné uvážení nezneužil, či zda je jeho úvaha 
přezkoumatelná a logicky nerozporná.“ 
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Uvedený závěr lze obdobně aplikovat i na situace, kdy krajský (městský) soud v rámci své diskrece              
k moderaci výše uložené sankce nepřistoupí (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2015, 
č. j. 10 As 38/2015-44). Z ustálené judikatury tak vyplývá, že požadavek stěžovatelky na vyslovení 
závazného právního závěru, aby městský soud uloženou sankci moderoval na konkrétní částku, jde zcela 
mimo oprávnění Nejvyššího správního soudu při rozhodování o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud je 
oprávněn se pouze vyslovit k dodržení mezí uvážení městského soudu a přezkoumatelnosti jeho úvahy. 
Úvahu městského soudu pak Nejvyšší správní soud považuje za plně přezkoumatelnou a též odpovídající 
obsahu spisu. Městský soud stěžovatelce stručně, ale jasně vytknul, že o své finanční situaci nic 
konkrétního neuvedla a ničím ji nedoložila, takže k ní nemohl přihlédnout. To přitom odpovídá 
skutečnosti. 
V žalobě, respektive ve lhůtě pro uplatnění žalobních bodů stěžovatelka k výši pokuty uvedla pouze 
jedinou větu, a to, že „běžně ukládá ČIŽP pokuty mnohem nižší“. Ničím jiným svůj moderační návrh 
neodůvodnila. Zmínky o své majetkové situaci (že momentálně nemá finanční prostředky ve výši 400 000 
Kč k dispozici a že jí v důsledku pokuty hrozí exekuční postižení majetku ve výši nepoměrně vyšší, než je 
uložená pokuta, např. prodej domu, v němž jako samoživitelka žije se svou dcerou), stejně jako 
vlastnoručně podepsané čestné prohlášení ze dne 15. 5. 2012, podle nějž od 1. 1. 2012 nemá 
zaměstnání a čeká na uvolnění pracovního místa v zahraničí, žádný další příjem nemá, je od roku 2009 
rozvedená, bývalý manžel jí na dceru nepřispívá z důvodu uvalených exekucí a ona tak žije jen z úspor, 
které však nedosahují výše pokuty, uplatnila jen na podporu návrhu na přiznání odkladného účinku             
a k moderačnímu návrhu je poprvé vztáhla až u ústního jednání soudu, tj. po uplynutí lhůty pro uplatnění 
žalobních bodů, aniž by je však jakkoliv upřesnila či doplnila. Žalobní bod, domáhající se snížení sankce      
z důvodu majetkových poměrů stěžovatelky tak byl uplatněn opožděně, včasná argumentace se týkala jen 
údajného vybočení žalovaného z obvyklé úrovně ukládaných pokut. Navíc, i kdyby snad bylo možné její 
tvrzení považovat za včasná, byť se původně vztahovala jen k návrhu na přiznání odkladného účinku, 
stěžovatelka tato tvrzení v čestném prohlášení skutečně ničím nedoložila. Přitom se takové podklady 
nabízely – rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci, rozhodnutí soudu řešící výživné na děti, 
případná žaloba na dlužné výživné, výpověď, dohoda o skončení pracovního poměru či jiný doklad              
o ukončení zaměstnání stěžovatelky ke konci roku 2011, aktuální výpisy se zůstatky bankovních účtů 
žalobkyně atd. Samotné čestné prohlášení pak ani nezachycovalo majetkovou situaci stěžovatelky úplně, 
neboť zcela pomíjelo otázku, zda a v jakém rozsahu stěžovatelka vlastní movité věci významnější hodnoty 
(např. motorová vozidla), cenné papíry či např. životní a důchodové pojištění. Pokud za těchto okolností 
městský soud vyhodnotil čestné prohlášení jako nedostatečné, a tedy majetkovou situaci stěžovatelky za 
nedostatečně doloženou, byl jeho závěr odpovídající. 
Lze tedy shrnout, že žádná z kasačních námitek žalobkyně není důvodná, a proto Nejvyšší správní soud 
kasační stížnost zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s. in fine). 
(…) 
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DD..  NNaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  
 

182 
 
I. Trvající delikt 
II. Počátek prekluzivní lhůty 
 
k ustanovení § 12 odst. 2, § 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Trvající delikt je kategorií, která byla pro potřeby praxe definována právní teorií a judikaturou, 
a to primárně pro účely trestního práva. Trvající trestný čin je 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. 
 
II. S ohledem na skutečnost, že přestupek stěžovatele je přestupkem trvajícím, upnul městský 
soud počátek prekluzivní lhůty podle § 20 odst. 1 přestupkového zákona ke dni 25. 2. 2013, 
neboť tento den bylo stěžovateli doručeno oznámení o zahájení přestupkového řízení ze dne  
22. 2. 2013. Nejvyšší správní soud nemá důvod se v tomto odchýlit od závěrů svého rozsudku ze 
dne 15. 6. 2011, čj. 9 As 101/2010-101, na který odkazuje i městský soud.  
 
