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Úvodem: 

Kolektiv právníků odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí 
vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí, jejímž obsahem jsou 
především prameny z  rozhodovací činnosti správních soudů nebo Ústavního soudu z roku 2018. 

Pro snadnější orientaci v jednotlivých soudních rozhodnutích jsou citovány právní předpisy 
ve zjednodušené formě, zpravidla v úvodním ustanovení odůvodnění rozhodnutí soudu je citován 
právní předpis v aktuálním znění a dále je pak používaná zkratka vystihující předmět úpravy právní 
normy. Úplný přehled složkových zákonů je pak uveden v příloze č. 1. 

 

    JUDr. Jiřina  N o v á k o v á 
     ředitelka  

                     odboru právního a řízení státní správy 

V Praze dne 15. července 2019 
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A. Správní řízení a přestupkové řízení 

676

K porušení zásady ne bis in idem
K aplikaci zásady absorpce při ukládání sankce za více přestupků
Samostatné vedení řízení o správních deliktech na úseku ochrany vod, nakládání s odpady                
a ochrany přírody a krajiny

k ustanovení § 125a odst. 1 písm. n) a ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 12 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
v rozhodné době k ustanovení § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
k čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 40 odst. 5 Listiny 
základních práv a svobod

I. Je zakázáno stíhat pachatele pro druhý trestný čin (včetně deliktu trestněprávní povahy), pokud 
je tento druhý trestný čin založen na totožném či v podstatných rysech totožném skutku. 
Podstatou skutku je právně relevantní jednání pachatele a jím zapříčiněný právně významný 
následek, přičemž není podstatné, zda je pachatel postihován za trestné činy (a analogicky 
přestupky a správní delikty) upravené jedním právním předpisem nebo více právními předpisy.

II. Řízení o správních deliktech na úseku vodního práva, nakládání s odpady a ochrany přírody
a krajiny mohou být vedena samostatně. To vylučuje aplikaci zásady absorpce, neboť ta se použije 
při ukládání sankce za více přestupků (správních deliktů) téhož pachatele projednaných ve 
společném řízení.                                                                                                                                                                               

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2018, č. j. 8 As 124/2017 - 51)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, rozhodnutím ze dne 29. 2. 2016, 
č. j. ČIŽP/46/OOV SR01/1509982.011/16/HMS, uložila žalobkyni pokutu ve výši 300 000 Kč za správní 
delikt podle § 125a odst. 1 písm. n) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
kterého se dopustila tím, že „uložila zeminu, kamenivo, směs stavebních a demoličních odpadů (stavební 
suť) na místech, z nichž mohly být splaveny do vod – S. potoka. Tuto skutečnost inspekce zjistila dne 21. 4. 
2015, přičemž s navážkou bylo dle tvrzení účastníka řízení započato v roce 2005 v měsíci březnu. Shora 
uvedené předměty pocházející ze stavebních zakázek účastníka řízení se nacházely na pozemku p.č.                
X v k.ú. Š. a na pozemku p.č. X v k.ú. S. Dále účastník řízení uložil do vodního toku – S. potoka (pozemek 
p.č. X v k.ú. Š.) předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, 
a to tím, že vybudoval v korytě výše uvedeného vodního toku mostek tvořený betonovými panely položenými 
do vodního toku a zasypanými kamenivem. Toto inspekce zjistila dne 21. 4. 2015. Mostek byl vybudován 
v létě roku 2013 a odstraněn dne 11. 5. 2015. Následně dne 2. 7. 2015 inspekce zjistila, že účastník řízení 
pokračoval ve svém jednání a ukládal předměty na místech, z nichž mohly být splaveny do vod – S. potoka. 
Předměty (navážka tvořená zeminou) se nacházely na pozemku p.č. X v k.ú. Š. a účastník řízení neustal 
v navážení další zeminy na pozemky p.č. X v k.ú. Š. a p.č. X v k.ú. S., a to opět i na místa, z nichž by tato 
navezená zemina mohla být splavena do vody. Dne 2. 7. 2015 bylo inspekcí rovněž zjištěno, že na pozemku 
p.č. X v k.ú. S. účastník řízení vybudoval ze zeminy tzv. „bezpečnostní“ val. Pata valu se zvedala ve 
vzdálenosti asi 1,5 – 2 m od břehové čáry S. potoka. Tímto rovněž došlo k uložení předmětů na místech, 
z nichž by mohly být splaveny do vody. Navážka na pozemku p.č. X v k.ú. Š., bezpečnostní val a navezení 
další zeminy na pozemcích p.č. X v k.ú. Š. a p.č. X v k.ú. S. bylo provedeno účastníkem řízení v období od 
21. 4. 2015 do 31. 5. 2015. Údaj o ukončení provádění navážky (terénních úprav) uvedl účastník řízení. 
Shora uvedeným jednáním účastník řízení porušil povinnost stanovenou ustanovením § 46 odst. 1 vodního 
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zákona. Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný shora specifikovaným rozhodnutím zamítl a napadené 
rozhodnutí potvrdil.

II. Řízení před městským soudem, kasační stížnost
Žalobu proti rozhodnutí žalovaného městský soud zamítl.
Městský soud uvedl, že žalobkyně nerozporovala otázku naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 
§ 125a odst. 1 písm. n) vodního zákona. Soud měl proto za prokázané, že žalobkyně správní delikt spáchala. 
Žalobkyně se domáhala pouze přezkumu rozhodnutí žalovaného v rozsahu správního uvážení o výši pokuty. 
Městský soud neshledal žalobu důvodnou a nepřistoupil k moderaci uložené pokuty.
Stěžovatelka namítla, že ji městský soud nepředvolal k ústnímu jednání. Stěžovatelka přitom nenavrhla, 
aby soud rozhodl bez nařízení jednání, ani nebyla vyzvána ke sdělení, zda souhlasí s rozhodnutím bez 
nařízení jednání; měla v úmyslu navrhovat důkazy k prokázání svých tvrzení uvedených v žalobě, postupem 
soudu jí bylo toto právo odňato. Svým postupem zatížil městský soud řízení vadou, která měla za následek 
nezákonné rozhodnutí ve věci samé.
Stěžovatelka namítla, že městský soud nesprávně posoudil námitku, podle které jí byla za stejný skutek 
uložena pokuta také podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Závěr soudu, podle kterého „skutečnost, tj. že žalobce byl postižen za stejné jednání podle jiného právního 
předpisu, však podle názoru soudu nemá na zákonnost nyní posuzovaného rozhodnutí žádný vliv“, je                    
v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soud, např. s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 
24. 1. 2014, č. j. 7 As 34/2013 - 29. Stěžovatelka v replice k vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že je 
přesvědčena, že žalovaný měl vést o správních deliktech spočívajících v porušení vodního zákona                        
a zákona o odpadech společné řízení a při ukládání sankce aplikovat zásadu absorpce.
Stěžovatelka v podané kasační stížnosti namítla, že byla v rámci třech samostatných řízení v rozporu se 
zásadou ne bis in idem potrestána za totožný skutek – (1) rozhodnutím České inspekce životního prostředí 
ze dne 15. 2. 2016, č. j. ČIŽP/46/OOP/SR03/1505985.028/16/HPK, byla stěžovatelce uložena pokuta ve 
výši 520 000 Kč mimo jiné za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny - (2) rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 12. 2. 2016,                                          
č. j.  ČIŽP/46/OOH/ SR01/1509274.006/16/HZM, byla stěžovatelce uložena pokuta ve výši 120 000 Kč 
za správní delikt podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, (3) rozhodnutím České inspekce životního 
prostředí ze dne 29. 2. 2016, č. j. ČIŽP/46/OOV/SR01/1509982.011/16/HMS, byla stěžovatelce uložena 
pokuta ve výši 300 000 Kč za správní delikt podle § 125a odst. 1 písm. n) vodního zákona (žalobou 
napadené rozhodnutí). Stěžovatelka uvedla, že si je vědoma toho, že tuto námitku vznesla až v kasační 
stížnosti a odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu   ze dne 10. 2. 2011, č. j. 9 As 67/2010 - 74, 
podle kterého se k porušení zásady ne bis in idem přihlíží z úřední povinnosti. Namítla též porušení zásady 
litispendence.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval namítaným porušením zásady ne bis in idem, protože její úspěšné 
uplatnění by znamenalo zrušení napadeného rozsudku i rozhodnutí žalovaného bez ohledu na případnou 
relevantnost ostatních námitek. Stěžovatelce lze dát za pravdu v tom, že soud k porušení zásady ne bis in 
idem přihlíží z úřední povinnosti. Je proto zcela nerozhodné, ve které fázi řízení stěžovatelka tuto námitku 
uplatnila, respektive zda ji vůbec uplatnila (srov. rozsudek NSS ze dne 10. 2. 2011, č. j. 9 As 67/2010 - 74).
Česká inspekce životního prostředí vydala tři rozhodnutí, kterými stěžovatelce uložila tři pokuty za správní 
delikty podle tří různých zákonů. Inspekce popsala ve výrocích jednotlivých rozhodnutí skutky, kterých se 
měla stěžovatelka dopustit, následujícím způsobem: Podle rozhodnutí ze dne 29. 2. 2016,                                      
č. j.  ČIŽP/46/OOV/ SR01/1509982.011/ 16/HMS, se stěžovatelka dopustila správního deliktu podle 
vodního zákona tím, že uložila zeminu, kamenivo, směs stavebních a demoličních odpadů (stavební suť) na 
místech, z nichž mohly být splaveny do vod; uložila do vodního toku předměty, které mohly ohrozit plynulost 
odtoku vod, zdraví nebo bezpečnost; v jednání pokračovala a ukládala předměty na místech, z nichž mohly 
být splaveny do vod (v období březen 2015 – červenec 2015, mostek byl vybudován v létě 2013, na 
pozemcích parc. č. X, X v k. ú. Š. a parc. č. X v k. ú. S.). Podle rozhodnutí ze dne 12. 2. 2016, č. j.  
ČIŽP/46/OOH/SR01/1509274.006/16/HZM, se stěžovatelka dopustila správního deliktu podle zákona  
o odpadech tím, že nakládala s odpadem v zařízení (na místě), které nebylo k nakládání s odpady podle 
zákona o odpadech určeno (v období březen 2015 – červenec 2015, na pozemcích parc. č. X, X a X   v k. ú. 
Š. a parc. č. X v k. ú. S.). Podle rozhodnutí ze dne 15. 2. 2016, č. j. ČIŽP/46/OOP/SR03/ 
1505985.028/16/HPK, se stěžovatelka dopustila správního deliktu podle zákona o ochraně přírody                
a krajiny tím, že (1) zničila skupinu dřevin rostoucích mimo les a plochy po odstranění dřevin zavezla 
stavebním odpadem, recyklátem a zeminou (v období březen 2015 – červenec 2015, na pozemcích parc. 
č. X a X v k.ú. Š.), a tím, že (2) na území II. zóny ochrany Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy prováděla 
terénní úpravy značného rozsahu zahrnující navážení a plošné rozhrnování stavebního odpadu, recyklátu, 
zeminy a kamení a výstavbu zemního valu, při kterých došlo k nevratnému poškození půdního povrhu               
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a které mohly na části zavezené plochy způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře             
a funkci ekosystémů; zabudovala plastovou drenážní rouru; zneškodnila odpady mimo místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody (v období březen 2015 – květen 2015, na pozemcích parc. č. X, X a X 
v k. ú. Š. a parc. č. X a X v k. ú. S.).
Všechny tři případy mají základ ve skutkovém ději spočívajícím v navážení a nakládaní se zeminou, 
kamenivem a se stavebními a demoličními odpady na uvedených pozemcích v období březen 2015 – 
červenec 2015. Tím však není bez dalšího dáno, že se jedná o totožné skutky. Přesné vymezení každého       
z uvedených deliktních jednání je totiž odlišné a liší se i různými právními následky.
V případě skutku, kterým došlo k naplnění skutkové podstaty deliktu podle vodního zákona, je podstatné, 
že předměty byly hromaděny na místě, z nějž mohly být splaveny do koryta vodního toku, případně do něj 
byly přímo uloženy. Stěžovatelka tímto jednáním porušila § 46 odst. 1 vodního zákona, podle nějž „je 
zakázáno (…) a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, 
zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do 
vod“. Účelem uvedeného ustanovení je zejména prevence před povodněmi či znečištěním vodního toku.
V případě skutku kvalifikovaného jako delikt podle zákona o odpadech bylo podstatné, že stěžovatelka 
porušila obecnou povinnost stanovenou v § 12 odst. 2 zákona o odpadech, podle níž „pokud dále není 
stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání           
s odpady podle tohoto zákona určena (…)“. Zákon o odpadech ve svých dalších ustanoveních podrobně 
rozebírá jednotlivé povinnosti provozovatele zařízení k nakládání s odpady, zahrnující např. povinnost 
obstarat si souhlas krajského úřadu s provozováním takového zařízení a s jeho provozním řádem, povinnost 
sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, povinnost 
vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Plnění uvedených povinností se 
stěžovatelka svým postupem vyhnula.
A konečně v případě skutku, který odpovídá skutkové podstatě deliktu podle zákona o ochraně přírody           
a krajiny, je relevantní hledisko ohrožení zvláště chráněného území (chráněné krajinné oblasti). Ve vztahu 
k uvedenému deliktu je podstatné, že stěžovatelka kácela dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody, bez 
rozhodnutí o výjimce hospodařila způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a zneškodňovala odpady 
mimo vyhrazená místa.
Zatímco v prvním případě bylo rozhodujícím následkem jednání ohrožení vodního toku, ve druhém šlo              
o nedostatečné zajištění pořádku na úseku nakládání s odpady a ve třetím se jednalo o ohrožení přírodního 
prostředí v chráněné krajinné oblasti. Právně významné následky jednání stěžovatelky se tak lišily.
Nejvyšší správní soud již ve své dřívější judikatuře, při posuzování obdobného případu, dospěl k závěru, že 
„stěžovatelkou navrhované vymezení chráněného zájmu (ochrana životního prostředí) je příliš široké, neboť 
znemožňuje postižení distinkcí mezi různými zájmy chráněnými jednotlivými složkovými zákony spadajícími 
do práva životního prostředí (a tedy i mezi právními následky předmětného jednání stěžovatelky). Mezi 
základní zásady moderního trestního práva patří zásada individualizace trestní odpovědnosti, s níž úzce 
souvisí zásada nullum crimen sine lege certa. Nezbytné diferenciace trestní odpovědnosti při současném 
zachování předvídatelnosti práva je dosahováno formálním zákonným vymezením jednotlivých skutkových 
podstat trestných činů a v úvahu přicházejících sankcí. Obdobně je tomu také ve správním trestání. Pozice 
zastávaná stěžovatelkou by dotaženo ad absurdum znamenala, že pro právo životního prostředí by 
postačovalo vymezit v zákoně jednu generální skutkovou podstatu správního deliktu a ponechat širokou 
diskreci správním orgánům při její aplikaci. Taková situace by však dle Nejvyššího správního soudu 
zakládala stav nepřípustné právní nejistoty pro jednotlivce. Na uvedených závěrech Nejvyššího správního 
soudu nic nemění ani skutečnost, že věcně a místně příslušným k rozhodnutí o spáchání deliktů, za něž 
byla stěžovatelka sankcionována, je ve všech případech tentýž správní orgán.“ (rozsudek NSS ze dne 11.           
1. 2012, č. j. 1 As 125/2011 - 163).
I v nyní souzeném případě Nejvyšší správní soud shrnuje, že čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod a čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod zakazuje stíhání pro 
druhý trestný čin (včetně deliktu trestněprávní povahy), pokud je tento druhý trestný čin založen na totožném 
či v podstatných rysech totožném skutku. Podstatou skutku je přitom právně relevantní jednání pachatele 
a jím zapříčiněný právně významný následek (viz např. rozsudek NSS ze dne ze dne 16. 2. 2005,                          
č. j. A 6/2003 - 44, publ. pod č. 1038/2007 Sb. NSS). Není podstatné, zda je pachatel postihován za trestné 
činy (a analogicky přestupky a správní delikty) upravené jedním právním předpisem nebo více právními 
předpisy, neboť takový přístup by byl příliš restriktivní vůči právům jednotlivce [viz rozsudek NSS ze dne 
31. 10. 2008, č. j. 5 Afs 9/2008 - 328, a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 2. 2009 
ve věci Zolotukhin proti Rusku (číslo stížnosti 14939/03), zejména body 81. a 82. odůvodnění]. K tomu, 
aby bylo možné postihnout pachatele na základě totožného jednání za dva různé delikty, tedy nestačí 
samotná existence dvou nominálně odlišných skutkových podstat deliktu. Teprve odlišnost v právně 
významném následku jednání konstituuje existenci dvou samostatných skutků, o nichž je možné vést 
samostatná řízení (viz rozsudek NSS ze dne 11. 1. 2012, č. j. 1 As 125/2011 - 163). Jednání stěžovatelky, 
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které vedlo Českou inspekci životního prostředí k zahájení předmětných správních řízení, založilo existenci 
tří samostatných skutků. Aplikace zásady ne bis in idem v daném případě nebyla na místě. (…)
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II.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST



15



16

A. Ochrana vod

143

Nedovolené nakládání s podzemními vodami

k ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 a ustanovení § 125a odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění v rozhodné době

I. Odpovědnost za správní delikt dle ustanovení § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona 
je odpovědností objektivní, tedy odpovědnost za následek. Míra zavinění může hrát roli 
pouze z pohledu úvah o výši ukládané sankce (srov. 125l odst. 2 vodního zákona).

II. Odpovědným za nakládání s podzemními vodami bez příslušného povolení je ten, kdo 
odběr fakticky prováděl.

III. Správního deliktu dle ustanovení § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona se dopustí 
subjekt, který je v nejtěsnějším vztahu k zařízení na odběr podzemní vody (postupná 
odpovědnost, kdy primárně odpovídá provozovatel, poté nájemce a teprve v poslední řadě 
vlastník zařízení).

IV. Voda v rozvodech není podzemní vodou (ani povrchovou), proto odpovědnost za správní 
delikt dle ustanovení § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona plně tíží nájemce starajícího 
se o zařízení na odběr podzemní vody. Vlastník objektu pak užívá již odebranou podzemní 
vodu, žádné povolení k nakládání již odebrané vody nepotřebuje.
 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2018, č. j. 6 As 406/2017 - 30)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (dále též jen „žalovaný“) ze dne 28. 7. 2015,                                       
č. j. 39767/ENV/15, 675/520/15 (dále jen „napadené rozhodnutí“), bylo zamítnuto odvolání žalobkyně 
proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Plzeň (dále též jen „ČIŽP“),           
č. j. ČIŽP/43/OOV/SR01/1503140.003/15/ZJR ze dne 18. 5. 2015. Rozhodnutím ČIŽP byla žalobkyně 
uznána vinnou ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona, za 
což jí byla uložena pokuta ve výši 179.235,70 Kč a současně povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 
Kč. Předmětného správního deliktu se měla žalobkyně dopustit tím, že „nakládala s podzemními vodami 
podle ustanovení § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s nimi, konkrétně za odběr 2.560,51 m3 podzemních 
vod bez potřebného povolení vodoprávního úřadu ze zdroje zásobujícího pitnou vodou zařízení Chata R. 
v D. V. v období od 4. 3. 2012 do 4. 3. 2015, čímž porušila ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního 
zákona.“ V podaném odvolání se žalobkyně domáhala zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci 
správnímu orgánu prvního stupně k dalšímu řízení. Dle názoru žalobkyně ČIŽP nedostatečně zjistila 
skutkový stav spočívající v nezjištění původu (zdroje) vody a nezohlednila skutečnost, že na odběru vody se 
nikoliv zanedbatelným způsobem podílel vlastník objektu (žalobkyně je v pozici nájemce). Na závěr odvolání 
žalobkyně uvedla nesprávnost výpočtu spotřebovaného množství vody.
Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně, 
tedy že ČIŽP prokázala, že se jedná o vodu podzemní a nikoli povrchovou. Přívod vody železnou trubkou 
představuje způsob drenážního vedení získávající vodu, která nestéká volně po zemském povrchu; 
argumentem a contrario se tedy musí jednat o podzemní vodu, jelikož po povrchu do místa vyústění trubky 
žádná voda nepřitéká. Pokud jde o námitku využívání části odebrané vody majitelem objektu, žalovaný tuto 
námitku neshledal důvodnou; uvedl, že vlastník užívá již odebranou podzemní vodu, sám podzemní vodu 
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tedy neodebírá. Voda v rozvodech není podzemní vodou (ani povrchovou), proto odpovědnost za spáchaný 
správní delikt plně tíží žalobkyni, neboť vlastník žádné povolení k nakládání již odebrané vody nepotřebuje.

II. Rozsudek Městského soudu v Praze a kasační stížnost
Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně žalobou, kterou Městský soud v Praze rozsudkem ze dne
25. 10. 2017, č. j. 9 A 241/2015 – 36, zamítl. Vyšel ze zjištění správních orgánů, že voda je přiváděna 
železnou trubkou do zděné šachty, přičemž dané zařízení se zjevně nachází pod povrchem země, resp. pod 
úrovní povrchu terénu. Soud tedy zamítl námitku žalobce, že tvrzení o uložení trubky pod povrchem země 
není prokázáno. Soud nepřisvědčil ani další žalobní námitce týkající se nedostatečného zjištění místa 
odběru vody. Podotkl, že vodní zákon rozlišuje pouze dvě kategorie vod, a to vody povrchové a podzemní. 
ČIŽP a žalovaný spolehlivě vyloučily původ vody jako povrchové a logickým argumentem a contrario správně 
dospěly k závěru, že se jedná o vodu podzemní. Pro odběr podzemních a nikoliv povrchových vod svědčí 
samotné umístění trubky pod povrchem, jež je nezbytné pro odebírání vod podzemních. Z map založených 
ve správním spisu je dále zřejmé, že se v blízkosti objektu nenachází žádný zdroj povrchové vody. Ani sama 
žalobkyně nepoukázala na žádný konkrétní zdroj povrchové vody. Námitky žalobkyně tak nejsou způsobilé 
konkrétně vyvrátit dostatečně podložené závěry žalovaného, že voda odebíraná žalobkyní nemůže pocházet 
z povrchových vod. Městský soud považoval za dostatečně prokázané, že žalobkyně odebírala podzemní 
vody ve smyslu § 2 odst. 2 vodního zákona.
K námitce žalobkyně, že odpovědnost za správní delikt by měl nést vlastník nemovitosti z titulu vlastnického 
práva k předmětné stavbě a nikoliv žalobkyně z titulu nájemní vztahu, městský soud uvedl, že předmětem 
správního deliktu uvedeného v § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona je neoprávněné nakládání s vodami. 
Nerozhodné je, jakým způsobem byla voda neoprávněně odebrána. Z toho plyne, že je irelevantní, kdo 
zařízení k odběru vody vybudoval a zprovoznil. Žalobkyně nepopírala neoprávněné nakládání s vodami             
z důvodu chybějícího povolení vodoprávního úřadu. Od počátku řízení se žalobkyně bránila tím, že část vody, 
nikoliv zanedbatelnou, spotřeboval vlastník objektu. Městský soud dospěl k závěru, že podle § 3 odst.              
2 vodního zákona se již odebrané vody nepovažují za vody podzemní. Vlastník objektu nakládal s již vodami 
odebranými žalobkyní, nejednalo se tedy o nakládání s podzemními vodami vlastníkem objektu jejich 
odběrem. K odběru podzemních vod došlo již samotným vytékáním vody do zděné šachty, nikoliv                        
v okamžiku vlastního použití vody ke konkrétnímu účelu. Městský soud odkázal na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 12. 1. 2012, č. j. 7 As 110/2011 – 59, z něhož mimo jiné vyplývá, že v případě 
správního deliktu podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona se správního deliktu dopustí subjekt, který 
je v nejtěsnějším vztahu k zařízení, z něhož jsou nedovoleně vypouštěny odpadní vody, tedy obvykle nejprve 
provozovatel, poté nájemce a teprve poté vlastník zařízení. Městský soud uvedený případ postupné 
odpovědnosti analogicky přenesl i na nyní posuzovanou věc. Městský soud dospěl k závěru, že                                
v nejtěsnějším vztahu k zařízení na odběr vody je v daném případě žalobkyně, která tak odpovídá za 
spáchaný správní delikt dle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona. Soud se ztotožnil i se závěrem 
žalovaného, že nebylo prokázáno ani nebyla zjištěna existence žádných podkladů svědčících
o určitém poměrném podílu více osob na odběru vody, a dospěl k závěru, že žalovaný ve výpočtu výše pokuty 
správně nezohlednil žalobkyní tvrzenou spotřebu vody vlastníkem objektu.

Proti tomuto rozsudku brojila žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností, odkazující na důvody 
uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění 
pozdějších předpisů. V doplnění kasační stížnosti ze dne 11. 2. 2018 se stěžovatelka ztotožnila se závěrem 
městského soudu ohledně najisto postaveného zdroje odebírané vody. Stěžovatelka ale nesouhlasila                
s tvrzením městského soudu týkajícím se její odpovědnosti za správní delikt. Namítla, že pro posouzení věci 
a stanovení závěru o odpovědném subjektu je rozhodující odlišit pojmy odběr vody představující její 
zachycení v jímací šachtě a distribuci odebrané vody po dotčené nemovitosti. Stěžovatelka namítla, že celé 
zařízení k odběru vody, včetně rozvodů, vybudoval vlastník objektu (pronajímatel) a že ona získala objekt      
k užívání až po jeho dokončení na základě nájemní smlouvy. Stěžovatelka tak využívala již odebrané vody. 
Zdůraznila, že nájemní smlouva nezahrnuje pronájem vodního zařízení, proto dle názoru stěžovatelky 
odpovědnost i z tohoto důvodu tíží vlastníka objektu. Shrnula, že v řízení nebylo najisto prokázáno, že 
podzemní vody bez povolení k nakládání s nimi odebírala pouze ona, neboť takový závěr učinit na základě 
podkladů založených do spisu z důvodu nedostatečného dokazování v dané věci nelze. Zásadní stížnostní 
námitkou je tedy tvrzení, že v řízení nebylo najisto prokázáno, že odpovědnou za neoprávněné nakládání       
s podzemními vodami je pouze stěžovatelka tj., že je pachatelem správního deliktu § 125a odst. 1 písm.        
b) vodního zákona], a to s ohledem na obsah podkladů ve správním spisu.
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 není 
důvodná.
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III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
K povaze odpovědnosti za správní delikt dle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona se již vyjádřil zdejší 
soud kupříkladu v rozsudku ze dne 16. 11. 2017, č. j. 3 As 267/2016 – 23 (citovaná rozhodnutí zdejšího 
soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz), následovně: „Co se týče námitky související s otázkou zavinění, 
městský soud v napadeném rozsudku (ze dne 21. 9. 2016, č. j. 8 A 148/2012 – 65) zcela správně 
konstatoval, že odpovědnost za správní delikt dle ustanovení § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona je 
koncipována jako objektivní, tedy odpovědnost za následek. Zavinění (implikující odpovědnost subjektivní) 
se tedy v takovém případě nezkoumá, neboť je pro naplnění skutkové podstaty předmětného deliktu 
irelevantní. Svou roli může hrát pouze z pohledu úvah o výši ukládané sankce (srov. § 125l odst. 2 vodního 
zákona).“ K objektivní odpovědnosti se vyjádřil zdejší soud i v rozsudku ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 
86/2011 – 50, následovně: „Jestliže je odpovědnost za určitý delikt objektivní, pak se jedná o odpovědnost 
za následek, tj. bez ohledu na zavinění. Znamená to, že otázka zavinění se vůbec nezkoumá. Zkoumá se 
zejména naplnění obligatorních znaků objektivní stránky v dané věci dotčené skutkové podstaty, kterými 
jsou jednání, následek a příčinná souvislost mezi nimi. Příčinná souvislost – kauzální nexus – je vztah mezi 
protiprávním jednáním jako příčinou a škodlivým následkem, který je právě tímto jednáním vyvolán. Ve 
shodě s doktrínou je přitom jednání příčinou následku pouze tehdy, jestliže by následek bez tohoto jednání 
nenastal buď vůbec, anebo by bez něho nenastal takovým způsobem, jakým konkrétně nastal.“
Nejvyšší správní soud nemůže stěžovatelce přisvědčit, že odpovědnost za správní delikt má být rozdělena 
mezi vlastníka objektu a samotnou stěžovatelku. Povolení k nakládání s vodami musí mít dle § 8 odst.         
2 vodního zákona osoba, která s vodami skutečně nakládá, v tomto případě odebírá. V posuzovaném 
případě se neuplatní žádná z výjimek v § 8 odst. 3 umožňující nakládání s vodami bez příslušného povolení 
vodoprávního úřadu. Nakládáním s vodami se přitom dle § 2 odst. 9 vodního zákona rozumí: „jejich 
vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo              
k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich a další 
způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.“ 
Odpovědným za porušení dané povinnosti (tedy nakládání s podzemními vodami bez příslušného povolení) 
je ten, kdo odběr fakticky prováděl. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěry městského soudu, že 
odběr podzemní vody prováděla stěžovatelka, a to včetně argumentace městského soudu právním závěrem 
z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2012, č. j. 7 As 110/2011 – 59, který položil důraz na 
„subjekt s nejtěsnějším vztahem k zařízení …“. Provozovatelem předmětného „zařízení“ v posuzované věci 
(byť sestávalo pouze ze železné trubky a zděné rozdělovací šachty) byla zjevně stěžovatelka, neboť ta                
k němu dle obsahu kontrolních protokolů měla primárně přístup, když k němu také umožnila přístup                   
i samotným kontrolorům, a na obsah jímané vody měla také napojené rozvody v jí provozované nemovitosti 
chata R. Na existenci, udržování a tudíž provozování předmětného odběru tedy byla z podnikatelského 
hlediska „životně“ závislá. Nejvyšší správní soud přitom dle obsahu spisu a zjištění správních orgánů 
nezjistil, že by zde existovala jakákoli jiná osoba, která měla k danému „zařízení“ bližší vztah; argumentace 
stěžovatelky (nadto blíže nedoložené) odvolávající se na to, že odebraná voda byla následně využívána              
i samotným vlastníkem předmětné nemovitosti, je s ohledem na výše uvedené irelevantní.
Nejvyšší správní soud dodává, že odlišnou od posuzovaného případu by byla situace, kdy by vodu odebíral 
vlastník objektu (pronajímatel) v objektu nepřístupném nájemci (stěžovatelce) a odebranou vodu by 
přiváděl do pronajímané chaty, tedy kdy by si vlastník zachoval převažující dispozici nad tímto zařízením     
a samotný nájemce by kromě toho, že by sám spotřebovával takto odebranou vodu, k takovému zařízení 
neměl vůbec přístup a neměl by k němu tudíž jakýkoli vztah. V posuzovaném případě se jedná o zcela 
opačnou situaci, kdy stěžovatelka věděla a sama užívala zařízení sloužící k odběru vody, neodebírala tak 
vodu od vlastníka objektu. Ze správního spisu navíc vyplývá, že v rozhodné době, tedy v době uložení pokuty 
za spáchaný správní delikt, byl vlastníkem chaty současný jediný společník a také jednatel stěžovatelky, 
tudíž musela stěžovatelka o tom, jak je to s daným zařízením k odběru vody, vědět. Nájemní smlouva tak 
byla zřejmě uzavřena mezi vlastníkem chaty coby fyzickou osobou na straně jedné a stěžovatelkou, coby 
právnickou osobou založenou tímto vlastníkem chaty na straně druhé. V situaci, kdy jediným společníkem, 
a také jednatelem stěžovatelky byl vlastník dané chaty, tak za daných okolností nemohla stěžovatelka              
o tom, že s daným zařízením k odběru vody nakládá, sama nevědět.
Nejvyšší správní soud uzavírá, že k naplnění objektivní stránky správního deliktu dle § 125a odst. 1 písm. 
b) vodního zákona je třeba, aby jednak byly odebírány podzemní vody (první podmínka), jednak aby ten, 
kdo tyto podzemní vody odebírá, k této činnosti neměl povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 8 odst.                
1 písm. b) vodního zákona (druhá podmínka). Podmínky pro naplnění objektivní odpovědnosti naplněny 
byly, proto lze výše uvedené uzavřít se závěrem, že objektivní odpovědnost tíží stěžovatelku. Pokud jde             
o výši sankce, Nejvyšší správní soud uvádí, že byla ČIŽP stanovena správně (v souladu s § 125a odst.                 
5 a 6 vodního zákona) v návaznosti na množství nedovoleně odebrané vody. Podle § 19 odst. 5 zákona          
o vodovodech a kanalizacích se, pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá, 
že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá 
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zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, nejsou-li instalovány vodoměry. ČIŽP tak při 
stanovení výše sankce správně vycházela z množství odebrané podzemní vody ve spojení s údaji o množství 
vypouštěných odpadních vod, a příslušné sankční sazby za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod.
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B. Ochrana ovzduší

64

Příslušnost k posouzení podnětu k přezkoumání rozhodnutí magistrátu o vyměření 
poplatku za znečišťování ovzduší
Řízení o podnětu k přezkoumání rozhodnutí

k ustanovení § 15 zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 121 a 122 § zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 97 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

I. „Řízení“ o podnětu k přezkoumání rozhodnutí, tj. „předběžné posouzení“ v dikci § 121 odst.           
1 věty první daňového řádu, není řízením o právech a povinnostech toho, kdo dal podnět, nýbrž 
„toliko“ právem upraveným postupem, jímž má správní orgán vyřídit vnější, pro správní orgán 
nezávazný impuls ke správnímu uvážení, jak v konkrétní věci naložit se svou pravomocí nařídit 
přezkoumání rozhodnutí, kterou může, avšak nemusí využít. Jestliže však uvedené „řízení“ může 
v jedné z variant vyústit ve vydání rozhodnutí o právech nebo povinnostech [v rozhodnutí ve smyslu 
§ 101 odst. 1 uvedeného zákona, jež je nepochybně i rozhodnutím podle § 97 odst. 3 (nebo 2)      
s. ř. s.], je nezbytné, aby i „řízení“ o podnětu provedl správní orgán, do jehož působnosti takové 
rozhodnutí náleží. Správní uvážení, jak má v konkrétní věci naložit se svou pravomocí (zda ji využít, 
anebo nikoli), musí učinit toliko ten orgán, který vůbec pravomocí k takovémuto správnímu 
uvážení disponuje.

II. Ministerstvo životního prostředí není ve věcech správy daní, konkrétně vyměření poplatku za 
znečišťování ovzduší za rok 2014 podle § 15 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší, správcem daně. 
Nejblíže nadřízeným správci daně, který napadené rozhodnutí vydal (zde Magistrátu hlavního 
města Prahy), a orgánem příslušným k posouzení podnětu stěžovatele dle § 121 a násl. daňového 
řádu, a případnému nařízení přezkoumání rozhodnutí podle § 122 a násl. téhož zákona je 
Ministerstvo financí.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2018, č. j. Komp 2/2016 - 21)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Jedná se o kompetenční spor Ministerstva financí proti Ministerstvu životního prostředí, za účasti Petra         
B. – APB P., o určení příslušnosti mezi správními orgány.
Rozhodnutím (platebním výměrem) ze dne 14. 4. 2015 vyměřil Magistrát hlavního města Prahy (dále jen 
„magistrát“) osobě zúčastněné na řízení jako provozovateli zdroje znečištění ovzduší (mobilní recyklační 
linky stavebních hmot) na základě jejího poplatkového přiznání podaného dne 16. 3. 2015 poplatek za 
znečišťování ovzduší za rok 2014 ve výši 179 500 Kč. Podáním ze dne 29. 4. 2015 doručeným magistrátu 
dne 4. 5. 2015 a nazvaným „Námitka“ napadla osoba zúčastněná na řízení nadepsané rozhodnutí 
magistrátu s odkazem na § 159 odst. 1 daňového řádu s odůvodněním, že poplatkové přiznání ze dne
16. 3. 2015 zpracovala chybně, a proto jí byl magistrátem vyměřen poplatek nesprávně.
Dne 5. 6. 2015 vyhodnotil magistrát podání osoby zúčastněné na řízení ze dne 29. 4. 2015 jako podnět
k nařízení přezkumného řízení ve smyslu § 121 a násl. daňového řádu. Konkrétně magistrát uvedl, že 
platební výměr není úkonem správního orgánu při placení daní (poplatku), nýbrž úkonem vydaným v rámci 
vyměřovacího řízení, proti kterému daňový řád podání námitky nepřipouští. A protože platební výměr nabyl 
v mezidobí právní moci, posoudil magistrát podání osoby zúčastněné na řízení jako podnět k nařízení 
přezkumného řízení a s odkazem na § 122 odst. 1 daňového řádu jej zaslal žalovanému jako nejblíže 
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nadřízenému správci daně k rozhodnutí. Žalovaný shledal, že v dané věci nemá vůbec postavení správce 
daně, a proto podání osoby zúčastněné na řízení dne 3. 7. 2015 postoupil žalobci jako nejblíže nařízenému 
správci daně.

II. Obsah žaloby
Žalobce se kompetenční žalobou podle § 97 a násl. s. ř. s. domáhal rozhodnutí kompetenčního sporu
o příslušnost k posouzení podnětu k přezkoumání rozhodnutí magistrátu o vyměření poplatku za 
znečišťování ovzduší podle § 15 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší a k nařízení přezkoumání tohoto 
rozhodnutí je právě žalobce.
Nejvyšší správní soud v rozsudcích ze dne 11. 8. 2009, č. j. 1 As 56/2009 - 58, a ze dne 17. 9. 2010, č. j. 
Komp 4/2010 - 40, č. 2195/2011 Sb. NSS, vyslovil, že pokud není v zákoně o odpadech stanoven správní 
orgán příslušný k rozhodování ve druhém stupni řízení ve věci týkající se vyměření poplatku za komunální 
odpad, je na základě § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, a § 118 odst. 2 a 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, takovým 
příslušným správním orgánem Ministerstvo financí, které je ústředním orgánem státní správy pro daně, 
poplatky a clo.
Dle žalobce, na rozdíl od výše uvedené právní úpravy, zákon o ovzduší nestanovuje pouze „prvostupňového“ 
správce poplatku za znečišťování (§ 15 odst. 13 zákona o ochraně ovzduší), nýbrž též uvádí, že konkrétně 
žalovaný je správní orgán, který vykonává působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy         
v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím vydaným Českou inspekcí životního 
prostředí a krajskými úřady (§ 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší). Žalobce měl za to, že uvedené 
ustanovení je samo o sobě kompetenční normou, která je vůči § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. i vůči             
§ 118 odst. 2 a 3 zákona o hlavním městě Praze speciální a má před výše uvedenými ustanoveními 
přednost.
Dále žalobce konstatoval, že v obou výše uvedených věcech projednaných Nejvyšším správním soudem byla 
předmětem sporu příslušnost k rozhodování o odvolání proti rozhodnutí v platební fázi daňového řízení 
(konkrétně proti výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě). Úprava placení a vymáhání peněžitých 
povinností do veřejných rozpočtů má svébytný charakter a nesouvisí příliš po věcné stránce s právní povahou 
těchto povinností a důvodem jejich vzniku. Zákonodárce toto akcentoval zavedením institutu dělené správy, 
uplatňovaného v mnoha dalších oblastech.
V projednávané věci se jednalo o rozhodnutí ve vyměřovací fázi daňového řízení. Problematika vyměření 
poplatku za znečišťování ovzduší podle § 15 zákona o ochraně ovzduší je z povahy věci neoddělitelná od 
odborné agendy ochrany ovzduší. Krajský úřad při stanovení výše poplatku provádí správní uvážení, hodnotí 
neurčité právní pojmy a posuzuje naplnění technických kritérií dle předmětného zákona. Posouzení podnětu 
k nařízení přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku proto logicky spadá do kompetence žalovaného, 
který je ve smyslu § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1969 Sb. orgánem vrchního státního dozoru ve věcech 
životního prostředí a ústředním orgánem státní správy pro ochranu ovzduší, nikoliv do kompetence žalobce, 
který není pro výkon dané agendy odborně ani personálně vybaven.
Žalobce taktéž nesouhlasil s argumentací žalovaného opírající se o rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 29. 12. 2011, č. j. Komp 3/2011 - 32, č. 2716/2012 Sb. NSS, že v řízení vedeném podle daňového 
řádu je příslušnost žalovaného vyloučena, neboť není správcem daně, a to s obecnou platností. Podle § 10 
odst. 1 daňového řádu je správcem daně správní orgán nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém mu je 
zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. V takto limitovaném rozsahu 
se tedy správcem daně může stát kterýkoliv orgán veřejné moci. S využitím § 10 odst. 1 daňového řádu je 
třeba postupovat i v případě určení nadřízeného správce daně ve smyslu § 114, § 122 a dalších ustanovení 
daňového řádu. Neexistuje žádné zákonné ustanovení, které by zakotvovalo obecnou pravomoc žalobce 
jako správce daně. Pokud Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j.  Komp 3/2011 - 32 konstatoval, že v dané 
věci je odvolacím orgánem ve smyslu § 114 odst. 1 daňového řádu žalobce (Ministerstvo financí), protože 
je správcem daně nejblíže nadřízeným správci daně, jež napadené rozhodnutí vydal, dopustil se 
argumentace kruhem. Žalobce se totiž v konkrétním odvolacím řízení stává správcem daně právě a pouze 
proto, že je nadřízeným správním orgánem prvostupňového správce daně, příslušným k rozhodnutí                      
o odvolání (obdobně platí i pro další instituty daňového řízení).
S ohledem na výše uvedené žalobce považoval právní názor žalovaného o své příslušnosti v projednávané 
věci za nesprávný. Žalobce byl přesvědčen, že problematika posuzování podnětů dle § 121 daňového řádu 
proti rozhodnutím magistrátu o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší vydaným podle § 15 odst.                  
9 zákona o ochraně ovzduší a případné nařízení přezkoumání těchto rozhodnutí ve smyslu § 122 daňového 
řádu není v kompetenci žalobce, nýbrž v kompetenci žalovaného.
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Žalovaný vyjádřil svůj odlišný náhled na pojmy „nadřízený správní orgán“ plynoucí ze správního řádu
a „nadřízený správce daně“ zakotvený v daňovém řádu. Své postavení ústředního správního úřadu na úseku 
ochrany ovzduší ani své postavení nadřízeného správního orgánu ve vztahu k magistrátu žalovaný nepopírá. 
Nesouhlasí však s názorem, že z § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší plyne jeho postavení nadřízeného 
správce daně, resp. zákonem svěřená působnost v oblasti správy daní ve smyslu § 10 odst. 1 daňového 
řádu. K nařízení přezkumu na základě podnětu je podle § 122 daňového řádu věcně příslušný žalobce, jenž 
je ústředním orgánem výkonu správy daní a poplatků, přičemž tato věcná příslušnost plyne přímo                        
z § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. Žalovaný dále odkázal na judikaturu Nejvyššího správního soudu, z níž 
vyplývá, že např. řízení o vyměření poplatku za komunální odpad je řízením ve věci daní a poplatků, které 
nespadá do gesce ústředního úřadu v oblasti životního prostředí, a to ani v případě, souvisí-li vyměřovaný 
poplatek poměrně úzce s věcnou problematikou na úseku ochrany životního prostředí.
Žalovaný uvedl, že řízení o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší podle § 15 odst. 9 zákona  o ochraně 
ovzduší je řízením ve věcech daní a poplatků, tedy podle daňového řádu. Ačkoliv z § 27 odst. 4 zákona            
o ochraně ovzduší plyne, že žalovaný řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší, pod tuto oblast nelze 
podřadit řízení ve věcech daní a poplatků, přestože poplatky s problematikou ochrany ovzduší věcně souvisí. 
Dle žalovaného nelze akceptovat nepříslušnost žalobce pouze z důvodu nedostatečného odborného                  
a personálního zázemí; žalovaný se ale nebrání případné spolupráci se žalobcem, v souladu se zásadou 
dobré správy a spolupráce správních orgánů, v odborně složitějších případech uplatňování § 15 odst.                
9 zákona o ochraně ovzduší.
Na závěr žalovaný uvedl, že obecná úprava přisuzuje příslušnost v řízeních ve věcech daní a poplatků žalobci, 
zvláštní zákon (zákon o ochraně ovzduší) postavení nadřízeného správce daně nikterak speciálně 
neupravuje, na základě čehož žalovaný svou příslušnost v dané a obdobných věcech popírá. Z výše 
uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozhodl, že v dané věci je příslušný
k posouzení podnětu osoby zúčastněné na řízení žalobce.
Nejvyšší správní soud rozhodl, že příslušné rozhodnout o podnětu k přezkoumání rozhodnutí Magistrátu 
hlavního města Prahy ve věci řízení o poplatku za znečištění ovzduší je Ministerstvo financí.