III. V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud rozlišil dva okamžiky, od kterých počíná běžet 
roční prekluzivní lhůta u trvajících deliktů projednávaných z úřední povinnosti. Obecně platí, že 
lhůta počíná běžet ukončením deliktního jednání, tj. ukončením protiprávního stavu. Od toho je 
však třeba odlišit situaci, kdy je protiprávní jednání pachatele zjištěno správním orgánem dříve, 
než je ukončeno, a o trvajícím deliktu je zahájeno správní řízení. V takovém případě počíná 
prekluzivní lhůta podle § 20 odst. 1 přestupkového zákona běžet od okamžiku, kdy bylo 
podezřelé osobě doručeno oznámení o zahájení přestupkového řízení. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. srpna 2017, č.j. 10 As 99/2016-31, dostupné 
na www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Vymezení věci 
Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížnosti napadá v záhlaví označený rozsudek 
Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 
12. 2. 2014, čj. 1189/520/13, 91213/ENV/13. Žalovaný zamítl odvolání stěžovatele proti rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát P., ze dne 20. 11. 2013, čj. ČIZP/43/OOH/PR01/ 
1211177.008/13/ZJE, kterým správní orgán prvního stupně uznal stěžovatele vinným z přestupku podle 
§ 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a uložil 
stěžovateli pokutu ve výši 100 000 Kč a dále náhradu nákladů přestupkového řízení ve výši 1 000 Kč. 
Správní orgán prvního stupně zjistil při inspekčních šetřeních konaných ve dnech 3. 10. 2012 a 2. 11. 
2012, že se na pozemku stěžovatele nachází značné množství odpadu, zejména autovraků, 
automobilových součástek, plechových sudů a obalů. Správní orgán prvního stupně vyhotovil při šetření 
fotodokumentaci a svá zjištění zanesl do záznamů z inspekčních šetření. Dne 25. 2. 2013 doručil správní 
orgán stěžovateli oznámení o zahájení přestupkového řízení pro přestupek podle § 69 odst. 2 písm. c) 
zákona o odpadech a předvolání k ústnímu jednání, které po opakovaných omluvách stěžovatele proběhlo 
dne 11. 7. 2013. Dne 30. 7. 2013 vydal správní orgán prvního stupně usnesení o strpění ohledání věci na 
místě, ve kterém stanovil termín ohledání movitých věcí nacházejících se na pozemku stěžovatele, které 
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svým charakterem spadají nebo by mohly spadat pod režim zákona o odpadech. Ohledání se nakonec         
z důvodu nepřítomnosti stěžovatele nemohlo uskutečnit a správní orgán prvního stupně pouze pořídil 
fotodokumentaci odpadu na stěžovatelově pozemku. Dne 4. 10. 2013 doručil stěžovatel správnímu 
orgánu své písemné vyjádření, ve kterém uvedl, že automobily a součástky na jeho pozemku nejsou 
odpadem, neboť se jedná o obchodní a neobchodní zboží, určené k dalšímu prodeji. Ohledně dalších 
movitých věcí nacházejících se na pozemku stěžovatel uvedl, že se jedná o kovové a nekovové zboží, které 
bylo připraveno na odvoz a likvidaci specializovanou společností. 
Správní orgán prvního stupně vydal dne 20. 11. 2013 výše uvedené rozhodnutí čj. ČIZP/43/OOH/PR01/ 
1211177.008/13/ZJE, kterým stěžovatele uznal vinným z přestupku podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona  
o odpadech, kterého se dopustil tím, že v období ode dne 3. 10. 2012 do dne 5. 9. 2013 soustřeďoval 
nebo jinak nakládal s odpadem na svém pozemku, který není zařízením určeným k nakládání s odpady 
podle zákona o odpadech. Správní orgán prvního stupně došel z provedených důkazů k závěru, že 
stěžovatel na svém pozemku dlouhodobě soustřeďuje desítky autovraků v různém stavu kompletnosti, 
několik hromad demontovaných nekovových interiérů z autovraků, neidentifikovatelné odpady pocházející 
z rozebírání autovraků, kovové obaly (sudy) a další věci splňující zákonnou definici odpadu. Podle § 12 
odst. 2 zákona o odpadech lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu zákonem  
o odpadech určena. Nakládáním s odpadem je v souladu s § 4 písm. d) zákona o odpadech jeho 
shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  
a odstraňování. Pozemek stěžovatele je zařízením ve smyslu § 4 písm. e) zákona o odpadech, není však 
místem určeným zákonem o odpadech k nakládání s odpady. Stěžovatel tudíž porušil své zákonné 
povinnosti a svým jednáním spáchal přestupek podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech. 
Proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podal stěžovatel odvolání, které žalovaný zamítl, neboť 
shledal skutkové závěry správního orgánu prvního stupně správnými a ztotožnil se i s právním posouzením 
věci. K námitce stěžovatele o zániku odpovědnosti za přestupek z důvodu uplynutí prekluzivní lhůty podle 
§ 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „přestupkový zákon“), uvedl žalovaný, že 
přestupek podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je ze své povahy deliktem trvajícím. Z toho 
důvodu žalovaný za počátek běhu roční prekluzivní lhůty považoval den 5. 9. 2013, neboť v tento den 
stále prokazatelně probíhalo jednání stěžovatele, za které byl správním orgánem prvního stupně shledán 
vinným. Přestupek stěžovatele byl projednán v roční lhůtě a jeho odpovědnost nezanikla. 
Žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného městský soud zamítl v záhlaví označeným rozsudkem. 
Městský soud dospěl k závěru, že movité věci, které stěžovatel přechovával na svém pozemku, jsou 
odpadem ve smyslu zákona o odpadech a stěžovatel svým jednáním naplnil skutkovou podstatu 
přestupku podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech. Pro naplnění skutkové podstaty není nutné 
prokazovat existenci znečistění některé ze složek životního prostředí, neboť se jedná o delikt ohrožovací, 
nikoliv poruchový. K pokutě udělené správním orgánem prvního stupně městský soud uvedl, že není 
zjevně nepřiměřená, a není proto dán důvod pro využití moderačního práva soudu podle § 78 odst. 2  
s. ř. s. Městský soud se neztotožnil se závěrem žalovaného ohledně počátku běhu jednoroční prekluzivní 
lhůty a došel s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2011, čj. 9 As 101/2010-
101 (všechna rozhodnutí NSS v tomto rozsudku citovaná jsou dostupná na stránkách www.nssoud.cz),              
k závěru, že prekluzivní lhůta počala běžet od okamžiku, kdy bylo stěžovateli doručeno oznámení                
o zahájení přestupkového řízení, tedy ode dne 25. 2. 2013. I přes nesprávné stanovení počátku běhu 
prekluzivní lhůty byl přestupek stěžovatele projednán v zákonné jednoroční lhůtě. 
 