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
Oba účastníci jsou ústředními správními úřady, proto se jedná o kompetenční spor ve smyslu § 97 odst.       
1 písm. c) s. ř. s.
 V daném případě jde o záporný kompetenční spor ve smyslu § 97 odst. 3 s. ř. s., neboť oba správní úřady 
popírají svou pravomoc v předmětné věci činit zákonem předvídané úkony.
Ve věci samé jde o vyřízení podání, jež bylo správním orgánem, jemuž bylo doručeno, vyhodnoceno jako 
podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí ve smyslu § 121 a násl. daňového řádu. Podle § 121 odst. 1 věty 
první daňového řádu „správce daně z moci úřední nařídí přezkoumání rozhodnutí, jestliže po předběžném 
posouzení věci dojde k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem.“ Podle odstavce 
3 téhož paragrafu „podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí podá u správce daně, který rozhodl v řízení      
v posledním stupni, kterýkoli správce daně, jakmile zjistí, že pro nařízení přezkoumání rozhodnutí jsou dány 
zákonné podmínky“. Podle odstavce 4 pak „za podmínek podle odstavce 3 může podnět k přezkoumání 
rozhodnutí podat kterákoli osoba zúčastněná na správě daní. Pokud o to osoba, která podala podnět, 
požádá, sdělí jí správce daně, zda shledal podnět důvodným, či nikoliv.“
Podle § 101 odst. 1 daňového řádu „správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje 
práva a povinnosti stanovené zákonem rozhodnutím“.
Z výše uvedených citací ustanovení daňového řádu o přezkumném řízení je patrné, že v jedné z variant 
vyřízení podnětu podle jeho § 121 odst. 4, tedy při nařízení přezkoumání rozhodnutí (§ 121 odst. 1), správce 
daně vydá rozhodnutí ve smyslu § 101 odst. 1 téhož zákona. Je tedy zjevné, že v daném případě je při jedné 
z variant vyřízení věci splněna podmínka podle § 97 odst. 3 s. ř. s., že spořící se správní úřady popírají svoji 
pravomoc vydat rozhodnutí o tomtéž právu nebo povinnosti téhož účastníka řízení před správním orgánem. 
Součástí „řízení“ o podnětu k přezkoumání rozhodnutí podle daňového řádu je úvaha správce daně, zda 
přezkoumání rozhodnutí nařídí, anebo nenařídí (daňový řád tuto úvahu v § 121 odst. 1 větě první nazývá 
„předběžným posouzením“). Pokud nařídí, učiní tak rozhodnutím podle § 101 odst. 1 daňového řádu. 
Nenařídí-li přezkoumání rozhodnutí, sdělí správce daně tuto skutečnost osobě, která podala podnět, pokud 
o to požádala, v rámci sdělení podle § 121 odst. 4 věty druhé daňového řádu, zda shledal podnět důvodným, 
či nikoliv. Uvedené sdělení zjevně není rozhodnutím ve smyslu § 101 odst. 1 daňového řádu. 
„Řízení“                 o podnětu k přezkoumání rozhodnutí, tj. „předběžné posouzení“ v dikci § 121 odst. 1 věty 
první daňového řádu, není řízením o právech a povinnostech toho, kdo dal podnět. Je „toliko“ právem 
upraveným postupem, jímž má správní orgán vyřídit vnější, pro správní orgán nezávazný impuls ke 
správnímu uvážení, jak                    v konkrétní věci naložit se svou pravomocí nařídit přezkoumání rozhodnutí, 
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kterou může, avšak nemusí využít. Jestliže však uvedené „řízení“ může v jedné z variant vyústit ve vydání 
rozhodnutí o právech nebo povinnostech v rozhodnutí ve smyslu § 101 odst. 1 daňového řádu, jež je 
nepochybně i rozhodnutím podle § 97 odst. 3 (nebo 2) s. ř. s., je nezbytné, aby i „řízení“ o podnětu provedl 
správní orgán nadaný k tomu příslušnou pravomocí. Správní uvážení, jak má v konkrétní věci naložit se svou 
pravomocí (zda ji využít, anebo nikoli), totiž nutně musí učinit toliko ten orgán, který vůbec pravomocí k 
takovémuto správnímu uvážení disponuje.
Nejvyšší správní soud je proto k rozhodování příslušný podle § 97 odst. 4 správního řádu. (…)

Obecné úvahy k řešení právní otázky
Spor mezi účastníky spočívá v tom, zda k posouzení podnětu k přezkoumání rozhodnutí magistrátu
a k případnému nařízení přezkoumání tohoto rozhodnutí je jako správce daně (poplatku za znečišťování 
ovzduší) nejblíže nadřízený magistrátu příslušným ministerstvem žalobce, anebo žalovaný.
Žalobce tvrdí, že příslušným magistrátu nejblíže nadřízeným správcem daně v předmětné věci je žalovaný. 
Svůj právní názor zakládá jednak na tom, že vyměření poplatku za znečišťování ovzduší podle § 15 zákona 
o ochraně ovzduší je z povahy věci neoddělitelné od odborné agendy ochrany ovzduší, jednak na tom, že         
v § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší je upraveno postavení žalovaného jako nadřízeného správce daně, 
resp. mu je zákonem svěřená působnost v oblasti správy daní ve smyslu § 10 odst. 1 daňového řádu.
Z dosavadní judikatury kompetenčního senátu vyplývají určitá obecná pravidla, jimiž se řídí určování věcně 
příslušného ústředního správního orgánu v případech veřejnoprávních plateb.
V první řadě je nutno rozlišit, jedná-li se o platbu, která má charakter daně ve smyslu legislativní zkratky
v § 2 odst. 3 daňového řádu.
V nyní projednávaném případě je tato podmínka splněna – ve věci jde o poplatek za znečišťování ovzduší, 
který je v příslušném zákoně (§ 15 zákona o ochraně ovzduší) výslovně jako poplatek označen, a splňuje 
tedy kritérium § 2 odst. 3 písm. a) daňového řádu.
Dalším znakem, který je nutno zkoumat, je obsah konkrétní právní úpravy, která pravidla pro výběr platby 
určuje. V tomto ohledu je nutno rozlišit aspekty kompetenční a aspekty procedurální a rozlišovat i mezi 
jednotlivými fázemi procedury výběru, tedy stanovením (vyměřením) a placením (eventuálně v rámci toho       
i vymáháním) platby.
V nyní projednávaném případě zákon o ochraně ovzduší obsahuje relativně ucelenou zvláštní úpravu týkající 
se poplatku za znečišťování. Ta obsahuje v první řadě pravidla hmotněprávní. Zejména se v nich stanoví, 
kdo je poplatníkem poplatku, co je předmětem poplatku, co je od poplatku osvobozeno, co je základem 
poplatku, jaké je poplatkové období a k čemu je určen výnos poplatku (viz k tomu zejm. § 15 odst.                      
1 až 7 a odst. 14 zákona o ochraně ovzduší). Dále obsahuje pravidla kompetenční. Ta stanovují, že správu 
poplatku vykonávají krajské úřady místně příslušné podle umístění jednotlivých stacionárních zdrojů                
(§ 9 odst. 13 věta první zákona o ochraně ovzduší), a dále mj. konkretizuje pravidla pro vydávání platebních 
výměrů těmito úřady (§ 15 odst. 9 až 11). Rovněž stanovují, že správu placení tohoto poplatku vykonávají 
příslušné celní úřady (§ 15 odst. 13 věta druhá zákona o ochraně ovzduší), a předepisují určitá pravidla pro 
součinnost mezi správcem poplatku a správcem placení poplatku (§ 15 odst. 12 zákona o ochraně ovzduší). 
Konečně lze v § 15 zákona o ochraně ovzduší najít i některá pravidla procedurální, zejm. lhůty a další 
pravidla pro podání poplatkového přiznání a vydání platebního výměru (viz zejm. jeho odst. 8 a 9).
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že § 9 není ucelenou a dostatečně podrobnou právní úpravou 
stanovení a vybírání (vymáhání) poplatku, která by se obešla bez subsidiární procedurální úpravy k tomu 
obecně určené, tedy zejména daňového řádu. Dále je patrné, že kompetenční pravidla jsou v daném 
ustanovení výslovně formulována jen v omezeném rozsahu – týkají se v podstatě jen krajských úřadů pro 
oblast stanovení poplatku a celních úřadů pro oblast placení poplatku.

Prejudikatura kompetenčního senátu
Dosavadní judikatura kompetenčního senátu vycházela z koncepce, že ústředním orgánem státní správy 
pro oblast daní ve smyslu legislativní zkratky podle § 2 odst. 3 daňového řádu je Ministerstvo financí, a to 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., jenž mj. stanoví, že toto ministerstvo je ústředním orgánem státní 
správy pro daně, poplatky a clo. Jinak by tomu bylo leda tehdy, že by zákonné pravidlo, které by v tomto 
ohledu bylo ve vztahu k uvedenému ustanovení zákona č. 2/1969 Sb. v poměru speciality, stanovilo něco 
jiného.
Podle takto postaveného názoru kompetenčního senátu proto bylo Ministerstvo financí shledáno ústředním 
orgánem státní správy například pro oblast výběru poplatků za komunální odpad podle zákonů o odpadech 
(jak dřívější zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, tak dosud účinný zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech           
a o změně některých dalších zákonů). Stalo se tak v rozsudku kompetenčního senátu ze dne 17. 9. 2010, 
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č. j. Komp 4/2010 - 40, č. 2195/2011 Sb. NSS. Kompetenční senát tento úsudek učinil pro fázi stanovení 
těchto poplatků – v rozsudku fáze stanovení a fáze placení poplatku nejsou výslovně rozlišeny, přičemž ve 
věci samé šlo o stanovení poplatku Magistrátem hlavního města Prahy. Ve své argumentaci mj. v bodu 22 
rozsudku uvedl: „Dále je nutno poukázat na zákon č. 2/1969 Sb., z jehož § 4 odst. 1 plyne, že ústředním 
orgánem pro daně, poplatky a clo je Ministerstvo financí. Proto je právě toto ministerstvo kompetentní                
i k rozhodování o odvolání proti rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ve věcech řízení o poplatku za 
komunální odpad. Jakkoliv je totiž Ministerstvo životního prostředí ústředním orgánem pro odpadové 
hospodářství, tedy činnost zaměřenou na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a následnou 
péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a rovněž na kontrolu těchto činností (§ 19 odst. 2 zákona            
č. 2/1969 Sb.), z logiky věci nelze do jeho kompetence podřadit rovněž řízení ve věcech daní  a poplatků, 
byť by se jednalo o poplatky za komunální odpad.“
V následujícím bodu 23 rozsudku č. j. Komp 4/2010 - 40 kompetenční senát dodal: „Soud má proto za 
vyvrácenou stěžejní námitku žalobce, že v zákonné úpravě chybí kompetenční norma, z níž by plynula jeho 
pravomoc rozhodovat o těchto odvoláních. Jakkoliv totiž tato kompetenční norma není obsažena výslovně 
v zákoně č. 185/2001 Sb., je dovoditelná ze zákonů jiných. Na tomto místě je třeba připomenout, že právní 
norma představuje pravidlo chování, které není vždy nutně obsaženo v jediném zákonném ustanovení 
(paragrafu, odstavci apod.), nýbrž že může být i rozptýleno do několika na sebe navazujících a obsahově 
konzistentních právních předpisů. V nyní projednávaném případě má soud za postaveno najisto, že tato 
kompetenční norma plyne zcela jednoznačně z citovaných ustanovení § 17a odst. 6 zákona č. 185/2001 
Sb., § 1 odst. 1 a § 50 odst. 1 daňového řádu, § 118 odst. 2 a odst. 3 písm. b) zákona o hl. m. Praha,                  
§ 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. a konečně i § 178 odst. 2 správního řádu, podle něhož je v řízení vedeném 
v přenesené působnosti věcně příslušným ústřední správní úřad.“
K témuž závěru došel kompetenční senát v rozsudku ze dne 29. 12. 2011, č. j. Komp 3/2011 - 32,                          
č. 2716/2012 Sb. NSS, pro oblast placení nedoplatku na nákladech správního řízení ve věci uložení opatření 
k nápravě v oblasti ochrany lesa Českou inspekcí životního prostředí podle zákona č. 281/1991 Sb., o České 
inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Zde bylo jádro argumentace kompetenčního 
senátu – a na to v jistém smyslu právem poukazuje žalobce – založeno na odlišení dvou různých typů věcí, 
a sice na jedné straně na „odborné“ působnosti České inspekce životního prostředí na úseku ochrany lesa, 
z níž plyne její pravomoc ukládat „odborně“ odůvodněné povinnosti (opatření  k nápravě), a na druhé straně 
primárně peněžní (a tedy „neodbornou“, s ochranou lesa vlastně po odborné stránce nijak nesouvisející) 
povinnost zaplatit náklady řízení v souvislosti s uložením „odborné“ povinnosti. Kompetenční senát k tomu 
v bodě 27 svého rozsudku uvedl: „Nelze nevidět, že v této věci jde o nedoplatek (peněžité plnění), resp.            
o jeho vymáhání správcem daně, které se opírá o § 79 odst. 8 správního řádu. Nejde tedy o opatření                   
k nápravě v oblasti ochrany lesa, případně o odvolání proti tomuto výroku, či o problematiku, v níž je 
žalovaný orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí (§ 19 odst. 1 zákona č. 2/1969 
Sb.) a ústředním orgánem státní správy, mimo jiné pro ochranu přírody a krajiny (§ 19 odst. 2 zákona               
č. 2/1969 Sb.). Tato charakteristika pak určuje použití procesní úpravy, a to bez ohledu na hmotněprávní 
původ peněžitého plnění. Není proto právně určující, že nedoplatek vzešel z řízení o uložení opatření                     
k nápravě v oblasti ochrany lesa podle § 3 odst. 2 zákona o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa. Z logiky věci a z obsahu tohoto zákona vyplývá, že do kompetence žalovaného 
nelze podřadit izolované řízení ve věcech daní a poplatků, resp. řízení, jehož předmětem je pouze vymáhání 
nedoplatku podle daňového řádu z roku 2009, jež běží zcela samostatně mimo meritum věci. Žalovaný tedy 
v této věci není správcem daně nejblíže nadřízeným správci daně, který napadené rozhodnutí vydal (České 
inspekci životního prostředí). Nadřízenost žalovaného vůči České inspekci životního prostředí by pak bylo 
možno dovozovat v odborných věcech životního prostředí, jež jsou vyjmenovány nejen v uvedeném zákoně, 
ale i v kompetenčním či jiném zákoně, mezi něž ale nepatří projednávaná problematika.“
V novějším rozsudku ze dne 5. 12. 2017, č. j. Komp 3/2016 - 56, se kompetenční senát zabýval tím, který       
z ústředních orgánů státní správy je příslušný posoudit podnět jednotlivce k nařízení přezkoumání 
rozhodnutí krajského úřadu o výzvě, kterou jemu instančně podřízený městský úřad jako úřad stavební 
zaslal podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v rámci řízení o odstranění stavby 
účastníkům tohoto řízení a podle níž měli tito účastníci zaplatit správní poplatek za ohledání na místě 
(obhlídku stavby) podle položky 20 písm. a) zmíněného zákona. I zde dospěl k závěru, že takovým orgánem 
je Ministerstvo financí. Kompetenční senát dospěl s výslovným odkazem na oba své výše citované rozsudky 
k závěru, že stavební zákon není co do působnosti ve věcech odvolacího nebo přezkumného řízení týkajících 
se správy daní zvláštním právním předpisem k zákonu č. 2/1969 Sb. Ministerstvu pro místní rozvoj není 
stavebním zákonem svěřena působnost vystupovat jako ústřední orgán státní správy ve věci správy daní, 
ač třeba vzešlých z řízení dle stavebního zákona. Žádný zvláštní zákon nestanoví, kdo je tímto orgánem,            
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a proto i zde platí, že podle obecných kompetenčních pravidel (§ 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb.) je jím 
žalobce.
Kompetenční senát v rozsudku č. j. Komp 3/2016 - 56 uvedl i další argument důležitý pro nyní 
projednávanou věc. Považoval za nerozhodný poukaz Ministerstva financí, že i Ministerstvo pro místní rozvoj 
je správcem daně. Kompetenční senát Ministerstvu financí přitakal, že ve výslovně stanovených případech, 
a sice ve věcech výběru poplatků, je Ministerstvo pro místní rozvoj správcem daně. Tato kompetence je mu 
založena ustanovením § 5 odst. 1 zákona o správních poplatcích, podle něhož „poplatky vyměřuje, vybírá a 
vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak“, ve spojení s ustanovením 
daňového řádu o místní příslušnosti (jeho § 13 odst. 2, podle něhož, „je-li předmětem daně nemovitá věc, 
je ke správě daní místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc 
nachází“). Kompetenční senát nicméně dodal, že Ministerstvo pro místní rozvoj je správcem daně jen               
a pouze v rozsahu zvláštním zákonem takto vymezeném, avšak nikoli v rozsahu jiném. Kompetenční senát 
v této souvislosti poukázal na § 10 odst. 1 daňového řádu, podle něhož „správcem daně je správní orgán 
nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě 
zákona svěřena působnost v oblasti správy daní“.

Řešení nyní projednávané věci
Nyní projednávaná věc se v rozhodných rysech neliší od těch, kterými se již kompetenční senát zabýval. 
Podstatou rozhodování správního orgánu, které je třeba v ní činit, je posouzení, zda jsou důvody pro 
přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování. Jádrem věci je tedy poplatek jako 
veřejnoprávní platba ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) daňového řádu. Okolnost, že jde o poplatek na úseku 
ochrany ovzduší, je zde sekundární.
Ve věci jde, jak bylo v obecné rovině rozebráno sub V. 4., o situaci, kdy zákon svěřuje určitému ministerstvu 
(zde žalovanému) „odborné“ kompetence v určité oblasti, zde v oblasti ochrany ovzduší. Zároveň stanovuje, 
že pro účely zajištění uvedených „odborných“ cílů (zjednodušeně řečeno za účelem dosažení přijatelné 
kvality ovzduší) je třeba užívat i nástrojů v podobě veřejnoprávních poplatků. Zákon o ochraně ovzduší 
stanoví určitá pravidla pro jejich stanovení (vyměření) a svěřuje pravomoc poplatky vyměřovat krajským 
úřadům. Zároveň však právní úprava na úseku ochrany ovzduší nejde tak daleko, aby kompetence ve 
věcech stanovení poplatků za znečišťování svěřila žalovanému kompletně, tj. aby pro účely stanovení 
poplatků vytvořila ucelenou kompetenční vertikálu od krajských úřadů až po žalovaného jako ústřední orgán 
státní správy nejen v „odborných“ věcech ochrany ovzduší, nýbrž i ve věcech poplatku za znečišťování.
Proto i v nyní projednávané věci platí, že jelikož zvláštní právní úprava v zákoně o ochraně ovzduší se týká 
stanovení poplatku za znečišťování pouze ve vztahu k vymezení působnosti krajských úřadů v těchto věcech, 
ve všem ostatním v uvedené oblasti platí úprava obecná, zakotvená v § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 
Rozhodná není ani fáze řízení o poplatku, o niž se jedná, tedy jeho vyměření, a nikoli placení. Zvláštní zákon 
sice zavádí z kompetenčního hlediska věcnou dělenou správu poplatku (§ 15 odst. 13 věta první kontra 
věta druhá zákona o ovzduší) mezi žalovaného a celní správu. I hmotněprávní  a procesní pravidla vyměření 
poplatku se výrazně liší od obecné úpravy existencí úpravy zvláštní v § 15 zákona o ovzduší, zatímco                  
u placení poplatků v podstatě platí obecná úprava v daňovém řádu. Ani pro vyměření poplatků, ani pro jejich 
placení však z platné zvláštní právní úpravy neplyne, že nadřízeným správcem poplatku stojícím instančně 
nad krajským úřadem, a tedy současně ústředním orgánem státní správy ve věcech poplatků za 
znečišťování, by měl být žalovaný.
Zakotvení působnosti žalovaného jako ústředního správního úřadu i ve věcech poplatků nelze dovodit ani       
z § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Důvodem je, že žalovanému není svěřena zákonem o ovzduší též 
působnost ústředního orgánu státní správy na úseku poplatků. Formulace v uvedeném ustanovení, že              
v oblasti ochrany ovzduší žalovaný vykonává působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy 
v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady, 
není dostatečně konkrétní, aby z ní bylo možno dovodit, že se vztahuje i na oblast, jejímž jádrem je agenda 
poplatková, nikoli agenda ochrany ovzduší. Ostatně i u materie, jíž se týkala věc sp. zn. Komp 4/2010, byla 
v příslušné „odborné“ úpravě, konkrétně v § 72 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, podobná formulace, a sice že žalovaný je ústředním orgánem státní 
správy v oblasti odpadového hospodářství a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského 
úřadu. Přesto i u této materie (poplatků za komunální odpad) kompetenční senát shledal, že ústředním 
orgánem státní správy je žalobce. Proto i v nyní projednávané věci má být náhled kompetenčního senátu 
obdobný. Žalovaný vystupuje jako nadřízený správní orgán rozhodující o odvolání proti rozhodnutím 
vydaným Českou inspekcí životního prostředí a krajskými úřady v oblasti ochrany ovzduší, ne však jako 
nadřízený správce daně rozhodující v oblasti správy daní.
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Žalobce argumentoval, že agenda poplatků za znečišťování je natolik úzce svázána s „odbornou” činností 
žalovaného a vyžaduje při rozhodování odbornost příslušných úředníků v oblasti ochrany ovzduší, že právě 
žalovaný, a nikoli žalobce by měl být v této agendě ústředním orgánem státní správy. Tento argument však, 
i kdyby byl z věcného hlediska trefný, směřuje spíše k úvahám de lege ferenda. Kompetenční pravidla musí 
být dostatečně jasná, jinak by nezaručovala požadavky plynoucí z čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv        
a svobod a čl. 2 odst. 3 Ústavy, tedy jednoznačné stanovení, za jakých podmínek může orgán veřejné správy 
vůči jednotlivci jednat, zejména mu ukládat povinnosti, dokonce povinnosti zasahující do jeho základních 
práv (čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 5 Listiny). Je na zákonodárci, zda uváží, že v důsledku výkladu zastávaného 
konzistentně kompetenčním senátem se u Ministerstva financí kumuluje příliš mnoho kompetencí                       
v poplatkových věcech, jež vyžadují speciální „odborné“ znalosti, dostupné spíše na jednotlivých 
ministerstvech resortně příslušných pro ty které odbornosti, a nikoli u žalobce. Pokud a dokud však takováto 
úvaha nebude vyjádřena, a to dostatečně jednoznačným způsobem, v kompetenčních ustanoveních 
příslušných zákonů, není důvodu dosavadní náhled kompetenčního senátu na věci tohoto typu měnit.

65

Řízení o poplatku za znečišťování ovzduší

k ustanovení § 15 zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění v rozhodné době 
k ustanovení § 114 odst. 1, ustanovení § 139 a ustanovení § 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění v rozhodné době 
k ustanovení § 97 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

Odvolacím orgánem ve věci řízení o poplatku za znečišťování ovzduší podle ustanovení § 15 
zákona o ochraně ovzduší je Ministerstvo financí.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2018, č. j. Komp 2/2017 - 25)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
V této věci jde o určení, který ústřední správní orgán (Ministerstvo financí nebo Ministerstvo životního 
prostředí) je příslušný rozhodnout o odvoláních společnosti AM O. a. s. proti platebním výměrům na poplatek 
za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Platební výměry byly 
v prvním stupni vydány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství. Ministerstvo životního prostředí postoupilo odvolání proti platebním výměrům Ministerstvu 
financí s tím, že odvolacím orgánem je podle § 114 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu správce 
daně nejblíže nadřízený správci daně, který napadená rozhodnutí vydal, tedy Ministerstvo financí.

II. Řízení před městským soudem, kasační stížnost
Ministerstvo financí v žalobě nesouhlasilo s právním názorem Ministerstva životního prostředí a poukázalo 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2011, č. j. Komp 3/2011 - 32, s tím, že tehdy se 
jednalo o negativní kompetenční spor ve věci rozhodnutí o odvolání proti výzvě České inspekce životního 
prostředí k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě dle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní                        
a poplatků. V uvedené věci dovodil Nejvyšší správní soud kompetenci žalobce rozhodnout o odvolání z § 50 
odst. 1 zákona o správě daní a poplatků a následně platného a účinného § 114 odst. 1 daňového řádu. 
Ačkoli je podle názoru Nejvyššího správního soudu Česká inspekce životního prostředí podřízena 
Ministerstvu životního prostředí, je nutno rovněž respektovat platný a účinný daňový řád, který stanoví, že 
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se v případě odvolacího orgánu musí jednat o orgán, který je současně správcem daně. Tuto podmínku již 
Ministerstvo životního prostředí nesplňuje. Proto v dané věci bylo příslušné rozhodnout Ministerstvo financí.
Žalobce má však za to, že v nyní projednávané věci již tyto argumenty žalovaného nemohou obstát, a to 
především v důsledku existence § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Podle tohoto ustanovení je 
kompetentním orgánem ve věci přezkumu platebních výměrů toliko žalovaný. Správa daní je dle § 1 odst. 
2 daňového řádu jedním z druhů veřejné správy. Je nezbytné, aby byly dostatečným způsobem vymezeny 
nikoli pouze postupy, kterými lze správu daní provádět, ale též orgány, které jsou ke správě daní oprávněny.
Jádro kompetenčního sporu je tedy podle žalobce v tom, zda zákonodárce v zákoně o ochraně ovzduší zcela 
explicitně nevymezil, kterému orgánu náleží pravomoc rozhodovat o opravném prostředku ve věci 
platebních výměrů za poplatek za znečištění ovzduší.
Žalobce poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2009, č. j. 1 As 56/2009 - 61, 
který se však týkal odpadového hospodářství. V něm Nejvyšší správní soud zdůraznil, že „jakkoliv je 
Ministerstvo životního prostředí ústředním orgánem pro odpadové hospodářství, tedy činnost zaměřenou 
na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a následnou péčí o místo, kde jsou odpady trvale 
uloženy, a rovněž na kontrolu těchto činností, z logiky věci nelze do jeho kompetence podřadit rovněž řízení 
ve věcech daní a poplatků, byť se jednalo o poplatky za komunální odpad, neboť z ustanovení                                 
§ 4 kompetenčního zákona plyne, že ústředním orgánem pro daně, poplatky a clo je ministerstvo financí“. 
Žalobce však nesouhlasí  s aplikací vysloveného právního závěru na nyní projednávaný případ.
Podle § 10 odst. 1 daňového řádu je správcem daně správní orgán nebo jiný státní orgán, a to v rozsahu,       
v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. I žalované 
Ministerstvo životního prostředí může být správcem daně, je-li k tomu zmocněno zákonem nebo na základě 
zákona. Je tomu tak např. u odvodů za trvalé či dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Kompetenci proto nelze dovozovat pouze 
z obecného procesního ustanovení § 114 odst. 1 daňového řádu.
Konkrétním zmocňovacím ustanovením, na základě kterého je žalovaný oprávněn rozhodovat o opravném 
prostředku proti rozhodnutí o vyměření poplatku za znečištění ovzduší, je § 27 odst. 4 zákona o ochraně 
ovzduší, ve kterém se mimo jiné uvádí, že ministerstvo životního prostředí rozhoduje o odvolání proti 
rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. Podle žalobce neexistuje racionální důvod pro odklon 
této kompetenční normy a speciálně pro rozhodování o vyměření poplatku za znečištění ovzduší zakládat 
věcnou příslušnost žalobce toliko na obecném procesním ustanovení § 114 odst. 1 daňového řádu. Podle 
žalobce by se v takovém případě jednalo o nepřípustný extenzivní výklad nad rámec § 4 zákona č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR (dále jen „kompetenční“ zákon).
Podle názoru žalovaného neuvedl žalobce v kompetenční žalobě žádný konkrétní důvod či odlišnost od jím 
zmiňovaných soudních rozhodnutí, pro které by měl být měněn dosavadní přístup Nejvyššího správního 
soudu. Považuje za rozporné tvrzení žalobce, pokud na jedné straně tvrdí existenci konkrétního 
zmocňovacího ustanovení a zároveň to, že jádro sporu spočívá v absenci explicitního vymezení pravomoci 
rozhodovat o opravném prostředku.
Podle žalovaného lze v této věci plně aplikovat rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. Komp 3/2011, 
podle kterého je rozhodný pro určení kompetentního orgánu charakter peněžitého plnění jako daně. Tuto 
podmínku poplatek za znečišťování ovzduší nepochybně splňuje, neboť daní se podle § 2 odst. 3 písm.             
a) daňového řádu rozumí také peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek. Proto se 
také použije procesní úprava v daňovém řádu. Podle § 114 odst. 1 daňového řádu je odvolacím orgánem 
správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který vydal napadené rozhodnutí. K tomu, aby mohl být 
nadřízený orgán kompetentní k rozhodnutí o opravném prostředku, musí být zároveň správcem daně. Žádné 
ustanovení zákona o ovzduší nezakládá takové postavení Ministerstvu životního prostředí a nelze ani tvrdit, 
že by vyplývalo z § 27 odst. 4. Nelze směšovat pojmy nadřízený správní orgán a nadřízený správce daně.
Žalovaný nezpochybňuje vlastní kompetenci rozhodovat jako odvolací orgán proti rozhodnutím vydaným 
Českou inspekcí životního prostředí a krajskými úřady v oblasti ochrany ovzduší. To však nic nemění na tom, 
že není nadřízeným orgánem ve věcech správy daní. K takovému postavení schází výslovné zákonné 
zmocnění. I v případě zákona o odpadech bylo historicky upraveno postavení žalovaného coby ústředního 
orgánu odpadového hospodářství. I na úseku odpadového hospodářství nemohl Nejvyšší správní soud 
odhlédnout od toho, že řízení o vyměření poplatků za komunální odpad je řízením ve věci daní a poplatků     
a nespadá do kompetence ústředního úřadu v oblasti životního prostředí, a to i přestože vyměřovaný 
poplatek věcně úzce souvisí s problematikou na úseku ochrany životního prostředí.
Osoba zúčastněná na řízení ve věci uvedla, že se necítí být tím, kdo by měl vyjadřovat svůj názor, který 
správní orgán zákonodárce pověřil rozhodováním o odvolání proti platebním výměrům na poplatek za 
znečišťování ovzduší. Poukázala na to, že musela zaplatit poplatky podle vydaných platebních výměrů, a je 
přesvědčena, že nebyly vyměřeny v souladu se zákonem. Nápravy lze dosáhnout pouze v odvolacím řízení, 
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popř. následnou správní žalobou. Pokud však není o odvolání rozhodnuto, nemůže dosáhnout nápravy                  
a potenciálně tak platí poplatky bez zákonného důvodu. Poukázala rovněž na to, že v mezidobí byly 
stanoveny zálohy na poplatky na další rok, přestože dosud není zřejmé, kdo bude odvolacím orgánem               
v těchto věcech.

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
Podle § 15 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší je poplatníkem poplatku za znečišťování provozovatel 
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Předmětem poplatku za znečišťování jsou 
znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel 
povinnost zjišťovat úroveň znečišťování (odst. 2). Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze 
stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách (odst. 4). Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu 
poplatku a sazby uvedené v příloze č. 9 k zákonu o ochraně ovzduší (odst. 5 věta 1 a 2). Poplatkovým 
obdobím je kalendářní rok (odst. 7). Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení 
poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Krajský úřad vydá do 4 měsíců od podání 
poplatkového přiznání platební výměr. Poplatek za znečišťování ovzduší je splatný do 30 dnů ode dne 
doručení platebního výměru (odst. 8 a 9). Pokud výše stanoveného poplatku za skončené poplatkové období 
přesahuje částku 200 000 Kč, je poplatník povinen platit měsíční zálohy pro poplatkové období 
bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém měl povinnost podat poplatkové přiznání za 
skončené poplatkové období, a to ve výši jedné dvanáctiny stanoveného poplatku (odst. 10). Krajský úřad 
zašle stejnopis platebního výměru do 7 dní od jeho doručení příslušnému celnímu úřadu. Správu poplatku 
za znečišťování ovzduší vykonávají krajské úřady místně příslušné podle umístění jednotlivých stacionárních 
zdrojů. Správu placení tohoto poplatku vykonávají příslušné celní úřady (odst. 12 a 13).
Nejvyšší správní soud se dosud nezabýval tím, kterému ústřednímu úřadu svědčí kompetence rozhodovat 
o odvolání proti platebnímu výměru na poplatek za znečišťování ovzduší. Přesto je k dispozici soudní 
judikatura, která bezpečně vede k řešení kompetenčního sporu v této věci a od které Nevyšší správní soud 
neshledal důvod se odchýlit.
Nejvyšší správní soud dospěl v rozsudku ze dne 11. 11. 2009, č. j. 1 As 56/2009 - 58, v souvislosti s výběrem 
poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu podle zákona č. 125/1997,                 
o odpadech, k názoru, že odvolacím orgánem v řízení proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy         
o vyměření poplatku je Ministerstvo financí. Učinil tak s poukazem na vymezení legislativní zkratky „daně“ v 
§ 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kam náleží i poplatky za komunální odpad, 
a s poukazem na § 4 kompetenčního zákona.
Obdobnou problematikou, tentokrát již v rovině kompetenčního konfliktu mezi žalobcem a žalovaným, se 
Nejvyšší správní soud zabýval v rozsudku ze dne 17. 9. 2010, č. j. Komp 4/2010 - 40. Setrval na názoru, že 
příslušným rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí o poplatku za komunální odpad je Ministerstvo financí. 
Zdůraznil, ve shodě s výše uvedeným rozsudkem, že na řízení ve věci poplatků za komunální odpad se 
podpůrně aplikuje daňový řád, a poukázal na kompetenční zákon, z jehož § 4 odst. 1 jasně plyne, že 
ústředním orgánem pro daně, poplatky a clo je Ministerstvo financí.
V rozsudku ze dne 29. 12. 2011, č. j. Komp 3/2011 - 32, dospěl Nejvyšší správní soud ke shodnému závěru, 
že Ministerstvo financí je příslušné rozhodnout o odvolání proti výzvě České inspekce životního prostředí       
k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, podle § 73 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. Věcně šlo        
o náklady správního řízení, ve kterém bylo uloženo opatření k nápravě v oblasti ochrany lesa. Nejvyšší 
správní soud zdůraznil odlišnost případů, ve kterých jde o vymáhání nedoplatků peněžitého plnění správcem 
daně, od řízení, v nichž je Ministerstvo životního prostředí orgánem vrchního státního dozoru ve věcech 
životního prostředí. Nadřízenost Ministerstva životního prostředí by bylo podle soudu možné dovozovat              
s poukazem na § 19 kompetenčního zákona v odborných věcech životního prostředí, nikoli však v řízení          
o povinnosti zaplatit nedoplatek v náhradní lhůtě.
Platební výměry na poplatek za znečišťování ovzduší byly vyměřeny podle § 139 daňového řádu a § 15 
zákona o ochraně ovzduší. Poplatek je třeba považovat pro účely daňového řádu za daň s odkazem na                 
§ 2 odst. 3 písm. a) tohoto zákona. Charakter peněžitého plnění jako daně určuje použití procesní úpravy 
bez ohledu na hmotněprávní vymezení peněžitého plnění, jak je provedeno v zákoně o ochraně ovzduší. 
Správcem daně je podle § 10 odst. 1 daňového řádu správní orgán nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém 
mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Správu poplatku 
vykonávají a správcem daně jsou dle výslovného vymezení v § 15 odst. 13 zákona o ochraně ovzduší krajské 
úřady, resp. celní úřady pro fázi placení poplatku. Zákon o ochraně ovzduší však nezakládá Ministerstvu 
životního prostředí výslovnou kompetenci, která by odpovídala vymezení odvolacího orgánu v § 114 odst.        
1 daňového řádu. Podle tohoto ustanovení je odvolacím orgánem správce daně nejblíže nadřízený správci 
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daně, který napadené rozhodnutí vydal. Oproti vymezení odvolacího orgánu v § 50 odst. 1 zákona o správě 
daní a poplatkům se výslovně zdůrazňuje, že odvolací orgán současně musí být též správcem daně 
(poplatku).
Postavení žalovaného jako správce daně nevyplývá ani z § 19 odst. 1 a 2 kompetenčního zákona, ani                  
z § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Naposledy uvedené ustanovení zákona o ochraně ovzduší sice 
stanoví, že žalovaný rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady, nevyplývá 
z něj však, že je současně správcem daně, aby mohl být odvolacím orgánem ve věcech správy poplatků za 
znečištění ovzduší. Nelze totiž nevidět, že zákon o ochraně ovzduší předpokládá vedle rozhodování                      
o poplatcích za znečištění též rozhodování orgánů ochrany ovzduší v celé řadě dalších případů. Krajský úřad 
např. vydává podle § 11 odst. 2 písm. d) rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného            
v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Zákon o ochraně ovzduší přiznává v § 22 České inspekci životního prostředí, 
resp. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti, oprávnění učinit opatření ke sjednání nápravy, pokud 
provozovatel stacionárního zdroje znečištění neplní podmínky stanovené zákonem nebo rozhodnutím              
o povolení, včetně možnosti inspekce rozhodnout o zastavení provozu takového zdroje, pokud je provozován 
bez povolení k provozu. Inspekce je rovněž povolána k projednání a rozhodování o některých přestupcích 
právnických a podnikajících fyzických osob, na které odkazuje § 26 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. Právě 
v takových případech rozhodování podle zákona o ochraně ovzduší se uplatní obecné ustanovení § 27 odst. 
4 o určení funkčně příslušného orgánu k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutím inspekce resp. krajského 
úřadu. Nic to však nemění na tom, že správa poplatku za znečištění ovzduší je prováděna v režimu daňového 
řádu a žalovanému nesvědčí právní postavení odvolacího orgánu podle § 114 odst. 1 daňového řádu.
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A. Ochrana přírody a krajiny
305

Povinnost provést naturové hodnocení záměru vzhledem k okamžiku jeho oznámení
Intertemporální účinky směrnice o stanovištích
Uložení kompenzačních opatření
Aktivní hmotná žalobní legitimace ekologických spolků

k ustanovení § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné době        
k ustanovení § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění v rozhodné době (dále jen 
„zákon EIA“)
k ustanovení čl. 6 odst. 2 směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“)

I. Podání oznámení o záměru podle § 6 zákona EIA, ve znění účinném do 30. 4. 2004, představuje 
tzv. formální podání žádosti o povolení záměru ve smyslu relevantní judikatury Soudního dvora EU 
(např. rozsudek ve věci C-209/04, Komise proti Rakousku).

II. Pokud byla tímto krokem řízení vedoucí k povolení záměru zahájena formálně před datem 
uplynutí lhůty pro provedení směrnice o stanovištích, neuplatní se specifické požadavky uložené 
touto směrnicí (zejm. povinnost provést tzv. naturové hodnocení záměru). 

III. Při schvalování a realizaci záměru je však nutné dbát na obecnou ochranu dotčených lokalit
v režimu čl. 6 odst. 2 směrnice o stanovištích, jehož působnost není dotčena tím, že záměr byl 
formálně představen ještě před transpozicí směrnice o stanovištích.

IV. Tzv. naturové hodnocení není nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí o uložení 
kompenzačních opatření (rozhodnutí o uložení kompenzačních opatření je možné vydat i na 
základě jiných relevantních odborných podkladů, a to v případě konstatování významného 
negativního vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu).

VI. Presumpci dotčenosti v hmotných právech ekologických spolků nelze u všech záměrů 
paušalizovat, nýbrž je nutné vždy posuzovat každý případ individuálně. Mezi podstatná kritéria pro 
posouzení aktivní procesní legitimace patří místní vztah spolku k lokalitě, o niž v řízení jde, 
předmět činnosti spolku a zaměření na aktivitu, která má lokální opodstatnění. 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 2 As 149/2017 - 164)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Předmětem sporu je rozhodnutí žalovaného označené v záhlaví, jímž žalovaný zamítl odvolání a potvrdil 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, jako správního orgánu 
prvního stupně, ze dne 22. 4. 2015, č. j. JMK 92212/2014, sp. zn. S – JMK 92212/2014 OŽP/MCh (dále 
jen „prvostupňové rozhodnutí“), o uložení opatření ke kompenzaci dopadů záměru stavby „Silnice I/55, 
Břeclav, obchvat“ na předmět ochrany evropsky významné lokality Soutok – Podluží CZ0624119 (dále jen 
„kompenzační opatření“).
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II. Řízení před Městským soudem
Proti rozhodnutí žalovaného brojili oba žalobci žalobou ke Krajskému soudu v Brně. Předložili řadu námitek, 
které se do velké míry věcně shodují, krajský soud však odůvodnil napadený rozsudek důvodností jedné 
žalobní námitky (většinu ostatních již nevypořádal). V této námitce žalobci uvedli, že rozhodnutí žalovaného 
je nezákonné, protože nedošlo k hodnocení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu v procesu EIA 
podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění rozhodném pro projednávanou 
věc. Žalobce a) uvedl, že „napadené rozhodnutí se týká povolení záměru“, jehož realizace může významně 
negativně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve smyslu § 45h a § 45i odst. 2 zák. 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění rozhodném pro projednávanou věc. Tento záměr měl 
být předmětem posuzování podle zákona EIA.
Právě uvedenou námitkou se krajský soud zabýval nejobsáhleji, shledal ji důvodnou, a proto rozhodnutí 
žalovaného i prvostupňové rozhodnutí napadeným rozsudkem zrušil. Nejprve konstatoval, že v předmětné 
věci byl proces posouzení vlivů záměru obchvatu B. na životní prostředí ukončen závěrem zjišťovacího řízení 
ze dne 29. 12. 2003 a k samotnému procesu posouzení vlivů předmětného záměru v rámci standardního 
posouzení EIA podle zákona EIA nedošlo. Uvedené je mezi účastníky řízení nesporné. K dalšímu posuzování 
vlivů záměru na předmět ochrany území Natura 2000, resp. evropsky významné lokality, došlo podle 
správních orgánů buď v rámci procesu „SEA“ (tedy v rámci posuzování vlivů koncepce na životní prostředí), 
a to pro změnu č. 5.01 územního plánu B., nebo mimo procesní rámec zákona EIA. Podle správních orgánů 
došlo k ukončení procesu EIA v rámci zjišťovacího řízení před vstupem České republiky do Evropské unie, a 
tedy ještě před účinností § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody. Nebylo tedy nutné posuzovat vyhodnocení 
vlivů záměru na životní prostředí v rámci zákona EIA postupem dle  § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody 
(čili nebylo nutné provést tzv. velkou EIA, resp. tzv. naturové hodnocení).
Podle krajského soudu bylo stěžejní právní otázkou, zda vznikla investorovi stavby a správním orgánům
v případě, kdy došlo závěrem zjišťovacího řízení ze dne 29. 12. 2003 k ukončení procesu posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí (tzv. malá EIA), povinnost provést vyhodnocení vlivů záměru obchvatu B. na 
území Natura 2000 (evropsky významnou lokalitu) postupem podle zákona EIA s ohledem na zákon 
č. 218/2004 Sb. Posledně uvedený zákon v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie 
novelizoval s účinností ke dni 28. 4. 2004 zákon o ochraně přírody v § 45h a § 45i (tedy zavedl povinnost 
provést tzv. naturové hodnocení).
Takto položenou otázku si krajský soud zodpověděl kladně, tedy že naturové posouzení bylo nutné provést. 
Pokud nebylo provedeno, jsou rozhodnutí správních orgánů nezákonná. Krajský soud připustil, že závěrem 
zjišťovacího řízení ze dne 29. 12. 2003 došlo k ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí. Avšak v mezidobí (tj. od závěru zjišťovacího řízení do schválení záměru, resp. kompenzačních 
opatření) se objevila specifická ochrana vyžadující zvláštní přístup a další hmotněprávní posouzení dané 
věci (v daném případě za účelem zajištění ochrany evropsky významné lokality). Za této situace bylo 
povinností investora a příslušných orgánů ochrany přírody dodržet požadavky vyplývající
z § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody, tudíž bylo jejich povinností provést posouzení vlivů záměru na 
předmětnou evropsky významnou lokalitu, a to řádným procesem podle zákona EIA. I když k jistému 
posouzení záměru před vstupem České republiky do Evropské unie v rámci zjišťovacího řízení došlo, právě 
tzv. naturové hodnocení (ve smyslu § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody) je specifické tím, že se zabývá 
dopady na konkrétně vymezenou, evropsky významnou chráněnou oblast. Je povinností členského státu 
posoudit ochranu těchto lokalit pro každý záměr, který by na ně mohl mít významný negativní vliv.
Krajský soud poukázal na to, že citovaná ustanovení zákona o ochraně přírody transponují do českého 
právního řádu požadavky evropského práva (především čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice Rady č. 92/43/EHS,               
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a citoval judikaturu 
Soudního dvora EU ve věci C-441/03, Komise proti Nizozemsku, a Nejvyššího správního soudu (dále též 
„NSS“), konkrétně jeho rozsudek ze dne 11. 12. 2008, č. j. 8 As 31/2008 – 72.
Krajský soud uvedl, že proces SEA (posuzování vlivů koncepce) nemůže nahradit potřebu provedení 
naturového hodnocení (posuzování vlivů záměru), jelikož proces SEA se zabývá toliko koncepčním 
posouzením vztahů v dané lokalitě a jejich vlivy na životní prostředí, ale nezabývá se konkrétním 
posouzením (v nutném rozsahu a podrobnostech, včetně návrhu kompenzačních a zmírňujících opatření) 
daného záměru na evropsky významnou lokalitu, jak činí právě naturové hodnocení. Závěr Soudního dvora 
EU [vyjádřený např. v rozsudku ve věci C-209/04, Komise proti Rakousku (Lauteracher Ried)] o tom, že není 
nutné posouzení podle zákona EIA, se týkal jen těch situací, kdy došlo k samotnému povolení záměru                
(a ukončení celého povolovacího řízení) před nabytím účinnosti relevantních evropských předpisů a jejich 
implementací do právního řádu členského státu. To však není, jak je patrné zvýše uvedeného, případ nyní 
přezkoumávané věci, a správní orgány nemohou své jednání tímto závěrem zaštiťovat.
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Krajský soud kladně zodpověděl i otázku, zda jím shledané pochybení správních orgánů je takovou vadou 
řízení, která má vliv na zákonnost správních rozhodnutí vydaných v posuzované věci. Uvedl, že dodržení 
postupů podle zákona o ochraně přírody a zákona EIA má zásadní procesní i hmotněprávní význam. 
Procesní zejména z důvodů rozšířených možností účasti veřejnosti v daném řízení podle § 6 odst.                        
7, § 8 odst. 3, § 9 odst. 8, § 16 a § 17 zákon a EIA. Hmotněprávní důsledky jsou zjevné zejména z nutnosti 
aplikace § 6 až § 9 zákona EIA a jeho příloh 3, 4 a 5. Podle těchto ustanovení by z hlediska zájmů 
chráněných právem životního prostředí (zde zájmu na ochraně evropsky významné lokality) muselo dojít         
k jinému hmotněprávnímu posouzení záměru. Z těchto důvodů krajský soud shledal, že pokud rozhodnutí 
žalovaného i prvostupňové rozhodnutí bylo vydáno bez předchozího posouzení vlivů záměru podle zákona 
EIA, stalo se tak v rozporu zejména s § 45h odst. 2 a § 45i odst. 2 a odst. 8 zákona o ochraně přírody                
a s čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice 92/43/EHS. To mělo za následek, že došlo k podstatnému porušení ustanovení 
o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Proto 
krajský soud zrušil rozhodnutí žalovaného i prvostupňové rozhodnutí, jelikož již pro toto rozhodnutí bylo 
stanovisko EIA (naturové hodnocení) nutným podkladem.

III. Kasační stížnosti
Rozsudek krajského soudu napadli kasační stížností žalovaný a obě osoby zúčastněné na řízení (dále 
společně jen „stěžovatelé“).
Žalovaný (Ministerstvo životního prostředí) ve své kasační stížnosti vytkl krajskému soudu chybný závěr, že 
na záměr obchvatu B. v úrovni projektové se vztahovala povinnost posouzení vlivů na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona o ochraně přírody v rámci procesu EIA. Proces posouzení vlivů 
záměru obchvatu B. na životní prostředí byl ukončen závěrem zjišťovacího řízení ze dne 29. 12. 2003. Zákon 
č. 218/2004 Sb., který novelizoval zákon o ochraně přírody v § 45h a § 45i  v souvislosti se vstupem České 
republiky do Evropské unie, nabyl účinnosti až dne 28. 4. 2004. Posouzení vlivů předmětného záměru, resp. 
zjišťovací řízení podle zákona EIA, tedy proběhlo před vstupem nové právní úpravy v účinnost. V dané situaci 
by bylo podle žalovaného nelogické, aby do určité fáze přípravy (v podstatě kterékoli, např. i před zahájením 
posledního z mnoha řízení směřujících ke schválení) projektu, jehož uskutečnění je dlouhodobé, byly 
vneseny požadavky směrnice 92/43/EHS s potřebou již dříve provedené a lege artis dokončené postupy 
znovu opakovat. Poukázal zejména na rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-209/04 Lauteracher Ried, 
podle něhož „zásada předložení projektů, které mohou mít na životní prostředí významný vliv, k posouzení 
vlivů na životní prostředí, není použitelná v případech, ve kterých datum formálního podání žádosti 
o povolení projektu předchází datu uplynutí lhůty pro provedení směrnice.“ Provedením zjišťovacího řízení, 
tedy formálním krokem vedoucím k povolení projektu, byla přitom skutková podstata tohoto principu 
naplněna. Důvodem pro citovaný závěr Soudního dvora EU bylo, že „toto formální kritérium je jediným, které 
je v souladu se zásadou právní jistoty a které umožňuje zachovat užitečný účinek směrnice. Důvodem této 
úvahy je, že taková směrnice, jako je směrnice o stanovištích, se v široké míře týká projektů většího rozsahu, 
jejichž uskutečnění je velmi často dlouhodobé. Nebylo by tak vhodné, aby řízení, složitá již na vnitrostátní 
úrovni a formálně zahájená před datem uplynutí lhůty pro provedení uvedené směrnice, byla ztížena a 
zpožděna z důvodu specifických požadavků uložených touto směrnicí a aby tím byly dotčeny již vzniklé 
situace.“ Žalovaný dále vytkl krajskému soudu, že aplikaci výše uvedeného judikátu ve svém rozsudku 
vyloučil, aniž by to odůvodnil. Pouze v bodě 41 konstatoval, že využití tohoto postupu připadá v úvahu 
výhradně v situaci, kdy „došlo k samotnému povolení záměru (a ukončení celého povolovacího řízení)“. Dle 
názoru žalovaného je však tento závěr chybný, neboť citovaný judikát postihuje situace, kdy:
„a) mohlo teprve dojít k podání formální žádosti o povolení projektu (v rámci jakéhokoliv procesu k povolení 
směřujícímu) a b) řízení, složitá již na vnitrostátní úrovni a formálně zahájená (tedy neukončená a směřující 
k povolení stavby) u projektů většího rozsahu, jejichž uskutečnění je dlouhodobé, by neměla být ztížena          
a zpožděna a c) povinností dle směrnice 92/43/EHS by neměla být dotčena již vzniklá situace (tedy                     
i situace, ve které předkladatel záměru v dobré víře zakončil proces dle EIA a hodlá dále pokračovat 
v přípravě projektu).“
Žalovaný dále poukázal na to, že krajský soud překročil rozsah své přezkumné pravomoci, protože se 
zabýval posuzováním zákonnosti předcházejících řízení. V řízení o uložení kompenzačních opatření                      
k takovému přezkumu není oprávněn. Předmětem rozhodnutí žalovaného byla vysoce odborná otázka, 
jakými opatřeními lze kompenzovat (vyrovnat, resp. nahradit) negativní vlivy záměru, jenž v daném případě 
disponuje platným a účinným územním rozhodnutím, na přírodní prostředí. Jedná se o řízení, které je 
vedeno v pozdějších přípravných fázích projektu: po provedení procesu dle zákona EIA a zároveň před 
schválením projektu (tedy před vydáním posledního správního aktu, na který lze nahlížet jako na finální, 
resp. umožňující faktickou realizaci záměru/projektu), jak ukládá § 45i odst. 8 zákona o ochraně přírody,       
v případě obchvatu B. před vydáním stavebního povolení.
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Podle žalovaného v řízení o kompenzačních opatřeních není prostor pro posuzování zákonnosti předchozích 
postupů. Nejedná se zde o rozhodnutí v tzv. navazujícím řízení, kterým by bylo povolováno umístění nebo 
provedení záměru [ve smyslu § 3 písm. g) zákona o EIA], ale o specifické řízení dle zvláštního zákona. Ve 
vztahu k řízením obdobného charakteru pak soudy opakovaně vyloučily možnost přezkumu podkladových 
stanovisek vzniklých v procesu SEA či EIA prováděných dle citovaného zákona (viz např. rozsudky Nejvyššího 
správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323, a ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013      
– 38). Z těchto judikátů vyplývá, že námitky proti stanovisku SEA lze uplatnit v procesu pořizování územně 
plánovací dokumentace a proti stanovisku EIA (rozuměj proti postupu v celém procesu EIA) lze uplatnit            
v územním řízení. K tomu však v dané věci nedošlo a záměr obchvatu je obsažen v územně plánovací 
dokumentaci a pro jeho realizaci bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci a již jej nelze 
podrobit přezkumu. Zákon o ochraně přírody sice v § 45i do procesu posuzování záměru zahrnuje jak 
postupy dle zákona EIA, tak i řízení o uložení kompenzačních opatření, avšak připustit možnost přezkumu 
a zpochybnění zákonnosti postupů SEA a EIA v rámci řízení o uložení kompenzačních opatření by vedlo               
k narušení principu právní jistoty.
Podle žalovaného potřeba opakovaného provedení zjišťovacího řízení, resp. případného naturového 
hodnocení pro projekty, u kterých procesy vedoucí k povolení stavby započaly před transpozicí požadavků 
směrnice 92/43/EHS do vnitrostátního práva, stejně jako pro jiné projekty, u kterých došlo k posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí dle zákona EIA, nevyplývá z žádného právního předpisu. Projekt, u kterého 
byly zahájeny procesy vedoucí k jeho povolení před transpozicí směrnice 92/43/EHS do vnitrostátního 
práva, nemusí být předmětem hodnocení dle článku 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS, resp. § 45i zákona            
o ochraně přírody. Je však nezbytné zajistit, aby lokalita nebyla nevratně poškozena, neboť přestože 
aplikace článku 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS na projekt (záměr) není na místě, na lokalitu se vztahuje 
povinnost dle článku 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS (zvýraznění přidal žalovaný). Soudní dvůr EU povolování 
projektů bez postupu dle článku 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS v obdobných situacích nevyloučil, pouze 
stanovil podmínky s cílem neznemožnit naplnění této směrnice v budoucnu.
K posouzení vlivů záměru obchvatu B. jako součásti koncepce „Změna č. 5.01 územního plánu sídelního 
útvaru B.“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody došlo v rámci 
procesu SEA dle zákona EIA. Tento proces započal dne 26. 5. 2004, tedy po účinnosti zákona č. 218/2004 
Sb. Proces SEA proběhl nikoli s ambicí nahradit proces EIA (jak presumuje ve svém rozsudku krajský soud), 
ale z důvodu nutnosti aplikace § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody. Tato ustanovení v té době už byla 
součástí českého vnitrostátního práva. V návaznosti na nevyloučení možného významného vlivu byla tato 
koncepce, včetně v ní obsaženého obchvatu B., předmětem hodnocení podle § 45i zákona o ochraně 
přírody, v jehož rámci byly mj. zhodnoceny varianty prostorového vedení obchvatu. Toto posouzení následně 
bylo de iure i de facto východiskem pro stanovení kompenzačních opatření pro obchvat B. Právě výsledek 
předmětné SEA zakládal investorovi stavby (pokud chtěl nadále v přípravě stavby pokračovat) zákonnou 
povinnost mj. provést kompenzační opatření.
Žalovaný považuje „časovou souslednost procesů posuzování vlivů projektu obchvatu B. na jednotlivých 
úrovních“ za nestandardní. Tato otázka je však v nyní projednávané věci irelevantní a vždy byly dodrženy 
právní předpisy platné v dané době.
Žalovaný poukázal na vyjádření krajského soudu, jenž odůvodnil potřebu posouzení obchvatu B. řádným 
procesem podle zákona EIA mj. rozšířenou možností účasti veřejnosti (zejména environmentálních spolků) 
v daném řízení. Žalovaný k tomu odkázal na čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS, který obligatorní účast 
veřejnosti nepožaduje. Podle něj materiál, který se zabýval vlivy obchvatu B. na lokality soustavy Natura 
2000, byl součástí podkladového spisu rozhodnutí o uložení kompenzačních opatření. Veřejnost proto 
nebyla na svých právech nijak zkrácena.
Nakonec vytkl napadenému rozsudku nepřezkoumatelnost. Tu spatřuje zejména v tom, že krajský soud 
vyhověl jedné žalobní námitce, ale kvůli tomu již dále nevypořádal žádné další námitky. Nezabýval se 
problematikou předcházejícího řízení o uložení kompenzačních opatření a meritem věci, ačkoli právě to 
bylo jeho povinností. Upozornil též na to, že podle názoru krajského soudu nemá žalobce b) aktivní žalobní 
legitimaci hmotnou podle § 65 odst. 1 s. ř. s., přesto však byl v rozsudku označen za úspěšného a byla mu 
přiznána náhrada nákladů řízení. Soud nerozlišil námitky žalobce b) na přípustné a nepřípustné, přitom pro 
účely posouzení úspěchu ve věci bylo takové rozlišení potřebné.
Osoba zúčastněná na řízení I. (Město B.) podřadila důvody své kasační stížnosti pod § 103 odst. 1 písm. a) 
s. ř. s. Nejprve poukázala na to, že záměr obchvatu B. má platné územní rozhodnutí, je vymezen jako silnice 
I/55 (uspořádáno ve dvou jízdních pruzích) a tvoří součást účinného územního plánu B. vydaného dne 24. 
5. 2017. Soudní řízení je vedeno toliko o dílčí otázce uložení kompenzačních opatření. Tyto skutečnosti 
považuje za nesporné. Podstatou přezkoumávaného správního řízení není zjišťování negativních vlivů 
předmětného záměru, ani jeho umisťování či stanovování podmínek samotné výstavby. Takové posouzení 
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proběhne až ve stavebním řízení. Osoba zúčastněná na řízení I. stejně jako žalovaný upozornila na časovou 
souslednost jednotlivých fází v procesu schvalování předmětného záměru. K posouzení vlivu záměru došlo 
v roce 2003 a tento postup skončil v tzv. zjišťovacím řízení. Teprve poté  v souvislosti se vstupem ČR do EU 
byla vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0624119, na jejíž tři stanoviště má mít obchvat B. významný 
negativní vliv. Není tedy možné tvrdit, že posuzování vlivů záměru skončilo nezákonně, pokud nebralo 
v potaz specifickou ochranu dotčené evropsky významné lokality. Ta v době posouzení ještě neexistovala. 
Zároveň nelze dovodit, že by v návaznosti na vyhlášení předmětu ochrany nebylo zjištěné jeho významné 
negativní ovlivnění. K tomu naopak došlo v rámci posouzení koncepce záměru (SEA), kdy tento negativní 
vliv zjištěn byl, a byla proto stanovena rámcová kompenzační opatření. Veřejnosti tedy nikdy nebyl zastírán 
fakt, že obchvat B. bude mít negativní vliv na stanovený předmět ochrany. Veřejnost byla ve všech řízeních 
týkajících se realizace předmětného záměru zastoupena v zákonem vymezeném rozsahu.
Posouzení jiné varianty záměru, které se domáhají žalobci, není možné v řízení o uložení kompenzačních 
opatření. Tato varianta je neproveditelná, neboť je v rozporu s relevantní územně plánovací dokumentací. 
Žalobci nikdy samotný záměr nezpochybňovali, pouze nebyli vyslyšeni s žádostí o realizaci náročnějšího 
obchvatu B. (čtyřproudé dálnice), který by do chráněného území zasáhl ještě razantněji. Žalobci ve správním 
řízení ani v žalobách nebrojili proti jednotlivým kompenzačním opatřením a nezpochybňují výsledek řízení 
jako takový, pouze namítají existenci určitých „procesních nestandardností“. Ty byly způsobeny délkou a 
náročností přípravy záměru, jakož i častou změnou právních předpisů. Námitky žalobců míří proti formální 
stránce procesu přípravy obchvatu B. a jejich argumentace variantním řešením je nepřípadná.
Osoba zúčastněná na řízení I. dále namítla, že krajský soud postupoval přepjatě formalisticky. Konstatoval 
nutnost posouzení vlivů záměru dle zákona EIA, aniž by zvažoval, jaký účel to má mít. Nevzal v potaz, že 
existenci významného negativního vlivu na evropsky významnou lokalitu nikdo nezpochybňuje. Smyslem 
posuzování vlivů na životní prostředí je zajištění objektivního odborného podkladu pro vydání rozhodnutí. 
Takovými podklady správní orgány v dané věci již disponují a není proto účelné provádět posouzení vlivů dle 
zákona EIA, které nemůže nic nového přinést. Krajský soud opomněl, že některá řízení již nelze vést, neboť 
jsou pravomocně ukončena (územní řízení). Posouzení vlivů dle zákona EIA má preventivní charakter, 
stavba obchvatu B. ovšem byla již v roce 2007 pravomocně umístěna.
Řízení o stanovení kompenzačních opatření není navazujícím řízením ve smyslu zákona EIA, jde naopak        
o řízení související. Judikatura aplikovaná krajským soudem nemůže na tomto závěru nic změnit, neboť se 
převážně týká přezkumu povolovacích řízení, tedy těch řízení, která na proces posouzení vlivu záměru 
opravdu navazují. V důsledku napadeného soudního rozhodnutí nelze stavbu obchvatu B. realizovat tak, aby 
co nejméně zatížila evropsky významnou lokalitu. Tento stav se negativně projevuje na životech a zdraví 
obyvatel B., kteří absencí obchvatu již léta trpí.
Osoba zúčastněná na řízení II. (Ředitelství silnic a dálnic ČR) uvedla jako důvod své kasační stížnosti 
nesprávné posouzení právní otázky soudem [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] a nesrozumitelnost                                
a nedostatek důvodů rozhodnutí [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Ve shodě s ostatními stěžovateli nejprve 
konstatovala, že stavba obchvatu B. byla jako celek umístěna územním rozhodnutím ze dne 9. 2. 2007. 
Platnost územního rozhodnutí byla v letech 2009 a 2011 prodloužena a realizací dvou dílčích prací byla 
podržena až do současnosti. Závěry zjišťovacího řízení provedeného ohledně dané stavby, stejně jako 
stanovisko SEA, jsou k dnešnímu dni stále platné. Zákon č. 218/2004 Sb. nezpochybnil platnost dříve 
skončených řízení o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. To v minulosti neučinil ani žádný                          
z žalobců. Krajský soud blíže nezdůvodnil, jak dospěl k závěru, že v posuzovaném případě měla být 
provedena tzv. velká EIA (přesněji míněno naturové hodnocení záměru, což není proces totožný                                
s provedením tzv. velké EIA – pozn. NSS). Výklad § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody, jak jej v rozsudku 
předestřel krajský soud, jde nad rámec zákona. Zákon nehovoří o tom, že záměr musí být posouzen ve 
„standardním postupu“ podle zákona EIA. Výklad podaný krajským soudem ve svém důsledku znamená 
zásah do právní jistoty a legitimního očekávání osoby zúčastněné na řízení II., neboť přináší zpochybnění 
všech dosud vydaných platných správních rozhodnutí. Neprovedení posouzení vlivů záměru žalobci mohli       
a měli namítat v územním řízení. Při analogickém použití závěrů z rozsudku NSS ze dne 20. 5. 2009,                   
č. j. 1 As 111/2008 – 363, lze dovodit, že v řízení o uložení kompenzačních opatření není prostor pro 
zvažování jiných variant, jak by si především žalobce a) přál. V tomto řízení není ani prostor pro 
zpochybňování podkladů územního rozhodnutí a pro přezkum procesů podle zákona EIA (viz rozsudek NSS 
ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323). Osobě zúčastněné na řízení II. není známo, že by se žalobci 
někdy pokusili napadnout závěry zjišťovacího řízení z roku 2003, stanovisko SEA nebo územní rozhodnutí. 
Krajský soud se nevypořádal s tím, proč se odchýlil od dosavadní judikatury správních soudů a z jakého 
důvodu by měl být připuštěn přezkum stanoviska EIA i v řízení o uložení kompenzačních opatření. Jeho 
rozsudek je tak nepřezkoumatelný.
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Dle osoby zúčastněné na řízení II nesprávný právní názor krajského soudu může vést k patové situaci, kdy 
stavba bude mít platné územní rozhodnutí, ale výsledkem nového posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
bude varianta, která výsledku územního řízení neodpovídá. Poté se může stát, že v souvislosti s jedním 
záměrem vedle sebe budou existovat dva formálně totožné správní akty, ovšem s jiným obsahem. Taková 
situace není v právním státě žádoucí.

IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
Otázka nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti, uplatněnou žalovaným a osobou 
zúčastněnou na řízení II., tedy tím, zda je napadený rozsudek srozumitelný a zda je v jeho odůvodnění 
uveden dostatek důvodů podporujících jeho výrok (k nepřezkoumatelnosti viz rozsudky Nejvyššího 
správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75, nebo ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 
– 130). Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku, resp. jiná vada řízení před krajským soudem ve smyslu 
§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., je ostatně vadou tak závažnou, že se jí soud musí podle  § 109 odst.                         
4 s. ř. s. zabývat z úřední povinnosti, tedy i tehdy, pokud by to stěžovatelé sami nenamítali.
S tímto kasačním důvodem je nutno zacházet obezřetně, neboť zrušením rozhodnutí soudu pro 
nepřezkoumatelnost se oddaluje okamžik, kdy základ sporu bude správními soudy uchopen a s konečnou 
platností vyřešen, což není v zájmu ani účastníků řízení, ani ve veřejném zájmu na hospodárnosti řízení před 
správními soudy (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2013, č. j. 6 Ads 17/2013 – 25).
Kritéria přezkoumatelnosti napadené rozhodnutí splňuje. Jedná se o srozumitelné rozhodnutí opřené                  
o dostatek relevantních důvodů. Je z něj zřejmé, proč krajský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. Krajský soud vyložil, proč považoval jednu z žalobních námitek za důvodnou a jeho závěry jsou 
podpořeny srozumitelnou a logickou argumentací. Vycházel též ze správního spisu a informací v něm 
shromážděných. Pokud by byl napadený rozsudek nepřezkoumatelný, nebylo by v zásadě možné proti němu 
věcně brojit a s jeho závěry polemizovat, což však všichni tři stěžovatelé obsáhle činí.
Žalovaný spatřuje nepřezkoumatelnost rozsudku v tom, že krajský soud vyhověl jedné žalobní námitce, 
ovšem již nevypořádal žádné další. Rozšířený senát NSS v usnesení ze dne 19. 2. 2008, č. j. 7 Afs 212/2006 
– 74, konstatoval že „jakkoli nepřezkoumatelnost žalobou napadeného správního rozhodnutí je nutnou            
a dostatečnou podmínkou jeho zrušení krajským soudem, nezbavuje to krajský soud vedle konstatování 
této nezákonnosti též povinnosti vypořádat se s (dalšími) žalobními námitkami či případně zabývat se jinými 
důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti, či jeho 
nicotností, a to v té míře, v jaké to obsah napadeného správního rozhodnutí umožňuje. (…) Jinak řečeno, 
krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (podobně též Nejvyšší správní soud v řízení 
o kasační stížnosti) není oprávněn vyhnout se hodnocení těch skutkových a právních otázek, které, jelikož 
se jimi orgán či soud, jehož rozhodnutí se přezkoumává, v potřebné míře zabýval, samy o sobě předmětem 
přezkumu být mohou, poukazem na to, že ve vztahu k jiným skutkovým či právním otázkám, od předchozích 
oddělitelným, je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné. Nejvyšší správní soud podotýká, že zabývat se 
těmito oddělitelnými otázkami je nutno jen tehdy, má-li jejich řešení význam pro další řízení a rozhodnutí 
ve věci (či lze-li vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat, že takový význam mít bude). Pokud se však 
s ohledem na dosavadní výsledky řízení, povahu věci či z jiných důvodů stávají v důsledku zrušovacího 
rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost některé skutkové a právní otázky (a k nim směřující žalobní či stížní 
námitky) bezpředmětnými, není nutno se jimi zabývat; postačí toliko zdůvodnit, proč je má soud v daném 
řízení nadále za bezpředmětné.“ Soud si je vědom, že citovaný judikát se zabýval otázkou zrušení správního 
rozhodnutí z důvodu (částečné) nepřezkoumatelnosti, avšak uvedené lze analogicky vztáhnout i na 
posuzovaný případ (k závěrům vyvozeným z judikatury viz odstavec níže).
NSS v rozsudku ze dne 29. 4. 2010, č. j. 9 As 3/2010 – 174, uvedl toto: „Povinností správního soudu                      
v řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvého, je přezkoumat napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů 
(§ 75 odst. 2 s. ř. s.). Krajský soud je tedy v řízení o žalobě povinen vyrovnat se se všemi řádně uplatněnými 
žalobními námitkami, tj. uvést, zda je shledal důvodnými či nikoliv a z jakých důvodů. Pokud některou                
z žalobních námitek nelze věcně přezkoumat, pak je správní soud povinen v odůvodnění svého rozhodnutí 
uvést, v čem spočívá překážka meritorního přezkumu takové námitky. Legitimním důvodem odmítnutí 
přezkumu řádně uplatněných žalobních námitek nemůže být bez dalšího vyslovení důvodnosti jedné z nich, 
ani částečná nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. Nelze sice vyloučit případy, kdy krajský soud 
shledá nezákonnost napadeného rozhodnutí na základě jedné ze žalobních námitek, či jeho dílčí 
nepřezkoumatelnost, a nebude mít za to, že vzhledem k povaze této vady již není možné přezkoumat 
důvodnost ostatních vznesených námitek. Může se například jednat o případy, kdy se správní orgán dopustí 
prvotního zásadního pochybení, které má vliv na zákonnost všech úkonů provedených v řízení a do 
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odstranění tohoto pochybení nelze posuzovat věcnou stránku těchto úkonů; případně se může jednat                   
o nepřezkoumatelnost stěžejní úvahy, od které se dále odvíjejí všechny ostatní závěry správního orgánu            
v dané věci. V takových případech je však správní soud povinen řádně odůvodnit, proč v dané věci nemůže 
postupovat dle § 75 odst. 2 s. ř. s. (…)  „V projednávané věci krajský soud svou rezignaci na vypořádání 
všech žalobních námitek nijak neodůvodnil“ (zvýraznění přidáno).
Obecně tedy z výše citované judikatury plyne, že krajský soud se nemůže poukazem na důvodnost jedné 
žalobní námitky vyhnout posouzení námitek ostatních, je-li napadené správní rozhodnutí (a úvahy v něm) 
přezkoumatelné a ani jiná zjištěná vada takovému posouzení nebrání. Jestliže krajský soud dospěje                   
k závěru, že ostatní námitky z povahy věci vypořádat nemůže, popř. by takový postup byl v dané věci 
bezpředmětný, musí tento svůj závěr řádně zdůvodnit.
Krajský soud v posuzované věci výše uvedeným požadavkům dostál, neboť uvedl, že „za této procesní 
situace, kdy soud rozhodl o zrušení napadeného i prvostupňového rozhodnutí z tak závažného důvodu jako 
je neexistence stanoviska EIA po neproběhnuvším naturovém hodnocení, tedy za situace, kdy se předmětné 
správní řízení vrací až na samotný jeho počátek, kdy bude potřebné provést naturové hodnocení se všemi 
jeho hmotněprávními i procesními specifiky (např. týkající se širší účasti dotčené veřejnosti), zdejší soud 
nepřistoupil k hodnocení dalších žalobních námitek, jelikož hmotněprávní část těchto žalobních námitek 
směřuje právě do toho, co by mělo být obsahem naturového hodnocení, případně do otázek, které měly být 
navázány na výsledky naturového hodnocení a ostatní žalobní námitky jsou pak procesního charakteru, 
které, i kdyby byly důvodné, byly zhojeny tím, že došlo ke zrušení napadeného i prvostupňového rozhodnutí 
zdejším soudem z důvodu výše uvedeného. Soud také nemůže odhlédnout od toho, že některé námitky 
ztratí v navazujícím řízení na významu z důvodu faktických i právních (např. ty související s již nyní 
existujícími zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje). Ostatní žalobní námitky z tohoto důvodu 
soud vypořádávat nebude.“
Krajský soud srozumitelně osvětlil, proč další námitky nevypořádal. Z pohledu krajského soudu byl tento 
postup racionální a v souladu s principem rychlosti a hospodárnosti soudního řízení. Krajský soud zrušil jak 
napadené rozhodnutí žalovaného, tak i jemu předcházející prvostupňové rozhodnutí. Správní řízení                    
o uložení kompenzačních opatření se tak vrátilo na samý počátek, což především namítané procesní vady 
de facto zhojilo. Ostatní námitky pak souvisely s vytýkanou nezákonností správních rozhodnutí, jejich 
posouzení tak bylo dále bezpředmětné.
Je ovšem zřejmé, že pokud NSS nyní ruší napadený rozsudek a věc vrací krajskému soudu k novému 
projednání s tím, že jeho stěžejní právní názor neobstojí, bude se muset krajský soud se všemi žalobními 
námitkami v novém rozhodnutí řádně vypořádat (k tomu více viz dále).

Částečná nepřípustnost kasační stížnosti žalovaného
Před přistoupením k samotnému meritornímu posouzení věci musel Nejvyšší správní soud řešit procesní 
otázku částečné nepřípustnosti kasační stížnosti žalovaného. Krajský soud rozhodl napadeným rozsudkem 
takto:
„I. Věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 31A 100/2015 a 31A 102/2015 se spojují ke 
společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. 31A 100/2015. 
II. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 14. 9. 2015, č. j. 1321/560/15 47136/ENV/15, sp. 
zn. OP 31/2015,  a rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 4. 2015, č. j. JMK 
92212/2014, sp. zn. S-JMK 92212/2014 OŽP/MCh, se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
Žalovaný na rozdíl od dalších dvou stěžovatelů výslovně nespecifikoval, proti jakým výrokům rozsudku 
krajského soudu kasační stížností brojí. Soud s ohledem na formulaci kasační stížnosti žalovaného a její 
doplnění vycházel z toho, že rozsudek napadá v celém rozsahu. Žalovaný v kasační stížnosti totiž uvedl, že 
„napadá výše uvedený rozsudek, včetně jeho odůvodnění“. V jejím doplnění pak sdělil, že „zcela na závěr 
stěžovatel navrhuje (opakuje svůj návrh), aby Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, kterým se podle § 110 
odst. 1 s.ř.s. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn.: 31 A 100/2015 – 137 ze dne 22.3.2017 zrušuje              
a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Při tom samozřejmě žalovaný považuje výrok I. napadeného 
rozsudku, jímž se spojují věci vedené pod sp. zn. 31 A 100/2015 a 31 A 102/2015, za racionální.“
Byť tedy žalovaný označil výrok I. napadeného rozsudku za „racionální“, nelze z jeho kasační stížnosti 
dovodit, že jej nenapadá. Naopak z formulace petitu je zřejmé, že napadá rozsudek krajského soudu                 
v celém rozsahu. Za tohoto stavu věci postupoval soud v souladu se závěrem, který vyplývá již z rozsudku 
NSS ze dne 14. 7. 2004, č. j. 2 Afs 3/2003 – 46: „Obsahuje-li výrok rozsudku krajského soudu vedle výroku 
o zamítnutí žaloby a o náhradě nákladů řízení také výrok o spojení věcí ke společnému projednání (§ 39 
odst. 1 s. ř. s.) a v kasační stížnosti je uvedeno, že rozsudek je napadán v celém rozsahu, je nutno vyjít              
z toho, že kasační stížností je napaden i výrok o spojení věcí ke společnému projednání. Ohledně tohoto 



37

výroku je třeba kasační stížnost odmítnout jako nepřípustnou, neboť je napadeno rozhodnutí, jímž se pouze 
upravuje vedení řízení [§ 104 odst. 3 písm. b), § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].“
Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalovaného v části směřující proti 
výroku I. napadeného rozsudku odmítl pro nepřípustnost, jak je stanoveno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Právní úprava rozhodná pro posuzovanou věc
 Dle článku 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS členské státy přijmou vhodná opatření, aby v oblastech zvláštní 
ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů ani k vyrušování druhů, pro něž jsou 
tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům této směrnice.
Článek 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS stanoví, že jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo 
nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, 
a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení 
jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení 
důsledků pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo 
projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co si              
v případě potřeby opatří stanovisko široké veřejnosti.
V článku 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS je dále uvedeno, že pokud navzdory negativnímu výsledku 
posouzení důsledků pro lokalitu musí být určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího 
veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li                    
k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro 
zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 2000. O přijatých kompenzačních opatřeních uvědomí 
Komisi. Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť a nebo prioritní druhy, pak 
mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s nesporně 
příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího 
veřejného zájmu podle stanoviska Komise.
Ustanovení § 45h odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody: (1) Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může 
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany 
z uvedených hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území. 
(2) Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních právních 
předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup.
Ustanovení § 45i odst. 1, 2, 8, 9 a 11 zákona o ochraně přírody (ve znění rozhodném pro posuzovanou věc): 
(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen 
„předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, 
zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody 
vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě politiky územního rozvoje              
a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování nebo její zadání.
Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle § 45h odst.                     
1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto ustanovení                          
a zvláštních právních předpisů. Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí 
předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že 
vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se 
posuzují podle zvláštního právního předpisu.
Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen 
pokud na základě stanoviska podle právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí taková 
koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci                
9, popřípadě v odstavci 10. Tím nejsou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných území.
Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu, lze schválit 
jen variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího 
veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové 
soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit podle odstavce 11. Kompenzačními 
opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce 
v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná 
koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření 
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podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo 
nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě.
Jsou-li ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru nebo koncepce na životní prostředí uvedena 
kompenzační opatření, orgán ochrany přírody může stanovit pouze tato kompenzační opatření. 
Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně návrhu opatření k jejich zajištění, 
stanoví orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření musí být zahrnuta do koncepce. Kompenzační 
opatření podle odstavce 9 pro účely záměru stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě 
dožádání orgánu příslušného ke schválení záměru; uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto 
případě důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem. O uložených kompenzačních 
opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo 
životního prostředí, které informuje Komisi.

Jádro sporu, povaha řízení o uložení kompenzačních opatření a jeho podklady
Nejvyšší správní soud úvodem předesílá, že jádrem sporu je vyřešení otázky, zda mělo být provedeno 
vyhodnocení vlivů záměru obchvatu B. na území Natura 2000 (evropsky významnou lokalitu) postupem 
podle zákona EIA v souladu s § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody (tedy zda mělo být provedeno tzv. 
naturové hodnocení), a to před vydáním rozhodnutí o uložení kompenzačních opatření, které je předmětem 
přezkumu v tomto soudním řízení. S tím souvisí i zodpovězení klíčové právní otázky intertemporálních 
účinků (resp. retroaktivního působení) směrnice 92/43/EHS v kontextu dosavadní judikatury Soudního 
dvora EU – konkrétně zda v případě projektu obchvatu B. došlo k „podání formální žádosti vedoucí 
k povolení projektu“ ještě před vstupem ČR do EU, resp. před datem uplynutí lhůty pro transpozici směrnice 
92/43/EHS do českého právního řádu. Pokud by tomu tak bylo, povinnost postupovat dle citovaných 
ustanovení zákona o ochraně přírody a provést naturové posouzení by nebyla dána. Právě v náhledu na 
řešení této otázky a ve výkladu související soudní judikatury se stěžovatelé a žalobci rozcházejí.
Naopak sporným mezi stranami není, že proces posouzení vlivů záměru obchvatu B. na životní prostředí byl 
ukončen závěrem zjišťovacího řízení ze dne 29. 12. 2003, č. j. JMK 32096/2003 OŽPZ/Ri/2, dle kterého 
záměr nebude posuzován podle zákona EIA. V souvislosti se záměrem již také bylo vydáno pravomocné a 
dosud platné územní rozhodnutí (ze dne 9. 2. 2007, č. j. MUBR-S  19971/2005  OSÚ/Ve – 328,  ve  znění  
rozhodnutí  ze  dne 5. 8. 2009, č. j. MUBR55511/2009, a ze dne 24. 5. 2011, č. j. MUBR 36581/2011). 
Žalobce b) nicméně ve vyjádření ke kasačním stížnostem výslovně uvedl, že závěr zjišťovacího řízení 
i dotčené územní rozhodnutí považuje za nezákonné akty. Také dovozuje, že výsledkem požadovaného 
naturového hodnocení záměru by mohla být varianta obchvatu s menším negativním vlivem na území 
soustavy Natura 2000.
Nejvyšší  správní soud předně poukazuje na rozsudek ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323, na nějž 
přiléhavě upozorňuje  ve své kasační stížnosti žalovaný. V tomto rozsudku NSS konstatoval toto: „Nejvyšší 
správní soud se ztotožňuje se stěžovateli, pokud odmítají postup městského soudu, který požaduje návrat 
k jednotlivým v minulosti zvažovaným a nakonec nepřijatým variantám trasy dálnice D8. Stanovení 
konkrétní trasy dálnice D8 bylo předmětem územního řízení. Její posouzení ze strany správních orgánů 
mohlo být přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti územnímu rozhodnutí. Přesně tímto 
způsobem ostatně žalobce postupoval, uplatnil námitky proti procesu SEA a stanovisku EIA v územním 
řízení a žalobě proti územnímu rozhodnutí. Porovnáváním několika možných variant či koridorů dálnice se 
má odehrávat před vydáním stanoviska SEA; po jeho vydání, jehož obsahem je doporučení či výběr jedné     
z několika možností, se pak pracuje s vybranou variantou. Stanovisko EIA je v prvé řadě podkladem pro 
územní řízení, v něm se také rozhoduje o umístění stavby na přesně určené pozemky (§ 4 odst. 1 písm.        
c) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, shodně § 9 odst.     
1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření). (...) Lze tedy uzavřít, že v řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. se nelze 
vracet k procesu EIA (SEA).“ Jakkoli se judikovaný případ netýkal kompenzačních opatření ve smyslu                  
§ 45i odst. 9 zákona o ochraně přírody, ale povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, závěry soudu lze do určité míry vztáhnout i na nyní projednávanou věc 
– konkrétně v tom ohledu, že za existence územního plánu a/nebo územního rozhodnutí nelze již řešit jiné 
varianty záměru.
Odkázat lze dále i na nedávný rozsudek NSS ze dne 23. 2. 2018, č. j. 1 As 296/2017 – 56, ve kterém se 
uvádí, že „Nejvyšší správní soud (...) dospěl k závěru, že námitky proti stanovisku k posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí (EIA) a procesu posouzení vlivů dopravní studie na životní prostředí (SEA), jejichž cílem 
je zpochybnit výběr konkrétní trasy dálnice, je třeba uplatnit v územním řízení, neboť v něm se rozhoduje     
o umístění stavby, přičemž ve stavebním řízení se k těmto námitkám nepřihlíží.“ V rozsudku ze dne 10. 10. 
2014, č. j. 5 As 6/2013 – 97, NSS uvedl, že „je zřejmé, že při případném opakování procesu EIA, který by 
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již musel probíhat podle nyní účinného zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, by 
opět reálně nemohla do úvahy připadat jiná trasa dálnice D8 než ta, která je vyznačena v platné územně 
plánovací dokumentaci, tedy v současné době v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje a v územních 
plánech jednotlivých obcí, a případné "varianty" této stavby by se musely z podstaty věci pohybovat v takto 
poměrně úzce stanovených mezích.“
Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že závěr zjišťovacího řízení (resp. proces, který tomuto závěru předcházel) 
a územní rozhodnutí nejsou předmětem soudního přezkumu v této věci. Žalobci napadají rozhodnutí 
vztahující se ke kompenzačním opatřením, vydaná podle zákona o ochraně přírody, tím je předmět řízení 
vymezen. Soud si je vědom faktu, že chronologie posuzování vlivů projektu obchvatu B. na životní prostředí 
není standardní, což také opakovaně připustil i žalovaný. Věc je ovšem specifická tím, že kroky vedoucí 
k povolení záměru obchvatu B. započaly ještě před vstupem ČR do EU. S ohledem na výše citovanou 
judikaturu však nelze otevírat již pravomocně posouzené a vyřešené otázky. Žalovanému je nutno dát za 
pravdu v tom, že v řízení o kompenzačních opatřeních není prostor pro posuzování zákonnosti předchozích 
postupů. Předmětem soudního přezkumu není rozhodnutí, kterým by bylo povolováno umístění nebo 
provedení záměru.
Krajskému soudu lze přisvědčit v tom ohledu, že naturové posouzení vlivů záměru podle § 45h a 45i zákona 
o ochraně přírody hraje specifickou roli v ochraně přírody a krajiny a nelze jej zaměňovat či nahrazovat 
obecným posouzením v procesu EIA/SEA (k tomu srov. Rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2016, č. j. 9 As 24/2016 
– 109). Účelem naturového posouzení je konkretizace a hodnocení možných vlivů záměrů (koncepcí) na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a to včetně vlivů synergických a kumulativních, a též 
hodnocení různých variant těchto záměrů či koncepcí. Jak uvedl NSS v rozsudku ze dne 13. 8. 2014,                   
č. j. 3 As 75/2013 – 112, „respektování postupu podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
totiž dále umožňuje jednak hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „posouzení EIA“), jež se 
provádí plně dle zákona o posuzování vlivů, a kritéria hodnocení jsou uvedena zejména v § 5 zákona 
o posuzování vlivů a jeho přílohách, jednak hodnocení důsledků záměru na území evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti (tzv. „naturové posouzení“), jež vychází z § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny 
a ze směrnice o stanovištích. Uvedený postup tak v případě pochybností ohledně významného vlivu určitého 
záměru umožňuje efektivně zvážit, zda záměr nebude mít nepříznivý vliv na předmět ochrany životního 
prostředí.“
Řízení o uložení kompenzačních opatření oproti tomu sleduje jiný cíl, a to jak zlepšit (vyrovnat) podmínky     
v chráněném území ve vztahu k realizaci záměru. V tomto smyslu je tak na předchozích řízeních                             
a postupech, včetně případného naturového hodnocení, do jisté míry nezávislé. Na podporu tohoto závěru 
soud odkazuje na tyto doktrinální závěry: „Nadále je třeba odlišovat opatření ke kompenzaci a zmírnění 
nepříznivých vlivů na životní prostředí, která se stanovují před vydáním závazného stanoviska EIA nebo 
stanoviska SEA a jsou poté jeho součástí. Tato opatření přímo souvisí se záměrem či koncepcí, přičemž 
jejich cílem je minimalizovat zjištěný negativní vliv na životní prostředí. Naopak kompenzační opatření 
sensu stricto dle § 45i jsou nezávislá na projektu (včetně jakýchkoli souvisejících zmírňujících opatření). 
Jsou určena k vyrovnání negativních účinků záměru nebo koncepce, aby byla zachována celková ekologická 
soudržnost sítě Natura 2000. Kompenzační opatření se tak nevztahují pouze k jedné dotčené lokalitě, nýbrž 
jsou nezbytná pro zajištění celkové soudržnosti soustavy, tedy by měla usilovat o dosažení srovnatelného 
poměru stanovišť a druhů negativně ovlivněných a zajišťovat funkce srovnatelné s těmi, které odůvodňovaly 
kritéria výběru původní lokality“ (viz Vomáčka, V. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář.                  
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 392).
Zásadní tedy je, zda je naturové hodnocení nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí o uložení 
kompenzačních opatření. Nejvyšší správní soud je s ohledem na výše uvedené přesvědčen, že tomu tak 
není. Pokud bylo naturové posouzení provedeno, musí k němu nepochybně příslušný správní orgán při 
stanovení kompenzačních opatření přihlížet. Zákon o ochraně přírody přesně stanoví, kdy se má přistoupit 
k uložení kompenzačních opatření (pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže významný negativní vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti lze schválit variantu až po 
uložení kompenzačních opatření), tato opatření tak nelze stanovit bez odpovídajících podkladů, resp., aniž 
by byl konstatován významný negativní vliv koncepce nebo záměru na oblast Natura 2000. Jedním                     
z důležitých podkladů bude ve většině případů tedy právě i naturové posouzení.
V projednávané věci však správní orgány závěry takového posouzení ohledně předmětného záměru 
nedisponují, neboť podle jejich názoru nemuselo být s ohledem na specifika případu provedeno. V řízení      
o uložení kompenzačních opatření tak bylo nutné zajistit jiné odpovídající podklady, které uložení těchto 
opatření umožňují. Soud má za to, že správní orgány takové podklady shromáždily.
Základem pro aplikaci § 45i odst. 9 a odst. 11 zákona o ochraně přírody je v daném případě zejména 
posouzení záměru obchvatu B. v rámci procesu SEA ke koncepci „Změna č. 5.01 územního plánu sídelního 
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útvaru B.“. V rámci tohoto procesu došlo ke zjištění významného negativního vlivu záměru na evropsky 
významnou lokalitu Soutok – Podluží a ke stanovení rámcových kompenzačních opatření, jež byla 
zapracována do příslušné územně plánovací dokumentace. Správní orgán prvního stupně dále vycházel 
z odborných podkladů zpracovaných autorizovanou osobou, a to včetně projektů kompenzačních opatření 
z ledna 2015 a května 2014, které navazovaly na předchozí dokumenty z let 2006 a 2007. Jedním 
z podkladů bylo samozřejmě i územní rozhodnutí vztahující se k záměru obchvatu z roku 2007, které 
reflektovalo výsledky procesu SEA, převzalo rámcová kompenzační opatření a předpokládalo jejich další 
konkretizaci a uložení ve fázi před vydáním stavebního povolení.
V řízení o uložení kompenzačních opatření tedy správní orgány měly dostatek relevantních odborných 
podkladů a absence naturového posouzení bez dalšího nezpůsobuje nezákonnost napadených správních 
rozhodnutí. Neprovedení naturového posouzení lze nadto aprobovat s odkazem na závěry vyplývající                    
z judikatury Soudního dvora EU (viz níže v části V.).