II. Shrnutí kasační stížnosti, vyjádření žalovaného 
Stěžovatel napadl rozsudek městského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a)  
s. ř. s. a navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu  
k dalšímu řízení. 
Stěžovatel v kasační stížnosti především polemizuje s pojmem trvajícího deliktu, namítá neoprávněné 
použití analogie s trestním právem. Pojem trvající delikt není upraven v přestupkovém zákoně a jeho 
dovozování z předpisů trestního práva není možné. Z nezákonného použití analogie plyne i nutnost 
odlišného posouzení běhu lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek podle § 20 odst. 1 přestupkového 
zákona. Počátek běhu prekluzivní lhůty je nutné vázat na objektivní skutečnost, kterou je zjištění spáchání 
přestupku správním orgánem dne 3. 10. 2012. Zákonná lhůta uplynula před projednáním přestupku, 
odpovědnost stěžovatele proto zanikla. 
I pokud by bylo při správním trestání obecně možné aplikovat kategorii trvajícího deliktu, v případě 
stěžovatele nejsou splněny všechny podmínky. Stěžovatel svým jednáním protiprávní stav neudržoval, ale 
směřoval k jeho odstranění, což mu nelze přičítat k tíži. Městský soud se dle stěžovatele v napadeném 
rozsudku navíc vůbec nezabýval argumentací stěžovatele ohledně definice odpadu v zákoně o odpadech       
i příslušné směrnici Evropské unie. Definice odpadu má silný subjektivní prvek a klade důraz na úmysl 
majitele věci. Zákonná definice autovraku je navázána na obecnou definici odpadu, a i v ní je tedy 
zdůrazněn subjektivní úmysl majitele. 
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Pokuta uložená stěžovateli je zároveň zjevně nepřiměřená míře ohrožení životního prostředí jednáním, 
které je stěžovateli kladeno za vinu. Látky nacházející se v automobilech jsou převážně organického 
původu a drobné úkapy pohonných hmot nemohou ohrozit životní prostředí. 
Ohledně námitek označených v kasační stížnosti jako D. Nedodržení zásady presumpce neviny. 
Žádné důkazy nesvědčí tvrzení správního orgánu, že došlo ke znečištění jakékoliv složky životního 
prostředí, E. Nedodržení zásady rovného zacházení, a F. Nedodržení zásady materiální pravdy stěžovatel 
odkázal na správní žalobu, kde tyto důvody podrobně rozebral. 
Žalovaný se ke kasační stížnosti vyjádřil a navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako 
nedůvodnou zamítl. Žalovaný má za to, že městský soud rozhodl o zamítnutí žaloby stěžovatele zcela         
v souladu s právními předpisy i zjištěným skutkovým stavem. Kasační námitky v zásadě opakují 
stěžovatelovy žalobní body, se kterými se městský soud dostatečně vypořádal v rámci napadeného 
rozsudku. Delikt spáchaný stěžovatelem je nepochybně deliktem trvajícím a jeho polemika s doktrinálním 
a judikaturním vymezením je neopodstatněná. 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a splňuje zákonné náležitosti podle § 106 odst. 1 
s. ř. s. 
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s § 109 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, 
které stěžovatel ve své kasační stížnosti uplatnil. Neshledal přitom vady, k nimž by musel přihlédnout         
z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). 
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil námitku stěžovatele ohledně použití kategorie trvajícího deliktu, 
neboť na jejím vyřešení závisí posouzení běhu prekluzivní lhůty podle § 20 odst. 1 přestupkového zákona. 
Trvající delikt je kategorií, která byla pro potřeby praxe definována právní teorií a judikaturou, a to 
primárně pro účely trestního práva. Trvající trestný čin je 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 
(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 správní delikt lze proto považovat takový správní delikt, jímž pachatel vyvolá protiprávní stav, který 
posléze udržuje, popřípadě jímž udržuje protiprávní stav, aniž jej vyvolal. 
Definice trvajícího deliktu, jakož i nutnost jeho aplikace ve správním trestání je Nejvyšším správním 
soudem dlouhodobě a konstantně judikována (srov. např. rozsudek ze dne 22. 2. 2005, čj. 5 A 164/2002-
44, publikovaný pod č. 832/2006 Sb. NSS., rozsudek ze dne 27. 6. 2007, čj. 5 As 21/2004-99, 
publikovaný pod č. 2132/2007 Sb. NSS, či rozsudek ze dne 15. 6. 2011, čj. 9 As 101/2010-101, 
publikovaný pod č. 2452/2011 Sb. NSS). O ustálenosti definice a dlouhodobosti užívání kategorie 
trvajícího deliktu pro správní trestání pak svědčí, jak správně upozorňuje městský soud, i rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 1920, čj. 3672/20, publikované v Bohuslavově sbírce 
administrativní pod č. 395/1920, o které opíral svou argumentaci stěžovatel ve své správní žalobě proti 
rozhodnutí žalovaného. 
Použití kategorie trvajícího deliktu není neoprávněným použitím analogie, jak tvrdí ve své kasační 
stížnosti stěžovatel. Touto otázkou se Nejvyšší správní soud již zabýval a ve svém rozsudku ze dne 1. 3. 
2006, čj. 2 As 21/2005-72, dospěl k závěru, že obecně řečeno o analogii půjde vždy tam, kdy se na 
určitou situaci přímo právním předpisem neupravenou, užije ustanovení určitého právního předpisu, které 
na ni přímo nedopadá, ale které je svým obsahem nejbližší. Podmínkou tedy bude určitá mezera                
v zákoně, kterou je třeba vyplnit. V daném případě se však o analogii vůbec nejednalo, neboť kategorie 
trvajícího trestného činu není v trestním zákoně pozitivně právně zakotvena a neexistuje tak v tom smyslu 
žádná mezera v zákoně stavebním, kterou by bylo třeba vyplnit. Naopak pojem trvajícího deliktu je 
vytvořen právní naukou; je sice nejčastěji používán v trestním právu, ale obecně jej lze použít i v případě 
správního trestání. Zmíněná „trvalost“ je totiž znakem jednotlivých skutkových podstat obsažených jak       
v trestním zákoně, tak v zákonech jiných (např. v zákoně o přestupcích i zákoně stavebním). 
Kategorie trvajícího deliktu nutně vychází ze samotného jazykového vyjádření skutkové podstaty deliktu, 
který spočívá v dlouhodobém udržování protiprávního stavu. O takový případ jde zjevně i v případě jednání 
stěžovatele. Stěžovatel dlouhodobě udržoval stav, který zákon o odpadech považuje za závadný, neboť 
shromažďoval a nakládal s odpadem na svém pozemku, který není dle zákona o odpadech zařízením 
určeným k nakládání s odpady. 
K tvrzení stěžovatele, že závadný stav odstraňoval, a nelze tedy hovořit o udržování protiprávního stavu, 
uvádí Nejvyšší správní soud, že ze správního spisu jasně vyplývá, že autovraky, části autovraků a další 
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kovový i nekovový odpad se na pozemku stěžovatele nacházely dlouhodobě a po celou dobu vymezenou     
v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tedy od 3. 10. 2012 do 5. 9. 2013. I z fotografií 
předložených stěžovatelem správnímu orgánu prvního stupně jako příloha vyjádření stěžovatele ze dne  
3. 10. 2013 je zřejmé, že se i v této době na pozemku stěžovatele nadále nacházelo velké množství 
odpadu. 
S ohledem na skutečnost, že přestupek stěžovatele je přestupkem trvajícím, upnul městský soud počátek 
prekluzivní lhůty podle § 20 odst. 1 přestupkového zákona ke dni 25. 2. 2013, neboť tento den bylo 
stěžovateli doručeno oznámení o zahájení přestupkového řízení ze dne 22. 2. 2013. Nejvyšší správní soud 
nemá důvod se v tomto odchýlit od závěrů svého rozsudku ze dne 15. 6. 2011, čj. 9 As 101/2010-101, na 
který odkazuje i městský soud. V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud rozlišil dva okamžiky, od 
kterých počíná běžet roční prekluzivní lhůta u trvajících deliktů projednávaných z úřední povinnosti. 
Obecně platí, že lhůta počíná běžet ukončením deliktního jednání, tj. ukončením protiprávního stavu. Od 
toho je však třeba odlišit situaci, kdy je protiprávní jednání pachatele zjištěno správním orgánem dříve, 
než je ukončeno, a o trvajícím deliktu je zahájeno správní řízení. V takovém případě počíná prekluzivní 
lhůta podle § 20 odst. 1 přestupkového zákona běžet od okamžiku, kdy bylo podezřelé osobě doručeno 
oznámení o zahájení přestupkového řízení. Tímto dnem byl v případě stěžovatele den 25. 2. 2013, roční 
lhůta pro projednání přestupku uplynula 25. 2. 2014. 
Rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci před uplynutím lhůty a odpovědnost stěžovatele z toho důvodu 
nezanikla. 
Ohledně dalších stížních námitek Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je 
ovládáno zásadou dispoziční, dle níž je stěžovatel povinen v kasační stížnosti uvést, z jakých důvodů 
napadá rozhodnutí krajského (městského) soudu a proč považuje výroky rozhodnutí za nezákonné. Za 
dostatečně konkrétní námitku nelze považovat pouhý odkaz na žalobu bez toho, aby stěžovatel alespoň    
v obecné míře uvedl, v čem má spočívat ve vztahu k této námitce pochybení krajského (městského) 
soudu. Námitky označené v kasační stížnosti pod písmeny D, E a F nelze z výše uvedených důvodů 
považovat za dostatečně konkretizované, neboť u nich stěžovatel pouze odkázal na správní žalobu, aniž 
polemizoval s názorem městského soudu. Proto se jimi Nejvyšší správní soud dále nezabýval. 
Konkretizaci kasačních námitek nelze ani nahradit pouhým zopakováním námitek uplatněných v žalobě či 
v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, jak to učinil z velké části stěžovatel. Nejvyšší 
správní soud v řízení o kasační stížnost přezkoumává rozsudek městského soudu, který se k žalobním 
bodům stěžovatele vyjádřil a vypořádal je. 
Stěžovatel v kasační stížnosti zcela pomíjí argumentaci městského soudu a pouze téměř doslovně 
opakuje svou předchozí argumentaci obsaženou v odvolání a správní žalobě. Pokud stěžovatel uvádí, že 
se městský soud v rozsudku vůbec nezabýval argumentací stěžovatele ohledně definice odpadu v zákoně 
o odpadech a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008                  
o odpadech a o zrušení některých směrnic a její aplikace na nepojízdná motorová vozidla a náhradní díly, 
lze odkázat na str. 5 a 6 napadeného rozsudku, kde se městský soud argumentací stěžovatele podrobně 
zabýval a své závěry opřel mj. o rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2014, čj. 5 As 
112/2012-44, a ze dne 25. 3. 2015, čj. 5 As 63/2013-51, které byly vydány ve skutkově obdobných 
věcech. 
Z citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu vyplývá, že z hlediska aplikace zákona o odpadech na 
nepojízdná motorová vozidla je podstatná pouze skutečnost, zda vozidla nacházející se na pozemku 
stěžovatele sloužila k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 36 písm. a) zákona o odpadech     
a zda se stala odpadem ve smyslu § 3 téhož zákona. Nebylo-li využito řízení o odstranění pochybností 
podle § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech, je podle § 3 odst. 3 zákona o odpadech dána 
nevyvratitelná domněnka naplnění definice pojmu odpad, pokud původní účelové určení věci zaniklo. 
Stěžovatel řízení podle § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech neinicioval, pro uplatnění zákonné 
domněnky je zde tedy prostor. 
Z fotodokumentace obsažené ve správním spise je zcela zřejmé, že původní účelové určení většiny vozidel 
nacházejících se na pozemku stěžovatele zaniklo. Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že movité věci na 
svém pozemku skladuje jako náhradní díly pro opravy pro ty, kdo nemají na originální nové díly.                   
I z vyjádření stěžovatele je tedy zřejmé, že se jedná o nepojízdná vozidla či jejich části a tento stav není 
pouze dočasný. Podmínky nevyvratitelné domněnky podle § 3 odst. 3 zákona o odpadech jsou v případě 
autovraků a jejich částí nacházejících se na pozemku stěžovatele splněny, jedná se tedy o odpad ve 
smyslu zákona o odpadech. 
Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud pro úplnost uvádí, že skutečnost, že autovraky nebo 
jejich části mohou být předmětem další obchodní transakce a mají majetkovou hodnotu, není pro 
posouzení, zda se jedná o odpad, podstatná. Absolutní neužitečnost není pojmovým znakem odpadu.         
V tomto směru lze odkázat i na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, ze které jednoznačně plyne, že 
za odpad je třeba považovat i věci mající hospodářskou hodnotu, které lze opětovně využít (viz zejména 
rozsudky ze dne 18. 12. 2007, Komise proti Itálii, C-195/05, Sb.rozh. I-11699, body 36 až 38; ze dne  
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15. 6. 2000, ARCO Chemie Nederland a další, spojené věci C-418/97 a C-419/97, Recueil, s. I-4475, bod 
83; ze dne 25. 6. 1997, Tombesi a další, spojené věci C-304/94, C-330/94, C-342/94 a C-224/95, 
Recueil, s. I-3561, body 47 a 48, či ze dne 28. 3. 1990, Vessoso a Zanetti, spojené věci C-206/88 a C-
207/88, Recueil, s. I-1461, bod 9; rozsudky jsou dostupné na adrese https://curia.europa.eu/). 
Stěžovatel v kasační stížnosti zcela pominul i argumentaci městského soudu ohledně výše pokuty, kterou 
městský soud shledal přiměřenou a její výši žalovaným řádně odůvodněnou. 
Stěžovatel v kasační stížnosti opět pouze zopakoval svou žalobní argumentaci. Jak Nejvyšší správní soud 
uvedl ve svém rozsudku ze dne 19. 12. 2013, čj. 2 As 130/2012 – 20, v rámci řízení o kasační stížnosti, 
nemá [Nejvyšší správní soud – pozn. NSS] obdobné oprávnění jako krajský (městský) soud a sám již jeho 
úvahu o výši pokuty nahradit nemůže. Ve vztahu k diskreci krajského (městského) soudu může tedy 
hodnotit opět jen to, zda prvoinstanční soud nepřekročil zákonem stanovené meze tohoto uvážení, 
nevybočil z nich nebo volné uvážení nezneužil, či zda je jeho úvaha přezkoumatelná a logicky nerozporná. 
Městský soud důvody, které ho vedly k nevyhovění návrhu stěžovatele na využití moderačního práva podle 
§ 78 odst. 2 s. ř. s., řádně a logicky zdůvodnil. Nejvyšší správní soud proto shledal kasační stížnost i v této 
části nedůvodnou. 
 