Judikatura Soudního dvora EU a otázka nezbytnosti provedení naturového posouzení záměru
Jak bylo uvedeno výše, závěrem zjišťovacího řízení ze dne 29. 12. 2003 byl s odkazem na tehdy platnou 
legislativu ukončen obecný proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí. K naturovému posouzení, 
tedy k hodnocení vlivů projektu obchvatu B. na evropsky významnou lokalitu, tehdy nedošlo, neboť platná 
právní úprava tento požadavek ještě neobsahovala (a ani tento specifický předmět ochrany nevymezovala).
Při posouzení otázky, zda předkladateli záměru a dotčeným orgánům vznikla povinnost provést naturové 
hodnocení po nabytí účinnosti zákona č. 218/2004  Sb., lze vycházet z konstantní judikatury Soudního 
dvora EU, která vyložila časovou působnost směrnice 92/43/EHS způsobem, jenž je nutno vztáhnout i na 
projednávanou věc.
V rozsudku ve věci C-209/04, Komise proti Rakousku (Lauteracher Ried), na který v kasační stížnosti 
přiléhavě odkazuje žalovaný, konstatoval Soudní dvůr EU k časové působnosti směrnice 92/43/EHS 
následující: „Dále z judikatury Soudního dvora vyplývá, že zásada předložení projektů, které mohou mít na 
životní prostředí významný vliv, k posouzení vlivů na životní prostředí, není použitelná v případech, ve kterých 
datum formálního podání žádosti o povolení projektu předchází datu uplynutí lhůty pro provedení směrnice. 
(...) Soudní dvůr se totiž domníval, že toto formální kritérium je jediným, které je v souladu se  zásadou 
právní jistoty a které umožňuje zachovat užitečný účinek směrnice. Důvodem této úvahy je, že taková 
směrnice jako je směrnice o stanovištích se v široké míře týká projektů většího rozsahu, jehož uskutečnění 
je velmi často dlouhodobé. Nebylo by tak vhodné, aby řízení, složitá již na vnitrostátní úrovni a formálně 
zahájená před datem uplynutí lhůty pro provedení uvedené směrnice, byla ztížena a zpožděna z důvodu 
specifických požadavků uložených touto směrnicí a aby tím byly dotčeny již vzniklé situace. (...) 
Směrnice 85/337 a směrnice o stanovištích se přitom obě týkají posouzení vlivů určitých veřejných
a soukromých záměrů na životní prostředí. V obou těchto případech se řízení o posouzení provádí před 
konečným výběrem projektu. Výsledky tohoto posouzení musí být vzaty v úvahu při rozhodování o projektu, 
který může být změněn na základě těchto výsledků. Jednotlivá stadia posuzování projektu jsou propojena 
tak, že tvoří komplexní operaci. Skutečnost, že je obsah určitých předpisů rozdílný, nemůže zpochybnit toto 
posouzení. Z toho vyplývá, že žalobní důvod musí být posouzen k datu, ke kterému byl projekt formálně 
představen...“.
Judikát citovaný v předchozím odstavci navazuje na předcházející rozhodnutí Soudního dvora EU, které 
vycházelo z téhož principu – tedy z principu, že pro zahájení časové působnosti unijního (resp. dříve 
komunitárního) práva je rozhodující okamžik zahájení formálního řízení o povolení projektu bez ohledu na 
jeho povahu („la date d'introduction formelle de la demande d'authorisation“) – viz k tomu rozsudek 
Soudního dvora EU ve věci C-431/92, Komise v. Německo.
Krajský soud dovodil, že citované závěry Soudního dvora EU se týkaly jen těch situací, kdy došlo                             
k samotnému povolení záměru (a ukončení celého povolovacího řízení) před nabytím účinnosti relevantních 
evropských předpisů a jejich implementací do právního řádu členského státu. Tento postoj zastávají                   
i žalobci. Takový výklad však není podle Nejvyššího správního soudu správný a je v přímém rozporu                       
s citovanou judikaturou Soudního dvora EU.
Soudní dvůr EU opakovaně zdůraznil, že jednotlivá stadia posuzování projektu jsou propojena tak, že tvoří 
komplexní operaci. Povaha těchto komplexních operací se pochopitelně může zásadně lišit v jednotlivých 
členských státech EU. Právě proto Soudní dvůr EU užil obecné formulace tak, aby jeho judikatorní závěry 
bylo možné aplikovat vždy, a to bez ohledu na konkrétní název daného dílčího procesu (správního řízení). 
Soudní dvůr EU v relevantních rozhodnutích naopak nevyslovil, že by snad povolovací řízení muselo být jako 
celek ukončeno před uplynutím lhůty pro provedení příslušné směrnice. Je lhostejné, jaké fáze projektu se 
ona „formální žádost“ týká. Klíčovou otázkou je, kdy došlo k formálnímu zahájení řízení, které souvisí                 
s realizací záměru. V této souvislosti Soudní dvůr EU toliko stanovil, že neformální setkání či diskuze mezi 
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investorem a příslušným správním orgánem nelze považovat za okamžik zahájení řízení o povolení projektu 
(srov. rozsudek C-431/92, Komise v. Německo, zejm. bod 32). Rozhodným okamžikem je až zahájení 
jakéhokoli formálního řízení ve věci „žádosti o povolení projektu“.
V posuzované věci je rozhodné, že osoba zúčastněná na řízení II. podala dne 3. 11. 2003 oznámení                      
o záměru ve smyslu § 6 zákona EIA (ve znění účinném do dne 30. 4. 2004). Právě tímto krokem došlo           
k formálnímu zahájení procesu posuzování záměru obchvatu B. Datum „formálního představení 
projektu“ obchvatu ve smyslu výše citované judikatury evidentně předchází datu transpozice směrnice 
92/43/EHS do českého právního řádu. Podle názoru Soudního dvora EU (dle judikátu citovaného v 
následujícím odstavci) může „formální podání žádosti“ představovat právě i žádost o posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí, v případě obchvatu B. reprezentovaná podáním oznámení podle § 6 zákona 
EIA. Podáním tohoto oznámení učinila osoba zúčastněná na řízení II. formální krok, jež směřoval k realizaci 
záměru a bez něhož by k povolení záměru nemohlo v budoucnu dojít, byť šlo o krok prvotní a na samém 
počátku celého procesu.
Soudní dvůr EU v rozsudku ve věci C-416/10, Križan a další, uvedl, že „v projednávané věci ze spisu 
předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že k prvnímu úkonu provozovatele směřujícímu k získání povolení 
k uskutečnění záměru skládky dotčené ve věci v původním řízení došlo dne 16. prosince 1998 podáním 
žádosti o posouzení vlivů uvedeného záměru na životní prostředí. (...) Následně je třeba zdůraznit, že 
posouzení vlivů na životní prostředí ukončené v roce 1999 bylo provedeno za účelem umožnění uskutečnění 
záměru skládky, který je předmětem integrovaného povolení. Následné řízení, a zejména vydání stavebního 
povolení, vychází z tohoto posouzení. Jak uvedla generální advokátka v bodě 115 svého stanoviska, 
skutečnost, že se podle slovenského práva posouzení vlivů na životní prostředí provádí odděleně od 
vlastního povolovacího řízení, nemůže rozšířit časovou působnost směrnice 85/337. Konečně z ustálené 
judikatury vyplývá, že povolení ve smyslu směrnice 85/337 může tvořit kombinace několika odlišných 
rozhodnutí, jestliže vnitrostátní řízení, které umožňuje oznamovateli, aby mu bylo povoleno zahájit práce 
k uskutečnění jeho záměru, zahrnuje několik po sobě jdoucích etap (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne              
7. ledna 2004, Wells, C-201/02, Recueil, s.I-723, bod 52 a ze dne 4. května 2006, Komise v. Spojené 
království, C-508/03, Sb. rozh. s. I-3969, bod 102). Z toho vyplývá, že v tomto případě je třeba jako datum 
formálního podání žádosti o povolení záměru stanovit den, kdy oznamovatel podal žádost směřující 
k zahájení první etapy řízení“.
Nejvyšší správní soud si je vědom, že citované rozhodnutí se týkalo Směrnice Radyč.85/337/EHS,
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (v současné době 
nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady2011/92/EU pozn. soudu), avšak uvedené závěry lze 
analogicky vztáhnout i na projednávaný případ [k tomu srov. rozsudek C-209/04, Komise proti  Rakousku 
(LauteracherRied), bod 58]. Rozsudek ve věci Križan a další se totiž také mj. zabýval otázkou 
intertemporálních účinků (resp. možné retroaktivity) unijního práva po přistoupení nového člena
k EU , tedy stejnou otázkou, jejíž zodpovězení je klíčové pro vyřešení jádra sporu.
Nejvyšší správní soud uzavírá, že v otázce intertemporálních účinků směrnice 92/43/EHS, resp. aplikace 
článku 6 odst. 3 této směrnice na posuzovaný případ, nemá s ohledem na výše uvedené žádných pochyb. 
Rozhodná otázka je v kontextu judikatury Soudního dvora EU acte éclairé. K aplikaci povinností vyplývajících 
ze směrnice 92/43/EHS na záměry mající vliv na životní prostředí může dojít jen tehdy, pokud datum 
formálního podání žádosti nepředchází datu uplynutí lhůty pro provedení (transpozici) směrnice. Tento 
názor je v relevantní judikatuře přesvědčivě a logicky odůvodněn požadavkem právní jistoty
a komplexitou schvalování velkých infrastrukturních projektů. Bylo by nepřípustnou retroaktivitou, kdyby 
byli investoři postiženi novou a přísnější úpravou unijního práva, přestože již posuzování projektů formálně 
zahájili v době, kdy se na posuzování projektu směrnice 92/43/EHS nevztahovala. Investoři se v takové 
situaci pochopitelně mohli oprávněně spoléhat na stav právního řádu a podmínek povolení, které byly 
stanoveny v době podání žádosti.
Protože v projednávané věci první stadium posuzování záměru obchvatu B. bylo zahájeno ještě před 
vstupem ČR do EU, resp. před nabytím účinnosti zákona č. 218/2004 Sb. (viz přísl. odst. výše), nevztahuje 
se na předkladatele záměru a příslušné správní orgány povinnost provést naturové hodnocení dle § 45h            
a 45i zákona o ochraně přírody. Stěžovatelé jsou se svou stěžejní námitkou úspěšní a krajský soud pochybil, 
pokud z důvodu absence naturového posouzení napadená správní rozhodnutí zrušil.
Nad rámec výše uvedeného soud pro úplnost zdůrazňuje, že dotčeným záměrem zasaženou evropsky 
významnou lokalitu má ČR povinnost chránit v souladu s článkem 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS. Smyslem 
tohoto článku je předcházet závadným činnostem v soustavě Natura 2000 jiným způsobem, než 
předběžným provedením naturového posouzení podle článku 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS. Článek                    
6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS představuje obecnou a trvající povinnost ochrany (srov. rozsudky Soudního 
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dvora EU ve věcech C-226/08, Stadt Papenburg, C-404/09, Komise v. Španělsko, a C-504/14, Komise              
v. Řecko).
Jak se podává z komentáře k zákonu o ochraně přírody „mezený časový dosah čl. 6 odst. 3 směrnice                  
o stanovištích tak překonává obecná ochrana upravená v čl. 6 odst. 2 směrnice. (...) V tomto ohledu je zcela 
správný výklad MŽP, že záměry a koncepce schválené před 28. 4. 2004 podle zvláštních právních předpisů 
(například StavZ, HorZ, GeolPr) nejsou předmětem hodnocení podle §  45h a 45i (...). Ovšem to neznamená, 
že důsledky těchto záměrů a koncepcí nepodléhají obecné ochraně v režimu  čl. 6 odst.  2 směrnice 
o stanovištích. (...) Pokud nedojde k provedení naturového posuzování podle čl. 6 odst. 3 směrnice, přesto 
že k němu mělo dojít, a záměr již byl realizován (nebo koncepce schválena), nastává situace, kterou je opět 
zásadně možné podřadit pod režim obecné ochrany v č l. 6 odst. 2 směrnice. Tudíž je třeba u činit opatření, 
které případné následky odstraní nebo zmírní natolik, že nebudou v rozporu s čl. 6 odst. 2 směrnice. Zda 
v dané věci půjde o opatření spočívající v přezkoumání původních závěrů, anebo o opatření jiné, bude záležet 
na posouzení konkrétních okolností vnitrostátním soudem, resp. obecněji na uvážení členského státu“ (viz 
Vomáčka, V. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 356 
- 357).
V nynější věci je nezbytné požadovanou ochranu evropsky významné lokality zajistit především provedením 
kompenzačních opatření. Existence ochrany podle článku 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS také zvyšuje 
nároky na podklady a odůvodnění rozhodnutí v dalších řízeních, zejména ve stavebním řízení, ve kterém se 
bude rozhodovat o povolení pokračování výstavby obchvatu B. S  tím související otázky však nelze řešit 
v řízení o uložení kompenzačních opatření.
Krajský soud tak musí v dalším řízení posoudit námitky žalobců i z toho pohledu, zda spadají do okruhu 
otázek, které vůbec lze řešit v řízení o uložení kompenzačních opatření s ohledem na povahu a předmět 
tohoto řízení. V tomto řízení nelze otevírat námitky spadající do územního řízení, které bylo v dané věci 
pravomocně ukončeno, ani uplatňovat námitky, které souvisí se stavebním řízením. Přípustné jsou jen ty 
námitky, které se týkají uložení kompenzačních opatření a řízení podle zákona o ochraně přírody, které 
jejich stanovení předcházelo. Důvodnost či oprávněnost těchto námitek Nejvyšší správní soud nyní 
posuzovat nemohl, neboť krajský soud v napadeném rozsudku vypořádal toliko námitku související
s neprovedením naturového posouzení, ostatními tvrzeními žalobců se nezabýval. Pokud by tak Nejvyšší 
správní soud učinil již v tomto rozsudku, mohl by nepřípustně ovlivnit skutkové i právní hodnocení věci, ke 
kterému je primárně povolán krajský soud. Předmětem řízení o kasační stížnosti je v prvé řadě přezkum 
napadeného rozhodnutí krajského soudu, nikoli žalobou napadeného správního rozhodnutí.

K otázce aktivní žalobní legitimace žalobce 
Žalobce b) byl účastníkem správního řízení, neboť se do něj přihlásil v souladu s § 70 zákona o ochraně 
přírody, a to dopisem ze dne 1. 9. 2014. Není tedy pochyb o tom, že mu přísluší oprávnění namítat procesně 
právní pochybení správních orgánů. Dále je nutné se vypořádat s otázkou, zda stěžovateli přísluší i oprávnění 
vznášet hmotněprávní námitky. Podle rozsudku NSS ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 13/2015 – 295, mohou 
být i ekologické spolky považovány za určitých okolností za žalobce podle § 65 odst. 1 s. ř. s. dotčené 
vydaným rozhodnutím přímo na svých právech, a tudíž oprávněné vznášet proti němu i námitky 
hmotněprávního rázu. Podstatné je, zda má žalobce b) na daném případu dostatečný zájem, tedy zda došlo 
k zásahu do jeho sféry a hmotných práv, což je předpokladem pro aplikaci § 65 odst. 1 s. ř. s.
Ústavní soud v nálezu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, konstatoval, že „(…) aktivní legitimace spolků, 
které byly založeny za účelem ochrany přírody a krajiny, nemůže být bez hranic.“ Touto hranicí je lokální 
prvek, resp. možná dotčenost na hmotných právech. Presumpci dotčenosti v hmotných právech 
ekologických spolků nelze u všech záměrů paušalizovat, nýbrž je nutné vždy posuzovat každý případ 
individuálně. Mezi podstatná kritéria pro posouzení aktivní procesní legitimace řadí Ústavní soud místní 
vztah spolku k lokalitě, o niž v řízení jde, předmět činnosti spolku a zaměření na aktivitu, která má lokální 
opodstatnění. Obecně též poznamenává, že ač věrohodnější z hlediska posouzení zákonné podmínky 
zkrácení na právech budou spolky déle působící (tzv. „zavedené“), nelze a priori vyloučit ani spolky vzniklé 
ad hoc.
Podle přesvědčení Nejvyššího správního soudu mohl být žalobce b) napadeným správním rozhodnutím 
dotčen na svých hmotných právech. Záměr obchvatu B. sice nemá být realizován v blízkosti obce T., ale 
jedná se o významnou stavbu Jihomoravského kraje, na jehož území má žalobce b) sídlo. Především pak 
jde o záměr, u něhož byl zjištěn významný negativní vliv na evropskými předpisy chráněnou oblast Natura 
2000. Žalobce b) má stanoven jako předmět činnosti ochranu životního prostředí před záměry, které snižují 
jeho kvalitu. Proto skutečnost, že sídlo spolku není v B. či v jejím bezprostředním okolí, nezakládá u záměru 
s takovým dopadem a přesahem absenci místního vztahu či lokálního prvku ve výše naznačeném smyslu. 
Předmětný spolek byl založen již v roce 2008 a prokazatelně vyvíjí erudované aktivity v souvislosti 
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s ochranou přírody a krajiny na území Jihomoravského kraje, což krajský soud nijak nezpochybnil. Žalobce 
b) má dostatečně silný vztah k záměrem dotčenému území.
Chybné posouzení rozsahu aktivní legitimace žalobce b) ze strany krajského soudu představuje takovou 
vadu řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé; tuto okolnost musí krajský 
soud v dalším řízení a zejména v odůvodnění následného rozsudku náležitým způsobem zohlednit.

306

Sdílená působnost ČIŽP u objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy

k ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) a ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění platném v době rozhodování 

Působnost ČIŽP není u objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy 
dle ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny vyloučena. Uvedeným 
ustanovením je působnost orgánů ochrany přírody pouze přiznána dalšímu správnímu orgánu,
a to Ministerstvu životního prostředí; jedná se o sdílenou působnost těchto správních orgánů.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2018, č. j. 2 As 409/2017 - 24)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Podanou kasační stížností se žalovaný jako stěžovatel domáhá zrušení nadepsaného rozsudku městského 
soudu, kterým tento soud vyslovil nicotnost rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 6. 2014, č. j. 40449/ENV/14, 
629/540/14, sp. zn. 28.3/541/14,a rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastního 
inspektorátu L., ze dne 21. 2. 2014, sp. zn. ČIŽP/51/OOP/SR01/1319418.004/14/LZO (dále též 
„prvostupňové rozhodnutí“).
Inspekce provedla dne 27. 11. 2013 na základě § 80 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění účinném pro projednávanou věc, inspekční šetření na pozemku vlastněném žalobcem. 
Při tomto šetření bylo zjištěno, že na daném pozemku došlo k plošnému kácení listnatých dřevin, a to včetně 
5 ks dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm. Dne 15. 1. 2014 ČIŽP zahájila 
se žalobcem správní řízení ve věci uložení pokuty podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody            
a krajiny. Inspekce prvostupňovým rozhodnutím uložila žalobci pokutu ve výši 35 000 Kč za správní delikt, 
kterého se dopustil tím, že v období mezi 10. až 15. 11. 2013 nechal pokácet porost dřevin na                                 
p. p. č. 1413/1 v k. ú. R. I na ploše cca 3083 metrů čtverečních a 5 ks dřevin na p. p. č. 1413/1 a 14.13/2 
v k. ú. R. I, o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm, to vše bez povolení příslušného 
orgánu ochrany přírody, čímž porušil § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.
K odvolání žalobce stěžovatel změnil rozhodnutí ČIŽP tak, že snížil uloženou pokutu na částku 27 000 Kč
a ve zbytku jej potvrdil.
Jak již bylo uvedeno, městský soud v napadeném rozsudku dospěl k závěru, že jak prvostupňové rozhodnutí, 
tak rozhodnutí o odvolání, jsou nicotná. Městský soud vyšel ze znění § 79 odst. 3 písm. t) zákona o ochraně 
přírody a krajiny a uzavřel, že jestliže na předmětném pozemku, na němž došlo k vykácení stromů, 
vykonávalo majetková práva Ministerstvo obrany, jednalo se bez dalšího o objekt důležitý pro obranu státu; 
navíc se jednalo o kácení v souvislosti s budováním prostor, jež (byť nepřímo) souvisí se zajištěním 
bezpečnosti ČR. S ohledem na uvedené mělo být spáchání správního deliktu v prvním stupni posuzováno 
Ministerstvem životního prostředí a nikoliv ČIŽP, a tudíž ve věci rozhodoval věcně nepříslušný orgán.

II. Řízení před městským soudem, kasační stížnost
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Podle městského soudu však nebylo možné negativní stanovisko vydat dříve, než se ve správním řízení 
prokázal skutečný původ exemplářů. Stanovisko je tedy podle soudu založeno na tom, že Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR neví, jaký je skutečný původ vyvážených papoušků. Soud je přesvědčen, že nejistota 
ohledně klíčové otázky v dané věci nemůže být dostatečným důvodem pro vydání negativního stanoviska. 
Pokud by se prokázalo, že papoušci se skutečně narodili v zajetí, neexistuje žádný důvod, proč by mělo být 
stanovisko negativní. Soud přiznal, že do pravomocí Agentury nepatří určování původu vyvážených 
papoušků. Tato otázka má být předmětem dokazování ve správním řízení. Pokud však Agentura neměla 
v této otázce jisto, měl nejprve tuto otázku zjistit žalovaný ve správním řízení prostřednictvím výzvy podle 
§ 45 odst. 2 správního řádu. Městský soud nepřisvědčil argumentaci žalovaného, že žalobce ve vyjádření 
k závaznému stanovisku Agentury ze dne 27. 2. 2012 odmítl testy DNA provést. Podle soudu z vyjádření 
vyplývá, že žalobce sice s testy DNA nesouhlasí, ale případně je umožní.
Městský soud se vyjádřil také k samotnému požadavku na provedení testů DNA. Dospěl k závěru, že 
vyžadování tohoto testu je na uvážení správních orgánů. Upozornil, že požadavek na testy DNA s ohledem 
na svou nákladnost a zátěž pro živočichy musí být dostatečně a přesvědčivě odůvodněný. Konkrétně však 
neposuzoval, zda byl požadavek na provedení testu DNA v nynější kauze dostatečně odůvodněný. Dospěl 
totiž k závěru, že rozhodnutí žalovaného musí být zrušeno již proto, že Agentura vydala negativní stanovisko, 
přestože panovala nejistota ohledně klíčové otázky - původu papoušků.

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu včasnou kasační stížnost z důvodu 
dle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. V ní předně namítá, že se městský soud nepřípustně zabýval věcnou 
stránkou odůvodnění stanoviska Agentury. Dále odmítá jako zcela nesprávný názor městského soudu, 
podle kterého je negativní stanovisko postaveno na tom, že Agentura neví, jaký je skutečný původ 
exemplářů. Negativní stanovisko vychází ze skutečností, že všechny tři druhy karibských amazoňanů jsou        
v chovech velmi vzácné, legální mezinárodní obchod představuje pouze několik jedinců ročně,
a že dva z těchto druhů jsou prokazatelně předmětem nelegálního obchodu. Tyto skutečnosti v kombinaci 
s nejistotou ohledně deklarovaného původu mohly být s ohledem na princip předběžné opatrnosti 
podkladem pro vydání negativního stanoviska Agentury.
Stěžovatel podotýká, že Agentura mohla vydat kladné stanovisko, pouze pokud by byla nezpochybnitelně 
ubezpečena o deklarovaném původu papoušků, tedy jejich odchovu v zajetí. Důkazní povinnost je na straně 
žadatele o vývozní povolení. Na vydání vývozního povolení není právní nárok, stěžovatel je vydá pouze po 
splnění předepsaných podmínek. Bez testů DNA nemohla být Agentura nepochybně přesvědčena, že 
vývozem exemplářů nedojde k ohrožení druhu na přežití ve volné přírodě. Provedení testů DNA je zcela 
legitimním požadavkem, který je v souladu s právními předpisy a k prokázání rodového původu se 
standardně využívá. Stěžovatel uvádí, že Agentura disponovala informacemi o odmítavém postoji žalobce 
k požadavku na provedení testů DNA. Z pohledu vědeckého orgánu tedy nebylo na co čekat, jelikož žalobce 
nesplnil základní podmínku, tj. prokázání odchovu v zajetí.
V další části kasační stížnosti stěžovatel napadá také několik konkrétních tvrzení městského soudu, která 
jsou podle jeho názoru nepřezkoumatelná.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
NSS se nejprve zabýval námitkami stěžovatele, kterými napadá rozsudek městského soudu pro 
nepřezkoumatelnost.
Stěžovatel považuje rozsudek v části za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost. V této souvislosti 
upozorňuje na závěr městského soudu, že žalobce nikdy nedeklaroval absolutní odmítnutí testů DNA. 
Současně prý městský soud na jiném místě připouští, že žalobce považuje testy DNA za zbytečné. NSS tyto 
závěry neshledal nesrozumitelnými. Prohlášení žalobce o nadbytečnosti testů DNA nevylučuje závěr 
městského soudu, že žalobce nikdy provedení testů DNA absolutně neodmítl.
Nesrozumitelný je prý také závěr městského soudu, že registrační listy nemohly být důkazním prostředkem 
o původu exemplářů, a naproti tomu závěr, že registrační listy nejsou nezpochybnitelným důkazem. NSS 
zjistil, že městský soud se použitelností registračních listů jako důkazního materiálu zabývá na straně                
7 rozsudku. Jeho závěry se ale liší od toho, jak je parafrázuje stěžovatel. Městský soud uvádí, že „podle                 
§ 23 odst. 3 zákona o obchodování s ohroženými druhy registrační list není úředním potvrzením o zákonném 
původu exempláře“. Připouští však, že „na druhou stranu z tohoto ustanovení nijak nevyplývá, že by 
registrační listy nemohly být důkazním prostředkem, ze kterého lze původ dovodit“. Na jiném místě ale 
dodává, že „registrační listy nebo chovatelské záznamy nejsou však nezpochybnitelným důkazem 
prokazujícím původ papoušků“. NSS tyto závěry nepovažuje za nesrozumitelné, městský soud připustil, že 
registrační listy mohou sloužit jako důkazní prostředek, nejedná se však o přímý důkaz, který jednoznačně 
potvrzuje původ papoušků.
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Podle stěžovatele je dále nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů tvrzení městského soudu, že 
stanovisko Agentury je nedostatečně odůvodněné. NSS připouští, že toto tvrzení je matoucí, jelikož                        
z následného odůvodnění tohoto závěru vyplývá, že městský soud se neztotožňuje se samotnými důvody 
vedoucími k vydání negativního stanoviska, nikoliv s kvalitou odůvodnění stanoviska. Podle NSS však 
celkově z rozhodnutí jasně vyplývá, v čem městský soud spatřoval vady stanoviska Agentury (srov. zejména 
přísl. bod výše).
NSS zdůrazňuje, že zrušení soudního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je vyhrazeno těm nejzávažnějším 
vadám rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost skutečně nelze soudní rozhodnutí 
meritorně přezkoumat. Odůvodnění rozsudku městského soudu je vystavěno na jasném, srozumitelném               
a uceleném argumentačním systému, z něhož rozumně plynou právní závěry. Rozsudek městského soudu 
tedy není nepřezkoumatelný.
Dále NSS posoudil námitku stěžovatele, že městský soud nepřípustně přezkoumal věcnou stránku 
stanoviska Agentury.
Městský soud v napadeném rozsudku odkázal na judikát ze dne 29. 5. 2013, č. j. 6 As 80/2012 - 49, věc 
B.A.R. – REPTOFILIA, který se v bodech 27 a 28 zabývá otázkou soudního přezkumu stanoviska Agentury. 
NSS zde mj. konstatoval, že „soudy nepřezkoumávají stanoviska Agentury jako vědeckého orgánu CITES po 
odborné stránce. K tomu ostatně nedisponují dostatečnými odbornými znalostmi. Nelze však akceptovat, 
že by stanoviska takto konstruovaných vědeckých orgánů stála zcela mimo jakýkoli soudní přezkum. […] 
Soudům přísluší posuzovat, zda je odborné stanovisko vědeckého orgánu (ať kladné či záporné) dostatečně 
logicky a přesvědčivě odůvodněno a zda nepřekračuje obecný zákaz libovůle a svévole, neboť bez efektivní 
soudní ochrany by nebylo možné se úspěšně bránit proti excesům“.
NSS je přesvědčen, že městský soud přezkoumal stanovisko Agentury v rozsahu vymezeném v citovaném 
rozsudku. Agentura v odborném stanovisku u jednotlivých druhů papoušků popsala velikost populace, 
situaci v místě jejich přirozeného výskytu, stav odchovu v ČR a jejich atraktivnost z hlediska mezinárodního 
obchodu. Na základě těchto skutečností dospěla k závěru, že je třeba provést testy DNA k prokázání 
žalobcem deklarované paternity u vybraných exemplářů, a že do té doby nemůže vydat kladné stanovisko. 
Městský soud stran stanoviska Agentury nejprve dovodil, že ho nebylo možné vydat, aniž bylo zřejmé, jaký 
je skutečný původ papoušků. Následně dospěl k závěru, že požadavek na provedení testů DNA spadá do 
vlastního uvážení správního orgánu, musí však být dostatečně odůvodněn. Podle NSS tyto závěry nijak 
nezasahují do odborných poznatků a úvah, které Agentura uvádí ve stanovisku.
Následně NSS přistoupil k přezkumu stěžejní námitky. Stěžovatel napadá závěr městského soudu, podle 
něhož bez znalosti skutečného původu papoušků nebylo možné vydat negativní stanovisko a bylo nezbytné 
nejprve tuto otázku zjistit ve správním řízení prostřednictvím výzvy podle § 45 odst. 2 správního řádu.
Stěžovatel spatřuje nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu v tom, že městský soud volně 
zaměňuje pojmy „objekty důležité pro obranu státu“ a „činnost konaná v přímé souvislosti se zajištěním 
obrany nebo bezpečnosti státu.“ Nejvyšší správní soud přesvědčení stěžovatele nesdílí. Namítané pochybení 
totiž nedosahuje takové intenzity, aby způsobilo nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku. Kromě toho, 
Nejvyšší správní soud stěžovatele upozorňuje, že se městský soud ustanovením § 90 odst. 2 zákona                  
o ochraně přírody a krajiny vůbec nezabýval s ohledem na to, že shledal věcnou nepříslušnost ČIŽP podle        
§ 79 odst. 3 písm. t) uvedeného zákona. Městský soud pouze uvedl, že kácení proběhlo v souvislosti                     
s budováním prostor, jež souvisí (byť nepřímo) se zajištěním bezpečnosti České republiky. Městský soud 
poukázal na § 2 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, který definuje 
vojenské objekty, mezi něž soud zařadil také na pozemku plánovanou autoumývárnu vozidel určenou               
k ošetřování vojenského materiálu. Městský soud tak uzavřel, že inkriminovaný pozemek byl, resp. měl být 
fakticky využit v rámci vojenských činností Armády České republiky, tedy jako objekt využívaný v rámci 
obrany státu. K zaměňování uvedených pojmů tedy nedošlo; městský soud uvedeným pouze podepřel svoji 
argumentaci, že se jednalo o objekt důležitý pro obranu státu. Nejvyšší správní soud k namítané 
nepřezkoumatelnosti proto uzavírá, že jí rozsudek městského soudu netrpí. Z rozsudku je zřejmé, jak 
městský soud o žalobě rozhodl i proč tak učinil. Městský soud se podle Nejvyššího správního soudu 
vypořádal se všemi námitkami, a z odůvodnění rozsudku jako celku je zřejmé, proč považoval rozhodnutí 
prvostupňového orgánu a stěžovatele za nicotná (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne                 
14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, a contrario). Pouhý nesouhlas stěžovatele se 
závěry městského soudu nepůsobí jejich nepřezkoumatelnost.
Stěžovatel dále namítá, že má za to, že § 79 odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny nevylučuje 
inspekci z působnosti na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, 
nýbrž že Ministerstvo životního prostředí a ČIŽP má na tomto území pravomoc sdílenou.
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Podle § 79 odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí dále vykonává 
působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro 
obranu státu mimo vojenské újezdy.
Podle § 80 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny Česká inspekce životního prostředí kontroluje, jak 
jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována 
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje 
případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. 
Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle              
§ 66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládat 
povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince 
podle § 89. Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení 
a integrovaný administrativní a kontrolní systém 41d), s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti 
povrchových nebo podzemních vod.
Mezi stranami není sporu o tom, že se pokutované kácení stromů odehrálo na pozemcích, které tvoří 
součást objektů důležitých pro obranu státu a že tyto pozemky jsou mimo vojenské újezdy. Zásadním je ale 
posouzení toho, jestli měla ČIŽP pravomoc uložit žalobci pokutu, nebo byl touto pravomocí nadán v prvním 
stupni pouze stěžovatel a rozhodnutí ČIŽP je nicotné. Sporný je tedy výklad výše citovaného § 79 odst.                 
3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny.
Jak již uvedl také městský soud, ze zákona o ochraně přírody a krajiny plyne, že ČIŽP není jediným orgánem 
veřejné moci, který kontroluje, jak jsou orgány veřejné správy, právnickými a fyzickými osobami dodržovány 
právní předpisy a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Orgány ochrany přírody jsou vymezeny          
v § 75 uvedeného zákona a jsou jimi obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, krajské úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce 
životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, újezdní úřady a Ministerstvo obrany. Sporné ust. § 79 
odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že na vymezeném území důležitém pro obranu 
státu vykonává působnost orgánů ochrany přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí.
Nejvyšší správní soud je toho názoru, že výkladem ust. § 79 odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody                  
a krajiny nelze dospět ke kategorickému závěru, ke kterému dospěl městský soud, tedy že na pozemcích         
a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, vykonává působnost orgánů ochrany 
přírody výlučně Ministerstvo životního prostředí, neboť to z uvedeného ustanovení výslovně neplyne. Nejvyšší 
správní soud je přesvědčen o tom, že toto ustanovení sice dává Ministerstvu životního prostředí oprávnění 
orgánů ochrany přírody na uvedeném území, nevylučuje je ale u inspekce. Na objektech důležitých pro 
obranu státu, které jsou mimo vojenské újezdy, tak mohou své pravomoci vykonávat jak inspekce, tak 
stěžovatel.
Nejvyšší správní soud má za to, že nyní prezentované závěry jsou v souladu s jeho dřívějším rozhodnutím ze 
dne 21. 7. 2010, č. j. 3 Afs 74/2010 – 173, dle kterého správní orgán má povinnost vykonávat svou 
pravomoc pouze tam, kde to zákon výslovně umožňuje a takové mocenské oprávnění mu přiznává. 
Pravomoc ČIŽP je upravena v § 80 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž ustanovením § 79 odst.            
3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny není dle zdejšího soudu u objektů důležitých pro obranu státu 
mimo vojenské újezdy její působnost jakkoli vyloučena. Uvedeným ustanovením je působnost orgánů 
ochrany přírody pouze přiznána dalšímu správnímu orgánu, a to stěžovateli. Jak na to poukazoval 
stěžovatel, sdílená působnost na úseku ochrany přírody a krajiny není ničím výjimečným. Některá území 
mají zákonem stanoven speciální orgán ochrany přírody, např. Agenturu ochrany přírody a krajiny, a i přesto 
zde inspekce svoji působnost vykonává.
Jelikož městský soud považoval rozhodnutí ČIŽP a následné rozhodnutí stěžovatele za nicotná pouze proto, 
že dospěl k závěru, že na pozemcích a stavbách důležitých pro obranu státu, které jsou mimo vojenské 
újezdy, je vyloučena pravomoc inspekce, je jeho rozsudek nezákonný a je nutné jej zrušit.
Pokud jde o stěžovatelovu argumentaci stran § 80 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně           
o vyloučení působnosti ČIŽP u ústředních orgánů pouze při výkonu vrchnostenské správy, Nejvyšší správní 
soud se jí nemůže zabývat, neboť se jí nezabýval ani městský soud a vyslovení závěrů k této otázce by tak 
bylo předčasné. Skutečnost, že městský soud obiter dictum uvedl, že je nepodstatné, zda ústřední orgán 
jedná vrchnostensky, nebo nevrchnostensky, je pouze důsledkem toho, že tento soud vyloučil pravomoc 
inspekce na základě jiného důvodu a jiného ustanovení a tato otázka pro něj byla irelevantní. Uvedeným se 
však bude muset zabývat v dalším řízení.
Poněvadž se městský soud, jak již bylo uvedeno výše, vůbec nezabýval § 90 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, nelze se jím zabývat ani v tomto řízení, ale bude na městském soudu, aby zvážil dopady 
tohoto ustanovení na projednávanou věc.
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I. Posuzování jiných možných podob záměru v rámci řízení o výjimce podle ustanovení
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k posuzování více variant záměru v procesu EIA
II. Náležitosti stanovení podmínek v rozhodnutí o výjimce podle ustanovení § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny

k ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné době 

I. K tomu, aby stanovisko EIA představovalo překážku pro zkoumání jiných možných podob 
záměru v rámci řízení podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, musí být v rámci procesu 
EIA posouzeny varianty, které reálně připadají v úvahu. K posouzení variant, které nebyly v procesu 
EIA posouzeny v řízení o výjimce podle ust. § 56 uvedeného zákona, je pak třeba prokázat, že se 
jedná o variantu reálnou a uskutečnitelnou, a zároveň je věrohodně doloženo, že daná varianta 
může představovat menší zásah do přirozeného vývoje chráněných druhů rostlin a živočichů.

II. V řízení o výjimce podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny postačuje nižší míra 
konkretizace náhradní výsadby než v řízení dle ust. § 8 a 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.

III. Pro vymezení období, kdy může dojít k zahájení zemních prací, postačí vymezení obdobím 
vegetačního klidu, obdobím rozmnožování živočichů nebo hnízdění ptáků, jelikož se jedná
o objektivní skutečnosti, která lze pozorovat i prokázat.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2018, č. j. 4 As 126/2018 - 70)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci shora označeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce proti 
nadepsanému rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Olomouckého kraje ze dne 24. 5. 2017, č. j. KUOK 25422/2017. Tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně 
povolil osobě zúčastněné na řízení II) výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů stavbou „dálnice D1, stavba 0136“ v km 75,66-
85,40.
Žalobce v žalobě namítal, že v rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo nesprávně odůvodněno 
vypořádání námitky týkající se vegetačního klidu a hnízdění ptáků stanoveného v podmínce č. 6. Podle 
žalobce by v této podmínce mělo být uvedeno přesné časové rozmezí vegetačního období a období, kdy 
probíhá rozmnožování dotčených ptáků. Správní orgány také neupřesnily plochy, na kterých by mělo dojít
k náhradní výsadbě místních druhů dřevin podle podmínky č. 8, plošný rozsah výsadby, počet dřevin a jejich 
konkrétní druhy. Správní orgány také měly uvést přesnou dobu, kdy má dojít k výsadbě, a informace
o následné péči o dřeviny.
Žalobce dále namítal, že správní orgán I. stupně rozhodl o výjimce bez znalosti potřebných podkladů
a souvislostí, protože až v podmínce č. 17 svého rozhodnutí stanovil povinnost zpracovat „Projekt 
ochranných opatření“ pro zasažené citlivé lokality. Studie měla být podle žalobce součástí spisu, aby se
k ní mohli účastníci vyjádřit. Žalovaný tak porušil § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu, protože neshromáždil 
všechny potřebné a relevantní podklady pro rozhodnutí k ochraně veřejného zájmu.
Stěžovatel nakonec namítal, že správní orgány se nezabývaly tím, zda neexistuje jiné uspokojivé řešení trasy 
dálnice. Správní orgány měly podle žalobce zpochybnit již provedený výběr varianty vedení dálnice, protože 
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tento výběr v procesu EIA neproběhl řádným způsobem a současně zvolená trasa D1 0136 má procházet 
zastavěným územím městské části D.

II. Řízení před městským soudem, kasační stížnost
K námitce vymezení období vegetačního klidu a hnízdění ptáků krajský soud shledal, že správní orgány 
stanovily hlavní zájmy, které je nutné chránit, a období, kdy k ochraně těchto zájmů má dojít. Podmínka
č. 6 se tedy vztahuje na široký rozptyl vývoje živočichů, konkrétně na rozmnožování, hnízdění, vývoj raných 
stádií odchovu mláďat. Jedná se o tak specifická období, že ochrana jednotlivých živočichů musí být 
individualizovaná a musí vycházet z přesné znalosti počasí a stavu populace chráněného živočicha v době, 
kdy má ke konkrétnímu zásahu stavebníka dojít. Krajský soud se ztotožnil s názorem žalovaného, že
v současné době dochází ke zcela zásadním rozdílům v počasí v průběhu jednotlivých let a od toho se odvíjí 
i životní cykly chráněných živočichů, které nelze předem předvídat. Pokud je cílem podmínek stanovených 
v rozhodnutí o výjimce skutečná ochrana chráněných druhů, musí být jejich ochrana zajištěna tak, aby byla 
účinná a nejednalo se toliko o formální proklamaci správního orgánu. Pokud by krajský soud přistoupil na 
argumentaci žalobce, mohla by nastat situace, kdy bude období vegetačního klidu stanoveno příliš široce 
(aby obsáhlo všechna chráněná stádia vývoje živočichů), čímž by se stavebníkovi de facto znemožnilo 
provádět stavební práce. Pokud by však vegetační období bylo v rozhodnutí stanoveno úzce, nemuselo by 
se shodovat se skutečným stavem a mohlo by dojít k nevratnému zásahu do vývoje a rozmnožování 
chráněných živočichů.
K námitce náhradní výsadby dřevin krajský soud shledal, že ukládá-li správní orgán povinnost ke konkrétní 
výsadbě podle § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, je nutné, aby jasně stanovil, kde má k náhradní 
výsadbě dojít a jaký druh stromu má být vysazen. Rozhodnutí o výjimce se však netýká ochrany dřevin jako 
takových  a nenahrazuje rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin či náhradní výsadbě. Zmiňuje výsadbu 
dřevin pouze v souvislosti s ochranou živočichů, kterých se výjimka týkala, za účelem zajištění vhodného 
prostředí pro rozvoj populace těchto živočichů. Správní orgány individualizovaly podmínku s ohledem na 
jednotlivé chráněné živočichy; tyto parametry by v případě povolování kácení dřevin musely správní orgány 
následně dodržet a nesměly by rozhodnout o náhradní výsadbě geograficky nepůvodních dřevin, které by 
měly na přežití chráněných živočichů negativní vliv. Na rozdíl od řízení o povolení výjimky ke kácení dřevin 
neměly povinnost konkretizovat náhradní výsadbu způsobem, který požadoval žalobce.
Co se týče projektu ochranných opatření, ten se podle krajského soudu vztahuje na fázi provádění stavby 
po stavebním povolení a rozhodnutí o výjimkách. Projekt by měl být zpracovaný v rámci dozorové činnosti 
správního orgánu, který bude kroky prováděné stavebníkem kontrolovat. Na základě oprávnění podle              
§ 66 zákona o ochraně přírody a krajiny by správní orgány mohly stavebníkovi zakázat činnost, která by 
mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody a živočichů. Stavebník 
by měl povinnost na základě tohoto dokumentu podrobně konkretizovat ochranná opatření pro lepší 
možnost kontroly, zda zachovává podmínky stanovené správními orgány. To, že správní orgány na základě 
doporučení uvedeného v biologickém průzkumu uložily v tomto rozhodnutí o výjimce stavebníkovi zpracovat 
podrobný dokument ohledně jednotlivých ochranných opatření, bylo nad rámec rozhodování o výjimce podle 
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, což ale nelze považovat za vadu, která by způsobovala nezákonnost 
vlastního rozhodnutí.
K námitce neprokázání veřejného zájmu a neexistence jiného uspokojivého řešení D1 0136 nakonec 
krajský soud konstatoval, že správní orgán při rozhodování o výjimce není oprávněn posuzovat jiné varianty 
vedení dálnice; i kdyby dospěl k závěru, že by byla s ohledem na obyvatele či území vhodnější jiná varianta, 
nemá jakoukoli možnost trasování dálnice v této fázi řízení upravit či změnit. V rozsudku ze dne 16. 5. 2017, 
č. j. 5 As 180/2015 - 51, potom Nejvyšší správní soud poznamenal, že „v řízení dle § 56 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“. Podle krajského soudu to, že v nyní rozhodované věci u prioritní dopravní stavby 
nebyl z důvodu jeho délky proces přípravy dálnice D1 0136 standardní, nelze napravovat v rámci řízení             
o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Krajský soud dále uvedl, že po orgánu ochrany přírody rozhodujícím o výjimce dle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny nelze žádat, aby například 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. Takový 
požadavek zjevně podle Nejvyššího správního soudu neodpovídá povaze a smyslu řízení o výjimce ze zákazů 
u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva EU. V tomto 
řízení požadavek neexistence jiného uspokojivého řešení po ukončení fáze koncepčního hledání trasy 
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směřuje především ke zvažování konkrétních opatření k minimalizaci dotčení zvláště chráněných druhů 
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 - 38). V opačném 
případě by podle Nejvyššího správního soudu orgán ochrany přírody 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 musejí být zvažovány i jiné okolnosti a jejich vzájemné vlivy, k jejichž 
posouzení není správní orgán v řízení o výjimce dle § 56 oprávněn. Nemá-li tedy 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.
V rozsudku krajského soudu bylo poukázáno na to, že žalobce odůvodnil svůj návrh alternativní trasy vedení 
dálnice D1-0136 nikoli z pohledu ochrany živočichů, kterých se týkala výjimka podle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, nýbrž pouze v souvislosti s negativními vlivy na obyvatele D. K této otázce vysvětlil Nejvyšší 
správní soud v rozsudku ze dne 16. 5. 2017, č. j. 5 As 180/2015 - 51, že „nezbytnou podmínkou toho, aby 
mohla být v řízení dle § 56 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“. To se ale v nyní rozhodované věci nestalo. Žalobce nenamítal jinou 
variantu z pohledu ochrany jednotlivých chráněných živočichů či konkrétních biotopů, nezdůvodnil, proč by 
byla jiná konkrétní varianta pro tyto živočichy vhodnější. Veškeré jeho úvahy se týkají jiné varianty D1 0136 
s ohledem na D. a jejich obyvatele.

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. K závěru ohledně 
vymezení období vegetačního klidu (stanovení časově konkrétního období, kdy lze či nelze provádět terénní 
práce, kácení dřevin apod.) stěžovatel namítá, že krajský soud pouze vychází z vyjádření žalovaného                    
k žalobě a v jeho rozsudku chybí přezkoumatelná argumentace, která by reagovala na obsah žalobního 
bodu.
Správnímu orgánu I. stupně ani žalovanému nic nebránilo v tom, aby do podmínky č. 6 uložil přesné
a vymahatelné termíny, jak ostatně již bylo učiněno v řízení o předchozí výjimce, čehož důkazem je 
rozhodnutí krajského úřadu ze dne 28. 4. 2010 a v něm uložené podmínky č. 4 a č. 11. Ukládání konkrétních 
termínů na ochranu biotopů během roku je zcela standardním postupem v rámci celé ČR, jak dokládají 
další rozhodnutí, na která stěžovatel jmenovitě odkazuje. Naopak rozhodnutí krajského úřadu a žalovaného 
z tohoto trendu nelogicky vybočuje.
Stěžovatel dále namítá nesprávné vypořádání námitky absence stanovení počtu a druhů dřevin pro 
náhradní výsadbu, doby jejich péče apod. Stěžovatel se s názorem krajského soudu neztotožňuje, neboť ho 
považuje za nesprávný a za mimoběžný a také za nepřezkoumatelný, neboť v napadeném rozsudku chybí 
argumentace, která by skutečně reagovala na obsah příslušného žalobního bodu. Ten se totiž hlavně týká 
popisu analogického případu povolení výjimky pro dálnici D 4704 a jen okrajově zmiňuje i řízení o kácení 
mimolesních dřevin.
Podle stěžovatele bylo možné podmínku č. 8 správně uložit jen s těmito údaji, aby se s nimi mohli účastníci 
řízení seznámit a příp. v odvolání proti nim brojit (změnou či doplněním). Pokud má stěžovatel ve smyslu        
§ 70 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny skutečně a efektivně hájit zájmy veřejnosti při ochraně 
přírody a krajiny, pak musí mít také vůbec nějakou zákonnou možnost. Pokud tyto údaje v podmínce                 
č. 8 chybějí, pak stěžovatel nezná žádný efektivní způsob, jak by mohl dosáhnout přesnějšího obsahu této 
podmínky, která má funkci kompenzačního opatření v řízení o výjimce, které skončilo vydáním žalovaného 
rozhodnutí.
Stěžovatel dále namítá, že krajský soud nesprávně vypořádal jeho námitku týkající se vypracování „Projektu 
ochranných opatření“. Stěžovatel i v tomto případě závěry krajského soudu považuje za mimoběžné                  
a nepřezkoumatelné. Stěžejní obsah argumentace stěžovatele v žalobě se týká popisu analogického 
případu povolení výjimky pro dálnici D 4704, v níž dokládá, že pokud správní orgán v řízení o výjimce 
odůvodněně a nadstandardně skutečně potřebuje pro své rozhodování podrobnější studie, které se vztahují 
až k samotnému provádění stavby, tak si je od žadatele o výjimku vyžádá mezi podklady řízení
o výjimce a pak umožní účastníkům řízení se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim. Podle stěžovatele je 
nelogické, pokud si krajský úřad v řízení o výjimce vyžádá zpracovat „Projekt ochranných opatření“ týkající 
se ochrany cenných biotopů určený pro fázi po vydání stavebního povolení, ačkoliv stavba ještě pravomocné 
stavební povolení nemá. Stěžovatel tak nemá možnost se s projektem seznámit a vyjádřit se k němu.
Stěžovatel nakonec brojí proti vypořádání námitky absence řádného doložení neexistence jiného 
uspokojivého řešení vůči navrhované trase dálnice D1 0136. Stěžovatel namítá, že protože v tomto 
konkrétním případě došlo ke zjevnému pochybení procesu EIA v roce 2000 podle zákona č. 244/1992 Sb., 
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ačkoliv obyvatelé D. naléhali na žalovaného, ať nechá vyhodnotit i trasu mimo zastavěnou část D., která by 
se jí vyhnula. Současně by mohla tato trasa minout i řadu dotčených biotopů.
Podle názoru stěžovatele případ chybného výběru varianty dálnice D1 0136, která dle zákona č. 244/1992 
Sb. získala stanovisko EIA dne 15. 12. 2000, aniž došlo k posouzení jiných variant této dálnice, a kterou 
česká vláda zařadila ve smyslu § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, mezi 
prioritní dopravní stavby, takže nový proces EIA nebyl proveden, odpovídá případu chybného výběru varianty 
plavebního kanálu u P. Zde stěžovatel odkazuje na rozsudky NSS ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015 – 
40, a ze dne 2. 10. 2015, č. j, 2 As 84/2015 – 56.