IV. Závěr  
Námitky stěžovatele nebyly důvodné, Nejvyšší správní soud při přezkumu napadeného rozhodnutí 
městského soudu nezjistil nedostatky, ke kterým by byl podle § 109 odst. 4 s. ř. s. povinen přihlížet            
z úřední povinnosti. Kasační stížnost proto v souladu s § 110 odst. 1, větou poslední, s. ř. s. zamítl. 
(…) 
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I. Provoz zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení 
II. Hromadné správní delikty 
III. Absorpční zásada 
 
k ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění,               
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění v rozhodné době 
 
 
I. Přestože je v ustanovení § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci uvedeno „v rozporu           
s podmínkami integrovaného povolení“, jistě nebylo úmyslem zákonodárce postihovat pouze 
porušení více podmínek integrovaného povolení a porušení jedné podmínky ponechat 
beztrestné. 
 
II. Hromadné trestné činy jsou podle teorie trestního práva hmotného „ty trestné činy, u nichž       
k trestní odpovědnosti nestačí jeden útok (akt), ale je jich třeba několik, popř. kde mnohost je 
podmínkou použití vyšší trestní sazby. Jsou tedy charakterizovány tím, že jejich pojmovým 
znakem je více útoků spojených společným záměrem.“ Uvedená definice platí i pro hromadné 
správní delikty. 
 
III. Správní delikt, u kterého ke vzniku odpovědnosti postačuje jeden útok (porušení jedné 
podmínky integrovaného povolení), proto vskutku nemůže být správním deliktem hromadným. 
Argumentace stěžovatele tuto právní úvahu rozvíjející je – obecně řečeno – správná a Nejvyšší 
správní soud ji nijak nerozporuje. V projednávané věci jde však o námitku naprosto 
mimoběžnou, neboť ani jeden z rozhodujících správních orgánů jednání stěžovatele za 
hromadný správní delikt neoznačil. 
 
IV. Potud bylo významné uvážit, zda obstojí stěžovatelova námitka, podle níž nezákonně byla mu 
uložena pokuta kumulací (součtem) pokut za jednotlivá deliktní jednání, přičemž správně (při 
více skutcích) měla být v jeho věci použita zásada absorpční.  
 
V. Lze souhlasit s tím, že byla-li by stěžovateli uložena celková pokuta kumulací dílčích pokut za 
jednotlivé vzájemně nesouvisející skutky, v nichž by správní orgány spatřovaly samostatné 
správní delikty, šlo by o postup nezákonný. K tomu však v projednávané věci nedošlo. 
 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2017, čj. 8 As 188/2016 – 40, dostupné 
na www.nssoud.cz) 
 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu: 
 
I. Dosavadní průběh řízení 
Žalovaný vydal dne 6. 3. 2013 rozhodnutí čj. 125/510/2013,4952/ENV/13, jímž změnil výrok                    
I. rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Č. B. ze dne 14. 12. 2012, čj. 
ČIŽP/42/IPP/SR01/1008980.027/12/CDV, tak, že snížil původně uloženou pokutu, zrušil výrok II. tohoto 
rozhodnutí a v této části řízení zastavil, ve zbytku rozhodnutí potvrdil. 
Výrokem I. rozhodnutí České inspekce životního prostředí přezkoumávaného žalovaným v odvolacím řízení 
byla žalobci uložena pokuta ve výši 915 000 Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 
Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (dále také „zákon o integrované prevenci“). Správního deliktu se žalobce dopustil tím, 
že provozoval zařízení „Skládka odpadů S-OO B.“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení 
vydaného rozhodnutím Krajského úřadu J. kraje ze dne 22. 3. 2004. Žalobce porušil podmínku C.2.15 – 
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využitím sektoru S-OO3 k technickému zabezpečení skládky pro odpad kat. č. 170107, podmínku C.3.6 – 
uložením odpadu velkých rozměrů do zakládky kompostu, podmínku D.1.2 – neuzavřením plynosběrné 
studny S 12 v den provádění kontroly a podmínku K.3 – do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí  
o změně integrovaného povolení nepředložil návrh uzavírání II. etapy skládky. Výrokem II. rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí byla žalobci uložena pokuta ve výši 2 000 Kč za správní delikt podle  
§ 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kterého se 
žalobce dopustit tím, že v průběhu roku 2009 nevytvářel finanční rezervu na rekultivaci, zajištěné péče  
o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu, neboť odváděl na zvláštní účet nižší částku, než byl 
povinen. Výrokem III. rozhodnutí České inspekce životního prostředí byla žalobci uložena povinnost 
nahradit náklady řízení. Vydání rozhodnutí České inspekce životního prostředí předcházelo řízení, v němž 
bylo rozhodnutí České inspekce životního prostředí o témže správním deliktu (rozhodnutí ze dne 9. 11. 
2011, čj. ČIŽP/42/IPP/SR01/1008980.010/11/CDV) rozhodnutím žalovaného již jednou zrušeno a 
vráceno k novému rozhodnutí (rozhodnutí ze dne 7. 3. 2012, č. j. 1318/510/2011,96296/ENV/11). 
Rozsudkem Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 25. 9. 2015, čj. 11 A 120/2013-
43, bylo rozhodnutí žalovaného zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Kasační stížnost 
žalovaného proti tomuto rozsudku však Nejvyšší správní soud shledal důvodnou a rozsudkem ze dne  
24. 3. 2016, čj. 10 As 215/2015-40, rozsudek městského soudu ze dne 25. 9. 2015 zrušil. Městský soud         
v dalším řízení zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného. 
Městský soud uvedl, že formální znaky i materiální stránka správního deliktu podle § 37 odst. 2 zákona    
o integrované prevenci byly v případě porušení podmínky C.2.15 integrovaného povolení naplněny. Při 
posuzování materiální stránky správního deliktu byl městský soud vázán právním názorem Nejvyššího 
správního soudu uvedeným v rozsudku ze dne 24. 3. 2016. 
K postupu, jakým byla stanovena výše sankce, městský soud uvedl, že se žalobce správního deliktu 
dopustil ve formě, která se nejvíce přibližuje hromadnému správnímu deliktu. Zákon totiž stanoví, že 
správního deliktu se dopustí ten, kdo provozuje zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. 
Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že skutkovou podstatu správního deliktu lze naplnit „provozováním        
v rozporu s podmínkami“, tzn. mnohost útoků porušujících více byť i různorodých podmínek bude mít vždy 
za následek spáchání jediného správního deliktu. Přirozeně však není vyloučeno, aby byl předmětný 
správní delikt spáchán porušením jedné jediné podmínky. Porušení podmínek integrovaného povolení tak 
bylo žalobcem spácháno jedním skutkem a jednalo se o jeden správní delikt. Ve vztahu k uložené sankci 
má tento závěr za následek, že v daném případě nelze uplatnit uložení úhrnné sankce a použít absorpční 
zásadu. 
 
II. Kasační stížnost a vyjádření žalovaného 
Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení 
ve vztahu k rozhodnutí o uložení sankce. V souzeném případě se nejedná o hromadný delikt, a to ani 
přeneseně. Pojmovým znakem skutkové podstaty jakéhokoli (trestního, správního) deliktu, který bývá 
teorií označován jako delikt hromadný, je v prvé řadě mnohost dílčích útoků. To znamená, že musí být 
spácháno vícero dílčích skutků (útoků), a není-li jich, nejde o hromadný delikt; tyto dílčí útoky musí být 
vedeny jednotným záměrem. Naproti tomu v šetřeném případě došlo sice k více dílčím skutkům, ale ke 
spáchání správního deliktu podle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci nepochybně postačovalo 
provozování zařízení v rozporu s byť i jedinou závaznou podmínkou integrovaného povolení (ačkoli 
výslovně se v § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci hovořilo o provozování v rozporu                            
„s podmínkami“). Ostatně to, že ke spáchání správního deliktu podle § 37 odst. 2 zákona o integrované 
prevenci postačovalo porušení i jedné jediné závazné podmínky integrovaného povolení, potvrdil                  
i městský soud. Pojmovým znakem skutkové podstaty správního deliktu podle § 37 odst. 2 zákona                
o integrované prevenci není mnohost dílčích skutků, a proto se nemůže jednat o hromadný delikt, resp. 
nelze jej takto ani analogicky posuzovat. Stěžovatel je přesvědčen, že mnohost dílčích útoků (dílčích 
skutků) je v případě správního deliktu podle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci nutno posuzovat 
jako souběh těchto (dílčích) útoků (skutků). 
Stav, kdy je spácháno více dílčích útoků (skutků), a tím je porušeno vícero závazných podmínek 
integrovaného povolení, se nejvíce přibližuje právě souběhu, byť se v souhrnu vždy jedná o jediný správní 
delikt. V případě souběhu deliktů pak má být aplikována tzv. absorpční zásada. 
Stěžovateli měla být uložena sankce podle nejzávažnějšího z několika (sbíhajících se) dílčích skutků, byla 
mu však uložena sankce za všechny dílčí skutky podle zásady kumulativní (sčítací). 
Dále stěžovatel namítl, že byla nesprávně posouzena žalobní námitka, podle níž bylo rozhodnutí 
žalovaného vydáno v rozporu s § 90 odst. 1 písm. c) s. ř., neboť byla změněna výše uložené pokuty a tato 
změna byla založena na zcela nových důvodech. Došlo tak k tomu, že rozhodnutí žalovaného je svou 
podstatou zcela novým rozhodnutím, přičemž stěžovateli byla upřena možnost odvolat se. Na uvedeném 
nemůže nic změnit ani to, že rozhodnutím žalovaného bylo částečně vyhověno odvolání stěžovatele, neboť 
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co do podstaty věci bylo rozhodnutím žalovaného předcházející rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně potvrzeno. 
 
Podle stěžovatele postupovaly správní orgány v rozporu se zákonem, protože neprovedly stěžovatelem 
opakovaně navržené důkazy, a to důkaz svědeckou výpovědí pana D. T., zaměstnance stěžovatele,             
a důkaz ohledáním místa. Stěžovatel opakovaně navrhoval provedení uvedených důkazů k prokázání 
svého tvrzení, že při ukládání odpadu kat. č. 170107 v sektoru S-OO3 skládky B. vždy dbal na to, aby tento 
odpad neobsahoval nebezpečné příměsi (sádru, sádrokarton), a že ukládal vždy jen odpad prostý těchto 
nebezpečných příměsí. Správní orgány obou stupňů odmítly provést navržené důkazy s odůvodněním, že 
zjišťování této skutečnosti není významné pro posouzení toho, zda byla naplněna skutková podstata 
správního deliktu spočívající v porušení závazné podmínky C.2.15 integrovaného povolení. Stěžovatel 
považuje toto právní posouzení za neúplné, a tudíž nesprávné, neboť tato argumentace pominula 
skutečnost, že dojde-li správní orgán k odůvodněnému závěru, že byl spáchán správní delikt, musí zároveň 
řádně posoudit míru jeho závažnosti, aby mohl správně uvážit o výši sankce. 
Zda a do jaké míry mělo jednání stěžovatele vliv na životní prostředí, musí být vždy zkoumáno, a to 
přinejmenším ve vztahu k posouzení závažnosti správního deliktu; to se v souzeném případě nestalo, 
správní orgány tak postupovaly v rozporu s § 38 odst. 2 zákona o integrované prevenci. 
Podle stěžovatele učinil žalovaný nesprávnou právní úvahu ve vztahu ke stanovení výše pokuty, protože 
konstatoval, že porušení závazné podmínky C.2.15 představuje závažné porušení, a to z důvodu, že 
uvedená podmínka byla porušována dlouhodobě, v důsledku čehož došlo k závažnému ohrožení životního 
prostředí. Tato právní úvaha je vnitřně rozporná a nesprávná, neboť doba trvání protiprávního stavu a míra 
ohrožení životního prostředí představují dvě samostatná hlediska pro posouzení závažnosti správního 
deliktu a pro určení výše pokuty a tyto nelze směšovat (§ 38 odst. 2 zákona o integrované prevenci uvádí 
obě hlediska jako samostatná a svébytná). Skutečnost, že žalovaný obě hlediska spojil v jedno, 
představovala nezákonný postup a byla důvodem pro zrušení rozhodnutí žalovaného.  
Stěžovatel také namítl nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu z důvodu nevypořádání se všemi 
žalobními námitkami. Jedná se o námitku, podle které žalovaný nehodnotil závažnost šetřeného 
správního deliktu ve vztahu k tvrzenému porušení závazných podmínek C.3.6, D.1.2 a K.3 integrovaného 
povolení, a proto je rozhodnutí žalovaného nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. A o námitku, podle 
které se žalovaný nezabýval námitkou stěžovatele, že správní orgán prvního stupně rozhodl ve vztahu            
k tvrzenému porušení závazné podmínky D.1.2. integrovaného povolení zcela totožně, ačkoli byl vázán 
závazným právním názorem žalovaného, který správnímu orgánu prvního stupně uložil, aby při hodnocení 
míry ohrožení zhodnotil skutečnost, že nezákonnost byla zjištěna pouze u jediné plynosběrné studny,          
v časovém rozsahu 1 den a bezodkladně po zjištění byla provedena náprava. 
V doplnění odůvodnění kasační stížnosti stěžovatel rozvedl argumentaci týkající se kvalifikace správního 
deliktu a zásad ukládání pokuty. 
Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu 
řízení. Pro případ, že nebudou shledány důvody pro zrušení napadeného rozsudku, požádal stěžovatel, aby 
Nejvyšší správní soud upustil od uložené pokuty nebo aby tuto pokutu alespoň snížil, a to v zákonem 
dovolených mezích a v souladu s absorpční zásadou. 
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že rozsudek městského soudu považuje za zákonný           
a přezkoumatelný. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. 
 