Stěžovatel v rámci řízení o výjimce upozornil na existenci jiné trasy dálnice D1 0136 v tzv. 
„západní“ variantě, kterou si jako námět pro správní řízení o povolování dálnice D1 0136 nechal podle ČSN 
vyprojektovat, takže jiné uspokojivé řešení je tedy technicky reálné. Tento reálný námět 
„západního“ obchvatu D. se vyhýbá nejen zastavěnému území D., ale i některým dotčeným lokalitám
s cennými biotopy. V této souvislosti lze samozřejmě připustit námitku žalovaného v jeho vyjádření ze dne 
17. 1. 2018 k žalobě stěžovatele, že námět „západní“ varianty dálnice D1 0136 protíná lokální biocentrum 
P. D., což je rizikový stav. To je sice pravda, že plošně tato varianta protíná toto území, nicméně stěžovatel 
upozorňuje, že různé dálnice, které se připravují a stavějí, také protínají různá biocentra a biokoridory či 
území NATURA 2000 (např. obchvat F-M dálnicí R48 protíná EVL řeky M. či dálnice R5509 a R5510 u B. 
protíná ptačí oblast apod.) nebo významné krajinné prvky či lesní porosty apod., nicméně důležitější je, 
jakým technickým způsobem tato území překonávají – většinou mosty či estakády nebo tunely, takže 
dotčení je nízké.
Krajský úřad i žalovaný za této situace tedy měli na základě svých úředních znalostí upozornit, že v této 
„západní“ trase se konkrétně nacházejí jiné lokality s cennými organismy, anebo požádat AOPK ČR jako 
odbornou instituci MŽP, aby k tomuto námětu vydala odborné stanovisko či posudek, zda z hlediska zájmů 
zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. ve smyslu vlivu na dotčené biotopy, je tato trasa přijatelná či 
nikoliv. Krajský úřad a ani žalovaný nic takového neučinily, jen spekulativně tvrdí, že tato „západní“ varianta 
je z hlediska řízení o výjimce nevhodná a dokonce že je nereálná. Tato tvrzení ovšem nemají oporu v žádném 
relevantním podkladu ve spise, takže je nutné je považovat za nepřezkoumatelné či spekulativní. Je totiž 
povinností správních orgánů, aby ve správních řízeních svá tvrzení dokládaly, jinak je jejich postup 
nezákonný.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Stěžovatel nejprve namítá, že krajský soud se nesprávně vypořádal s jeho námitkou proti vymezení 
podmínky č. 6 v rozhodnutí správního orgánu I. stupně týkající se vegetačního klidu a hnízdění ptáků. 
Krajský soud podle stěžovatele pouze vycházel z vyjádření žalovaného k žalobě a v jeho rozsudku chybí 
přezkoumatelná argumentace, která by reagovala na obsah žalobního bodu. Konkrétní nevymezení období 
vegetačního klidu považuje stěžovatel za nesprávné.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že krajský soud se touto námitkou zabýval zcela přezkoumatelným 
způsobem.
Z argumentace krajského soudu je zřejmé, proč tuto námitku nepovažoval za důvodnou. Soud přitom nemá 
povinnost reagovat na každý dílčí argument, který je součástí žaloby (tj. v tomto případě odkaz na jiné 
rozhodnutí krajského úřadu), jelikož jeho úkolem je vypořádat se s obsahem a smyslem žalobní 
argumentace (srov. rozsudek NSS ze dne 3. 4. 2014, č. j. 7 As 126/2013 - 19). Za vadu odůvodnění 
rozsudku potom nelze považovat situaci, kdy se soud ztotožní s vyjádřením účastníka řízení, v tomto případě 
žalovaného, a v odůvodnění rozsudku z něj vychází. Naopak se jedná o korektní a standardní postup.
Nejvyšší správní soud neshledal pochybení krajského soudu ani při věcném vypořádání této námitky. 
Rozhodnutí správního orgánu I. stupně jako podmínku č. 6 stanoví: „Zemní práce v prostoru celé stavby 
nesmí být zahajovány ve vegetačním období, kácení dřevin a odstraňování vegetačního krytu musí být 
prováděno mimo vegetační období a mimo období rozmnožování živočichů a hnízdění ptáků. Vlastní kácení 
stromů s potenciálními úkryty pro netopýry uskutečnit až tehdy, bude-li vyloučeno, že se v nich nevyskytují 
netopýři.“
Skutečnost, že v určitých případech, na které odkazuje v kasační stížnosti stěžovatel, bylo období zákazu 
zásahů vymezeno konkrétně, sama o sobě neznamená, že tak musí být činěno vždy. Argumentace 
krajského soudu, že ochrana jednotlivých živočichů musí být individualizovaná a musí vycházet z přesné 
znalosti počasí a stavu populace chráněného živočicha v době, kdy má ke konkrétnímu zásahu stavebníka 
dojít, je racionální. Stejně tak lze přisvědčit argumentu, že v současné době dochází ke zcela zásadním 
rozdílům v počasí v průběhu jednotlivých let a od toho se odvíjí i životní cykly chráněných živočichů, které 
nelze předem předvídat. Obdobnou argumentaci uvedl v napadeném rozhodnutí také žalovaný. Nelze tedy 
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konstatovat, že by se jednalo o situaci, kdy dochází při rozhodování skutkově stejných nebo obdobných 
případů k nedůvodným rozdílům (§ 2 odst. 4 správního řádu), jelikož způsob vymezení zákazu zásahů byl
v tomto případě odůvodněn.
Nejvyšší správní soud poznamenává, že trvání vegetačního klidu ani období rozmnožování živočichů
a hnízdění ptáků nejsou nijak závislé na rozhodnutí správního orgánu. Vymezení konkrétního časového 
období pro zákaz zemních prací tak ve svém důsledku může být pro stavebníka méně restriktivní. Dotčené 
stanovení zákazu zahajování zemních prací nijak nevylučuje kontrolu dodržování tohoto zákazu (především 
prostřednictvím ekologického dozoru), jelikož jak období vegetačního klidu, tak období rozmnožování 
živočichů a hnízdění ptáků jsou objektivní skutečnosti, které lze pozorovat i prokázat. Samy o sobě proto 
postačí pro vymezení období, kdy k zahájení zemních prací nemůže docházet.
Vhodná je také poznámka žalovaného v napadeném rozhodnutí, že konkrétně určenou dobu vegetačního 
klidu nestanoví ani právní předpis. Podle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se 
rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. I s ohledem na to je 
vymezení období zákazu zahajování zemních prací podle podmínky č. 6 dostatečně určité.
Stěžovatel dále namítal absenci řádného vypořádání námitek proti podmínce č. 8 rozhodnutí krajského 
úřadu. Krajský soud se podle stěžovatele s touto námitkou vypořádal nepřezkoumatelným způsobem, 
jelikož přehlédl argumentaci stěžovatele, která se týkala popisu analogického případu povolení výjimky pro 
dálnici D 4704. Správní orgán I. stupně měl podle stěžovatele v této podmínce uvést, jaké druhy dřevin mají 
být dosazeny a vysazeny, v jakém počtu, do jakého termínu, jak dlouho bude prováděna péče o ně apod. 
Podle názoru stěžovatele bylo možné tuto podmínku správně uložit jen s těmito údaji, aby se s nimi mohli 
účastníci řízení seznámit a příp. v odvolání proti nim brojit (změnou či doplněním).
Podmínka č. 8 uvedená v rozhodnutí správního orgánu I. stupně stanoví: „Dosadbu dřevin do břehových 
porostů v úsecích vodních toků křížených tělesem dálnice a výsadbu dřevin v rámci vegetačních úprav 
stavby provádět z geograficky původních druhů dřevin, odpovídajících danému stanovišti. V rámci náhradní 
výsadby rovněž vysazovat dřeviny vhodné pro záměrem dotčené zástupce zvláště chráněných druhů hmyzu.“
Nejvyšší správní soud konstatuje, že ačkoliv by bylo vhodné, aby krajský soud výslovně reagoval na námitku 
stěžovatele odkazující na popis analogického případu o povolení výjimky pro dálnici D 4704, absence 
odpovídající argumentace nevede k nepřezkoumatelnosti rozsudku. Z napadeného rozsudku je zřejmé, že 
krajský soud při posouzení této námitky vycházel z rozsudku NSS ze dne 22. 6. 2016, č. j. 3 As 212/2015   
- 80, podle kterého v řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny postačuje nižší míra 
konkretizace náhradní výsadby. (…)
Ačkoliv v posuzovaném případě vydání územního rozhodnutí vydání výjimky podle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny předcházelo, tato skutečnost nevede k odlišnému posouzení věci. Jak v napadeném 
rozsudku vhodně konstatoval krajský soud, „v nyní řešené věci se podmínka č. 8 rozhodnutí o výjimce však 
netýká ochrany dřevin jako takových, nenahrazuje rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin či náhradní 
výsadbě. Zmiňuje výsadbu dřevin pouze v souvislosti s ochranou živočichů, kterých se výjimka týkala, za 
účelem zajištění vhodného prostředí pro rozvoj populace těchto živočichů.“ Tento závěr odpovídá 
odůvodnění podmínky v rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Nejvyšší správní soud dodává, že druhy 
dřevin vysazované v rámci náhradní výsadby jsou z formulace podmínky patrné, jelikož se má provádět            
z „geograficky původních druhů dřevin, odpovídajících danému stanovišti“, případně se má jednat o „dřeviny 
vhodné pro záměrem dotčené zástupce zvláště chráněných druhů hmyzu“. Přestože konkrétní druhy dřevin 
nejsou vymezeny jmenovitě, jejich množina je podmínkou č. 8 stanovena jednoznačně.
Míra konkretizace náhradní výsadby v podmínce č. 8 rozhodnutí správního orgánu I. stupně je proto
s ohledem na okolnosti posuzovaného případu dostatečná. Konkrétní podmínky náhradní výsadby, včetně 
následné péče o dřeviny, mohou být následně stanoveny v rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle                    
§ 8 a 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, které jejich stanovení výslovně předpokládá. Co se týče odkazu 
stěžovatele na rozhodnutí o výjimce ze dne 9. 2. 2010, č. j. 365/M/10 6944/ENV/10, vydané v souvislosti 
s výstavbou dálnice D 4704 L. n. B. – B, Nejvyšší správní soud již ve výše citovaném rozsudku ze dne 22. 6. 
2016, č. j. 3 As 212/2015 - 80, konstatoval, že míra konkretizace podmínek náhradní výsadby v této 
výjimce odpovídá velmi pokročilé fázi povolovacího řízení, v níž byla výjimka vydána (fáze realizace stavby). 
Okolnosti vydání této výjimky byly tedy jiné, než v posuzovaném případě.
Stěžovatel dále namítal, že krajský soud nesprávně vypořádal námitku proti vypracování „Projektu 
ochranných opatření“ po skončení řízení o výjimce stanovenému v podmínce č. 17 rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně, která stanoví: „Pro další stupně přípravy stavby bude vypracován dokument Projekt 
ochranných opatření (POO) pro zasažené citlivé lokality, který stanoví přesná opatření pro realizaci 
jednotlivých stavebních objektů v těchto citlivých lokalitách. Investor zajistí zaslání tohoto dokumentu
v tištěné nebo v elektronické podobě povolujícímu orgánu ochrany přírody, nejpozději do 31. 12. 2017.“ (…)
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Ani v tomto případě neshledal Nejvyšší správní soud nepřezkoumatelnost rozsudku, jelikož z argumentace 
krajského soudu je zřejmé, z jakých důvodů nepovažoval námitku stěžovatele za důvodnou. Z odůvodnění 
rozsudku krajského soudu také vyplývá, že se nejedná o rovnocennou situaci, jako v případě výjimky pro 
dálnici D 4704.
Stěžovatel dále namítal, že krajský soud nesprávně vypořádal námitku proti vypracování „Projektu 
ochranných opatření“ po skončení řízení o výjimce stanovenému v podmínce č. 17 rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně. I v tomto případě je podle stěžovatele odůvodnění rozsudku nepřezkoumatelné, jelikož 
krajský soud se nevypořádal s celou jeho argumentací.
Uložení podmínky č. 17 na zpracování Projektu ochranných opatření je podle stěžovatele nelogické                     
a vybočuje z účelu řízení o výjimce, neboť správní orgány musejí mít do skončení řízení o výjimce všechny 
potřebné podklady ve spisu. Případné „dozorové úkoly“ řeší stanovený ekologický dozor (viz podmínka             
č. 1 rozhodnutí o výjimce) nebo ČIŽP. Stěžovatel se přitom s tímto postupem během cca 20 let své účasti         
v řízení o výjimce setkává poprvé.
Podmínka č. 17 rozhodnutí správního orgánu I. stupně stanoví: „Pro další stupně přípravy stavby bude 
vypracován dokument Projekt ochranných opatření (POO) pro zasažené citlivé lokality, který stanoví přesná 
opatření pro realizaci jednotlivých stavebních objektů v těchto citlivých lokalitách. Investor zajistí zaslání 
tohoto dokumentu v tištěné nebo v elektronické podobě povolujícímu orgánu ochrany přírody, nejpozději 
do 31. 12. 2017.“
Ani v tomto případě neshledal Nejvyšší správní soud nepřezkoumatelnost rozsudku, jelikož z argumentace 
krajského soudu je zřejmé, z jakých důvodů nepovažoval námitku stěžovatele za důvodnou. Z odůvodnění 
rozsudku krajského soudu také vyplývá, že se nejedná o rovnocennou situaci, jako v případě výjimky pro 
dálnici D 4704.
K posouzení této námitky považuje Nejvyšší správní soud za nutné vyjasnit, jakým dokumentem má „Projekt 
ochranných opatření“ být. Podle odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně je podmínka č. 17 
stanovena v souladu s doporučeními uvedenými v biologickém průzkumu předloženém žadatelem. Účelem 
této podmínky má být podle rozhodnutí v maximální možné míře vyprecizovat potřebná opatření ve vztahu 
k ochraně zvláště chráněných druhů dotčených předmětným záměrem.
Nejvyšší správní soud ze správního spisu ověřil, že návrh ochranných opatření obsahuje kapitola                            
č. 6 biologického průzkumu. V ní je uvedeno, že se jedná o opatření, která by měla minimalizovat negativní 
vlivy na zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů, a to jak v době realizace záměru, tak i během jeho 
následného provozu a která by měla být součástí podmínek pro stavební povolení. Kapitola dále obsahuje 
seznam opatření před započetím výstavby, opatření během výstavby a trvalá opatření.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že zpracování „Projektu ochranných opatření“ nebo jiného obdobného 
dokumentu není obecně podmínkou vydání výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Stěžovatel také nenamítá, že by rozhodnutí o výjimce bez tohoto podkladu neobstálo. Z obsahu správního 
spisu a vyjádření žalovaného k žalobě je zřejmé, že tento dokument bude relevantní až v době po vydání 
stavebního povolení. Z toho plyne, že se nejedná o podklad nezbytný pro samotné vydání výjimky podle           
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Konkrétní podmínky realizace stavby potom budou předmětem 
právě stavebního řízení. Úvahy stěžovatele, zda je zpracování „Projektu ochranných opatření“ v této fázi 
povolovacího procesu stavby logické či obvyklé, samy o sobě zákonnost tohoto postupu nezpochybňují. Co 
bude obsahem tohoto podkladu, potom vyplývá z kapitoly 6 biologického hodnocení, ke kterému se měl 
stěžovatel možnost vyjádřit. Stěžovatel nicméně v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu                                
I. stupně ani v řízení před krajským soudem k dotčené kapitole biologického hodnocení žádné námitky 
nevznesl. K žádnému zkrácení práv stěžovatele ve vztahu k nemožnosti vyjádřit se k podkladům řízení proto 
nedošlo.
Stěžovatel nakonec namítá, že nebyla doložena neexistence jiného uspokojivého řešení ve smyslu § 56 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k navrhované trase dálnice. Stěžovatel namítá, že               
v tomto konkrétním případě došlo ke zjevnému pochybení v procesu EIA v roce 2000 podle zákona                    
č. 244/1992 Sb., ačkoliv obyvatelé D. naléhali na žalovaného, ať nechá vyhodnotit i trasu mimo zastavěnou 
část D., která by se jí vyhnula. Současně by mohla tato trasa minout i řadu dotčených biotopů.
Stěžovatel zde odkazuje na judikaturu zdejšího soudu, především rozsudek ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 
73/2015 - 40. Stěžovatel měl v rámci řízení o výjimce upozornit na existenci jiné alternativní trasy dálnice 
D1 0136 v tzv. „západní“ variantě, kterou si nechal podle ČSN vyprojektovat, takže jiné uspokojivé řešení je 
tedy technicky reálné. Tento reálný námět „západního“ obchvatu D. se vyhýbá nejen zastavěnému území 
D., ale i některým dotčeným lokalitám s cennými biotopy.
Nejvyšší správní soud k posouzení této námitky nejprve považuje za vhodné shrnout relevantní judikaturní 
východiska.
V rozsudku ze dne 20. února 2015 č. j. 5 As 54/2013 - 78, dospěl k závěru že „v řízení dle § 56 zákona
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o ochraně přírody a krajiny není prostor pro zkoumání jiných variant trasy, neboť námitky ve vztahu
k výsledkům procesu EIA … mají své místo v územním řízení, resp. v žalobě proti vydanému územnímu 
rozhodnutí“. Tento svůj závěr odůvodnil tím, že zkoumáním dalších možných variant v rámci řízení                        
o výjimce by se „popírala logická návaznost jednotlivých kroků a procesy SEA a EIA by ztrácely smysl, pokud 
by jejich výsledek neměl být závazný pro další postupy. Tyto úvahy by se též odehrávaly zcela mimo předmět 
příslušného správního řízení, který je vymezován žadatelem, odvíjí se od plánovaného umístění konkrétní 
stavby.
V daném řízení chybí jakýkoli prostor pro zvažování jiných variant stavby (v daném případě jiné trasy 
dálnice). Na tom nic nemění ani podmínka uvedená v § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny 
spočívající v neexistenci jiného uspokojivého řešení. Tím měl zákonodárce na mysli řešení (včetně 
konkrétních opatření k minimalizaci zásahů dotčení zvláště chráněných druhů), které je v době rozhodování 
správních orgánů skutečně reálné, nikoliv hypotetické, tedy takové, které již bylo v předcházejících 
zmiňovaných procesech jakožto možná alternativa posuzovaného záměru vyloučeno.“
V rozsudku ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015 - 40, potom Nejvyšší správní soud tento závěr doplnil tak, 
že „K tomu, aby stanovisko EIA skutečně představovalo překážku pro zkoumání jiných možných podob 
záměru v rámci řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody, musí být v rámci procesu EIA posouzeny ty 
varianty záměru, které reálně připadají v úvahu. Jestliže posuzování vlivů na životní prostředí pomine 
některou variantu, která by mohla představovat menší zásah do předmětu ochrany zákona o ochraně 
přírody, nezbývá, než aby ji plnohodnotně posoudil orgán ochrany přírody v řízení o výjimce ze zákazu 
škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V takovém případě totiž 
stanovisko EIA neposkytuje dostatečnou oporu pro závěr, že neexistuje jiné uspokojivé řešení.“
Dále však upřesnil, že „výše předestřené úvahy nemají být branou k bezbřehé revizi procesů posuzování 
vlivů na životní prostředí v následných správních řízeních. Týkají se – s ohledem na uvedenou argumentaci 
– jen řízení podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody, a to pouze v tom rozsahu, kdy předmětem žádosti 
je též výjimka pro rostlinný či živočišný druh, který je předmětem ochrany podle práva Evropské unie. Dále 
pak musí jít o situaci, kdy není zřejmé, proč byla určitá varianta vyloučena z posuzování v rámci EIA, ačkoliv 
jde o variantu reálnou a uskutečnitelnou, a zároveň je věrohodně doloženo, že daná varianta může 
představovat menší zásah do přirozeného vývoje těch druhů rostlin a živočichů, které jsou chráněny podle 
práva Evropské unie.“
Z citovaného rozsudku šestého senátu tedy plyne, že k tomu, aby stanovisko EIA představovalo překážku 
pro zkoumání jiných možných podob záměru v rámci řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody, musí být 
v rámci procesu EIA posouzeny varianty, které reálně připadají v úvahu. K posouzení variant, které nebyly
v procesu EIA posouzeny, v řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je pak třeba 
prokázat, že se jedná o variantu reálnou a uskutečnitelnou a zároveň je věrohodně doloženo, že daná 
varianta může představovat menší zásah do přirozeného vývoje chráněných druhů rostlin a živočichů.
V rozsudku ze dne 16. 5. 2017, č. j. 5 As 180/2015 - 51, Nejvyšší správní soud konstatoval, že závěry
z rozsudku ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015 - 40, je 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.“
Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku dále shledal: „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 uspokojivého 
řešení“ povinen ani oprávněn komplexně posoudit reálnost alternativních dopravních tras, které nebyly               
v předchozích fázích posouzeny, či naopak již byly odmítnuty.“
Z uvedených východisek je třeba vycházet také v posuzovaném případě. Úsek dálnice D1 0136 se stal na 
základě nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů, jedním z devíti 
prioritních dopravních záměrů, u kterých se aplikovala speciální procesní pravidla podle § 23a zákona
č. 100/2001 Sb. Z toho důvodu k němu bylo vydáno závazné stanovisko podle § 23a zákona č. 100/2001 
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Sb. Podle tohoto stanoviska se z hlediska vedení trasy jedná o variantu, která byla posouzena v rámci 
procesu EIA vedeného podle zákona č. 244/1992 Sb., a k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko                               
o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. V dokumentaci EIA byla hodnocena trasa, která byla 
zpracována ve studii Dopravoprojektu Brno (listopad 1999), ve které byla provedena stabilizace trasy 
(koridoru) a byly navrženy mostní objekty. Vzhledem k tomu, že vlastní výběr trasy byl již proveden                         
v předchozích studiích, byl posuzovaný úsek v procesu EIA hodnocen v jedné variantě.
Pro úsek dálnice D1 0136 tedy v procesu EIA i závazném stanovisku podle § 23a zákona č. 100/2001 Sb. 
nebyly posuzovány alternativní varianty. V řízení o výjimce však nevyšlo najevo, že by existovala jiná reálná 
a uskutečnitelná varianta, v jejímž případě by bylo doloženo, že může představovat menší zásah do 
přirozeného vývoje chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že k posouzení 
variant neposuzovaných v procesu EIA v řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny 
nepostačuje existence jakékoliv jiné, byť i uskutečnitelné varianty, nýbrž musí být zároveň prokázáno, že 
tato varianta představuje menší zásah do přirozeného vývoje chráněných druhů rostlin a živočichů. Pokud 
tedy stěžovatel v kasační stížnosti a správní žalobě odkazoval také na jiné potenciální varianty vedení 
dotčené dálnice, nejedná se o varianty, které by mohly být posuzovány v řízení podle § 56 zákona                             
o ochraně přírody a krajiny. Za takovou variantu nelze v první řadě považovat návrh „západní“ varianty trasy 
dálnice, který stěžovatel předložil ve správním řízení pouze ve formě nákresu, ze kterého nelze nijak dovodit 
reálnou uskutečnitelnost této varianty ani její dopad na chráněné rostliny a živočichy. Tato „západní 
varianta“ je navíc již na první pohled mnohem delší, což by nezbytně znamenalo mnohonásobně větší zábor 
zemědělského půdního fondu a další negativní zásah do různých složek životního prostředí, včetně vysoce 
pravděpodobného zásahu do stanovišť zvlášť chráněných druhů živočichů. Ze stejných důvodů za takové 
varianty nelze považovat další návrhy, které stěžovatel označil ve správní žalobě. Zajištění lepší ochrany 
obyvatel D., kterou stěžovatel v této souvislosti argumentuje, není předmětem ani účelem řízení o povolení 
výjimek dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nelze rovněž konstatovat, že by v procesu EIA v roce 2000 došlo k nějakému zjevnému pochybení ve vztahu 
ke stanovení trasy dálnice, jelikož tato okolnost nebyla v řízení nijak doložena a zůstává pouze v rovině 
tvrzení stěžovatele. Nakonec nelze také přehlédnout, že stěžovatel sám upozorňuje na možné nedostatky 
navrhovaného „západního“ řešení, zejména protnutí biocentra P. D., a fakticky se tak domáhá pouze 
formálního posouzení této varianty.

308

Odstranění následků neoprávněných zásahů do významného krajinného prvku – vodní tok
a údolní niva
Posouzení reálnosti a účelnosti navrácení do původního stavu
Zásada plné jurisdikce správních soudů

k ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování 
k ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění platném v době rozhodování 

I. Povinnost uvedení území do původního stavu dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny vzniká přímo ze zákona, správní orgán zde má pouze povinnost zjistit, zda je to 
reálně možné a zda je to i účelné.

II. Podstatné pro posouzení reálnosti a účelnosti navrácení do původního stavu je to,
v čem provedená změna spočívá. Je třeba posoudit, zda stav před zásahem byl pro daný 
ekosystém příznivější, případně i to, zda, byť došlo k nedovolenému zásahu, je nastalá změna 
pozitivní. Účelnost navrácení do původního stavu nelze hodnotit pouze ve vztahu k živočišným 
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druhům, jež území využívají, ale i ve vztahu k dalším ekologickým a estetickým funkcím 
poškozených a zničených významných krajinných prvků.

III. V řízení před správním soudem lze předkládat důkazní prostředky a navrhovat důkazy v době 
rozhodnutí správního orgánu neexistující, vždy je však podmínkou, že se vztahují ke skutkovému 
a právnímu stavu v době rozhodování správního orgánu. Rozhodné je, zda takový důkaz, by-li by 
proveden či znám v době rozhodování správního orgánu, by mohl mít na posouzení skutkového 
stavu vliv.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2018, č. j. 5 As 146/2017 - 77)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Rozsudkem Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) byla zamítnuta žaloba podaná R. M. proti 
rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8. 2014, č. j. 755/510/2014 Lp - 2O15/14, 36071/ENV/2014; tímto 
rozhodnutím bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastního 
inspektorátu České Budějovice ze dne 24. 3. 2014, č. j. ČIŽP/42/OOP/SR01/1210036.009/14/CPK; 
inspekce uložila R. M. podle § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, povinnost navrátit do původního stavu pozemky p. č. X, vše v k. ú. P., na nichž je 
situován významný krajinný prvek údolní niva O. potoka a na nichž byl situován významný krajinný prvek 
vodní tok – revitalizovaný úsek O. potoka, a to do stavu před nedovoleným zásahem, který zde R. M. provedl 
v červenci 2012, kdy poškodil údolní nivu plošným sejmutím svrchních vrstev zeminy z uvedených pozemků, 
zničil revitalizované koryto O. potoka v délce minimálně 140 m, navršil hráz na pozemcích X, vše v k. ú. P., 
napříč údolní nivou O. potoka a navršil zeminu do kořenových prostorů vrb, rostoucích na okraji údolní nivy 
na pozemku p. č. X v k. ú. P.
Oznámením ze dne 29. 10. 2012 zahájila inspekce řízení o uložení povinnosti podle § 86 odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny ve věci uložení odstranění následku neoprávněného zásahu - navrácení 
konkrétně označených pozemků v k. ú. P. do původního stavu a současně nařídila ústní jednání spojené
s ohledáním místa. Ústní jednání se uskutečnilo dne 9. 11. 2012, R. M. zde mj. uvedl, že práce na 
předmětných pozemcích provedl on sám v červenci 2012; dne 19. 11. 2012 požádal správní orgán I. stupně 
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (dále „AOPK“) o posouzení zásahu z hlediska jeho škodlivosti ve 
vztahu k významnému krajinnému prvku. AOPK v přípise ze dne 26. 11. 2012 uvedla, že na základě 
místního šetření hodnotí zásah do významného krajinného prvku niva O. potoka jako škodlivý. Jedná se            
o zásah do stavby rybníka o ploše 1,4 ha, která byla revitalizována s podporou Operačního programu životní 
prostředí, oblasti podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. Účelem stavby bylo zvýšení ekologické 
diverzity krajiny ve vazbě na vodní režim, tj. vybudování průtočného rybníka s litorálním pásmem a plynulým 
přechodem zdrže do mokřadů v nivě; navazujícím opatřením byla revitalizace koryta přítoku o délce úseku 
300 m a vybudování tůně nad rybníkem. Stavba byla dokončena v r. 2009 za přispění dotace, dne                    
29. 4. 2010 byla převzata v optimálním stavu, v rybníce již byly vytvořeny iniciální litorální porosty                         
a revitalizované koryto s tůní nad rybníkem byly dobře zapojené vegetací, z hlediska ekologicko-stabilizační 
funkce významného krajinného prvku byly v optimálním stavu. K posuzovanému zásahu AOPK uvedla, že 
ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku je v údolních nivách. Na této funkci se zásadně 
podílí v případě rybníků plochy litorálních porostů s plynulým přechodem do mokřadních ploch v nivě. 
Terénními úpravami a výstavbou nové hráze došlo ke zničení původního litorálního porostu a plynulého 
přechodu stávající zdrže do koryta přítoku a mokřadů nad rybníkem. AOPK hodnotí jako škodlivý i zásah do 
revitalizovaného koryta vodního toku, tůně a mokřadů nad rybníkem. Účelem revitalizace byla obnova 
původní členité morfologie koryta a navazujících mokřadů, které jsou základním předpokladem pro 
renaturaci vodního toku a nivy z hlediska postupné regenerace typických ekosystémů, vázaných na vodní       
a mokřadní stanoviště. Koryto, tůň a iniciální stav již vytvořených ekosystémů byly zničeny terénními 
úpravami ve zdrži nového rybníka. Současně uvedla, že v případě trvalého provozu nového rybníka by šlo       
z důvodu zatopení o změnu nevratnou. Uvedený stav je dle stanoviska AOPK vratný pouze v případě uvedení 
lokality do původního stavu před zásahem. S obnovou litorálních porostů, potočního a mokřadního 
ekosystému lze v tomto případě uvažovat  v horizontu následných tří až pěti let.
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Dne 24. 3. 2014 vydala inspekce rozhodnutí, kterým uložila panu R. M. povinnost podle § 86 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, proti němuž jmenovaný podal odvolání, které bylo zamítnuto napadeným 
rozhodnutím žalovaného. Dle žalovaného ve správním řízení bylo prokázáno, že pan R. M. v červenci 2012 
zlikvidoval revitalizovaný meandrující tok O. potoka v délce přibližně 140 m, odbagroval svrchní vrstvy 
zeminy konkrétně označených pozemků, navršil hráz na pozemcích p. č. X v k. ú. P. napříč údolní nivou a 
navršil zeminu do kořenových prostorů vrb rostoucích na okraji údolní nivy na pozemku p. č. X v témže 
katastrálním území; poukázal na to, že nivní porosty se významně podílejí na stabilizační funkci potoční 
nivy, protože zachycují splaveniny a živiny z povodí, čímž zabraňují nebo omezují eutrofizaci vodního toku a 
vodních nádrží nacházejících se po proudu toku; při povodňových stavech umožňují nivy rozliv vody a snižují 
tím riziko vzniku škod dále po proudu; dále poukázal na to, že porosty v nivách toků vyvářejí útočiště 
velkému počtu druhů rostlin a živočichů, zejména bezobratlých. Provedeným zásahem byla zcela zničena 
část údolní nivy a ta přestala plnit svou stabilizační funkci.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Městský soud shledal rozhodnutí žalovaného souladné se zákonem a žalobu proti němu zamítl.
V kasační stížnosti žalobkyně (dále „stěžovatelka“) tvrdí, že městský soud nedostatečným způsobem 
posoudil podmínku možnosti a reálnosti vrácení dotčeného území do původního stavu, zamítl provedení 
navržených důkazů, ačkoliv k tomu nebyly splněny podmínky, porušil základní zásady, na kterých je založen 
soudní přezkum správních rozhodnutí, nevypořádal se se všemi žalobními námitkami a jeho rozhodnutí je 
nepřezkoumatelné.
Dle stěžovatelky nelze brát z pohledu posouzení účelnosti uvedení do původního stavu ani stanovisko AOPK, 
o které svá rozhodnutí opíraly správní orgány obou stupňů. Dané stanovisko (v současné době již téměř čtyři 
a půl roku staré) totiž shora uvedenou novou skutečnost (výskyt zvlášť chráněných živočichů) nezohledňuje 
a tudíž se s ní nevypořádává. Městský soud neuvádí, proč považuje právě argumentaci žalovaného v tomto 
směru za relevantní, resp. o jaké důkazy se při této úvaze opírá. Skutečnost týkající se úvahy, v jakém 
prostředí se budou vzácné a ohrožené druhy lépe rozvíjet, nelze dle provedeného dokazování, resp.                        
z vyjádření žalovaného dovodit. Dle názoru stěžovatelky lze v řízení dovodit pouze časový horizont obnovy 
mokřadních společenstev (3 - 5 let), který vyplývá ze stanoviska AOPK, toto stanovisko však již nikterak 
neposuzuje, v jakém prostředí se budou vzácné a ohrožené druhy lépe rozvíjet.
Stěžovatelka dále považuje za neoprávněné zamítnutí provedení důkazu (posudky doc. Dr. J. F., CSc. ze dne 
1. 10. 2014 a ze dne 27. 9. 2016) a výslechu jmenovaného; dle městského soudu by to bylo nadbytečné, 
neboť při vypracování posudků bylo vycházeno ze skutkového stavu ke dni 29. 9. 2014 a ke dni 25. 9. 2016; 
vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí žalovaného bylo vydáno dne 8. 8. 2014, nemohl soud dle § 75 
odst. 1 s. ř. s. tyto důkazy zohlednit. Dle stěžovatelky posudek, který vychází ze skutkového stavu ke dni 29. 
9. 2014, byl vypracován necelé dva měsíce po dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí; z pohledu 
časového vývoje rostlinných a živočišných druhů je jednoznačné, že se vztahuje k období vydání napadeného 
rozhodnutí MŽP. Stěžovatelka jednoznačně namítá, že tento posudek se i tak vyjadřuje k období před 
vydáním rozhodnutí žalovaného, neboť uvádí, že „dne 29. 9. 2014 zde byly pozorovány desítky jedinců 
skokanů zelených, a to různých velikostí, kdy je bezpochyby, že toto nově vzniklé území využívají                               
k rozmnožování a část populace i k zimování". Ve stejném smyslu se vyjadřuje i posudek vypracovaný dne 
27. 9. 2016, který uvádí, že „od 29. 9. 2014 do 25. 9. 2016 zde byly pozorovány vyšší desítky 
jedinců.“                  Z logického výkladu obsahu daných posudků je zřejmé, že výskyt těchto živočichů nebyl 
tzv. ze dne na den, nicméně musel projít určitým biologickým vývojem v delším časovém horizontu. Je tedy 
zcela evidentní, že posudky směřují k prokázání skutečností, které nastaly dávno před vydáním rozhodnutí 
inspekce.
Zamítnutím provedení navržených důkazů došlo dle názoru stěžovatelky k porušení základních zásad, na 
kterých je založen stávající systém soudního přezkumu správních rozhodnutí, zejména k porušení zásady 
plné jurisdikce. 
Dle stěžovatelky byla v řízení před městským soudem (jakož i v předcházejícím správním řízení) porušena 
zásada volného hodnocení důkazů; soud měl pečlivě přihlížet ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně 
toho, co uvedli účastníci, tedy zejména měl doplnit dokazování stran účelnosti uvedení pozemků do 
původního stavu.
Stěžovatelka dále namítá, že se městský soud nevypořádal se všemi jejími námitkami. Stěžovatelka
v žalobě namítala, že pokud by měla přistoupit k navrácení pozemků do původního stavu tak, jak jí tuto 
povinnost uložil žalovaný, mohla by se v současné době dopustit jednání, které je v rozporu s právními 
předpisy, zejména pak § 50 zákona o ochraně krajiny a přírody; toto ustanovení stanoví základní podmínky 
ochrany zvlášť chráněných živočichů. Vzhledem k nynějšímu výskytu zvlášť chráněných živočichů na 
dotčených pozemcích by zcela jistě navrácením pozemků do původního stavu ke zranění či usmrcení těchto 
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živočichů vedlo, nebo poškození jimi užívaného sídla, došlo. Stěžovatelka se domnívá, že jakékoliv 
rozhodnutí o uložení povinnosti navrácení pozemků do původního stavu je podmíněno ve vztahu ke zvláště 
chráněným druhům živočichů vydáním výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny.
V neposlední řadě stěžovatelka namítá, že žalovaný v řízení o odvolání proti rozhodnutí inspekce zkrátil 
jejího právního předchůdce na procesních právech, domnívá se, že žalovaný nesplnil řádně svou povinnost 
uloženou mu v § 36 odst. 3 správního řádu, tedy umožnit vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho 
podkladům.
Stěžovatelka je přesvědčena, že napadený rozsudek městského soudu trpí vadami, které způsobují jeho 
nepřezkoumatelnost, jakož i nezákonnost, a navrhuje, aby jej Nejvyšší správní soud zrušil a věc vrátil 
městskému soudu k dalšímu řízení.
Žalovaný k podané kasační stížnosti konstatuje, že námitka týkající se nesprávného posouzení možnosti
a účelnosti navrácení lokality do původního stavu se opírá o stejnou argumentaci jako námitka žalobní. 
Spor mezi stranami se týká možnosti a účelnosti navrácení výše vyjmenovaných pozemků do původního 
stavu, tj. do stavu před zásahem provedeným panem M. v roce 2012. Žalovaný vyjádřil ve svém rozhodnutí 
názor, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci § 86 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, zatímco 
stěžovatelka se domnívá, že tyto podmínky naplněny nejsou. Žalovaný připomíná, že pan M. provedl v roce 
2012 nedovolené zásahy v údolní nivě O. potoka, tuto nivu poškodil sejmutím svrchních vrstev ornice, a 
dále zničil revitalizované koryto O. potoka v délce minimálně 140 m. Jak vodní tok, tak údolní niva jsou tzv. 
významné krajinné prvky, jejichž ochrana je stanovena v § 4 odst. 2 uvedeného zákona. Původní zničená 
podoba těchto významných krajinných prvků byla zajištěna díky revitalizaci financované z veřejných 
prostředků. Tato část přírody, uvedená do přírodě blízkého stavu díky dotaci, byla již v roce 2010 
v optimálním stavu (viz stanovisko AOPK k zásahu ze dne 26. 11. 2012), plnila funkci biotopu přítomným 
živočichům a rostlinám a plnila i pozitivní krajinotvornou funkci (meandrující tok, litorální porosty v rybníce). 
Po provedených zásazích tyto funkce neplnila nebo jen v omezeném rozsahu. Procesy v přírodě jsou 
dynamické a tak se nelze divit, že s odstupem času se do lokality navrátily živočišné a rostlinné druhy (nejen 
druhy zvláště chráněné), které byly při prováděném zásahu z lokality vytlačeny či zničeny. Žalovaný odmítá 
argumentaci, že nyní jde o cennou lokalitu, jako ryze účelovou. Návrat druhů není zásluhou pana M., ani 
jeho právní nástupkyně, tedy stěžovatelky, ale přirozeným přírodním procesem. Pokud jsou v místě druhy 
zvláště chráněné a prováděním činností vedoucích k nápravě závadného stavu by mohlo dojít k zásahům 
do jejich přirozeného vývoje, pak je na místě postupovat podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Existence těchto druhů není překážkou realizace naturální restituce, o jejíchž podmínkách rozhodl orgán 
ochrany přírody. Je vysoce pravděpodobné, že lokalita (podle toho, jak je její stav popsán AOPK) byla 
osídlena některými zvláště chráněnými živočichy (např. obojživelníky) i před zásahem pana M. a jeho 
činnost, při níž negativně zasáhl do významných krajinných prvků, mohla vést k zásahům do jejich 
přirozeného vývoje. Přítomnost zvláště chráněných druhů nečiní navrácení do původního stavu neúčelným. 
Účelnost navrácení do původního stavu nelze hodnotit pouze ve vztahu k druhům, jež území využívají, ale       
i ve vztahu k dalším ekologickým a estetickým funkcím, jež poškozené (údolní niva) a zničené 
(revitalizovaný vodní tok) významné krajinné prvky plnily. Námitka, že žalovaný zkrátil právního předchůdce 
stěžovatelky na procesních právech, když mu neumožnil vyjádřit se k podkladům, nebyla uplatněna                      
v žalobě; nadto žalovaný uvádí, že podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se podle § 36 odst. 3 správního 
řádu postupuje pouze, pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím správním orgánem; žádné 
takové podklady v odvolacím spisu nejsou. Žalovaný považuje rozsudek městského soudu za správný               
a přesvědčivý, navrhuje proto kasační stížnost jako nedůvodnou zamítnout.

II. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud po konstatování včasnosti kasační stížnosti, jakož i splnění ostatních podmínek řízení, 
přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu a z důvodů stěžovatelkou uplatněných (§109 
odst. 3 a 4 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
V projednávané věci není sporný skutkový stav věci; stěžovatelka nečiní sporným provedení nedovoleného 
zásahu, tvrdí však, že nebyly naplněny zákonné podmínky pro uložení obnovení původního stavu a existuje 
jiné vhodnější řešení; tímto se soud, který odmítl provedení navrhovaných důkazů, nezabýval.
Nejvyšší správní soud především musí korigovat náhled stěžovatelky na uplatnění zásady plné jurisdikce. 
Při přezkoumání rozhodnutí správního orgánu krajský (městský) soud vychází podle § 75 odst. 1 s. ř. s. „ze 
skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.“ Stěžovatelce lze přisvědčit 
v tom, že soud při svém rozhodování nesmí být omezen ve skutkových otázkách jen tím, co nalezl správní 
orgán. Není tedy vyloučeno provést důkaz nový, může-li jím být prokázána skutkově sporná skutečnost,              
z níž při svém rozhodování vycházel správní orgán. Opačný postup by vedl k popření smyslu dokazování, jak 
vyplývá z § 77 odst. 2, věty první s. ř. s, podle kterého v rámci dokazování může soud zopakovat nebo doplnit 
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důkazy provedené správním orgánem. Při rozhodování soud vychází ze skutkového stavu věci vyplývajícího 
jak z obsahu správního spisu, tak i z jím provedených důkazů; nemusí se přitom vždy jednat pouze o důkazy, 
které zde fakticky byly v době rozhodování správních orgánů. Lze zcela jistě předkládat důkazní prostředky 
a navrhovat důkazy v době rozhodnutí správního orgánu neexistující, vždy je však podmínkou, že se vztahují 
ke skutkovému a právnímu stavu v době rozhodování správního orgánu. Rozhodné je, zda takový důkaz,   
byl-li by proveden či znám v té době, by mohl mít na posouzení skutkového stavu vliv. Soudem prováděné 
dokazování vždy musí směřovat výlučně k osvědčení skutkového stavu v době rozhodování správního 
orgánu; ke skutkovým novotám se zásadně nepřihlíží (viz rozsudek NSS sp. zn. 1 As 32/2006, sp. zn. 5 Afs 
1472004, sp. zn. 8 As 47/2005).
Principem zásady plné jurisdikce se Nejvyšší správní sodu mimo zabýval i v usnesení rozšířeného senátu
č. j. 10 As 24/2015 - 71, ze dne 2. 5. 2017 (…).
V projednávané věci navrhovanými důkazy stěžovatelka, poukazovala-li na existenci výskytu zvlášť 
chráněných živočišných druhů, resp. na aktuální biologický stav území, směřovala k nově vzniklé situaci;
z uvedeného dovozovala (ne)vhodnost a (ne)účelnost nařízeného obnovení původního stavu. Městský soud 
proto nepochybil, pokud navržené důkazy pro nadbytečnost odmítl, neboť na posouzení věci nemohly mít 
vliv. Jednak odrážely skutkový stav, který zde byl po vydání správního rozhodnutí, a dále poukazovaly na 
údajně vhodnější řešení, než které bylo správním orgánem přijato; takto však otázka nestojí.
Podle § 86 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části 
přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné 
a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody. Podle 
odst. 2 tohoto ustanovení jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany 
přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je 
kompenzovat, byť jen zčásti, následky nedovoleného jednání. Zákon tudíž počítá s možností navrátit do 
původního stavu i to, co bylo zničeno, za podmínky, že je to 1) možné a 2) účelné. Povinnost uvedení území 
do původního stavu vznikla stěžovatelce, resp. žalobci přímo ze zákona. Správní orgán zde má pouze 
povinnost zjistit, zda je to reálně možné a zda je to i účelné. Pokud tomu tak je, není na místě zabývat se 
hledáním vhodného náhradního řešení. Jinými slovy, správní orgán po zvážení kritéria možnosti a účelnosti 
zvolí postup dle 1. odstavce výše uvedeného ustanovení, a teprve pokud uvedení do původního stavu není 
možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření          
k nápravě. Navrhovaná vhodnější opatření, k nimž stěžovatelka svoji argumentaci směřuje, tak nejsou na 
místě; takové řešení by přicházelo v úvahu pouze tehdy, bylo-li by vyloučeno navrácení do původního stavu.
Otázkou reálnosti a účelnosti možného navrácení do původního stavu se žalovaný podrobně zabýval na str. 
4 napadeného rozhodnutí, zřetelně popsal, proč má obnovení původního stavu za reálné a účelné („původní 
stav je dán projektem, ve kterém jsou uvedeny všechny technické parametry, podle něhož byla v roce 2009 
provedena revitalizace předmětného úseku O. potoka s přispěním evropských dotací a v souladu s týmž 
projektem, s jehož využitím autor souhlasil, může být lokalita uvedena do původního stavu“). Po realizaci 
nápravného opatření lze počítat s obnovou mokřadních společenstev v horizontu 3 - 5 let. Podmínka 
reálnosti navrácení do původního stavu je tedy splněna a existuje projektová dokumentace dokládající stav 
lokality před zásahem pana M. Významné funkce nivních porostů (stabilizační funkci potoční nivy 
zachycováním splavenin a živin z povodí, umožnění rozlivu vody a snížení rizika vzniku škod dále po proudu, 
zvyšování diverzity v zemědělské krajině apod.) je velmi důležité obnovit, aby mohla niva i nadále 
plnohodnotně fungovat; uvedení do původního stavu je tedy účelné“). Městský soud se rovněž řádně                   
s žalobní námitkou stran reálnosti a účelnosti zabýval; závěry, k nimž dospěl, řádně odůvodnil. Vycházel          
z toho, že projektová dokumentace vytvořená panem Ing. V. K. je součástí správního spisu a jsou v ní 
uvedeny potřebné parametry, z nichž je třeba při realizaci navrácení pozemků do jejich původního stavu 
vycházet; skutkový stav v dotčené lokalitě je dostatečně zaznamenán a popsán právě v projektové 
dokumentaci a v leteckých snímcích z r. 2010, v záznamu z inspekčního šetření ze dne 5. 9. 2012, včetně 
barevných fotografií i ve vyjádření AOPK ze dne 26. 11. 2012. Co se týče hlediska účelnosti, městský soud 
především přihlédl k tomu, že důsledky zásahu byly vyhodnoceny v průběhu správního řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí jako škodlivé a v daném území vznikl stav z hlediska životního prostředí 
nepříznivější, než který zde byl před tímto zásahem; za této situace městský soud konstatoval, že není na 
místě rezignovat na účel provedené revitalizace toku O. potoka, kterým bylo vybudování průtočného rybníka 
s litorálním pásmem a plynulým přechodem zdrže do mokřadů v nivě. Jestliže provedenou revitalizací toku 
O. potoka bylo vytvořeno prostředí příznivé pro mokřadní společenstva, je dle soudu třeba na uchování 
takového prostředí z hlediska ochrany životního prostředí trvat a nelze od něho ustoupit pouze s odkazem 
na skutečnost, že byť byl zásah nedovolený, postupně zde vznikly útočiště (mokřady) vhodné pro různé 
vzácné a ohrožené druhy živočichů. I z tohoto důvodu neprovedl městský soud doplnění důkazního řízení 
o návrhy na provedení důkazů před soudem. Městský soud se ztotožnil s žalovaným, že právě realizací 
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nápravného opatření lze do budoucna obnovit stav, který zde byl před zásahem popsaným ve výrokové části 
prvostupňového rozhodnutí, a uváděné vzácné a ohrožené druhy živočichů se budou moci v takovém 
prostředí lépe rozvíjet než v prostředí zasaženém předmětným zásahem. Nejvyšší správní soud se zcela 
ztotožňuje se závěrem městského soudu, že uvedení dané lokality do původního stavu je možné a účelné, 
jeho úvahy shledává zdejší soud logickými ani majícími oporu v obsahu správního spisu.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že podstatné pro posouzení reálnosti a účelnosti navrácení do původního 
stavu je to, v čem provedená změna spočívá. Je třeba posoudit, zda stav před zásahem byl pro daný 
ekosystém příznivější, případně i to, zda, byť došlo k nedovolenému zásahu, je nastalá změna pozitivní.            
V daném případě byly nastalé změny vyhodnoceny jako škodlivé. Pokud tedy bylo prokázáno, že původní 
revitalizací bylo vytvořeno prostředí příznivé pro mokřadní společenstva, je třeba na uchování takového 
prostředí z hlediska ochrany životního prostředí trvat a nelze od tohoto požadavku ustoupit pouze s odkazem 
na skutečnost, že postupně zde vzniklo prostředí vhodné pro vzácné či ohrožené druhy živočichů. Daná 
lokalita nebyla zničena nevratným způsobem; terénními úpravami a vhodně zvoleným postupem lze 
alespoň zčásti napravit niveletu terénu na původní hodnoty a vytvořit nové koryto potoka identické nebo 
blízké tomu, které bylo zničeno; původní stav je dán projektem, ve kterém jsou všechny technické 
parametry. Účelnost vyplývá z vyjádření AOPK, které stěžovatelka sice zpochybňuje, nicméně neuvádí,                
v čem jsou zásadní pochybení, krom toho, že současný stav je jiný; z něho plyne, že při uvedení lokality do 
původního stavu dojde v časovém horizontu 3 – 5 let k obnovení litorálních porostů a potočního                             
a mokřadního ekosystému, a tedy k nápravě následků nedovoleného zásahu do významného krajinného 
prvku. Nejvyšší správní soud dodává, že účelnost navrácení do původního stavu nelze hodnotit pouze ve 
vztahu k živočišným druhům, jež území využívají, ale i ve vztahu k dalším ekologickým a estetickým 
funkcím, které poškozené (údolní niva) a zničené (revitalizovaný vodní tok) významné krajinné prvky plnily. 
Pokud stěžovatelka namítá v případě provádění terénních prací možný střet s právními předpisy, zejména 
pak s § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny z hlediska podmínek ochrany zvlášť chráněných živočichů, 
jak již uvedl žalovaný ve svém rozhodnutí, realizaci úprav lze přizpůsobit ročnímu období; pokud se jedná             
o trvale vyskytující se živočichy, je třeba vzniklou situaci řešit prostřednictvím žádosti o udělení výjimky. 
Skutečnost, že krajský soud výslovně na tento argument v odůvodnění nereagoval, nečiní jeho rozhodnutí 
nepřezkoumatelným ani nezákonným.

309

Pořádání a organizování hromadné akce

k ustanovení § 16 odst. 1 písm. e), ustanovení § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění v rozhodné době 

I. Veřejná hromadné akce je akce přístupná široké veřejnosti, které se účastní větší počet osob.

II. Pokud pachatel (resp. osoby v něm sdružené) pojal záměr uskutečnit určitou veřejnou událost, 
konal právní kroky potřebné k jejímu uskutečnění, tuto událost připravoval (např. tím, že ji 
inzeroval a rozšiřoval o ní povědomí mezi širokou veřejností), organizoval, resp. pořádal akci ve 
smyslu ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny, pak toto ustanovení chápe 
dané pojmy shodně s jejich obecným významem jako provádění jednotlivých kroků směřujících                        
k uskutečnění určitého záměru.

III. Z jazykového výkladu ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že 
se tento zákaz vztahuje na celé území národního parku bez ohledu na to, do jaké zóny dotčené 
území konkrétně spadá. Interpretace, že je nutné o výjimku žádat jen pro území I. zóny NP, nemá 
v zákoně oporu.
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IV. Právní úprava omezující uskutečňování hromadných akcí v určitých částech území nijak 
nezasahuje do práva na pokojné shromažďování podle čl. 19 Listiny základních práv a svobod.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne14. 3. 2018, č. j. 7 As 283/2017 - 35)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení sporu
Rozhodnutím Správy národního parku (dále jen „správní orgán I. stupně) ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. SZ NPS 
06190/2015/20 - NPS 05395/2016, byla žalobci podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a 
krajiny uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za pořádání a organizování hromadné akce v Národním parku v 
rozporu s § 16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny.
Žalobce napadl rozhodnutí správního orgánu I. stupně odvoláním. Rozhodnutím žalovaného bylo odvolání 
zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou. Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též „krajský 
soud“) žalobu shora označeným rozsudkem zamítl. Přisvědčil správním orgánům, že žalobce organizoval 
hromadnou turistickou akci na území Národního parku (dále též „NP“), aniž disponoval souhlasem 
uděleným orgánem ochrany přírody (§ 16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny). Krajský soud 
dále zdůraznil, že žalobci nebylo kladeno za vinu porušení omezení nebo zákazu vstupu podle § 64 zákona                  
o ochraně přírody a krajiny, spočívající v tom, že osoby, které se pochodu zúčastnily, vstoupily bez oprávnění 
na území vymezené jako I. zóna NP. Protiprávní jednání žalobce mělo spočívat toliko v organizování                      
a pořádání dané akce. Odpovědnost žalobce se proto nezakládala na protiprávním chování jiných osob, ale 
výhradně jeho vlastním. Krajský soud tak nepokládal za důvodné ani námitky, kterými se žalobce snažil 
přenést odpovědnost na jednotlivé fyzické osoby, které se pochodu zúčastnily. Podle krajského soudu se 
nadto žalobce nesnažil dostatečně účinně a s předstihem vyrozumět účastníky akce o tom, že je zrušená. 
Až na místě určeném jako shromaždiště jim oznámil, že orgán ochrany přírody konání akce nepovolil. Podle 
krajského soudu však mohl zájemce o akci informovat dříve, např. na webových stránkách nebo v tisku, 
stejně jako zveřejnil pozvánku na danou akci. Takto však nepostupoval. Protože neshledal důvodné ani 
námitky o nepřezkoumatelnosti napadených rozhodnutí a o nedostatečně zjištěném skutkovém stavu, 
žalobu zamítl.

II. Kasační stížnost
Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost z důvodů podle                         
§ 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „s. ř. s.“). Úvodem připustil, že zamýšlel uskutečnit turistickou akci, kterou byl pochod od 
informačních tabulí pod B. hájenkou L. údolím až k bývalému hraničnímu přechodu M. s., tzn. I. zónou NP. 
Kvůli neobdržení souhlasu orgánu ochrany přírody však od svého záměru upustil a akci rozpustil. Stěžovatel 
nemůže být činěn odpovědným za protiprávní jednání druhého (jednání osob, které i přes rozpuštění akce 
pokračovaly v pochodu), k čemu poukázal i na judikaturu správních soudů. Stěžovatel dále uvedl, že výrazy 
„organizovat“ a „pořádat“ nejsou v právním řádu dostatečně definovány (jsou vykládány nejednotně a 
neurčitě), což rovněž znemožňuje uložení sankce za daný správní delikt. Dále uvedl, že shromaždiště akce 
určené v pozvánce se nacházelo mimo I. zónu NP, proto nemohlo dojít k porušení § 16 odst. 1 písm. e) 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Stěžovatel také klade otázku, zda by postihnutelným jednáním bylo i 
to, kdyby na akci zval před obdržením povolení, které by mu bylo následně uděleno. Poukázal i na porušení 
čl. 19 a 20 Listiny základních práva svobod. Obecně poukázal i na vady řízení před správním orgánem a na 
nepřezkoumatelnost rozsudku. Navrhl zrušení rozsudku krajského soudu a rozhodnutí správních orgánů.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti setrval na svých argumentech, že šlo o hromadnou turistickou 
akci pořádanou na území NP stěžovatelem. Je třeba přitom odlišovat organizování hromadného turistického 
pochodu, jehož konání stěžovatel svolal, a neoprávněný pochod turistů, kteří se na tuto akci dostavili. Podle 
žalovaného u pojmů „organizovat“ a „pořádat“ nevznikají žádné interpretační problémy. Argumentace 
shromažďovacím právem je podle žalovaného účelová, jelikož stěžovatel nikdy dříve netvrdil, že vykonává 
shromažďovací právo. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou.

III. Z právního posouzení Nejvyššího správního soudu
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Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal 
přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 
odst. 3, 4 s. ř. s.).
Nutno předeslat, že stěžovatel uplatňoval v kasační stížnosti řadu námitek pouze v obecné rovině. Správní 
soudnictví je však ovládáno dispoziční zásadou. Obsah, rozsah a kvalita žaloby či kasační stížnosti 
předurčují obsah, rozsah a kvalitu následného soudního rozhodnutí. Jsou-li námitky koncipovány obecně, je 
i soud oprávněn k obdobnému vypořádání. Je-li tedy kasační stížnost kuse zdůvodněna, je tak předurčen 
nejen rozsah přezkumné činnosti soudu, ale i obsah rozsudku soudu (srv. rozsudky rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 3/2008 - 78, č. j. 2 Azs 92/2005 - 58, publ. pod č. 488/2005 Sb. NSS, 
a rozsudky téhož soudu ze dne 7. 4. 2011, č. j. 5 As 7/2011 - 48, ze dne 15. 2. 2012, č. j. 1 Afs 57/2011     
- 95, ze dne 22. 4. 2014, č. j. 2 Ads 21/2014 - 20, ze dne 20. 10. 2010, č. j. 8 As 4/2010 - 94).
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval obecně namítanou nepřezkoumatelností rozsudku krajského 
soudu.
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 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 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, 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 lze „za nepřezkoumatelné pro 
nesrozumitelnost 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 krajský soud vyšel, jak vyhodnotil pro věc rozhodné 
skutkové okolnosti a jak je následně právně posoudil. Rozsudek je řádně odůvodněn a je plně  srozumitelný 
(srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, 133/2004 
Sb. NSS). Z rozsudku krajského soudu jednoznačně vyplývají důvody, které krajský soud vedly k zamítnutí 
žaloby.
Stěžovatel dále poukazoval na vady řízení ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Z důvodu, že stěžovatele 
tyto námitky rovněž podrobněji nekonkretizoval, mohl se naplněním uvedeného důvodu zdejší soud zabývat 
rovněž v obecné rovině.
Podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené vady řízení spočívající  v tom, 
že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo 
je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním 
orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, 
který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se 
považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost.
Nejvyšší správní soud není názoru, že by prvostupňové či odvolací správní rozhodnutí uvedenými vadami 
trpěla. Správní orgány náležitě a v souladu s právní úpravou zjistily skutečný stav věci. V řízení nedošlo               
k žádným zásadním vadám, které by vyvolávaly nutnost zrušení rozhodnutí správních orgánů. Závěry 
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správních orgánů jsou srozumitelné a plně přezkoumatelné. I žalovaný dostál všem povinnostem odvolacího 
orgánu (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, publ. pod                    
č. 133/2004 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, publ. pod č. 689/2005 Sb. NSS atp.). 
Stěžovateli byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona               
o ochraně přírody a krajiny. Tohoto deliktu se měl dopustit tím, že organizoval a pořádal v rozporu s § 16 
odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny hromadnou turistickou akci na území národního parku.
Podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody uloží pokutu až do 
výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí 
protiprávního jednání tím, že „vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném 
území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou 
je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu.“
Podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny „Na celém území národních parků je 
zakázáno pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní 
sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.“
Podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle             
§ 16 lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu 
ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu 
ochrany zvláště chráněného území. Výjimku uděluje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (…).
Interpretací pojmu „hromadná akce“ se Nejvyšší správní soud zabýval v rozsudku ze dne 7. 11. 2012,                    
č. j. 9 As 129/2011 - 92. Uvedl, že „v případě veřejné hromadné akce se bude jednat o akci přístupnou 
široké veřejnosti, které se bude účastnit větší počet osob. (…) S ohledem na výklad teleologický a logický je 
nutno pojem veřejné hromadné akce ve smyslu § 16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny 
posuzovat rovněž se zřetelem na povahu národních parků, které jsou územími jedinečnými v národním či 
mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné 
ekosystémy (…) S ohledem na dané je pak při posuzování povahy každé jednotlivé akce nutno přihlédnout 
nejen k povaze místa, v němž je akce pořádána, ale rovněž ke konkrétním okolnostem pořádané akce, 
jejich průběhu, charakteru a organizaci akce.“
Je pravdou, že zákon o ochraně přírody a krajiny neobsahuje zákonnou definici pojmů „organizování“ ani 
„pořádání“. To však automaticky neznamená, že by šlo o výrazy neurčité nebo nejasné, jak dovozuje 
stěžovatel. Vzniká jen potřeba je interpretovat a následně zvážit, zda lze konkrétní skutkové okolnosti pod 
tyto pojmy subsumovat. Tak krajský soud a správní orgány postupovaly, a ani Nejvyšší správní soud nemá 
pochyb o tom, že pokud stěžovatel (resp. osoby v něm sdružené) pojal záměr uskutečnit určitou veřejnou 
událost, konal právní kroky potřebné k jejímu uskutečnění, tuto událost připravoval (např. tím, že ji inzeroval
a rozšiřoval o ní povědomí mezi širokou veřejností), organizoval, resp. pořádal akci ve smyslu § 16 odst.      
1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto ustanovení chápe dané pojmy shodně s jejich obecným 
významem jako provádění jednotlivých kroků směřujících k uskutečnění určitého záměru. Srov. i rozsudek 
Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2011, č. j. 5 Ca 170/2008 - 56, publ. pod č. 2758/2013 Sb. NSS, 
který dané výrazy interpretoval obdobným způsobem (…).
Lze přitom souhlasit s krajským soudem i v tom, že stěžovatel mohl učinit efektivnější kroky k tomu, aby 
rozšířil informaci o zrušení dříve, než v době jejího konání. V této souvislosti nutno zdůraznit, že odpovědnost 
vznikající na základě § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny je odpovědností objektivní. Pokud by byl 
stěžovatelův výklad správný a jeho odpovědnost za správní delikt spočívající v organizování by byla 
vyhlášením akce za zrušenou bez dalšího vyloučena, v budoucnu by podobné chování mohlo sloužit 
k obcházení zákona. Mohly by být svolány veřejné akce, které by sice byly formálně pořadatelem zrušeny, 
ale následně se fakticky uskutečnily „z vůle jejich účastníků“ navzdory zákazu pořádat je na území 
národního parku bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Tím by bylo do značné míry ohroženo 
dosažení účelu daného ustanovení, neboť tím by bylo umožněno obcházet odpovědnost pořadatele.
Nejvyšší správní soud nesouhlasí se stěžovatelem, že jej správní orgány postihly za to, že účastníci pochodu 
vstoupili do NP. Stěžovatel nebyl sankcionován za to, že účastníci vstoupili do NP, ale za to, že organizoval, 
resp. pořádal hromadnou akci bez příslušného souhlasu orgánu ochrany přírody. Z důvodu, že výjimka 
stěžovateli udělena nebyla, nepovažuje Nejvyšší správní soud za nutné vypořádávat otázku stěžovatele, zda 
by se porušení zákona dopustil i tehdy, pokud by mu byla následně výjimka udělena. Není úkolem soudu 
řešit hypotetické situace.
Pokud pak stěžovatel dovozoval nemožnost svého postihu z toho, že se akce neuskutečnila v I. zóně NP, 
konstatuje zdejší soud, že již z jazykového výkladu § 16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody                            
a krajiny vyplývá, že se tento zákaz vztahuje na celé území národního parku bez ohledu na to, do jaké zóny 
předmětné území konkrétně spadá. Interpretace, že je nutné o výjimku žádat jen pro území I. zóny NP, 
nemá v zákoně oporu. Není přitom pravdou, že by se nesmělo shromažďovat „nikde“, jak výslovně tvrdil 
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stěžovatel. Je zakázáno pouze pořádání a organizování akcí mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody bez výjimky udělené orgánem ochrany přírody. Při posuzování jednotlivých žádostí o výjimky 
z tohoto zákazu se jistě projeví, že některé části národního parku jsou z přírodního hlediska cennější, a proto 
se veřejný zájem na konání hromadné akce v těchto místech bude porovnávat se zvýšeným zájmem na 
ochraně přírody a krajiny. To se ostatně projevilo i v případě stěžovatele, kterému výjimka pro pořádání 
pochodu I. zónou NP nebyla udělena. Z důvodu, že uvedený zákaz vyplývá jednoznačně ze zákona, nelze 
dovozovat ani porušení čl. 4 Listiny základních práv a svobod.
Stěžovatelem v kasační stížnosti zmiňované rozsudky se pak nezabývaly identickou skutkovou a právní 
situací, přičemž z nich ani nevyplývá, že by nebylo možno postihovat jednání, kterého se dopustil stěžovatel.
V rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2014, č. j. 8 A 89/2010 - 22, byla posuzována 
zákonnost rozhodnutí, kterým byla obci A. uložena pokuta za to, že vyhradila místa pro parkování 
motorových vozidel návštěvníků turistického okruhu na území CHKO bez souhlasu příslušného orgánu 
ochrany přírody. Jedná se tedy o skutkově zcela odlišnou věc. Městský soud nadto dospěl k závěru, že obec 
A. v posuzované věci vyhradila místo pro parkování návštěvníků CHKO na pozemku, kam bylo možné vjíždět 
a setrvávat s motorovými vozidly toliko se souhlasem orgánu ochrany přírody, aniž by byl tento souhlas 
udělen, zatímco správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. n) ve spojení s § 26 odst. 1 písm. c) zákona 
o ochraně přírody a krajiny, za nějž byla potrestána, spočívá v tom, že pachatel vjede či setrvává                                 
s motorovým vozidlem na místě, kde je k tomu třeba uvedeného souhlasu, aniž by mu byl tento souhlas 
udělen. Správní orgán uznal, že žalobkyně (obec A.) sama činnost zakázanou v § 26 odst. 1 písm. c) 
nevyvíjela, nýbrž měl za to, že ji organizovala a umožnila. Podle městského soudu však zákon o ochraně 
přírody a krajiny ani jiný na danou věc použitelný právní předpis neupravuje účastenství na správním deliktu, 
jako to činí trestní zákoník v § 22 a násl.; zákon o ochraně přírody a krajiny tedy neumožňuje stíhat toho, 
kdo v něm uvedený správní delikt zorganizoval či umožnil, nýbrž jedině toho, kdo naplnil skutkovou podstatu 
některého ze stanovených správních deliktů. Z tohoto důvodu městský soud zrušil žalobou napadené 
rozhodnutí (přičemž kasační stížnost proti tomuto rozsudku zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 
25. 2. 2015, č. j. 1 As 236/2014 - 22).
V nyní projednávané věci ovšem žalovaný nepovažoval stěžovatele za „spolupachatele“ protiprávního 
jednání účastníků pochodu. Jeho odpovědnost odvozoval z odlišného, byť skutkově souvisejícího 
protiprávního jednání spočívajícího přímo v organizování hromadné turistické akce na území národního 
parku bez potřebného povolení. Naproti tomu v citovaném rozsudku Městského soudu v Praze se správní 
orgán nepřípustně pokusil dovodit odpovědnost za „spolupachatelství“ spočívající v tom, že dotyčný 
organizoval protiprávní jednání jiných osob, ale sám se ho nedopustil. Byl to právě stěžovatel, kdo 
předmětnou akci organizoval a pořádal (což zákon o ochraně přírody a krajiny výslovně zakazuje). Stěžovatel 
nebyl trestán za to, že by umožnil spáchání deliktu někomu jinému. V projednávané věci proto nejde                     
o nepřípustné rozšiřování odpovědnosti za správní delikt, jako k tomu bylo ve stěžovatelem uvedeném 
případě.
Ani z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 - 50, nevyplývá nemožnost 
postihu stěžovatele za předmětné jednání. Rozsudek se zabýval zcela odlišnou skutkovou situací. Bylo               
v něm posuzováno jednání účastníka řízení (L. a. s.), který při provádění stavebních prací na stavbě bez 
pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky orgánem ochrany přírody škodlivě zasáhl do biotopu a tím rušil 
v rozhodnutí uvedené zvláště chráněné druhy živočichů (rak říční, vydra říční, vranka pruhoploutvá a 
ledňáček říční).
Stěžovatel dále v obecné rovině poukazoval na porušení shromažďovacího a sdružovacího práva. Takovou 
námitku stěžovatel neuplatnil ve správní žalobě. Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu 
„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. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2004,             
č. j. 1 Azs 34/2004 - 49). Jak již Nejvyšší správní soud konstatoval např. v rozsudku ze dne 25. 9. 2008,       
č. j. 8 Afs 48/2006 - 155, 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 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. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2012, č. j. 4 Azs 1/2011 - 89, jakož i judikaturu 
Ústavního soudu, např. rozhodnutí ve věcech sp. zn. III. ÚS 3796/15, sp. zn. III. ÚS 3797/15 atp.). Z procesní 
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opatrnosti zdejší soud dodává, že právní úprava omezující uskutečňování hromadných akcí v určitých 
částech území nijak nezasahuje do práva na pokojné shromažďování podle čl. 19 Listiny základních práv      
a svobod. Toto právo ostatně připouští určitá omezení, jak plyne už z odst. 2 daného ustanovení. Je nadto      
s podivem, že ani v řízení před správním orgánem stěžovatel relevantně netvrdil a nedokládal, že účelem 
akce má být výkon shromažďovacího práva, sloužícího občanům k výměně informací a názorů a k účasti 
na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů stanovisek (srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 18. 11. 2015, č. j. 8 As 39/2014 - 56, publ. pod č. 3364/2016 Sb. NSS). Sám 
stěžovatel v pozvánce na předmětnou akci uvedl, že zve „milovníky a obdivovatele neznámé Š. na turistický 
pochod po historické spojnici Čech a Bavor L. údolím na M. S. Zde se setkáme s našimi přáteli z SC B. Odtud 
společně vystoupíme na vrchol hory L“. Pokud pak stěžovatel obecně poukazoval na čl. 20 Listiny základních 
práva svobod, odkazuje soud na výše uvedené (stěžovatel uvedený článek nezmiňoval v žalobě) a v obecné 
rovině dodává, že v tomto článku je obsaženo právo svobodně se sdružovat (ve spolcích, společnostech a 
jiných sdruženích – čl. 20 odst. 1 in fine Listiny základních práv a svobod). Právě takovým spolkem 
stěžovatel je, přičemž ze spisu nevyplývá, že by došlo k zásahu či omezení do tohoto práva (…).

310

Nepravá koncentrace správního řízení
Význam biologického hodnocení v řízení o výjimce dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody 
a krajiny

k ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky
k čl. 35 odst. 1 a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod
k ustanovení § 56 ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2, ustanovení § 67 odst. 1 a ust. § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v rozhodné době 

I. Správním orgánem stanovená lhůta 20 dní k navrhování důkazů a jiných návrhů s následnou 
možností vyjádřit se k předloženým podkladům není zásahem do stěžovatelova práva na soudní 
ochranu, neboť jde o tzv. nepravou koncentraci řízení, kdy i k později vzneseným návrhům správní 
orgány přihlížejí.

II. Biologické hodnocení je při postupu podle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny 
stěžejním podkladem, z nějž správní orgány vycházejí. Tato skutečnost nevylučuje, aby byl tento 
podklad zpochybněn jiným relevantním podkladem.

(Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2018, II. ÚS 3610/17)
(Dostupné na www.usoud.cz)

Z odůvodnění usnesení Ústavního soudu:

I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel 
domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená 
práva zakotvená v článku 35 odst. 1 a v článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen 
"Listina") a v článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod (dále jen "Úmluva").
Z obsahu spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 5 A 193/2013 a Nejvyššího správního soudu sp. zn.                      
5 A 77/2009, které si Ústavní soud vyžádal, vyplývají následující skutečnosti. Dne 28. 1. 2008 podala 
vedlejší účastnice řízení (dále také jen "stavebník") žádost o udělení výjimky dle § 56 ve spojení s § 50 odst. 
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2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím ze dne 
13. 10. 2008 sp. zn. 03055/CK/2008 Správa Chráněné krajinné oblasti Č. k. (dále též "Správa") 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 "M. h. jih a východ." Po podaném odvolání 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") rozhodnutím ze dne 29. 12. 2008 č. j. 
500/2197/503 21/08 rozhodnutí Správy potvrdilo. Proti rozhodnutí ministerstva podal stěžovatel správní 
žalobu k městskému soudu, který rozhodnutí ministerstva rozsudkem ze dne 10. 10. 2012 č. j. 5 Ca 
77/2009 - 126 zrušil. Kasační stížnost ministerstva a osoby zúčastněné na řízení byla rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2013 č. j. 6 As 65/2012 - 161 zamítnuta.                                
V opakovaném odvolacím řízení ministerstvo rozhodnutím ze dne 13. 9. 2013 č. j. 2194/500/13; 
64731/ENV/13, změnilo rozhodnutí Správy tak, že výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 zákona              
o ochraně přírody a krajiny neudělilo, neboť její udělení již nebylo potřeba z důvodu podstatné změny 
podmínek na území určeném k výstavbě. Rozhodnutí ministerstva a Správy napadl stěžovatel žalobou               
u městského soudu.

(…)
II. Posouzení opodstatněnosti ústavní stížnosti
Po přezkoumání předložených listinných důkazů a posouzení právního stavu dospěl Ústavní soud k závěru, 
že návrh stěžovatele je zjevně neopodstatněný, neboť je zřejmé, že k tvrzenému porušení jeho ústavně 
zaručených práv namítaným postupem Nejvyššího správního soudu, městského soudu, ministerstva ani 
SCHKO nedošlo. Ústavní soud konstatuje, že návrhy zjevně neopodstatněné jsou zvláštní kategorií návrhů 
zakotvenou v § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. 
Jak již bylo zdůrazněno výše, Ústavnímu soudu nepřísluší, aby prováděl přezkum rozhodovací činnosti 
správních soudů, resp. aby se věcí zabýval ve stejném rozsahu, jako činí tyto soudy v posuzovaném případě 
konkrétně Nejvyšší správní soud v řízení o stěžovatelem podané kasační stížnosti, resp. městský soud                 
v řízení o správní žalobě, anebo dokonce správní orgány v řízení o povolení výjimky ze zákazů uvedených            
v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Námitky stěžovatele obsažené v ústavní stížnosti jsou ve 
své podstatě pouze pokračováním polemiky s výše rekapitulovanými právními závěry soudů a správních 
orgánů. Opětovné přednesení uvedených námitek v ústavní stížnosti tak svědčí spíše o snaze stěžovatele      
v řízení před Ústavním soudem dosáhnout potvrzení svého názoru, že došlo k pochybení ze strany SCHKO          
a ministerstva. Tímto však stěžovatel staví Ústavní soud právě do pozice další instance v systému obecného 
soudnictví, která mu s ohledem na výše uvedené nepřísluší.
Zásadní otázkou projednávanou ve správním řízení bylo posouzení, zda se v místech určených k výstavbě 
vyskytují zvláště chránění živočichové a zda dotčené pozemky představují vhodný biotop pro tyto druhy. 
Městský soud vyhodnotil, že ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem, když výjimku ze zákazů
u zvláště chráněných živočichů na základě biologického hodnocení předloženého stavebníkem napadeným 
rozhodnutím nepovolilo s tím, že její udělení již není vzhledem k podstatné změně poměrů v lokalitě 
potřeba. Městský soud v této souvislosti konstatoval, že stěžovatel nebyl schopen přesvědčivě prokázat, že 
se na předmětném území zvláště chránění živočichové opravdu nacházejí, či že biologické hodnocení 
předložené stavebníkem nebylo zpracováno správně, nebo že důkazy navrhované stěžovatelem nebyly 
brány v potaz. Se závěrem městského soudu, že spisový materiál obsahuje řadu podkladů, na jejichž 
základě dospěly správní orgány k závěru o neexistenci zvláště chráněných živočichů na pozemcích určených 
k výstavbě, a které se nepodařilo stěžovateli kvalifikovaně zpochybnit, se ztotožnil i Nejvyšší správní soud.
Ústavní soud neshledal důvodu, pro který by takto řádně, důkladně a přesvědčivě odůvodněné závěry 
Nejvyššího správního soudu a městského soudu bylo možno označit za nesprávné. V tomto směru Ústavní 
soud v podrobnostech odkazuje na přiléhavá odůvodnění ústavní stížností napadených rozhodnutí správních 
orgánů a soudů.
Ústavní soud se zejména neztotožňuje s námitkou stěžovatele, že se správní orgány odmítly zabývat jím 
předloženými důkazy a neposkytly mu dostatečnou lhůtu k případnému doložení dalších důkazů,                          
a přisvědčuje závěru Nejvyššího správního soudu, že stanovená lhůta 20 dní k navrhování důkazů a jiných 
návrhů s následnou možností vyjádřit se k předloženým podkladům není zásahem do stěžovatelova práva 
na soudní ochranu, neboť šlo o tzv. nepravou koncentraci řízení, kdy i k později vzneseným návrhům správní 
orgány přihlížejí. Tak tomu bylo i v posuzované věci, kdy se správní orgán k stěžovatelem po lhůtě 
předloženým důkazům vyjádřil a řádně odůvodnil, proč jim nebyla přiznána taková důkazní síla, jaká byla 
přiznána biologickému hodnocení předloženému stavebníkem. Nad výše uvedené Ústavní soud poukazuje 
na konstatování Nejvyššího správního soudu, že pokud stěžovatel považoval stanovenou lhůtu za 
nedostatečnou, mohl požádat o její prodloužení, a dále že stěžovatel mohl navrhovat a předkládat důkazy 
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již od počátku správního řízení, nikoliv až poté, co byl vyrozuměn ministerstvem o možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.(…)
Stěžovatel se také domnívá, že byly brány v potaz důkazy pouze jednoho účastníka správního řízení 
(stavebníka), tedy, že správní orgány rozhodovaly bez dostatečných podkladů, a tím byly porušeny zásady 
správního řízení. K tomu Ústavní soud poukazuje na odůvodnění rozsudku městského soudu, který vysvětlil 
zásadní význam biologického hodnocení jakožto podkladu pro rozhodování orgánu ochrany přírody                       
v případě postupu podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. Stejně tak Nejvyšší správní soud
v odůvodnění napadeného rozsudku konstatoval, že biologické hodnocení je při postupu podle § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny stěžejním podkladem, z nějž správní orgány vycházejí. Tato skutečnost 
nevylučuje, aby byl tento podklad zpochybněn jiným relevantním podkladem, takový kvalifikovaný podklad 
však stěžovatel nepředložil, což mu bylo vyloženo ohledně jednotlivých jím předložených podání na straně 
8 až 10 rozsudku městského soudu (…).
Výše uvedené však oproti očekávání stěžovatele nic nemění na tom, že po opakovaném odvolacím řízení 
ministerstvo na základě nově předložených důkazů změnilo rozhodnutí Správy tak, že podle § 56 odst.               
1 zákona o ochraně přírody a krajiny stavebníkovi nepovolilo výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.              
2 téhož zákona s odůvodněním, že na území určeném k zástavbě nastala oproti původnímu rozhodování            
o výjimce i oproti předchozímu odvolacímu řízení podstatná změna podmínek, pro které byla původní 
výjimka ze zákazu povolena. Vzhledem k tomu, že pozemky, které budou výstavbou ovlivněny, již 
nepředstavují vhodné biotopy pro dané zvláště chráněné živočichy a tito živočichové na nich nežijí, 
postrádalo by udělení výjimky účel a smysl. Jak tedy ústavně souladným způsobem konstatoval                             
v odůvodnění napadeného rozsudku městský soud, za této situace již nebylo třeba hodnotit splnění 
podmínek pro vydání výjimky, jako např. prokázání veřejného zájmu či neexistence jiného uspokojivého 
řešení možnosti výstavby.
Stěžovatel v ústavní stížnosti vyjadřuje přesvědčení, že ke změně poměrů na území došlo mimo jiné                    
v důsledku průtahů v soudním řízení, které dosahovaly více než sedm let, během kterých stavebník mohl 
svůj záměr realizovat. Jakkoli si je Ústavní soud vědom toho, že k udělení výjimky došlo dne 13. 10. 2008, 
a k poslednímu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v této věci dne 7. 9. 2017, nelze dovodit, že by tato 
skutečnost měla bez dalšího vliv na správnost ústavní stížností napadených rozhodnutí. 
Ústavní soud se již v minulosti otázkou přiznání, či nepřiznání odkladného účinku zabýval, a například ve 
svém usnesení ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. II. ÚS 3831/14, apeloval na správní soudy, aby v tak citlivé věci, 
kdy dochází v důsledku probíhající stavby k nevratným zásahům do krajiny, zachovaly alespoň přiměřenou 
délku řízení, a respektovaly ustálenou judikaturu ohledně přiznání odkladného účinku žaloby. V této 
souvislosti poukazoval Ústavní soud na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007 č. j. 1 As 
13/2007 - 63, ve kterém Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že "na základě čl. 9 odst. 4 Úmluvy musí být 
stěžovatelům z řad dotčené veřejnosti, tedy i stěžovateli, vyhovováno k jejich návrhům na přiznání 
odkladného účinku správní žaloby tak, aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době rozhodování                         
o správní žalobě již byl povolený záměr nevratně realizován (typicky provedení stavby). Pokud by návrhu na 
přiznání odkladného účinku vyhovováno nebylo, došlo by k porušení čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy a čl. 10a 
směrnice, neboť poskytovaná soudní ochrana by nebyla včasná a spravedlivá".
V posuzované věci však z obsahu spisu městského soudu sp. zn. 5 Ca 77/2009 Ústavní soud nezjistil, že by 
stěžovatel podal návrh na přiznání odkladného účinku, a že by takovému jeho návrhu nebylo správními 
soudy vyhověno. Ve spise je založena pouze žádost stěžovatele ze dne 4. 4. 2012, s dotazem, jak může 
stěžovatel poskytnout procesní součinnost a urychlit rozhodnutí ve věci, s tím, že v případě úspěchu 
stěžovatele by zrušení napadených rozhodnutí neznamenalo bez dalšího zánik územního rozhodnutí                  
a stavebního povolení, nýbrž by bylo pouze důvodem pro obnovu navazujících řízení, kdy je stanovena 
zákonná tříletá objektivní lhůta. Městský soud přípisem ze dne 6. 4. 2012 stěžovateli odpověděl, že věc je 
připravena k rozhodnutí, ale pro velký počet napadlých věcí nebylo dosud rozhodnuto. Rozsudek pak byl 
vydán dne 10. 10. 2012. Spolu s kasační stížností proti rozsudku městského soudu ze dne 10. 10. 2012,     
č. j. 5 Ca 77/2009 - 126, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ministerstva potvrzující rozhodnutí Správy                            
o povolení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, podala návrh na přiznání odkladného 
účinku kasační stížnosti vedlejší účastnice obchodní společnost. Nejvyšší správní soud návrh na přiznání 
odkladného účinku usnesením ze dne 5. 12. 2015 č. j. 6 As 65/2012 - 86 zamítl s odůvodněním, že                      
v posuzované věci je veřejný zájem dán předmětem právní úpravy, a to zákonem, který chrání přírodu               
a krajinu, v tomto konkrétním případě pak zvláště chráněné živočichy. Ochranu životního prostředí a zvláště 
chráněných živočichů označil Nejvyšší správní soud za důležitý zákonem chráněný veřejný zájem, a proto je 
třeba najisto postavit definitivním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, zda ministerstvo při této 
ochraně nepochybilo, když vydalo napadené rozhodnutí o potvrzení udělené výjimky. Jak již bylo shora 
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uvedeno, Nejvyšší správní soud následně rozsudkem ze dne 10. 5. 2013 č. j. 6 As 65/2012 - 161 kasační 
stížnost zamítl (…).

311

Správní řízení o zabavení exempláře při neprokázání zákonného původu exemplářů
Využití důkazů získaných v trestním řízení ve správním řízení

k ustanovení 34a odst. 1 a § 24 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně 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 platném v rozhodné době 
k ustanovení § 46 a § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

I. ČIŽP je v souladu s § 50 odst. 1 správního řádu oprávněna použít jako podklady pro vydání 
rozhodnutí o zabavení exempláře mimo jiné i podklady od orgánů činných v trestním řízení
(např. protokol o domovní prohlídce).

II. Celní orgány mají ze zákona povinnost spolupracovat s ČIŽP při zadržení exemplářů.

III. Řízení o zabavení exemplářů je řízením sui generis, nezávislé na trestním řízení, lze jej zahájit 
i v průběhu trestního řízení a pro jeho zahájení a meritorní ukončení je podstatné pouze to, zda 
žalobce prokázal původ předmětných exemplářů či nikoliv.   

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 308/2017 - 33)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:
I. Vymezení věci  
Česká inspekce životního prostředí rozhodnutím ze dne 18. 9. 2013, č. j. ČIŽP/10/CIT/SR01/1111750. 
046/ 13/RJZ (prvostupňové rozhodnutí), žalobci podle § 34a odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních 
k ochraně těchto druhů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), zabavila: I. 2 živé exempláře druhu 
amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis) označené kroužkem s osičkou č. (s nápisem) F00322EFB 
(dále „exemplář č. 1“) a exemplář s kroužkem s osičkou č. F000321EFB (dále „exemplář č. 2“); II. 1 živý 
exemplář druhu amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis) s celistvým kroužkem č. CZ083520 (dále 
„exemplář č. 3“); III. 1 neživý exemplář druhu kakadu palmový syn. kakadu arový (Probosciger aterrimus) 
označený celistvým kroužkem č. DBNA 180236 (dále „exemplář č. 4“), které se dne 26. 7. 2011 nacházely 
u M. V. na adrese R. č. X, okres P. - j, a to pro neprokázání jejich zákonného původu podle § 24 zákona 
o obchodování s ohroženými druhy. Ve výroku IV. uložila ČIŽP žalobci povinnost uhradit náklady řízení ve 
výši 1.000 Kč.
Žalovaný na základě žalobcova odvolání rozhodnutím ze dne 30. 4. 2014, č. j. 2555/500/13 
75602/ENV/13: 1. zrušil výrok I. rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jenž se týká exemplářů                           
č. 1 a č. 2, a věc vrátil správnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí; 2. zamítl odvolání žalobce             
a potvrdil výrok II. rozhodnutí správního orgánu I. stupně, (jenž se týká exempláře č. 3); 3. zamítl odvolání 
žalobce a potvrdil výrok III. rozhodnutí správního orgánu I. stupně, (jenž se týká exempláře č. 4); 4. zamítl 
odvolání žalobce a potvrdil výrok IV. rozhodnutí správního orgánu I. Stupně ohledně nákladů řízení. 