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem 
Nejvyšší správní soud nenalezl žádné formální vady či překážky projednatelnosti kasační stížnosti, a proto 
přezkoumal jí napadený rozsudek městského soudu v rozsahu a v rámci kasační stížností uplatněných 
důvodů, zkoumaje přitom, zda napadené rozhodnutí či jemu předcházející řízení netrpí vadami, k nimž by 
musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.). 
 
III.A K přípustnosti kasační stížnosti 
Vzhledem k tomu, že se v souzeném případě jedná o opakovanou kasační stížnost, posoudil Nejvyšší 
správní soud nejprve, zda je tato kasační stížnost přípustná. Podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. a)  
s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, „jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní 
rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti 
namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu.“ V souzeném 
případě první kasační stížnost podal žalovaný a v pořadí druhou kasační stížnost žalobce. V takové situaci 
nelze požadovat, aby kasační námitky byly vymezeny již v první kasační stížnosti. Z povahy věci je tudíž 
zřejmé, že nepřípustnost opakované kasační stížnosti se vztahuje ke kasační stížnosti podané týmž 
účastníkem řízení. 
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III.B K námitce nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku  
 
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku. Její 
důvodnost by totiž sama o sobě postačovala k zrušení napadeného rozsudku. Ve své ustálené judikatuře 
mnohokráte Nejvyšší správní soud konstatoval, že má-li být soudní rozhodnutí přezkoumatelné, musí z něj 
být patrné, jaký skutkový stav vzal správní soud za rozhodný, jak uvážil o skutečnostech pro věc 
podstatných, resp. jakým způsobem rozhodné skutečnosti posoudil (srov. rozsudek NSS ze dne 4. 12. 
2003, čj. 2 Ads 58/2003-75, publ. pod č. 133/2004 Sb. NSS). Dalším důvodem nepřezkoumatelnosti 
rozhodnutí může být případ, kdy soud opomněl přezkoumat některou ze včas uplatněných žalobních 
námitek (srov. rozsudek NSS ze dne 23. 6. 2011, čj. 5 As 72/2010-60). 
Právě opomenutí žalobních námitek stěžovatel v kasační stížnosti městskému soudu vytkl. Stěžovatel 
jednak v žalobě namítl, že „MŽP hodnotilo naplnění zákonných kritérií pro určení výše pokuty pouze            
z hlediska tvrzeného porušení závazné podmínky C.2.15 rozhodnutí IP, ve vztahu k tvrzeným porušením 
závazných podmínek C.3.6., D.1.2. a K.3. však nikoliv. MŽP v části odůvodnění napadeného rozhodnutí 
týkajícího se postupu MŽP při určení výše nově ukládané pokuty uvedené závazné podmínky rozhodnutí IP 
vůbec nezmiňuje. Není tudíž zřejmé, jakým způsobem hodnotilo při určení výše uložené pokuty ostatní 
tvrzená porušení závazných podmínek rozhodnutí IP. Napadené rozhodnutí tak nelze přezkoumat pro 
nedostatek důvodů.“ a jednak, že „MŽP se především nevypořádalo s námitkou žalobce, že ČIŽP rozhodla 
ve vztahu k tvrzenému porušení závazné podmínky D.1.2. rozhodnutí IP zcela totožně, ačkoli byla vázána 
závazným právním názorem vyjádřeným v předchozím rozhodnutí MŽP, ve kterém MŽP uložilo ČIŽP, že při 
hodnocení ohrožení musí v rámci správní úvahy zhodnotit skutečnost, že nezákonnost byla zjištěna pouze 
u jedné plynoměrné studny, v časovém rozsahu 1 den a bezodkladně po zjištění byla provedena náprava. 
Z obsahu nového rozhodnutí ČIŽP je zřejmé, že ČIŽP se uvedeným příkazem neřídila a rozhodla znovu 
týmž způsobem jako v původním rozhodnutí ČIŽP, když dokonce v odůvodnění nového rozhodnutí ČIŽP 
doslovně zopakovala argumentaci, kterou předtím uplatnila v původním rozhodnutí ČIŽP.“ Městský soud 
se s první z citovaných žalobních námitek vypořádal na straně 15 napadeného rozsudku, kde vysvětlil, že, 
ačkoliv to žalovaný výslovně neuvedl, snížení pokuty a jeho důvody se zjevně vztahovaly toliko                     
k nejzávažnějšímu postihovanému pochybení, tj. k porušení podmínky C.2.15 integrovaného povolení. 
Stran ostatních porušení je proto třeba mít nadále za platné zhodnocení závažnosti provedené                     
v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, který se s otázkou závažnosti dostatečně vypořádal.             
S druhou z citovaných žalobních námitek se městský soud vypořádal na straně 12 napadeného rozsudku, 
kde stěžovateli přisvědčil v tom, že se žalovaný nevyjádřil dostatečně podrobně, protože nevypořádal 
jednotlivé body této námitky. Toto pochybení však neshledal natolik závažným, aby mohlo zasáhnout do 
práv stěžovatele s intenzitou způsobující nezákonnost rozhodnutí. Městský soud také uvedl, že z obsahu 
původního zrušujícího rozhodnutí žalovaného neplyne, že by žalovaný považoval pokutu vztahující se           
k porušení podmínky D.1.2. za nepřiměřeně vysokou. Městský soud tedy neopomněl posoudit ani jednu      
z citovaných žalobních námitek; námitka nepřezkoumatelnosti proto není důvodná. 
 