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
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Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou k Městskému soudu v Praze, v níž se domáhal zrušení 
napadeného rozhodnutí, a to v bodech (výrocích) č. 2 – 4. Městský soud žalobu shora označeným rozsudkem 
zamítl.
Hned v úvodu svého posouzení městský soud zdůraznil, že žalobce proti závěru žalovaného o neunesení 
důkazního břemene ohledně prokázání původu citovaných exemplářů žádnou námitku v žalobě neuplatnil. 
Namísto toho se snažil zvrátit negativní dopady napadeného rozhodnutí námitkami, v nichž poukazuje na 
procesní vady, jimiž bylo dle jeho názoru stiženo řízení, které vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí.
Městský soud konstatoval, že žalobce měl po celou dobu trvání správního řízení (zahájeného oznámením 
ze dne 23. 11. 2011), jehož předmětem bylo zabavení předmětných exemplářů, nejen možnost, ale podle 
§ 24 odst. 1 zákona o obchodování s ohroženými druhy dokonce povinnost původ těchto exemplářů 
prokázat. Důkazní břemeno však žalobce neunesl. ČIŽP i žalovaný poukázali na nevěrohodné vysvětlení 
žalobce o údajném nálezu exempláře č. 3 v krabici paní M. Š. a jeho přisvojení si žalobcem, a dále na zjištění 
o tom, že doklad, jímž žalobce prokazoval původ exempláře č. 4, je dle vyjádření příslušného německého 
výkonného orgánu prokazatelně padělkem. Vzhledem k tomu, že žalobce v průběhu správního řízení jiným 
věrohodným způsobem neprokázal původ exemplářů č. 3 a č. 4, žalovaný právem dovodil existenci 
zákonného důvodu pro jejich zabavení podle § 34a odst. 1 zákona o obchodování s ohroženými druhy.
Žalobcovu konstrukci o naprosté nepoužitelnosti úkonů a listin vzešlých z domovní prohlídky provedené dne 
26. 7. 2011 u M. V. pro řízení o zabavení předmětných exemplářů městský soud odmítl. Domovní prohlídka 
byla jako neodkladný a neopakovatelný úkon v souladu s článkem 12 odst. 2 Listiny základních práv                 
a svobod provedena pro účely trestního řízení, a to na základě příkazu vydaného Obvodním soudem pro 
Prahu 6 ze dne 20. 7. 2011. Celní ředitelství Praha, které tuto domovní prohlídku v postavení orgánu 
činného v trestním řízení provedlo (OČTŘ), bylo podle § 157 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, 
oprávněno využít odborné pomoci konzultantů z řad pracovníků ČIŽP, kteří disponují znalostmi z oboru 
chovu papoušků.
Žalobcem namítané porušení mlčenlivosti uvedených odborných konzultantů městský soud neshledal. 
Soud nezpochybnil, že odborný konzultant je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech důležitých 
pro trestní řízení, o nichž se dozvěděl, žádný právní předpis však nezakazuje, aby tentýž správní orgán, jehož 
pracovník působil v trestním řízení jako odborný konzultant, nemohl následně zahájit správní řízení (se zcela 
jiným předmětem řízení), jestliže pro jeho zahájení shledá zákonné důvody, a jestliže se jedná o řízení, které 
lze vést nezávisle na trestním řízení. Řízení o zabavení exempláře vedené ČIŽP podle § 34a odst. 1 zákona 
o obchodování s ohroženými druhy takovým řízením nepochybně bylo. Ze žádného právního předpisu přitom 
nelze dovodit povinnost ČIŽP vyčkat se zahájením tohoto samostatného správního řízení sui generis, až do 
pravomocného ukončení trestního řízení, jak požaduje žalobce. Pro dané správní řízení je rovněž zcela 
bezvýznamné, zda již bylo trestní řízení proti žalobci ukončeno či nikoliv, neboť pro rozhodnutí ČIŽP je 
podstatné pouze to, zda žalobce prokázal původ předmětných exemplářů. K posouzení této skutečnosti ze 
strany správního orgánu dochází v průběhu samostatně vedeného řízení, které na stavu a výsledku trestního 
řízení nezávisí. ČIŽP ani žalovaný nerozhodovali o propadnutí věci (ve smyslu trestního řádu), ale o zabavení 
exempláře podle § 34a odst. 1 zákona o obchodování s ohroženými druhy. Uplatňovali tak v souladu                    
s § 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod státní moc v případě a v mezích stanovených zákonem                    
o obchodování s ohroženými druhy, a to způsobem, který tento zákon stanoví.
Městský soud zdůraznil, že při domovní prohlídce byli jako odborní konzultanti přibráni pracovníci ČIŽP Mgr. 
J. A. a RNDr. P. K. Tito pracovníci ČIŽP však ve správním řízení o zabavení předmětných exemplářů vůbec 
nefigurovali, a z ničeho tak nevyplývá, že by z jejich strany došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti či ke 
zneužití informací získaných při domovních prohlídkách.
Městský soud dále vyslovil, že celní ředitelství, přestože při domovní prohlídce vystupovalo v postavení 
OČTŘ, nemělo při nakládání se zajištěnými exempláři postupovat výhradně podle trestního řádu, ale bylo 
povinno respektovat též speciální právní úpravu obsaženou v zákoně o obchodování s ohroženými druhy. 
Celní ředitelství v daném případě postupovalo v souladu s touto speciální právní úpravou, jestliže exempláře 
zadržené při domovní prohlídce ještě téhož dne předalo ČIŽP, o čemž svědčí protokol o předání zajištěných 
exemplářů ze dne 26. 7. 2011 č. j. PH1734/TS-3/2011, a nepochybila ani ČIZP, která tyto exempláře 
následně předala záchrannému centru v ZOO P – T.
Spolupráce celního úřadu s inspekcí při zadržení exempláře je zakotvena v § 34 zákona o obchodování            
s ohroženými druhy. ČIŽP byla v souladu s § 50 odst. 1 správního řádu oprávněna použít jako podklady pro 
vydání rozhodnutí mimo jiné i podklady od OČTŘ získané v souvislosti s předáním zadržených exemplářů. 
Takovým podkladem byl v projednávané věci např. protokol o domovní prohlídce. Městský soud v této 
souvislosti poukázal na přípustnost užití důkazů získaných v trestním řízení i v řízení vedeném správním 
orgánem (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, č. j. 2 Afs 24/2007 - 119, a ze 
dne 22. 7. 2009, č. j. 1 Afs 19/2009 – 57). Dle soudu je podstatné, že ČIŽP při zahájení správního řízení 
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nevycházela pouze z citovaného protokolu o domovní prohlídce, ale též z řady dalších podkladů. Jedním     
z nich byl i protokol o předání zajištěných exemplářů ze dne 26. 7. 2011, č. j. PH1734/TS-3/2011, z něhož, 
společně s informacemi získanými vlastní úřední činností (předchozí komunikace s celním úřadem), ČIŽP 
dovodila existenci exemplářů s neprokázaným původem. Takové skutkové zjištění zcela postačovalo                   
k zahájení správního řízení o zabavení předmětných exemplářů z moci úřední dle § 46 správního řádu. Toto 
správní řízení tedy bylo zahájeno v souladu se zákonem. Dále bylo pouze na žalobci, aby v řízení prokázal 
původ předmětných exemplářů. Důkazní břemeno však žalobce neunesl.
Ohledně nevydání písemného potvrzení o zadržení předmětných exemplářů městský soud shledal, že by 
mohlo být nejvýše formálním opomenutím, které by vzhledem k zanedbatelné intenzitě nemohlo být 
důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí. V daném případě však byly exempláře zadrženy při domovní 
prohlídce celním orgánem, a proto nelze z nevydání potvrzení vinit ČIŽP, které byly exempláře předány 
celním orgánem až poté, co bylo shledáno, že již nejsou potřebné pro účely trestního řízení, jak vyplývá              
z protokolu o předání zajištěných exemplářů ze dne 26. 7. 2011. Předmětné exempláře navíc nebyly 
zadrženy u žalobce, ale u paní V., které celní úřad vydal opis protokolu o domovní prohlídce jakožto potvrzení                     
o odebrání věci, což stvrdila podpisem tohoto protokolu.
Žalobce (stěžovatel) napadá rozsudek městského soudu kasační stížností.
Předně namítá nezákonnost vedení správního řízení. Řízení bylo zahájeno na základě nezákonně získaných 
podkladů. Veškeré podklady byly získány v rámci trestního řízení a nikoliv vlastním zjištěním správního 
orgánu. Všechny informace, na nichž je založeno rozhodnutí správního orgánu, byly získány z trestního řízení 
a nebyly ČIŽP orgány činnými v trestním řízení legálně předány. Poukaz městského soudu na judikaturu 
Nejvyššího správního soudu připouštějící užití důkazů z trestního řízení v řízení správním stěžovatel odmítl 
s tím, že se jednalo o jinou skutkovou situaci. V projednávaném případě došlo k předání exemplářů i všech 
listin při úkonu trestního řízení, a to osobám neoprávněným s nimi nakládat, neboť žádný z odborných 
konzultantů neměl v době konání domovní prohlídky postavení úřední osoby ve smyslu zákona                               
o obchodování s ohroženými druhy ani dle správního řádu.
Exempláře byly zajištěny, resp. dobrovolně vydány na základě § 78 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
Zajištěné exempláře jsou tedy předmětem trestního řízení. V opačném případě by OČTŘ musel vydat 
usnesení dle § 80 trestního řádu a exempláře vrátit jejich vlastníku, tj. stěžovateli. Žádný z OČTŘ však 
doposud takové usnesení nevydal. Zajištěné exempláře jsou tedy stále „věci důležité pro trestní řízení“             
a jejich dispozice se řídí výhradně trestním řádem.
K vydání exemplářů ani předání zajištěných listin, fotodokumentace a protokolu z domovní prohlídky ČIŽP 
neměly dle stěžovatele OČTŘ žádné zákonné zmocnění. ČIŽP neprovedla kontrolu dle § 30 zákona                     
o obchodování s ohroženými druhy, ani nezadržela exempláře dle § 34 téhož zákona. Věcná příslušnost 
ČIŽP k zahájení řízení o zabavení exemplářů nebyla založena. Jediným legálním způsobem, jak se mohla 
ČIŽP dostat k podkladům a důkazům z trestního řízení bylo jejich postoupení dle § 171 resp. § 222 trestního 
řádu, ke kterému však nedošlo.
Stěžovatel nesouhlasí s tvrzením soudu, že zákon o obchodování s ohroženými druhy je k trestnímu řádu 
normou speciální, a má tedy v trestním řízení přednost před trestním řádem. Vzhledem k tomu, že ve věci 
bylo jako první zahájeno trestní řízení, je dle stěžovatele speciální procesní normou trestní řád. Žádný jiný 
zákon nemůže zasahovat do procesního práva účastníků daného trestním řádem. Nezákonným postupem 
založily ČIŽP a OČTŘ kolizi mezi správním a trestním řízením, které se nyní živelně prolínají zcela bez 
jakékoliv opory v právních předpisech. Postup správních orgánů hrubě odporuje čl. 2 odst. 2 Ústavy  a rovněž 
čl. 2 odst. 3 Listiny. Nezákonné získání podkladů pro zahájení správního řízení pak založilo nezákonnost 
celého navazující řízení.
Stěžovatel dále namítá rozpor postupu správních orgánů s Listinou. Konstatuje, že nelze souhlasit                          
s tvrzením soudu, že jak celní orgány (v postavení OČŤŘ) tak ČIŽP mohly v průběhu domovní prohlídky činit 
vlastní zjištění dle zákona o obchodování s ohroženými druhy pro své účely. Takový postup je v hrubém 
rozporu s čl. 12 odst. 2 Listiny, dle kterého smí domovní prohlídky sloužit jen pro účely trestního řízení. Nelze 
připustit, aby jakýkoliv orgán či osoba zneužila své procesní postavení v rámci domovní prohlídky k získávání 
informací a důkazů pro své vlastní účely. Stěžovatel v této souvislosti nesouhlasí rovněž s tvrzením soudu, 
že posouzení zákonnosti úkonu v trestním řízení přísluší pouze státnímu zástupci a pro správní soud je 
irelevantní.
Následně stěžovatel vyjadřuje přesvědčení, že ze strany zástupců ČIŽP, kteří se v postavení odborných 
konzultantů účastnili domovní prohlídky, při níž se seznámili s materiály určenými výhradně pro účely 
trestního řízení, došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti vyplývající z § 157 odst. 3 trestního řádu. Odborní 
konzultanti předali či přímo použili informace (a důkazy) získané při domovní prohlídce pro následná správní 
řízení, čímž vědomě porušili tuto zákonem stanovenou povinnost. Během domovní prohlídky byly na pokyn 
těchto odborných konzultantů prováděny úkony cíleně pro účely správního řízení. Stěžovatel nesouhlasí                      
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s tvrzením soudu, že žádný právní předpis nezakazuje, aby tentýž správní orgán, jehož pracovník působil           
v trestním řízení jako odborný konzultant, nemohl zahájit správní řízení, jestliže pro ně shledá důvody, a to 
proto, že správní orgán zahájil řízení právě na základě zjištění odborného konzultanta při domovní prohlídce. 
Pracovníci ČIŽP zneužili postavení odborných konzultantů v trestním řízení, kdy ignorovali stanovenou 
povinnost mlčenlivosti a využili získané informace pro zahájení řízení, které by bez znalosti těchto informací 
nikdy nemohlo být legálně zahájeno. ČIŽP měla dle stěžovatele vyčkat skončení trestního řízení a případně 
následně, pokud by jí byl materiál postoupen na základě zjištění OČTŘ, zahájit řízení správní. V této 
souvislosti stěžovatel odmítl argument správního orgánu, že se jedná a řízení sui generis, které nemá                    
k žádnému jinému řízení vztah, a může se zahajovat kdykoliv a bez vazby na zákonnost předcházejícího 
postupu.
Závěrem stěžovatel namítá rozpor zákona o obchodování s ohroženými druhy s nařízením Rady (ES) 338/97 
a ústavním pořádkem České republiky. 

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost je projednatelná, po jejím posouzení dospěl soud k závěru, že není důvodná.
Nejvyšší správní soud na úvod konstatuje, že stěžovatel v kasační stížnosti, obdobně jako před městským 
soudem, uvádí pouze argumentaci ohledně procesních pochybení správních orgánů, nijak však 
nezpochybňuje důvod, který ČIŽP vedl k vydání rozhodnutí o zabavení výše specifikovaných exemplářů                     
č. 3 a č. 4 podle § 34a odst. 1 zákona o obchodování s ohroženými druhy, tj. neprokázání původu těchto 
exemplářů ve smyslu § 24 odst. 1 téhož zákona.
Námitku nezákonnosti zahájení, resp. vedení správního řízení neshledává Nejvyšší správní soud důvodnou. 
Domovní prohlídka ze dne 26. 7. 2011 u M. V. byla provedena jako neodkladný a neopakovatelný úkon            
v souladu s článkem 12 odst. 2 Listiny základních práv a svobod pro účely trestního řízení, a to na základě 
příkazu vydaného Obvodním soudem pro Prahu 6 ze dne 20. 7. 2011. Při této prohlídce celní orgán zadržel 
shora specifikované exempláře papoušků. Zákon o obchodování s ohroženými druhy celnímu úřadu ukládá 
povinnost neprodleně informovat o zadržení exemplářů inspekci a upravuje i další postup při nakládání se 
zadrženými exempláři, spočívající v jejich předání záchrannému centru (§ 34 odst. 2). Celní ředitelství Praha 
v daném případě postupovalo v souladu s touto speciální právní úpravou, neboť exempláře zadržené při 
domovní prohlídce ještě téhož dne předalo ČIŽP (viz protokol o předání zajištěných exemplářů ze dne             
26. 7. 2011 č. j. PH1734/TS-3/2011). V této souvislosti ČIŽP pojala podezření, že se jedná o exempláře         
s neprokázaným původem. Důvody uvedla v oznámení o zahájení řízení o zabavení předmětných exemplářů, 
a to nepřípustným typem kroužku (který lze v určitých případech sejmout) u exemplářů č. 1, č. 2 a č. 4,            
a nepředložení jakékoli dokumentace k exempláři č. 3. Taková skutková zjištění zcela postačovala                      
k zahájení správního řízení o zabavení předmětných exemplářů z moci úřední dle § 46 správního řádu. Toto 
správní řízení tedy bylo ze strany ČIŽP zahájeno v souladu se zákonem, a dále již bylo pouze na stěžovateli, 
aby relevantními důkazy v řízení prokázal původ předmětných exemplářů. To však neučinil, a důkazní 
břemeno, které ho v tomto směru tížilo, neunesl.
Námitku nepřípustného užití informací získaných v trestním řízení hodnotí Nejvyšší správní soud jako 
nedůvodnou. Jak bylo rozebráno výše, celnímu úřadu ze zákona vyplývá povinnost spolupracovat s inspekcí 
při zadržení exemplářů. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s názorem městského soudu, že je nemyslitelné, 
aby celní úřad v souladu s touto zákonnou povinností předal inspekci zadržený exemplář, aniž by jej zároveň 
seznámil s podstatnými okolnostmi, které se k tomuto případu vztahují. ČIŽP pak byla v souladu s § 50 
odst. 1 správního řádu oprávněna použít jako podklady pro vydání rozhodnutí mimo jiné i podklady od 
orgánů veřejné moci, tj. i od orgánů činných v trestním řízení. Protokol o domovní prohlídce provedené dne 
26. 7. 2011 u M. V. takovým podkladem byl.
Nejvyšší správní soud připustil využití důkazů získaných v trestním řízení i ve správním řízení ve svých 
rozsudcích ze dne 30. 1. 2008, č. j. 2 Afs 24/2007 - 119, a ze dne 22. 7. 2009, č. j. 1 Afs 19/2009 - 57. Ve 
vztahu k nyní projednávané věci dává Nejvyšší správní soud za pravdu městskému soudu, že ačkoli se 
uvedené rozsudky vztahují k daňovému řízení a k odlišné skutkové situaci, přisvědčují závěru, že obecně je 
možné ve správním řízení použít jako podklad rozhodnutí i důkazy získané v souladu se zákonem v řízení 
trestním. K tomuto názoru se přiklonil soud i v pozdějším rozsudku ze dne 17. června 2015,
č. j. 1 As 168/2014 - 27, kde rovněž vyslovil, že „mohou-li být podle § 50 odst. 1 správního řádu podklady 
pro vydání rozhodnutí podklady od jiných orgánů veřejné moci (…), lze nepochybně dospět k závěru, že 
důkazní prostředky opatřené v souladu se zákonem v trestním řízení jsou důkazními prostředky, kterými lze 
provést důkaz v následném správním řízení.“
K námitce postupu dle zákona o obchodování s ohroženými druhy Nejvyšší správní soud konstatuje, že                
v daném případě celní ředitelství zajistilo exempláře, na něž se vztahuje zvláštní ochranný režim. Při 
nakládání s nimi bylo tedy povinno respektovat úpravu obsaženou v příslušném zákoně obsahujícím 
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ustanovení k zajištění jejich ochrany, tj. v zákoně o obchodování s ohroženými druhy. Tento zákon obsahoval 
úpravu speciální vůči obecné úpravě obsažené v trestním řádu, a celní ředitelství ji muselo respektovat. 
Pokud tedy s exempláři nakládalo dle speciálního zákona k jejich ochraně, nikoli dle obecné a kusé úpravy 
obsažené v trestním řádu, postupovalo zcela správně a v souladu se zákonem.
Jestliže stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že OČTŘ měly vydat usnesení dle § 80 trestního řádu, kterým 
by byly exempláře vydány zpět stěžovateli jako jejich vlastníkovi, Nejvyšší správní soud konstatuje, že tato 
námitka nebyla obsahem žaloby, a je proto nepřípustná ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s.
Námitky, že ČIŽP postupovala v rozporu s Listinou, když v průběhu domovní prohlídky prováděla vlastní 
zjištění, a že její pracovníci porušili povinnost mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při této domovní 
prohlídce, nejsou důvodné. Z protokolu o provedení domovní prohlídky ze dne 26. 7. 2011 (založen ve 
správním spise) je zřejmé, že při této prohlídce sice byli pracovníci ČIŽP přítomni, a to Mgr. J. A. a RNDr.         
P. K., oba však pouze v postavení odborných konzultantů pro vedení trestního řízení ve smyslu § 157 odst.          
3 trestního řádu. Tito pracovníci ČIŽP ve správním řízení o zabavení předmětných exemplářů, v němž bylo 
vydáno napadené rozhodnutí, vůbec nevystupovali, nebyli v něm oprávněnými úředními osobami,
a z ničeho nevyplývá, že by z jejich strany došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti, kterou jim ukládá                   
§ 157 odst. 3 trestního řádu, či ke zneužití informací získaných při domovních prohlídkách. Správní řízení 
bylo zahájeno na základě informací, které ČIŽP oficiálně získala od orgánu činného v trestním řízení                     
v souvislosti s předáním exemplářů zadržených při domovní prohlídce, přičemž toto předání bylo splněním 
povinnosti vyplývající celnímu úřadu ze zákona o obchodování s ohroženými druhy. Důvodem pro zahájení 
a vedení řízení bylo neprokázání původu dotčených exemplářů. Řízení o zabavení exemplářů je řízením sui 
generis, na trestním řízení nezávislé, lze jej zahájit i v průběhu trestního řízení a pro jeho zahájení                         
a meritorní ukončení je podstatné pouze to, zda žalobce prokázal původ předmětných exemplářů či nikoliv.
Pokud jde o posuzování zákonnosti úkonů v trestním řízení, to, jak uvedl městský soud, skutečně náleží 
pouze státnímu zástupci. K posouzení provedených úkonů z pohledu ČIŽP, tedy posouzení toho, zda ČIŽP 
postupovala správně při spolupráci s OČTŘ, však správní soud příslušný je. Městský soud toto hodnotil,
a správně dospěl k závěru, že ČIŽP postupovala v souladu se zákonem.
Námitku rozporu s právem EU a ústavním pořádkem ČR stěžovatel v žalobě neuplatnil. Citovaná námitka 
byla obsažena v podání stěžovatele doručeném městskému soudu dne 20. 3. 2015, zákonem stanovená 
lhůta pro rozšíření žaloby (§ 71 odst. 2 s. ř. s.) však uplynula již dne 2. 7. 2014. Městský soud proto správně 
vyhodnotil, že tato námitka byla uplatněna opožděně, a proto se jí nezabýval. Nejvyšší správní soud tedy 
konstatuje, že předmětná námitka je nepřípustná ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s., neboť nebyla obsahem 
žaloby.
(…)

312

Prokázání původu exempláře

k ustanovení 34a odst. 1 a ustanovení § 24 odst. 1 a 3 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto 
druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění v rozhodné době
 
k ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění v rozhodné době
 
k čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 12. 1996, o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, ve znění v rozhodné době (dále jen „nařízení
č. 338/97“)

I. Ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb. nezakotvuje pojem „prokázání legálního 
původu“ exempláře, nýbrž hovoří pouze o „prokázání původu“. Pojem „zákonný původ“ lze nalézt 
v ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Užití slovního spojení „legální původ“ 
exempláře správními orgány, byť se nejedná přímo o zákonný pojem dle ustanovení § 24 odst.         
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1 zákona č. 100/2004 Sb. nelze však s ohledem na účel prokázání původu exempláře, kterým je 
osvědčení skutečnosti, že (ať již exemplář pochází v konečném důsledku odkudkoli) exemplář byl 
předmětem zákonné výjimky povolující obchodování s ním jakožto se zástupcem ohroženého 
druhu, považovat za pochybení.

II. Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb. lze po chovateli požadovat doklady
o původu exempláře již při kontrole, popř. v odůvodněných případech lze chovateli umožnit jejich 
dodatečné doložení v přiměřené lhůtě (nemusí mít totiž doklady uschovány přímo u sebe).

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2018, č. j. 2 As 52/2018 - 31)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Včasně podanou kasační stížností brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku (dále 
jen „napadený rozsudek“) Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Napadeným rozsudkem byla 
zamítnuta stěžovatelova žaloba směřující proti výrokům I. a III. shora označeného rozhodnutí žalovaného 
(dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tím bylo rozhodnuto o odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí ze dne 10. 12. 2013, č. j. ČIŽP/10/CIT/SR01/1111730.042/13/RPR (dále jen 
„prvostupňové rozhodnutí“), tak, že v rozsahu výroků 1. a 3. prvostupňového rozhodnutí bylo odvolání 
zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno (výroky I. a III. rozhodnutí žalovaného), zatímco výrok 2. byl 
žalovaným zrušen a řízení bylo v tomto rozsahu zastaveno (výrok II. rozhodnutí žalovaného).
Výrokem 1. prvostupňového rozhodnutí zabavila inspekce podle § 34a odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších 
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), 
v rozhodném znění, stěžovateli jeden živý exemplář kakadu palmového s celistvým kroužkem č. 12BCTR      
a jeden uhynulý exemplář téhož druhu s celistvým kroužkem č. 23WOTR, neboť se mělo jednat o exempláře, 
u nichž nebyl prokázán legální původ (v souvislosti s kontrolou provedenou u stěžovatele dne 26. 7. 2011) 
podle § 24 zákona č. 100/2004 Sb. Výrokem 3. byla stěžovateli uložena povinnost nahradit náklady 
správního řízení paušální částkou 1000 Kč (…).

II. Řízení před městským soudem, kasační stížnost
Stěžovatel v kasační stížnosti namítal, že podle čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne
9. 12. 1996, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi, je třeba prokázat původ exempláře, nicméně toto ustanovení postrádá definici „zákonného původu 
exempláře“, která nebyla stěžovateli blíže osvětlena v průběhu správního řízení ani v průběhu řízení před 
městským soudem. Stěžovatel má za to, že zákonný původ předmětných exemplářů byl zřejmý, neboť 
uváděl a doložil jejich nabytí. Stěžovatel je přesvědčen, že mu nemůže být kladeno za vinu případné 
protiprávní jednání původního vlastníka exemplářů. Má-li být zabavení exemplářů nápravou protiprávního 
stavu, musí být tento protiprávní stav náležitě osvědčen. K tomu je nezbytné řádně definovat pojem 
„zákonného původu“ exemplářů, což však v nynější věci nebylo učiněno. Stěžovatel tedy nemohl mít 
povědomí o tom, jestli jím předložené doklady jsou dostatečné a jestli jejich předložením unesl důkazní 
břemeno ohledně prokázání tohoto nedefinovaného „zákonného původu“ exemplářů. Procesní poučení
o tom, že byl ve správním řízení oprávněn v souladu s § 36 správního řádu navrhovat důkazy a činit návrhy, 
bylo proto pouze prázdnou floskulí, neboť stěžovateli nebylo zřejmé, že ještě v řízení o zabavení exemplářů 
bylo možné prokazovat jejich původ, který byl otázkou řízení předcházejícího, tj. řízení o prokazování původu 
exemplářů chráněných druhů živočichů.
Dále stěžovatel namítá, že jednání správních orgánů vedlo k nepřiměřenému zásahu do jeho vlastnického 
práva. Je-li omezení vlastnického práva odůvodňováno důležitým veřejným zájmem na ochraně ohrožených 
druhů, a přitom zabavení exempláře takového druhu vede k jeho úhynu, nejedená se o výkon práva                        
v souladu s veřejným zájmem, čímž zásah do stěžovatelova vlastnického práva postrádá legitimní 
odůvodnění. Městský soud se však faktem úhynu jednoho ze zabavených exemplářů kakadu palmového 
vůbec nevypořádal.
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Závěrem kasační stížnosti stěžovatel namítá, že městský soud nesprávně posoudil otázku souladnosti 
postupu správních orgánů se zásadami správního řízení dle § 2 odst. 3 až § 5 správního řádu. Nesouhlasí 
se závěrem městského soudu, že těmto zásadám bylo učiněno zadost, když byl stěžovatel poučen dle                
§ 36 odst. 1 a 2 správního řádu a byla mu stanovena lhůta k prokázání původu exemplářů. Žádná taková 
lhůta totiž stěžovateli stanovena nebyla. Nebyl ani seznámen se skutečností, do jakého okamžiku může 
předkládat podklady pro prokázání původu exemplářů. Městský soud se ostatně mýlí v tom, že tato lhůta 
k prokázání původu běžela až do vydání prvostupňového rozhodnutí. Nerozlišil totiž mezi institutem 
prokázání původu podle § 24 zákona č. 100/2004 Sb., který není správním řízením
(a nemůže na něj tedy být aplikován § 36 odst. 1 a 2 správního řádu), a správním řízením o zabavení 
exemplářů, kde skutečně běžela lhůta až do vydání rozhodnutí. Stěžovatel tedy má i nadále za to, že lhůta 
pro prokázání původu nebyla správním orgánem stanovena a s ohledem na skutečnost, že není stanovena 
ani v § 24 zákona č. 100/2004 Sb., nemohl stěžovatel vědět, v jaké lhůtě může podklady k prokázání 
původu exemplářů předkládat. Stěžovatel nemohl mít na základě obecného odkazu na § 36 odst. 1 a 2 
správního řízení povědomí o tom, že fáze prokazování původu exemplářů není ukončena. Dle stěžovatele 
by bývalo postačilo, kdyby jej inspekce poučila tak, že „podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu je 
účastník řízení oprávněn navrhovat důkazy k prokázání původu exemplářů a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí.“
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že správní orgány i odborná literatura často používají 
právě pojem „prokázání zákonného původu“ exempláře, neboť pouze doložením zákonného původu lze 
splnit povinnost dle § 24 odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb. Samotný výraz „legální původ“ je nutno odvozovat 
z přímo aplikovatelného nařízení Rady ES č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 338/97), 
které s uvedeným výrazem pracuje v čl. 9 odst. 1, jež přímo navazuje na ustanovení čl. 8 odst. 3. Stěžovateli 
rovněž není dáváno za vinu nedostatečné prokázání původu exemplářů ve smyslu přestupkové 
odpovědnosti, nýbrž ve smyslu navazujícího postupu podle § 34a odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb., tj. 
zabavení exemplářů.
Stěžovatelův názor ohledně nepřípustného zásahu do jeho vlastnického práva považuje žalovaný za 
absurdní.
O zabavené exempláře nepečuje sama inspekce, nýbrž je předává do specializovaných chovatelských 
zařízení, která mají dostatečné podmínky pro chov konkrétního druhu. Pokud v dané věci došlo k úhynu 
exempláře, nelze tím zpochybňovat systém ochrany ohrožených druhů a obecně institut zabavení 
exemplářů dle § 34a odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb. Exempláře jsou od nelegálních držitelů často 
odebírány ve velmi špatném zdravotním stavu. Případný úhyn exempláře tedy nelze dávat automaticky do 
příčinné souvislosti s postupem inspekce. V případě ponechání papoušků v péči stěžovatele hrozilo, že by
s nimi mohlo být dále nelegálně nakládáno, což by jistě ochraně ohrožených druhů nepřispělo.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud přisvědčuje stěžovateli, že § 24 odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb. skutečně nezakotvuje 
pojem „prokázání legálního původu“ exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo 
regulované kožešiny, nýbrž hovoří pouze o „prokázání původu“. Podle § 24 odst. 3 téhož zákona pak platí, 
že „původ se prokazuje údaji a dokumenty osvědčujícími nabytí exempláře podle požadavků nařízení                    
v oblasti obchodování s ohroženými druhy a tohoto zákona, zejména uvedením, kdy a kde byl exemplář 
odebrán z přírody, nebo zda, kdy a kde se narodil v zajetí nebo byl uměle vypěstován, nebo kdy, z kterého 
státu a na základě jakých dokladů CITES byl exemplář dovezen.“ Pojem „zákonný původ“ lze nalézt                       
v ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
s tím, že „kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny 
nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu a živočicha 
chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu o dovozu a vývozu 
ohrožených druhů, je povinen na výzvu orgánu ochrany přírody prokázat jejich zákonný původ (povoleným 
dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo sběrem, pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem 
z jedinců s původem prokázaným podle tohoto ustanovení a podobně).“ Z obsahu prvostupňového 
rozhodnutí je zřejmé, že právě podle § 24 odst. 3 zákona č. 100/2004 Sb. bylo inspekcí posuzováno, zda 
stěžovatel náležitě prokázal původ předmětných exemplářů. Městský soud správně odkázal na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2013, č. j. 4 As 79/2013 - 43, v němž kasační soud rovněž pojmu 
„zákonný původ“ opakovaně užil v obdobném významu. Nejvyšší správní soud ostatně považuje posledně 
uvedený pojem za formulačně přesnější, neboť účelem prokázání původu exempláře v nynějším případě 
není ani tak zjištění, odkud tento pochází, ale především osvědčení skutečnosti, že (ať již exemplář pochází 
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v konečném důsledku odkudkoli) exemplář byl předmětem výjimky povolující obchodování s ním jakožto 
se zástupcem ohroženého druhu. Prokázání původu exempláře má pak usnadnit ověření pravosti výjimky, 
na základě které měl být umožněn jeho případný odchyt a prodej. Právě v nynějším případě bylo postupem 
inspekce spočívajícím v ověření pravosti výjimek ze zákazu obchodních činností zjištěno, že stěžovatelem 
předložené listiny byly padělky. Lze proto uzavřít, že obchodní transakce s těmito exempláři papoušků 
nebyly v daných případech povoleny, tudíž byly protizákonné a původ papoušků byl očividně nelegální.                
I z tohoto důvodu nelze spatřovat v užití slovního spojení „legální původ“ exempláře správními orgány 
jakékoli pochybení, byť se nejedná přímo o zákonný pojem dle § 24 odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb.
Pokud stěžovatel namítal, že mu nebylo známo, zda předloženými potvrzeními o výjimkách ze zákazu 
obchodní činnosti dostál své povinnosti prokázat (zákonný) původ exemplářů, považuje Nejvyšší správní 
soud uvedenou námitku za zjevně účelovou. Žalovanému je třeba přisvědčit v tom, že stěžovatel po celou 
dobu předchozích řízení (správního i soudního) ani náznakem netvrdil, že disponoval dalšími důkazními 
prostředky k prokázání původu předmětných exemplářů. Nejvyšší správní soud nenachází žádný rozumný 
důvod pro to, aby stěžovatel v takovém případě neuplatnil případné důkazní prostředky, a to zejména tehdy, 
nebyl-li si splněním své povinnosti prokázání původu exemplářů jist. Stěžovatel si navíc protiřečí, pokud 
namítá, že mu nebylo zřejmé, že i v navazujícím správním řízení o zabavení exemplářů podle § 34a zákona 
č. 100/2004 Sb. bylo možné dodatečně prokázat jejich zákonný původ. Je nabíledni, že pokud se
o prokázání původu nevede samostatné správní řízení (tento názor zastává i sám stěžovatel), jehož 
výsledkem by byl formalizovaný závěr o této skutečnosti, musí být dostatečnost prokázání původu 
předmětem zjišťování skutkového stavu v navazujícím řízení o zabavení exempláře podle § 34a zákona
č. 100/2004 Sb. Byl-li stěžovatel inspekcí poučen podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu o možnosti 
navrhovat důkazy a činit návrhy, a sice v řízení, jehož stěžejní otázkou je, zda stěžovatel prokázal původ 
exemplářů, nemůže případné stěžovatelovo nepochopení rozsahu zjišťování skutkového jít k tíži správního 
orgánu, který tímto své poučovací povinnosti jednoznačně dostál.
Ke kasační námitce poukazující na nepřiměřenost zásahu do vlastnického práva stěžovatele Nejvyšší 
správní soud uvádí, že nespatřuje přímou spojitost mezi zabavením exemplářů kakadu palmového
a následným úhynem jednoho z nich; krom toho není zřejmé, proč shledává stěžovatel následné uhynutí 
jednoho z exemplářů být citelnějším zásahem do jeho vlastnického práva, než kdyby papoušek neuhynul. 
Skutečnost následného úhynu exempláře nemá žádnou souvislost s přítomností veřejného zájmu na 
ochraně ohrožených druhů. Z vyjádření žalovaného je patrné, že zajištěné a případně zabavené exempláře 
nejsou přímo v péči inspekce, ale naopak jsou předány k tomu odborně způsobilým zařízením.
Z prvostupňového rozhodnutí (str. 5) je zřejmé, že k úhynu jednoho z papoušků došlo až dne 29. 11. 2011, 
a to v záchranném centru, přičemž o této skutečnosti byl pořízen Státním veterinárním ústavem J. protokol 
č. 59668/11 ze dne 7. 12. 2011, podle kterého byla důvodem úhynu aspergilomykóza. Nejvyšší správní 
soud podotýká, že zabavení exemplářů by mohlo být považováno za nepřiměřený zásah do vlastnického 
práva stěžovatele tehdy, pokud by bylo zřejmé, že k němu nedošlo za účelem realizace důležitého veřejného 
zájmu na ochraně ohroženého živočišného druhu. Taková situace ale v nynějším případě zjevně nenastala. 
Městský soud zcela přiléhavě citoval z usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. II. ÚS 
3218/13, kterým bylo předmětné zákonné omezení vlastnického práva chovatele (nepřímo) shledáno 
ústavně konformním. Nejvyšší správní soud navíc podotýká, že stěžovatel v žalobě neargumentoval úhynem 
jednoho z exemplářů, natožpak aby tak činil v kontextu nepřiměřenosti zásahu do jeho vlastnického práva. 
Za takovéhoto stavu nelze důvodně dovozovat nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku z toho, že se 
městský soud úhynem jednoho z exemplářů nezabýval.
Pokud stěžovatel namítal, že mu nebyla inspekcí stanovena lhůta k prokázání původu exemplářů, shledává 
Nejvyšší správní soud i tuto kasační námitku nedůvodnou. Podle § 24 odst. 6 zákona věty první zákona
č. 100/2004 Sb., platí, že „doklady podle odstavců 3 až 5 musí vlastník nebo dlouhodobý držitel anebo 
držitel exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny uschovat pro 
případnou kontrolu po celou dobu držby takového jedince.“ Pokud tedy jde o výzvu k prokázání původu, lze 
po chovateli v souladu s výše uvedeným požadovat tyto doklady již při kontrole, resp. v odůvodněných 
případech chovateli umožnit jejich dodatečné doložení v přiměřené lhůtě (nemusí mít totiž doklady 
uschovány přímo u sebe). Nejvyšší správní soud opětovně podotýká, že stěžovatel ani nenaznačil, že by 
dalšími (tj. autentickými) doklady původu disponoval. Z tohoto důvodu proto inspekce nepochybila, pokud 
předběžně uzavřela, že stěžovatel neprokázal původ exemplářů a přistoupila k zahájení řízení o zabavení 
exemplářů podle § 34a zákona č. 100/2004 Sb. Městský soud zaujal obdobný právní názor, a proto
nelze důvodně namítat, že by uvedenou právní otázku posoudil nesprávně ve smyslu § 103 odst. 1 písm.        
a) s. ř. s.
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Oprávnění Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) jako vědeckého orgánu CITES vydat 
negativní (nesouhlasné) stanovisko k vývozu exempláře 

k ustanovení § 9 a § 27 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění v rozhodné době 

k ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 338/1997“)

k ustanovení § 45 odst. 2 a § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

I. AOPK mohla vydat negativní stanovisko k vývozu dříve, než byl prokázán skutečný původ 
exemplářů. Nedostatek důkazů o původu exemplářů opravňuje AOPK k vydání negativního 
stanoviska, a to s ohledem na formulaci článku 5 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

II. AOPK negativní stanovisko k vývozu vydá vždy, když nebude moci, ať již z jakýchkoliv důvodů, s 
jistotou potvrdit, že vývoz nebude mít škodlivý účinek.

III. Negativní stanovisko AOPK není skutečností, která by podle ust. § 51 odst. 3 správního řádu 
znemožňovala žádosti vyhovět a vedla bez dalšího k jejímu zamítnutí.    

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 10 As 328/2017 - 36)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Žalobce podal dne 21. 10. 2011 k žalovanému žádost o vývozní povolení do K. pro šest exemplářů 
amazoňana haitského, čtyři exempláře amazoňana jamajského a dva exempláře amazoňana černozobého. 
Deklaroval, že jedinci se narodili a byli odchování v zajetí. K žádosti přiložil registrační listy papoušků, včetně 
registračních listů jejich rodičů. Zásadní pro posouzení žádosti bylo stanovisko vědeckého orgánu, Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“). Agentura vydala k věci dne 5. 12. 2011 nesouhlasné 
stanovisko. Upozornila na to, že se jedná o vzácné a ohrožené exempláře a že se prokazatelně s jedinci 
stejného druhu nelegálně obchoduje (74 kusů vajec bylo v roce 2011 zabaveno na vídeňském letišti). Proto 
Agentura uzavřela, že dokud nebude přesvědčena o legálnosti původu exemplářů, nemůže potvrdit, že vývoz 
exemplářů nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu. K prokázání původu exemplářů Agentura 
doporučila provést paternitní testy DNA. Ve vyjádření ze dne 5. 3. 2012 Agentura doplnila, že paternitní 
testy DNA jsou jediným nezpochybnitelným způsobem prokázání původu exemplářů. Žalobce se stanovisky 
nesouhlasil, zpochybňoval údaje uvedené ve stanoviscích i požadavek na provedení testů DNA. Poukazoval 
na to, že tento požadavek zbytečně prodlužuje řízení o žádosti, a že testy jsou drahé. Test DNA by měl správní 
orgán vyžadovat pouze za situace, kdy v konkrétním případě existuje důvodné podezření o nelegálním 
původu exemplářů.
Žalovaný žádost žalobce o vydání vývozního povolení zamítl. Žalobce podle jeho názoru nedoložil, že se 
jedná o exempláře narozené a odchované v zajetí. Registrační listy, které přiložil k žádosti, legální původ 
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papoušků nedokládají. V souladu se stanoviskem Agentury považoval žalovaný za nezbytné provést 
paternitní testy DNA. Ministr k rozkladu žalobce rozhodnutí žalovaného zrušil z důvodu nedostatků 
odůvodnění a procesních pochybení v průběhu správního řízení. Nové rozhodnutí žalovaného ale již potvrdil 
a ztotožnil se s názorem, že Agentura nemohla vydat kladné stanovisko, jelikož žalobce neprokázal 
deklarovaný původ exemplářů. Přisvědčil námitce žalobce, že žalovaný ho formálně nevyzval, aby k žádosti 
předložil testy DNA. Podle názoru ministra však tato procesní vada neměla vliv na zákonnost rozhodnutí.