III.C Ke kvalifikaci stěžovatelova jednání 
Z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že při posuzování správních 
deliktů mají být přiměřeně použita pravidla a principy trestního práva. Nejvyšší správní soud setrvale 
judikuje, že i na oblast správních deliktů lze aplikovat principy týkající se trvajících, pokračujících                
a hromadných trestných činů. Kategorie správních deliktů je kategorií trestního práva v širším slova 
smyslu, a proto je třeba trvat na jednotě trestání za trestné činy a správní delikty (srov. rozsudek NSS ze 
dne 30. 7. 2014, čj. 8 As 33/2014-39, a judikaturu v něm citovanou). Nejvyšší správní soud ve své 
judikatuře také dovodil, že při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní 
principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty vyplývá z obecné 
potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva ve správním trestání všude tam, kde 
vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou (resp. před 
1. červencem 2017 nebyly) výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být 
zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu (srov. rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2009, čj. 1 As 
28/2009-62, publ. pod č. 2248/2011 Sb. NSS, a judikaturu v něm citovanou). 
V souzeném případě stěžovatel namítá, že správní delikt, kterého se dopustil, není hromadným správním 
deliktem. Hromadné trestné činy jsou podle teorie trestního práva hmotného „ty trestné činy, u nichž         
k trestní odpovědnosti nestačí jeden útok (akt), ale je jich třeba několik, popř. kde mnohost je podmínkou 
použití vyšší trestní sazby. Jsou tedy charakterizovány tím, že jejich pojmovým znakem je více útoků 
spojených společným záměrem.“ (Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012,         
s. 170.). Uvedená definice platí i pro hromadné správní delikty. 
Podle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci, ve znění rozhodném pro souzenou věc, právnická nebo 
podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení 
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bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného 
povolení nebo v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. 
Přestože je v § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci uvedeno v rozporu s podmínkami integrovaného 
povolení, jistě nebylo úmyslem zákonodárce postihovat pouze porušení více podmínek integrovaného 
povolení a porušení jedné podmínky ponechat beztrestné. Svědčí o tom i novelizace zákona o integrované 
prevenci zákonem č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon 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, a některé další zákony. Touto novelou byla                
s účinností od 19. 3. 2013 skutková podstata předmětného správního deliktu přeformulovaná takto: 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že 
provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné 
změně integrovaného povolení nebo v rozporu s integrovaným povolením. (§ 37 odst. 4 zákona                   
o integrované prevenci ve znění účinném od 19. 3. 2013). Z vyjádření v rozporu s integrovaným povolením 
je jasně patrná snaha postihnout i jedno jediné porušení podmínek stanovených v integrovaném povolení. 
K naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci                
v projednávané věci stačilo, byla-li porušena jen jedna podmínka integrovaného povolení. Formulaci 
citovaného zákonného ustanovení vyjádřenou obratem „provozuje … v rozporu s podmínkami…“ nelze 
rozumně vyložit jinak, než že zařízení provozuje v rozporu s tou či onou podmínkou, případně i v rozporu     
s více podmínkami integrovaného povolení. 
Správní delikt, u kterého ke vzniku odpovědnosti postačuje jeden útok (porušení jedné podmínky 
integrovaného povolení), proto vskutku nemůže být správním deliktem hromadným. Argumentace 
stěžovatele tuto právní úvahu rozvíjející je – obecně řečeno – správná a Nejvyšší správní soud ji nijak 
nerozporuje. V projednávané věci jde však o námitku naprosto mimoběžnou, neboť ani jeden                       
z rozhodujících správních orgánů jednání stěžovatele za hromadný správní delikt neoznačil. Ani městský 
soud se v tomto směru nedopustil pochybení, jež mu stěžovatel sugeruje. Je sice pravda, že v odůvodnění 
stěžovaného rozsudku hodnotí městský soud stěžovatelovo jednání jako správní delikt spáchaný „ve 
formě, která se nejvíce přibližuje hromadnému správnímu deliktu“, to však není totéž, jako kdyby toto 
jednání městský soud jako hromadný správní delikt vskutku definoval. Snad by bylo – vzhledem ke 
kontextu další části odůvodnění rozsudku – příhodnější, pokud by městský soud jednání stěžovatele 
označil za formou nejvíce se přibližující pokračujícímu správnímu deliktu, avšak takováto hra se slovy 
nemůže kasaci rozsudku městského soudu přivodit. 
Pro spravedlivé posouzení věci není totiž významné, zda se jednání stěžovatele s odkazem na 
jurisprudenční definice nazve tak či onak, ale zda výrok o stěžovatelově odpovědnosti a o sankci na 
stěžovatele dopadající obstojí ze všech hledisek významných pro dodržení zásad spravedlivého řízení. 
Potud bylo významné uvážit, zda obstojí stěžovatelova námitka, podle níž nezákonně byla mu uložena 
pokuta kumulací (součtem) pokut za jednotlivá deliktní jednání, přičemž správně (při více skutcích) měla 
být v jeho věci použita zásada absorpční. Lze souhlasit s tím, že byla-li by stěžovateli uložena celková 
pokuta kumulací dílčích pokut za jednotlivé vzájemně nesouvisející skutky, v nichž by správní orgány 
spatřovaly samostatné správní delikty, šlo by o postup nezákonný. K tomu však v projednávané věci 
nedošlo. 
Je pravda, že odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně (tam na str. 11) svádí k domněnce, 
že vůči stěžovateli bylo při stanovení výše pokuty chybně postupováno kumulační metodou. Zde však 
stěžovatel přehlíží následující fakta. 
Především nutno zdůraznit, že úvaha, podle jaké metody má být pokuta za deliktní jednání stěžovateli 
uložena (správně absorpcí, chybně kumulací), přicházela by v úvahu jedině a až tehdy, pokud by byla tato 
stěžovatelova jednání posuzována jako opakující se jednání představující různé správní delikty spáchané 
ve vícečinném souběhu. Ve stěžovatelově jednání však spatřovaly správní orgány i městský soud shodně 
jediný správní delikt skutkově přesně popsaný ve výroku I. prvostupňového správního rozhodnutí (další 
výrok II. o jiném správním deliktu spáchaném jiným skutkem byl rozhodnutím žalovaného zrušen), což 
samo o sobě úvahy o použití té či oné metody určení výše pokuty vylučovalo. Stěžovatel sám v žalobě 
námitku, dle níž měly správní orgány jeho jednání posuzovat jako vícečinný souběh a tudíž jako opakující 
se správní delikt, nevznesl. Naopak výslovně v úvahách na str. 10 žaloby v uvedeném směru s kvalifikací 
jeho jednání jakožto jediného správního deliktu souhlasil a domáhal se (jen ve vztahu k uložené sankci) 
pouze použití analogie. Přezkum závěru, dle kterého se stěžovatel dopustil jediného správního deliktu, je 
proto v řízení o kasační stížnosti nepřípustný (§ 104 odst. 4 s. ř. s.). Námitka, dle níž v jeho jednání mělo 
být spatřováno více dílčích skutků, a že šlo o souběh deliktů, proto důvodná není. 
Kromě toho byl výrok správního orgánu prvního stupně o uložené sankci v odvolacím řízení změněn; tím 
„padlo“ snad poněkud zavádějící odůvodnění tohoto výroku, tj. odůvodnění, z něhož stěžovatelovy námitky 
žalobní i kasační zjevně vycházejí. Výši pokuty žalovaný změnil z 915 000 Kč na 400 000 Kč                        
a i v důvodech závěry správního orgánu prvního stupně korigoval, resp. nahradil odůvodněním vlastním.    
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V něm se též v dostatečném rozsahu vypořádal s odvolacími námitkami včetně, nyní znovu se opakující, 
námitky o nutnosti aplikace absorpční zásady. 
Přestože tedy Nejvyšší správní soud se závěrem městského soudu, podle něhož se stěžovatel dopustil 
správního deliktu „ve formě, která se nejvíce přibližuje hromadnému správnímu deliktu“ nesouhlasí, není 
sama tato nepřesnost v odůvodnění stěžovaného rozsudku důvodem pro jeho kasační zásah. Správní 
orgány jednání stěžovatele kvalifikovaly jako jediný správní delikt a sankci uložily podle relevantního 
zákonného ustanovení. Námitku, že jeho jednání mělo být posuzováno jako delikt opakující se, v žalobě 
stěžovatel nevznesl. Proto ani Nejvyšší správní soud neměl prostor k přezkumu úvah městského soudu, 
podle nichž „mnohost útoků porušujících víc byť i různorodých podmínek bude mít vždy za následek 
spáchání tohoto jediného správního deliktu“ či že „porušením podmínek integrovaného povolení, 
uvedených v napadeném rozhodnutí byl tedy žalobcem spáchán jedním skutkem jeden správní delikt.“ 
Jen obiter dictum Nejvyšší správní soud podotýká, že z dikce ustanovení § 37 zákona o integrované 
prevenci v žádném případě neplyne, že by opakující se a dokonce i různorodá porušování integrovaného 
povolení vždy musila být hodnocena jako jediný skutek a tudíž i kvalifikována jako jediný správní delikt. 
Opakující se (ve vícečinném souběhu spáchaný) správní delikt nepochybně tu v úvahu připadá; při takové 
kvalifikaci jednání delikventa by samozřejmě bylo nezbytné sankci ukládat dle absorpční zásady. To však 
nebyl stěžovatelův případ, neboť jemu byla pokuta uložena za jediný, tedy nikoliv opakující se správní 
delikt. Analogické použití absorpční zásady proto z povahy věci nepřipadalo v úvahu; povinností správních 
orgánů (zvláště žalovaného) bylo výši uložené pokuty (400 000 Kč při sazbě do 2 000 000 Kč) řádně          
a přezkoumatelně odůvodnit. K tomu v projednávané věci došlo. Správní orgány tak neaplikovaly 
kumulativní zásadu a sankce za jednotlivé skutky nesčítaly. Nejednaly tedy tak, jak stěžovatel namítal       
v žalobě. Žalobní námitka, podle které správní orgány postupovaly při stanovení sankce nezákonně, proto 
nemohla být důvodná. 
 
III.D Ke zbývajícím kasačním námitkám  
Nejvyšší správní soud se nemůže ztotožnit s tvrzením stěžovatele, podle kterého byla změna výše uložené 
pokuty založena na zcela nových důvodech. Z rozhodnutí žalovaného je totiž zřejmé, že žalovaný pouze 
nepřikládal takový význam majetkovému prospěchu stěžovatele jako správní orgán prvního stupně. Při 
uvážení o výši sankce žalovaný vycházel z obsahu správního spisu, aniž by prováděl nové dokazování. 
Změnu výše uložené sankce tak nelze označit jako překvapivou. Stěžovatel měl možnost reagovat na 
posouzení ostatních aspektů, z nichž správní orgán prvního stupně vycházel; aspekt majetkového 
prospěchu žalovaný posoudil ve prospěch stěžovatele. Zásada dvojinstančnosti přitom znamená, „že řízení 
probíhá ve dvou stupních (instancích), že tedy řízení a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně 
podléhá kontrole odvolacího orgánu, nikoliv, že každý závěr musí být vždy vysloven jednou instancí a vždy 
prověřen a akceptován instancí vyšší. Dvojinstančnost totiž zajišťuje nejen dvojí posouzení věci, ale je také 
cestou k nápravě a odstranění vad, které se vyskytly v řízení před prvním stupněm.“ (srov. usnesení 
rozšířeného senátu NSS ze dne 14. 4. 2009, čj. 8 Afs 15/2007-75). 
Nejvyšší správní soud neshledal, že by žalovaný směšoval hodnotící kritéria pro stanovení výše pokuty. 
Žalovaný k tomu uvedl: „V souvislosti s tím hodnotí odvolací orgán jako závažný důvod pro objektivní 
stanovení míry ohrožení skutečnost, že se jednalo zejm. v případě podmínky C.2.15 o dlouhodobé 
porušování – na základě listinných důkazů bylo prokázáno období roku 2009, dále se jednalo o velké 
množství odpadů, které mohly pro svůj možný obsah sádry ovlivnit chemické procesy v tělese sekce          
S-OO3 skládky – nepovoleně využité odpady tvořily cca 50 % celkového objemu aplikovaných odpadů pro 
technické zabezpečení skládky.“ Žalovaný tak netvrdil, že životní prostředí bylo závažně ohroženo. 
Žalovaný pouze uvedl, že dlouhodobost porušování podmínek integrovaného povolení a množství odpadů 
bylo značné a bylo potřeba k nim při určení výměry pokuty přihlédnout. 
Podle § 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 citovaného plyne, že při ukládání sankce za ohrožovací správní delikt mají případné vzniklé nebo hrozící 
následky v oblasti životního prostředí vliv na výměru pokuty. Nelze však dovodit, že by neexistence 
takových následku byla polehčující okolností. Proto bylo bez významu prokazovat, zda byl do sektoru        
S-OO3 skládky B. ukládán jen odpad prostý nebezpečných příměsí. V souzeném případě navíc k přitěžující 
okolnosti, spočívající ve zjištěných vzniklých nebo hrozících škodlivých následcích v oblasti životního 
prostředí, přihlédnuto vůbec nebylo. Nejvyšší správní soud opakovaně judikoval, že správní orgán sice není 
vázán návrhy účastníků řízení, musí se však se všemi vypořádat a odůvodnit, proč je eventuálně odmítl 
(srov. např. rozsudek NSS ze dne 2. 10. 2015, čj. 2 As 84/2015-56, a judikaturu v něm citovanou).  
V souzeném případě správní orgány neprovedení důkazu svědeckou výpovědí pana D. T. a důkazu 
ohledáním místa řádně odůvodnily. Ani v tomto směru nejsou tedy kasační námitky důvodné. 
K návrhu stěžovatele, aby Nejvyšší správní soud upustil od uložené pokuty, nebo aby tuto pokutu alespoň 
snížil, Nejvyšší správní soud uvádí, že v řízení o kasační stížnosti požadované provést nelze. Již v rozsudku 
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ze dne 19. 12. 2013, čj. 2 As 130/2012-20, publ. pod č. 2992/2014 Sb. NSS, Nejvyšší správní soud ke 
svým možnostem, co se moderace uložené pokuty týče, uvedl: „Nejvyšší správní soud v rámci řízení            
o kasační stížnosti, nemá obdobné oprávnění jako krajský (městský) soud a sám již jeho úvahu o výši 
pokuty nahradit nemůže. Ve vztahu k diskreci krajského (městského) soudu může tedy hodnotit opět jen 
to, zda prvoinstanční soud nepřekročil zákonem stanovené meze tohoto uvážení, nevybočil z nich nebo 
volné uvážení nezneužil, či zda je jeho úvaha přezkoumatelná a logicky nerozporná.“ Závěr městského 
soudu o přiměřenosti uložené pokuty stěžovatel v kasační stížnosti nenapadl. 
 
IV. Závěr 
Nejvyšší správní soud již ve své dřívější judikatuře dospěl k závěru, že obstojí-li důvody napadeného 
rozsudku v podstatné míře a Nejvyšší správní soud nesprávné důvody nahradí svými, může kasační 
stížnost zamítnout (srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 14. 4. 2009, čj. 8 Afs 15/2007-75).       
K tomuto postupu se Nejvyšší správní soud přiklonil i v nyní souzeném případě. Vyjma nepřesné 
charakteristiky stěžovatelova jednání totiž důvody napadeného rozsudku považuje za akceptovatelné. 
Rozsudek krajského soudu ani řízení, jež jeho vydání předcházelo, nezasáhly nepřípustně do stěžovateli 
zaručených hmotných či procesních práv. 
(…) 
 

  



 112



 113

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, 

- zákon č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského 
protokolu  
 

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.  
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