II. Řízení před městským soudem, shrnutí kasační stížnosti
Městský soud napadeným rozsudkem zrušil rozhodnutí ministra žalovaného ze dne 5. 12. 2014 a vrátil věc 
žalovanému k dalšímu řízení. Soud se ztotožnil s názorem žalovaného, že po obdržení negativního 
stanoviska v souladu s § 51 odst. 3 správního řádu již nebylo třeba provádět další dokazování. Jednou                  
z podmínek pro udělení vývozního povolení je totiž předložení kladného stanoviska, negativní stanovisko je 
tedy samo o sobě důvodem pro zamítnutí žádosti žalobce.
Podle městského soudu však nebylo možné negativní stanovisko vydat dříve, než se ve správním řízení 
prokázal skutečný původ exemplářů. Stanovisko je tedy podle soudu založeno na tom, že Agentura neví, 
jaký je skutečný původ vyvážených papoušků. Soud je přesvědčen, že nejistota ohledně klíčové otázky                  
v dané věci nemůže být dostatečným důvodem pro vydání negativního stanoviska. Pokud by se prokázalo, 
že papoušci se skutečně narodili v zajetí, neexistuje žádný důvod, proč by mělo být stanovisko negativní. 
Soud přiznal, že do pravomocí Agentury nepatří určování původu vyvážených papoušků. Tato otázka má být 
předmětem dokazování ve správním řízení. Pokud však Agentura neměla v této otázce jisto, měl nejprve 
tuto otázku zjistit žalovaný ve správním řízení prostřednictvím výzvy podle § 45 odst. 2 správního řádu. 
Městský soud nepřisvědčil argumentaci žalovaného, že žalobce ve vyjádření k závaznému stanovisku 
Agentury ze dne 27. 2. 2012 odmítl testy DNA provést. Podle soudu z vyjádření vyplývá, že žalobce sice              
s testy DNA nesouhlasí, ale případně je umožní.
Městský soud se vyjádřil také k samotnému požadavku na provedení testů DNA. Dospěl k závěru, že 
vyžadování tohoto testu je na uvážení správních orgánů. Upozornil, že požadavek na testy DNA s ohledem 
na svou nákladnost a zátěž pro živočichy musí být dostatečně a přesvědčivě odůvodněný. Konkrétně však 
neposuzoval, zda byl požadavek na provedení testu DNA v nynější kauze dostatečně odůvodněný. Dospěl 
totiž k závěru, že rozhodnutí žalovaného musí být zrušeno již proto, že Agentura vydala negativní stanovisko, 
přestože panovala nejistota ohledně klíčové otázky - původu papoušků.
Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu včasnou kasační stížnost z důvodu 
dle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. V ní předně namítá, že se městský soud nepřípustně zabýval věcnou 
stránkou odůvodnění stanoviska Agentury. Dále odmítá jako zcela nesprávný názor městského soudu, 
podle kterého je negativní stanovisko postaveno na tom, že Agentura neví, jaký je skutečný původ 
exemplářů. Negativní stanovisko vychází ze skutečností, že všechny tři druhy karibských amazoňanů jsou             
v chovech velmi vzácné, legální mezinárodní obchod představuje pouze několik jedinců ročně,
a že dva z těchto druhů jsou prokazatelně předmětem nelegálního obchodu. Tyto skutečnosti v kombinaci 
s nejistotou ohledně deklarovaného původu mohly být s ohledem na princip předběžné opatrnosti 
podkladem pro vydání negativního stanoviska Agentury.
Stěžovatel podotýká, že Agentura mohla vydat kladné stanovisko pouze pokud by byla nezpochybnitelně 
ubezpečena o deklarovaném původu papoušků, tedy jejich odchovu v zajetí. Důkazní povinnost je na straně 
žadatele o vývozní povolení. Na vydání vývozního povolení není právní nárok, stěžovatel je vydá pouze po 
splnění předepsaných podmínek. Bez testů DNA nemohla být Agentura nepochybně přesvědčena, že 
vývozem exemplářů nedojde k ohrožení druhu na přežití ve volné přírodě. Provedení testů DNA je zcela 
legitimním požadavkem, který je v souladu s právními předpisy a k prokázání rodového původu se 
standardně využívá. Stěžovatel uvádí, že Agentura disponovala informacemi o odmítavém postoji žalobce 
k požadavku na provedení testů DNA. Z pohledu vědeckého orgánu tedy nebylo na co čekat, jelikož žalobce 
nesplnil základní podmínku, tj. prokázání odchovu v zajetí. V další části kasační stížnosti stěžovatel napadá 
také několik konkrétních tvrzení městského soudu, která jsou podle jeho názoru nepřezkoumatelná.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu
Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování přípustné kasační stížnosti dospěl k závěru, že kasační 
stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou. Důvodnost kasační stížnosti 
posoudil NSS v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.); neshledal přitom 
vady, jimiž by se musel zabývat i bez návrhu.
Stěžovatel považuje rozsudek v části za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost. V této souvislosti 
upozorňuje na závěr městského soudu, že žalobce nikdy nedeklaroval absolutní odmítnutí testů DNA. 
Současně prý městský soud na jiném místě připouští, že žalobce považuje testy DNA za zbytečné. NSS tyto 
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závěry neshledal nesrozumitelnými. Prohlášení žalobce o nadbytečnosti testů DNA nevylučuje závěr 
městského soudu, že žalobce nikdy provedení testů DNA absolutně neodmítl.
Nesrozumitelný je prý také závěr městského soudu, že registrační listy nemohly být důkazním prostředkem 
o původu exemplářů, a naproti tomu závěr, že registrační listy nejsou nezpochybnitelným důkazem. NSS 
zjistil, že městský soud se použitelností registračních listů jako důkazního materiálu zabývá na straně                
7 rozsudku. Jeho závěry se ale liší od toho, jak je parafrázuje stěžovatel. Městský soud uvádí, že „podle            
§ 23 odst. 3 zákona o obchodování s ohroženými druhy registrační list není úředním potvrzením o zákonném 
původu exempláře“. Připouští však, že „na druhou stranu z tohoto ustanovení nijak nevyplývá, že by 
registrační listy nemohly být důkazním prostředkem, ze kterého lze původ dovodit“. Na jiném místě ale 
dodává, že „registrační listy nebo chovatelské záznamy nejsou však nezpochybnitelným důkazem 
prokazujícím původ papoušků“. NSS tyto závěry nepovažuje za nesrozumitelné, městský soud připustil, že 
registrační listy mohou sloužit jako důkazní prostředek, nejedná se však o přímý důkaz, který jednoznačně 
potvrzuje původ papoušků.
Podle stěžovatele je dále nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů tvrzení městského soudu, že 
stanovisko Agentury je nedostatečně odůvodněné. NSS připouští, že toto tvrzení je matoucí, jelikož                         
z následného odůvodnění tohoto závěru vyplývá, že městský soud se neztotožňuje se samotnými důvody 
vedoucími k vydání negativního stanoviska, nikoliv s kvalitou odůvodnění stanoviska. Podle NSS však 
celkově z rozhodnutí jasně vyplývá, v čem městský soud spatřoval vady stanoviska Agentury. NSS 
zdůrazňuje, že zrušení soudního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je vyhrazeno těm nejzávažnějším 
vadám rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost skutečně nelze soudní rozhodnutí 
meritorně přezkoumat. Odůvodnění rozsudku městského soudu je vystavěno na jasném, srozumitelném                
a uceleném argumentačním systému, z něhož rozumně plynou právní závěry. Rozsudek městského soudu 
tedy není nepřezkoumatelný.
Dále NSS posoudil námitku stěžovatele, že městský soud nepřípustně přezkoumal věcnou stránku 
stanoviska Agentury.
Městský soud v napadeném rozsudku odkázal na judikát ze dne 29. 5. 2013, č. j. 6 As 80/2012 - 49, věc 
B.A.R. – REPTOFILIA, který se v bodech 27 a 28 zabývá otázkou soudního přezkumu stanoviska Agentury. 
NSS zde mj. konstatoval, že „soudy nepřezkoumávají stanoviska Agentury jako vědeckého orgánu CITES po 
odborné stránce. K tomu ostatně nedisponují dostatečnými odbornými znalostmi. Nelze však akceptovat, 
že by stanoviska takto konstruovaných vědeckých orgánů stála zcela mimo jakýkoli soudní přezkum. […] 
Soudům přísluší posuzovat, zda je odborné stanovisko vědeckého orgánu (ať kladné či záporné) dostatečně 
logicky a přesvědčivě odůvodněno a zda nepřekračuje obecný zákaz libovůle a svévole, neboť bez efektivní 
soudní ochrany by nebylo možné se úspěšně bránit proti excesům“.
NSS je přesvědčen, že městský soud přezkoumal stanovisko Agentury v rozsahu vymezeném v citovaném 
rozsudku. Agentura v odborném stanovisku u jednotlivých druhů papoušků popsala velikost populace, 
situaci v místě jejich přirozeného výskytu, stav odchovu v ČR a jejich atraktivnost z hlediska mezinárodního 
obchodu. Na základě těchto skutečností dospěla k závěru, že je třeba provést testy DNA k prokázání 
žalobcem deklarované paternity u vybraných exemplářů, a že do té doby nemůže vydat kladné stanovisko. 
Městský soud stran stanoviska Agentury nejprve dovodil, že ho nebylo možné vydat, aniž bylo zřejmé, jaký 
je skutečný původ papoušků. Následně dospěl k závěru, že požadavek na provedení testů DNA spadá do 
vlastního uvážení správního orgánu, musí však být dostatečně odůvodněn. Podle NSS tyto závěry nijak 
nezasahují do odborných poznatků a úvah, které Agentura uvádí ve stanovisku.
Následně NSS přistoupil k přezkumu stěžejní námitky. Stěžovatel napadá závěr městského soudu, podle 
něhož bez znalosti skutečného původu papoušků nebylo možné vydat negativní stanovisko a bylo nezbytné 
nejprve tuto otázku zjistit ve správním řízení prostřednictvím výzvy podle § 45 odst. 2 správního řádu.
NSS předně konstatuje, že předmětem posouzení správního řízení byla žádost žalobce o vydání vývozního 
povolení specifických druhů papoušků zařazených do přílohy B nařízení Rady (ES) č. 338/97. Podle čl.                
5 odst. 4 tohoto nařízení smí být vývozní povolení exemplářů druhů, jež jsou zařazeny do příloh B a C, […] 
vydáno teprve poté, kdy došlo ke splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. a), b), c) bod i) a písm. d). 
Agentura jako příslušný vědecký orgán (§ 27 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy) 
nevydala kladné stanovisko podle čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97, jelikož nebyla 
přesvědčena o legálním původu papoušků, tedy že se papoušci narodili a byli odchováni v zajetí, jak 
deklaroval žalobce v žádosti. Podmínky, na základě kterých je možné považovat exemplář za živočišný druh 
narozený a odchovaný v zajetí, stanovují čl. 54 a 55 nařízení Komise (ES) č. 865/20062.
NSS podotýká, že se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi zabýval pouze otázkou, zda mohla 
Agentura vydat negativní stanovisko, aniž se prokázalo, jaký je skutečný původ papoušků, a zda bylo 
nezbytné žalobce vyzvat podle § 45 odst. 2 správního řádu k odstranění nedostatků žádosti. Právě                          
a pouze z těchto důvodů totiž městský soud zrušil napadené správní rozhodnutí. NSS se v nynější kauze 
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nezabýval oprávněností požadavku Agentury na předložení testů DNA a s tím souvisejícími kasačními 
námitkami. Tato skutečnost nebyla zrušovacím důvodem a městský soud se k ní vyjádřil pouze v obecné 
rovině, bez posouzení konkrétních okolností nynější kauzy.
NSS se neztotožňuje se závěrem městského soudu, že Agentura nemohla vydat negativní stanovisko dříve, 
než se ve správním řízení prokázal skutečný původ papoušků. NSS si je vědom toho, že Agentura nevede 
správní řízení (viz rozsudek ve věci B.A.R. – REPTOFILIA, bod 24), a proto nemůže ani provádět dokazování 
ve správním řízení. Jako vědecký orgán pouze vydává na žádost správního orgánu v mezích své funkce 
odborná stanoviska (srov. § 27 zákona o obchodování s ohroženými druhy). Rozsah požadovaných informací 
a směr dokazování ve správním řízení však závisel právě na odborném posouzení Agentury ve stanovisku 
(srov. Výše cit. rozsudek B.A.R. – REPTOFILIA, bod 28). Teprve Agentura na základě odborných úvah ve 
stanovisku dospěla k závěru, že podklady přiložené k žádosti nejsou dostatečnými důkazy, a doporučila 
provedení paternitních testů DNA. [Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích 
pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s těmito druhy (Úř. věst. L 166, 19. 6. 2006, s. 1 - 69)].
Protože Agentura neměla dostatek důkazů o původu papoušků, byla oprávněna vydat negativní stanovisko, 
a to s ohledem na formulaci článku 5 odst. 2 písm. a) nařízení č. 338/97, podle kterého smí být vývozní 
povolení vydáno, pouze pokud vědecký orgán písemně oznámí, že vývoz nebude mít škodlivý účinek. Toto 
ustanovení zohledňuje zásadu předběžné opatrnosti zakotvenou v čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
(dříve čl. 174 Smlouvy o ES), podle kterého je politika Evropské unie v oblasti životního prostředí zaměřena 
na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Unie. Je založena na 
zásadách obezřetnosti a prevence. Podle čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení č. 338/97 tedy vědecký orgán 
nemusí dojít k závěru o škodlivém účinku dovozu, aby mohl vydat negativní, resp. nesouhlasné stanovisko. 
Nesouhlasné stanovisko vydá vždy, když nebude moci, ať již z jakýchkoliv důvodů, s jistotou potvrdit, že 
vývoz nebude mít škodlivý účinek (obdobně srov. výše cit. rozsudek B.A.R. – REPTOFILIA, body 29 a 30).
NSS odmítá závěr, že negativní stanovisko bylo skutečností, která by podle § 51 odst. 3 správního řádu 
znemožňovala žádosti vyhovět a vedla bez dalšího k jejímu zamítnutí. Nedostatek důkazů o původu 
papoušků bylo možné v souladu s odborným názorem Agentury zhojit předložením testu DNA. V takovém 
případě by bylo možné věc opětovně předat Agentuře k posouzení. Správní orgán byl tedy povinen dát 
žalobci prostor k zohlednění stanoviska Agentury a k prokázání původu papoušků způsobem požadovaným 
ve stanovisku, důkazní břemeno ohledně prokázání původu papoušků však bylo na straně žalobce jakožto 
jejich držitele (srov. § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a rozsudek NSS ze 
dne 24. 7. 2013, č. j. 4 As 79/2013 - 43, body 19 a 23). V opačném případě by totiž porušil zásadu veřejné 
správy jako služby veřejnosti (§ 4 odst. 1 správního řádu). NSS je přesvědčen, že správní orgány této 
povinnosti dostály přesto, že žalobce podle § 45 odst. 2 správního řádu formálně nevyzvaly k doložení 
paternitního testu DNA (…).
Žalobce tedy ve vyjádření výslovně odmítl tyto testy sám a na své náklady provést. Na tomto názoru setrval 
také poté, co ho v oznámení ze dne 22. 3. 2013 stěžovatel informoval o tom, že původní rozhodnutí 
stěžovatele ze dne 21. 3. 2012 bylo rozhodnutím ministra zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 
Současně žalobci sdělil, že je oprávněn navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. 
Ve vyjádření ze dne 18. 3. 2013 žalobce výslovně uvedl, že „není důvod provádět paternitní testy […]. Správní 
orgán by měl vyžadovat test paternity pouze za situace, kdy je zde důvodné a doložitelné podezření                        
o nelegálním původu exempláře, přičemž tato situace u účastníka zcela prokazatelně nenastala […]“.
NSS se neztotožňuje se závěry městského soudu, že žalobce nikdy provedení testů DNA absolutně neodmítl. 
Žalobce výslovně ve vyjádření ze dne 22. 3. 2012 odmítl provést testy DNA na vlastní náklady, připustil 
pouze možnost, že by testy sám na své náklady provedl stěžovatel. Stejně tak z vyjádření ze dne 18. 3. 2013 
jasně vyplývá, že žalobce s provedením testů DNA na své náklady nesouhlasí.
NSS tedy vzhledem k odmítavému názoru žalobce k pořízení paternitních testů DNA nepovažuje za 
nezákonné, že ho správní orgány po vydání negativního stanoviska již formálně podle § 45 odst.                                  
2 nevyzvaly k předložení tohoto důkazu. Žalobce si byl vědom toho, že Agentura podmínila vydání kladného 
stanoviska předložením testů DNA a proti tomuto požadavku soustavně v průběhu řízení brojil.
NSS uzavírá, že s ohledem na vše výše uvedené na rozdíl od městského soudu nepovažuje za nezákonnou 
vadu řízení, pokud Agentura vydala k záměru žalobce negativní stanovisko a stěžovatel následně nezaslal 
žalobci výzvu podle § 45 odst. 2 správního řádu k předložení důkazu testy DNA.
NSS opětovně podotýká, že se nemohl zabývat otázkou prokázání deklarovaného původu papoušků, 
zejména oprávněností požadavku na předložení paternitních testů DNA a skutečností, zda je tento 
požadavek ve stanovisku Agentury a rozhodnutí stěžovatele řádně zdůvodněn. Tato otázka byla vznesena
v dalších žalobních bodech a bude předmětem řízení před městským soudem.
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C. Nakládání s odpady
183

K porušení zákazu sebeobviňování při kontrole
Stanovení lhůty k poskytnutí součinnosti kontrolované osoby

k ustanovení § 10 odst. 2 a ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve 
znění v rozhodné době 

I. Pokud ČIŽP požadovala po stěžovatelce v rámci kontroly předložení dokumentů, jejichž vedení 
jí ukládá zákon o odpadech, nejedná se o porušení zákazu sebeobviňování, neboť stěžovatelce by 
i při předložení požadovaných dokumentů nic nebránilo v navazujícím řízení brojit proti závěrům, 
které by ČIŽP z daných důvodů učinila.

II. Stanovit kontrolované osobě přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti bez postupu podle 
ustanovení § 39 správního řádu je plně v souladu s kontrolním řádem.

III. Postup ČIŽP, která zahájí správní řízení o správním deliktu podle zákona o odpadech až po 
skončení kontroly, je zákonný. 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2018, č. j. 4 As 92/2018 - 35)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát P. rozhodnutím ze dne 17. 3. 2015, č. j. 
ČIŽP/43/OOH/SR01/1408438.003/15/ZLP, uložila žalobkyni pokutu ve výši 100.000 Kč za správní delikt 
podle § 16 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu, neboť žalobkyně v období od 20. 5. 2014 do 19. 12. 2014 
nesplnila povinnost kontrolované osoby podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu  a nevytvořila podmínky pro 
řádný výkon kontroly, tedy neumožnila kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem 
a neposkytla k tomu potřebnou součinnost. Žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 6. 2015 č. j. 25438/ENV/15 
464/520/15, částečně upravil výrok prvostupňového rozhodnutí tak, že výše uvedený správní delikt vymezil 
obdobím od 25. 6. 2014 do 19. 12. 2014. Ve zbývající části žalovaný odvolání zamítl a prvostupňové 
rozhodnutí potvrdil.
Žalovaný konstatoval, že žalobkyně nevyhověla výzvám ČIŽP k předložení potřebných dokladů a poskytla až 
na jednu dílčí výjimku jen povšechné informace. Uvedeným konkrétnějším dokladem byla průběžná 
evidence nakládání s odpady za rok 2014 v provozovně v J. ulici v P. V této evidenci byl sice označen druh 
odpadu, ale nebyla v něm žádná zmínka o tom, že by byl odpad odvezen do lokality T. ČIŽP žalobkyni 
prostřednictvím jejího právního zástupce k předložení dokladů vyzvala vícekrát, avšak žalobkyně reagovala 
jen žádostí o upřesnění, jaké doklady a z jakého právního titulu je má ČIŽP doložit. Žalovaný poukázal na 
to, že objektem správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. a) je zajištění účelu kontroly zahrnující i 
poskytování součinnosti ze strany kontrolované osoby. V situaci, kdy kontrolovaný neplní svou povinnost, 
nelze relevantně zjistit skutkový stav věci a ten následně porovnat se stavem žádoucím. Žalovaný zdůraznil, 
že ČIŽP zajistila žalobkyni všechna potřebná práva, nicméně ta nerespektovala kontrolní oprávnění ČIŽP. 
Podle žalované ČIŽP jednoznačně vysvětlila, jak žalobkyně neplnila své povinnosti a čím konkrétně zamezila 
naplnění účelu kontroly zaměřené na nakládání s odpady. Upozornil, že se žalobkyně mohla dopustit 
poškozování životního prostředí, a doplnil, že se ČIŽP snažila zmonitorovat pohyb velkého množství odpadů 
pocházejících ze staveb prováděných žalobkyní  s tím, že v souvislosti s jednáním žalobkyně ČIŽP vede řízení 
i s jinými subjekty. Žalovaný zdůraznil, že ČIŽP v nyní projednávané věci nerozhodovala o nakládání 
s odpady, ale výlučně o sankci za neplnění povinností kontrolované osoby. Navázal, že otázka nakládání 
s odpady bude předmětem samostatného řízení.
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Žalovaný konstatoval, že prvostupňové rozhodnutí není nepřezkoumatelné. Doplnil, že ČIŽP žalobkyni 
uložila paušální náhradu nákladů řízení v souladu se zákonem. Vysvětlil, že lhůta pro doplnění 
požadovaných podkladů uplynula žalobkyni až 24. 6. 2016, přičemž teprve ode dne následujícího žalobkyně 
neplnila povinnosti osoby kontrolované ve smyslu § 10 odst. 2 kontrolního řádu. ČIŽP řízení zahájila řádně 
v zákonné lhůtě s tím, že žalobkyni vždy poučila o všech souvisejících procesních právech. Žalovaný shledal 
uloženou pokutu odpovídající závažnosti správního deliktu s tím, že pokuta ve výši 50.000 Kč již dříve 
uložená žalobkyni v rámci jiného řízení zjevně neměla potřebný efekt, a proto považuje pokutu ve výši 
100.000 Kč za přiměřenou i přes změnu výroku rozhodnutí.

II. Řízení před Městským soudem, kasační stížnost
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 2. 2018, č. j. 3 A 93/2015 - 84, žalobu proti rozhodnutí 
žalovaného zamítl. Konstatoval, že ČIŽP kontrolovala, zda se s odpadem na pozemcích Ing. K., který zde 
navezla minimálně zčásti žalobkyně, nakládalo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, a pokud nikoli, kdo byl za porušování zákonných povinností odpovědný. Podotkl, 
že ČIŽP požadovala poskytnutí podkladů týkající se předmětu kontroly v souladu s § 8 písm. c) kontrolního 
řádu. Navázal, že prostá aktivita kontrolované osoby nevede bez dalšího k závěru o splnění povinnosti 
uložené ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu s tím, že shledal postup žalobkyně jako ryze formální. 
Její postup naopak ukazuje spíše na obstrukční chování.
Soud se ztotožnil se závěry žalovaného, který byť změnil časové ohraničení správního deliktu, zároveň 
nesnížil výši pokuty. Podle soudu má změna časového ohraničení spíše formální charakter, a proto tato 
skutečnost nemohla mít vliv na výrok o vině a přiměřenost sankce. Doplnil, že z prvostupňového rozhodnutí 
je zcela zřejmé, že pokutu ČIŽP uložila za neposkytnutí součinnosti. Byť se v uvedeném rozhodnutí objevuje 
úryvek navozující dojem, že ČIŽP předjímá výsledek řízení navazujícího na kontrolu, v kontextu celého 
rozhodnutí je podle soudu zřejmé, za jaký správní delikt ČIŽP pokutu uložila. K námitce, že ČIŽP nesprávně 
nepostupovala podle § 39 správního řádu, soud konstatoval, že v jednom případě ČIŽP při vydání usnesení 
o prodloužení lhůty stanovené protokolem zmíněné ustanovení využila. Jelikož k tomu ČIŽP ve skutečnosti 
nebyla povinna, v daném případě poskytla žalobkyni vyšší míru ochrany a v ostatních případech, kdy § 39 
správního řádu nevyužila, postupovala plně v souladu s kontrolním řádem. Soud shledal rovněž v souladu 
se zákonem, že ČIŽP při ukládání pokuty přihlédla k neplnění povinné součinnosti v celkem třech případech, 
a doplnil, že právě tato skutečnost odůvodňuje v projednávané věci vyšší pokutu. Nezákonnost postupu 
správních orgánů neprokazuje, že ČIŽP následné řízení s žalobkyní zastavila, neboť řízení, na které 
žalobkyně odkazuje, vedla ČIŽP s žalobkyní kvůli podezření ze spáchání správního deliktu podle zákona 
o odpadech. Podle soudu správní orgány postupovaly ve vztahu k žalobkyni jako kontrolované osobě 
v mezích § 10 odst. 2 kontrolního řádu a neporušily tedy zákaz sebeobviňování a sebeusvědčování. Soud 
doplnil, že bez stanovení povinnosti uvedených v § 10 odst. 2 kontrolního řádu by byla jakákoli kontrola 
plnění zákonných povinností neproveditelná.
Proti uvedenému rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včasnou kasační stížnost. Namítla, 
že v dané věci již rozhodl jiný orgán, a proto ČIŽP nebyla oprávněna věc vůbec projednat. Soudu vytkla, že 
přehlédl, že „ČIŽP vydala dne 07. 05. 2014 protokol o průběhu kontroly (s dovětkem dílčí), který byl žalobci 
doručen dne 21. 05. 2014, ačkoliv jej v bodě 20. rozsudku zmiňuje. Dle ustanovení § 12 odst. 2 kontrolního 
řádu se protokol o kontrole vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve 
zvláště složitých případech do 60 dnů. Je tedy zřejmé, že kontrola skončila marným uplynutím lhůty 15. dnů 
k podání námitek proti protokolu, tedy 05. 06. 2014.“ V období od 25. 6. 2014 do 19. 12. 2014 tedy 
kontrolní řízení vůbec neprobíhalo. Stěžovatelka upozornila, že ČIŽP potřebnou součinnost poskytla. Uvedla 
totiž, že až na 180 tun materiálu, který do dané lokality navezla, nemá o původu zbytku odpadu žádné 
informace. Zároveň dala „přímou odpověď na otázku, kdo nakládal  s odpady na předmětných pozemcích 
v lokalitě T., s jakými odpady a jakým množstvím se na těchto pozemcích nakládalo, neboť uvedl, že on zde 
nakládal se 180 tunami materiálu na základě smlouvy o výpůjčce s panem Ing. R. K. a dále zde prováděla 
činnost spol. S & S s. s.r.o.“ Jestliže ČIŽP tvrzením stěžovatelky nevěřila, měla zahájit řízení o správním 
deliktu, kde by případné protiprávní jednání stěžovatelky prokázala. Po stěžovatelce nebylo možné 
spravedlivě požadovat, aby se sama udala tím, že by předložila dokumenty, které ČIŽP mohla užít proti ní. 
Zdůraznila, že předmětem kontroly mělo být zjišťování, zda docházelo k nakládání s odpady v souladu se 
zákonem o odpadech, zda přitom nedocházelo k porušování příslušných povinností a kdo je za toto porušení 
případně odpovědný. Přitom zjišťování těchto skutečností má být předmětem správního řízení, a nikoli 
kontroly jako takové. Doplnila, že ČIŽP předjímala v rámci svého rozhodnutí, že se stěžovatelka dlouhodobě 
dopouští neoprávněného nakládání s odpady a požadované dokumenty jí měly případně usvědčovat, což je 
postup nepřípustný. Podle stěžovatelky bylo přípustné vyžadovat předložení evidencí, které musí vést na 
základě zákona a které ostatně předložila. Soudu vytkla, že přijal závěr žalovaného o přiměřenosti pokuty. 
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Délka trvání protiprávního jednání je z hlediska výše sankce zásadní a má k ní být přihlédnuto, obzvlášť 
pokud žalovaný shledal, že protiprávní jednání mělo trvat kratší dobu. Stěžovatelka označila odůvodnění 
uložení pokuty za nepřezkoumatelné, neboť nejsou zřejmé důvody jejího uložení. Žalovanému vytkla, že se 
nevypořádal s námitkou, podle níž z prvostupňového rozhodnutí plyne, že jej ČIŽP vydala pro nezákonné 
nakládání s odpady, přičemž ani soud tuto vadu nezhojil. Nastíněné jednání mělo být předmětem jiného 
řízení, a proto je pokuta nezákonná. Dále namítla, že jí ČIŽP neposkytla lhůtu k součinnosti v souladu 
s § 39 správního řádu a odepřela jí tak možnost bránit se proti stanovení nepřiměřeně krátké lhůty. Tuto 
vadu žalovaný nenapravil ani se s námitkami stěžovatelky nevypořádal. Argument soudu, že správní orgány 
v této otázce nemusely vycházet ze správního řádu, odmítla. Namítla, že soud některé námitky nevypořádal 
a jiné vypořádal nezákonně, a proto nemůže napadený rozsudek obstát.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud nepřisvědčil námitce stěžovatelky, že ČIŽP nebyla oprávněna předmětný správní 
delikt projednat, neboť k jeho spáchání z časového hlediska vůbec nemohlo dojít. Jakkoliv stěžovatelka 
usuzuje, že kontrola samotná skončila uběhnutím lhůty pro podání námitek proti dílčímu protokolu ze dne 
7. 5. 2014, není tato úvaha správná. V této souvislosti je rozhodující, že z povahy protokolu samého                      
a rovněž i z jeho označení je zřejmé, že ČIŽP dala stěžovatelce k dispozici dílčí protokol se svými 
prozatímními závěry, aby se s nimi mohla stěžovatelka seznámit a reagovat na ně. Navíc v tomto protokolu 
ČIŽP požaduje po stěžovatelce poskytnutí informací, což z povahy věci poukazuje na záměr ČIŽP v kontrole 
pokračovat.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatelka ČIŽP neposkytla potřebnou součinnost ve smyslu podle         
§ 10 odst. 2 kontrolního řádu, neboť v rámci kontroly ČIŽP poskytla jen povšechné informace                                   
a z požadovaných dokumentů předložila toliko průběžnou evidenci nakládání s odpady za rok 2014                      
v provozovně v J. ulici v P. Lze uvést, že stěžovatelka na výzvy k předložení dokumentů nejprve reagovala, 
nicméně vždy žádala o další upřesnění, jaké informace či dokumenty má poskytnout, a to za situace, kdy 
bylo z výzev ČIŽP zřejmé, co od stěžovatelky požadovala. Namísto toho, aby stěžovatelka poskytla 
součinnost a předložila požadované dokumenty, resp. sdělila požadované informace, takřka výlučně se 
vyjádřila jen formálně, aniž by její sdělení měla jakoukoliv větší informační hodnotu. Za poskytnutí 
součinnosti nelze považovat ani opakované dotazy stěžovatelky směřující na ČIŽP, kdy se dotazovala, na 
základě jakých právních předpisů či titulů ČIŽP předložení dokumentů či poskytnutí informací požaduje. 
V této souvislosti Nejvyšší správní soud považuje za rozhodující, že i když stěžovatelka nemusela mít 
povinnost obstarávat, uchovávat, archivovat či vůbec pořizovat všechny z požadovaných dokumentů (kupř. 
smlouvy o výpůjčce v písemné formě), tak skutková podstata daného deliktu nespočívá v tom, že by tyto 
dokumenty nevedla, ale v tom, že neposkytla patřičnou součinnost, tedy na výzvu nesdělila komplexní 
informace, které o daném smluvním vztahu měla. Nadto je potřebné upozornit, že pokud právní předpis 
někomu neukládá vést či udržovat nějakou evidenci nebo uchovávat určité dokumenty, ještě to nevylučuje, 
aby dotyčná osoba některé z těchto dokumentů ve své dispozici případně měla. Byla-li stěžovatelka v rámci 
kontroly k předložení jmenovitých písemností vyzvána, potom měla dokumenty, k jejichž vedení byla 
povinna, ČIŽP poskytnout, a skutečnost, že některými z požadovaných dokumentů reálně nedisponuje, ČIŽP 
sdělit. Podle Nejvyššího správního soudu nelze kontrolním orgánům vytýkat, že se dotazovaly i na předložení 
dokumentů, o kterých by se následně zjistilo, že je kontrolovaná osoba nemá reálně v dispozici, neboť 
kontrolní orgán tuto skutečnost nemůže bez součinnosti kontrolované osoby v některých případech vůbec 
zjistit.
Stěžovatelka tedy svým jednáním zaviněně ztížila provedení kontroly nakládání s odpady v lokalitě T., jelikož 
ČIŽP nepředložila na základě předchozích výzev požadované dokumenty (až na jednu dílčí výjimku), a na 
další části výzvy reagovala buď ryze formálně anebo vůbec. Odpovědnosti stěžovatelku nezprošťuje ani to, 
že některé požadované dokumenty nakonec předložila přímo žalovanému. Jelikož stěžovatelka byla 
postihnuta za porušení povinností uložených jí v rámci kontroly zajišťujících řádný výkon kontroly prováděné 
ČIŽP, nemohlo mít předložení jednoho z požadovaných dokumentů až žalovanému vliv na zákonnost 
rozhodnutí, neboť postup stěžovatelky nelze vykládat jako součinnost vůči ČIŽP. Ani skutečnost, že ČIŽP 
nakonec nedospěla k závěru o odpovědnosti stěžovatelky za správní delikt podle zákona o odpadech, nemá 
vliv na zákonnost přezkoumávaných rozhodnutí, neboť v tomto řízení je předmětem přezkumu porušení 
povinností uložených kontrolním řádem.
Nejvyšší správní soud dále uvádí, že provedení kontroly bylo v projednávané věci případné, neboť ČIŽP 
nejprve chtěla ověřit, zda vůbec a případně v jakém rozsahu dochází k nezákonnému nakládání s odpady. 
Jelikož zde byly indicie, že se může jednat o činnost systémového rázu, a nikoliv jednorázovou událost, byl 
proces kontroly pro takové zjišťování nejvhodnější. Podle Nejvyššího správního soudu nelze v kontextu 
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projednávané věci shledat, že by postup ČIŽP, která zahájila řízení o správním deliktu podle zákona                        
o odpadech teprve až po ukončení kontroly, byl nezákonný.
Ve vztahu k námitce stěžovatelky, že správní orgány porušily zákaz sebeobviňování, Nejvyšší správní soud 
odkazuje na rozsudek ze dne 15. 12. 2016, č. j. 2 As 254/2016 - 39, podle něhož „zákaz sebeobviňování 
je vykládán jako součást práva na spravedlivý proces plynoucí z čl. 6 Úmluvy z čl. 37 odst. 1 Listiny. Ač obě 
ustanovení zaručující právo na spravedlivý proces hovoří o ochraně v trestním řízení, je pravdou, že se                    
v důsledku dlouhodobé konstantní judikatury vztahují na veškerá řízení trestněprávní povahy, tj. i na správní 
trestání. Městský soud citoval z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2015, č. j. 6 As 
159/2014 - 52, že orgán dohledu je i pod hrozbou sankce oprávněn zavázat účastníka řízení k poskytnutí 
potřebných informací, a to i v případě, že mohou sloužit k prokázání protiprávního jednání i vůči němu. 
Samotná povinnost předložení existujících dokumentů tak není sebeobviněním, neboť adresátovi 
povinnosti nic nebrání se v řízení hájit a zpochybnit předložené listiny či význam, který jim správní orgán 
přiznal. Nejvyšší správní soud tak je názoru, že povinnost provozovatele vysílání předložit Radě na její výzvu 
záznam odvysílaného pořadu je poskytnutím součinnosti předložením existujícího dokumentu a není                   
v rozporu se zákazem sebeobvinění. Opačný názor by znamenal eliminaci kontrolní činnosti orgány veřejné 
moci.“
V této souvislosti je vhodné doplnit, že ČIŽP primárně stěžovatelku vyzvala k předložení dokumentů, jejichž 
vedení ji ukládá zákon o odpadech. V takové souvislosti nelze z povahy věci hovořit o porušení zákazu 
sebeobviňování, neboť samotné předložení dokumentů, které musela stěžovatelka vést na základě zákona, 
nemůže vést k obvinění sebe samého. Ve vztahu k dalšímu dotazům ČIŽP lze uvést, že ta požadovala 
zejména předložení písemných smluv či písemné zachycení ústních dohod spojených s nakládáním                    
s odpady. Jinými slovy, ČIŽP požadovala toliko sdělení, kdo a na základě jakého právního titulu
s odpady pocházejícími z provozoven stěžovatelky nakládal. Podle Nejvyššího správního soudu jen na 
základě předložení takovýchto smluv nelze učinit okamžitý závěr o odpovědnosti stěžovatelky či jiné osoby 
za správní delikt. Nelze proto ani hovořit o porušení zákazu sebeobviňování, neboť stěžovatelce by i při 
předložení požadovaných dokumentů nic nebránilo v navazujícím řízení brojit proti závěrům, které by ČIŽP 
z daných dokumentů učinila.
K námitce, že ČIŽP nesprávně při stanovování lhůt k poskytnutí součinnosti nepostupovala podle § 39 
správního řádu, Nejvyšší správní soud uvádí, že i přes skutečnost, že v jednom případě ČIŽP při vydání 
usnesení o prodloužení lhůty zmíněné ustanovení využila, nezakládalo jí to povinnost při stanování lhůty 
dané ustanovení vyžít i v dalších případech. Lze konstatovat, že ČIŽP v jednom případě poskytla žalobkyni 
vyšší míru ochrany a v ostatních případech, kdy § 39 správního řádu nevyužila, postupovala plně v souladu 
s kontrolním řádem. ČIŽP vždy požadovala poskytnutí informací ve lhůtě deseti dnů, což je v kontextu 
projednávané věci lhůta přiměřená umožňující stěžovatelce splnit uloženou povinnost.
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H. Posuzování vlivů na životní prostředí

17

Vztah zjišťovacího řízení ke správnímu řádu 
Správní žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu

k ustanovení § 7 odst. 2 až 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném od
1. 1. 2016 
k ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a d) ve spojení s ustanovením § 83 a § 85 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů 

I. Zjišťovací řízení se u záměrů uvedených v § 7 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. zaměřuje 
primárně na to, zda konkrétní záměr bude nebo nebude, s ohledem na svůj dopad na životní 
prostředí, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, posuzován podle tohoto zákona.

II. Zjišťovací řízení není správním řízením, neboť prvním úkonem v řízení je v případě negativního 
závěru zjišťovacího řízení až rozhodnutí o tomto závěru podle § 7 odst. 6 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Do té doby se tedy ustanovení správního řádu o správním 
řízení nepoužijí a úkony prováděné příslušným úřadem ve zjišťovacím řízení je třeba považovat za 
faktické postupy, byť regulované zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.

III. Případná pochybení ve zjišťovacím řízení mohou zasáhnout do veřejných zájmů hájených 
dotčenou veřejností [§ 3 písm. i) bodu 1 zákona č. 100/2001 Sb.] až v okamžiku, kdy v jejich 
důsledku dojde k negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Prostředkem nápravy pro dotčenou 
veřejnost je v takovém případě odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 
Sb., že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2018, č. j. 8 As 21/2018 - 72)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Žalovaný a) vedl zjišťovací řízení o posouzení záměru „Prodloužení trasy metra A v Praze - provozní úsek         
V. A Dejvická (mimo) – Motol“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí                        
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném 
od 1. 1. 2016. Žalobce (dále „stěžovatel“) se ve zjišťovacím řízení domáhal postavení dotčené veřejnosti 
podle § 3 písm. i) bod 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K Městskému soudu v Praze (dále 
jen „městský soud“) podal žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných a) a b). Ten spatřoval 
v tom, že žalovaný a) vydal dne 30. 5. 2017 rozhodnutí č. j. MHMP 871530/2017, tedy negativní závěr 
zjišťovacího řízení, aniž by přihlédl k vyjádření stěžovatele, ačkoliv tak měl podle § 7 odst. 3 zákona                      
o posuzování vlivů na životní prostředí učinit. Žalovaný a) dále odmítl rozhodnout o tom, zda má stěžovatel 
postavení účastníka řízení či nikoliv podle § 28 odst. 1 zákona správního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 
2015. To vše se mělo dít zřejmě na základě metodického materiálu žalovaného b). Žalovaný b) navíc 
žalovanému a) ve svém rozhodnutí z roku 2016, které zrušilo předchozí nezákonné rozhodnutí žalovaného 
a), neuložil řádně zopakovat celý proces zjišťovacího řízení a umožnit v něm účast dotčené veřejnosti. 
Těmito úkony žalovaných bylo stěžovateli zasaženo do jeho práv na účast v řízení podle Úmluvy o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí, publikované pod č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „Aarhuská úmluva“). V důsledku nezákonného 
zásahu je stěžovateli znemožněno se účinně bránit dalšímu neposuzování změny záměru. V žalobě jednak 
požadoval, aby bylo deklarováno, že postup žalovaného a) byl nezákonný a dále aby žalovaným a) a b) bylo 
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uloženo nepokračovat v nezákonném zásahu v další úřední činnosti a rozhodnout o účastenství stěžovatele 
ve zjišťovacím řízení.
Žaloba stěžovatele byla nyní napadeným usnesením Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) 
odmítnuta dle § 46 odst. 1 písm. a) a d) ve spojení s § 83 a § 85 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 
správního, ve znění pozdějších předpisů, neboť se stěžovatel mohl ochrany proti tvrzeným zásahům 
domáhat jinými prostředky a žalovaný b) nijak do práv stěžovatele zasáhnout nemohl.
Městský soud uvedl, že žaloba na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82a násl. s. ř. s. je subsidiární 
a vzhledem k tomu, že se stěžovatel domáhal nejen deklaratorního petitu, ale i ochrany proti tvrzenému 
zásahu, musel nejprve využít jiných prostředků, které měl k dispozici. Posuzovaný záměr splňoval kritéria       
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Ve zjišťovacím řízení se tak rozhodovalo 
o tom, zda se jedná o záměr, který bude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo nikoliv. 
Žalovaný a) dospěl k závěru, že se jedná o záměr, který takto posuzován nebude, a vydal o tom správní 
rozhodnutí (negativní závěr zjišťovacího řízení), proti němuž je přípustné odvolání. Odvolání podle § 7 odst. 
6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je v posuzované věci jiným právním prostředkem ochrany, 
který ostatně stěžovatel využil. Konečné rozhodnutí ve věci je pak napadnutelné žalobou proti správnímu 
rozhodnutí podle § 65 s. ř. s. Pokud jde o žalobu proti žalovanému b), pak ten v téže věci pouze vydal v roce 
2016 rozhodnutí o zrušení předchozího negativního závěru zjišťovacího řízení žalovaného a). Stěžovatel 
začal svá práva ve zjišťovacím řízení uplatňovat až v roce 2017, takže žalovaný b) nemohl žádným 
způsobem zasáhnout do jeho práv již vydáním zrušovacího rozhodnutí a nesplňuje proto podmínky vymezení 
žalovaného podle § 83 s. ř. s.

II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření žalovaných a osoby zúčastněné na řízení
Stěžovatel napadá usnesení městského soudu z důvodů, které podřazuje § 103 odst. 1 písm. d) a e) s. ř. s. 
Konkrétně uvádí, že rozhodnutí o odmítnutí návrhu je nepřezkoumatelné a nezákonné a vada v řízení měla 
za následek vydání nezákonného rozhodnutí.
V žalobě stěžovatel označil jako osoby zúčastněné na řízení D. p. hl. m. Prahy, akciovou společnost, hlavní 
město Prahu a Evropskou komisi. Soud však nevyrozuměl hlavní město Prahu, která je jediným akcionářem 
dopravního podniku, ani Evropskou komisi, která vede proti České republice sankční řízení z důvodu 
nedostatečně zajištěného práva na účast veřejnosti v řízeních o posuzování vlivu na životní prostředí. Pokud 
soud nevyrozumí ani všechny v žalobě označené osoby zúčastněné na řízení, zatíží tím své rozhodnutí vadou, 
která může mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé.
Stěžovatel nesouhlasí, že by se proti nevypořádání námitek podle § 7 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí mohl bránit pouze podáním odvolání, protože mu tento postup brání v účasti ve zjišťovacím 
řízení. Přípustný musí být takový návrh, který tvrdí zkrácení práv navrhovatele, který není rozhodnutím ve 
věci samé, jako je tomu v posuzované věci.
Usnesení městského soudu je nepřezkoumatelné, protože závěr o přípustnosti jiného prostředku nápravy 
neobsahuje žádnou úvahu o tom, zda nemohou být dotčena hmotná práva stěžovatele. Stěžovatel by tak 
zcela ztratil právo brojit proti nepřiznání práva osoby, o jejichž námitkách má být rozhodnuto podle                        
§ 7 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a odvolání proti samotnému rozhodnutí podle           
§ 7 odst. 6 téhož zákona již nemůže tento zásah dodatečně zhojit. Zásah do veřejných subjektivních práv 
stěžovatele byl namítán již v žalobě a soud na něj nijak nereagoval. Stejně tak stěžovatel již v žalobě 
namítal, že napadeným nezákonným zásahem žalovaný a) předurčil výsledek dalšího řízení, které se tak 
stalo pouhou formalitou s předem daným výsledkem. Ani s touto námitkou se městský soud nevypořádal.
Nezákonný zásah žalovaných a jeho účinky stále trvají a na podání žaloby je veřejný zájem. Ten spočívá 
mimo jiné v řádném uplatňování právních předpisů, neboť nezákonně brání v uplatňování námitek dotčenou 
veřejností. Existují taktéž pochybnosti o nepodjatosti rozhodujících úředních osob.
Stěžovatel si je vědom, že totožné argumenty může použít i v odvolání proti rozhodnutí, nicméně musí 
existovat obrana před zjevnými excesy správních orgánů. Rozdíl mezi zásahovou žalobou a žalobou proti 
rozhodnutí spočívá ve formě napadených aktů. Zásahová žaloba slouží na obranu proti jakýmkoliv aktům, 
které nejsou rozhodnutím, a které nejsou pouhými procesními úkony technicky zajišťujícími průběh řízení. 
Žalovaný a) velmi hrubě porušil procesní práva stěžovatele.
Odmítnutí žaloby představuje porušení práva na spravedlivý proces a odepření práva na soudní ochranu 
podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ve svých důsledcích dochází 
též dotčení v základním právu na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny a k zásahu do práva na příznivé 
životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 Listiny. Vzhledem k tomu, že dochází k zásahu do základních práv               
a svobod, nesmí být podle čl. 36 odst. 2 Listiny ani zákonem soudní přezkum vyloučen. Stěžovatel 
poukazuje i na ustanovení Aarhuské úmluvy, která zakotvuje právo na účast veřejnosti na řízeních
o posuzování vlivů na životní prostředí.
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Závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný a) ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl polemiku s postavením stěžovatele a jeho vyjádřeními 
ve zjišťovacím řízení. Nesouhlasí s tím, že by o jeho účastenství mělo být rozhodnuto podle § 28 odst.                 
1 správního řádu. Zjišťovací řízení není správním řízením a prvním úkonem v řízení je vydané rozhodnutí, 
pokud jde o negativní závěr zjišťovacího řízení. I pokud je toto rozhodnutí nadřízeným orgánem zrušeno, 
není vedeno správní řízení. Zjišťovací řízení může vyústit i ve vydání odůvodněného vyjádření podle § 7 odst. 
5 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, že záměr bude dále posuzován. Toto vyjádření nemá 
povahu správního rozhodnutí, ale jde o úkon podle části čtvrté správního řádu. Nedostatečné zohlednění 
vyjádření veřejnosti může zasáhnout do zákonnosti negativního závěru zjišťovacího řízení. Nicméně aby 
mohla být tato nezákonnost odstraněna, muselo by nejprve dojít ke zrušení rozhodnutí. K tomu mohl 
stěžovatel využít odvolání, na jehož podání má právo i dotčená veřejnost. Toto právo není podmíněno 
podáním předchozího vyjádření ve zjišťovacím řízení. Je nelogické, aby stěžovatel mohl brojit proti postupu 
žalovaného a) zásahovou žalobou, aniž by vyčkal rozhodnutí o odvolání, ve kterém budou posuzovány tytéž 
důvody tvrzené nezákonnosti zjišťovacího řízení (opomenutí zohlednit vyjádření dotčené veřejnosti). Závěry 
městského soudu jsou srozumitelné. S ohledem na nepřípustnost žaloby bylo bezpředmětné, aby se 
městský soud zabýval věcnými argumenty stěžovatele. Závěrem navrhl zamítnout kasační stížnost jako 
nedůvodnou.
Žalovaný b) uvedl, že vůči stěžovateli v době podání žaloby neprováděl jakýkoliv úkon ani jakkoliv jinak 
nezasahoval do jeho práv. Rozhodnutím z roku 2016 nemohl jakkoliv zasáhnout do právního postavení 
stěžovatele. Setrvává taktéž na závěru, že stěžovatel se mohl domáhat ochrany svých práv v odvolání proti 
negativnímu závěru zjišťovacího řízení a žaloba proto byla dle § 85 s. ř. s. nepřípustná. Shodně s žalovaným 
a) proto navrhl zamítnutí kasační stížnosti.
(…)

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Pokud jde o důvod odmítnutí žaloby proti žalovanému a), Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěry 
městského soudu. Mezi účastníky je nesporné, že předmětem zjišťovacího řízení byl záměr podle § 4 odst. 
1 písm. c) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí („záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne 
příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, 
zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho 
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“). S ohledem na to bylo podle                    
§ 7 odst. 2 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí cílem zjišťovacího řízení „zjištění, zda záměr nebo 
jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve 
spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude 
posuzován podle tohoto zákona. Je-li výsledkem takového posouzení zjištění, že záměr má být posuzován 
podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle odstavce 1.“ Podle § 7odst.         
5 citovaného zákona platilo, že pokud dojde příslušný úřad k závěru, že záměr má být posuzován podle 
tohoto zákona, vydá o tom odůvodněný písemný závěr. Pokud naopak dospěl k závěru, že záměr nebo jeho 
změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, tedy k negativnímu závěru zjišťovacího řízení, vydal              
o tom podle § 7 odst. 6 rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.
Uvedenou úpravu lze shrnout tak, že zjišťovací řízení se u záměrů uvedených v § 7odst. 2 zákona                             
o posuzování vlivů na životní prostředí zaměřuje primárně na to, zda konkrétní záměr bude nebo nebude,         
s ohledem na svůj dopad na životní prostředí, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, posuzován 
podle tohoto zákona. Za tím účelem je příslušný úřad povinen přihlížet i k obdrženým vyjádřením dotčené 
veřejnosti [§ 7 odst. 3 písm. c) citovaného zákona]. Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) bodu                         
1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí: „právnická osoba soukromého práva, jejímž 
předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného 
zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před 
dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí 
podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob“. Tyto osoby tedy zjevně mají 
hájit veřejný zájem na ochraně životního prostředí nebo veřejného zdraví a těchto veřejných zájmů se může 
dotknout pouze negativní závěr zjišťovacího řízení. Pozitivní závěr zjišťovacího řízení má totiž za následek, 
že záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a bude tedy podroben 
důkladné analýze z pohledu chráněných zájmů.
Z citované úpravy je také zřejmé, že zjišťovací řízení není správním řízením, neboť prvním úkonem v řízení 
je v případě negativního závěru zjišťovacího řízení až rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů 
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na životní prostředí. Do té doby se tedy ustanovení správního řádu o správním řízení nepoužijí a úkony 
prováděné příslušným úřadem ve zjišťovacím řízení je třeba považovat za faktické postupy, byť regulované 
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Nezákonnost těchto postupů však může zasáhnout do 
veřejných zájmů hájených dotčenou veřejností až v okamžiku, kdy v jejich důsledku dojde k negativnímu 
závěru zjišťovacího řízení. Ačkoliv i v případě pozitivního závěru zjišťovacího řízení totiž mohlo v jeho průběhu 
dojít k určitým nezákonnostem, nijak se to nedotkne veřejných zájmů, které dotčená veřejnost hájí.
Podle § 7 odst. 6 věty čtvrtá a pátá zákona o posuzování vlivů na životní prostředí platí, že oznamovatel              
a dotčená veřejnost mají právo podat odvolání proti rozhodnutí spočívajícímu v negativním závěru 
zjišťovacího řízení. Splnění podmínek pro to, aby určitá osoba byla považována za dotčenou veřejnost, se 
dokládá až v odvolání. Není proto důvod, aby odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6, že záměr nebo 
jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, nebylo považováno pro dotčenou veřejnost za 
prostředek nápravy proti případným nezákonným postupům příslušného úřadu ve zjišťovacím řízení,
a to i pokud příslušný úřad určitou osobu za dotčenou veřejnost nepovažuje. Dotčená veřejnost je v daném 
ustanovení výslovně uvedena mezi osobami oprávněnými podat odvolání a odvolací správní orgán se bude 
muset nepochybně zabývat i takovými vadami zjišťovacího řízení, které by mohly mít vliv na zákonnost 
rozhodnutí. Ostatně sám stěžovatel uvádí, že si je vědom, že totožné argumenty může použít i v odvolání 
proti rozhodnutí.
Pokud by měl stěžovatel skutečně postavení dotčené veřejnosti a tudíž by k jeho vyjádření mělo být při 
vydání rozhodnutí, za splnění dalších zákonných podmínek, přihlíženo, musel by žalovaný b) jako odvolací 
správní orgán na tuto nezákonnost odpovídajícím způsobem reagovat, například zrušením rozhodnutí                    
a uložením žalovanému a), aby v rozhodnutí zohlednil i vyjádření stěžovatele. Není tedy zřejmé, proč 
odvolání nemohlo případnou nezákonnost napravit.
Stěžovatelem namítaná pochybení ve zjišťovacím řízení mohou být v odvolacím řízení přezkoumána; 
stěžovatel má proto k dispozici jiný právní prostředek nápravy, než je žaloba proti nezákonnému zásahu. 
Jeho žaloba tedy byla městským soudem správně shledána nepřípustnou podle § 85 s. ř. s.
Veřejný zájem namítaný stěžovatelem může být chráněn v odvolacím řízení, jakož i případné pochybnosti               
o nepodjatosti úředních osob.
Jestliže stěžovatel namítá, že pokud jde o rozdíl mezi zásahovou žalobou a žalobou proti rozhodnutí, je 
klíčová forma zásahu, pak je třeba uvést, že se míjí s rozhodovacími důvody městského soudu. Žaloba 
stěžovatele nebyla odmítnuta z toho důvodu, že by městský soud považoval zásahy žalovaného a) za 
rozhodnutí žalovatelná podle § 65 s. ř. s., ale protože stěžovatel se mohl nápravy domáhat jinak, konkrétně 
podáním odvolání proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení.
Stejně tak nelze souhlasit se stěžovatelem, že by mu postupem městského soudu byla odepřena soudní 
ochrana podle jím uvedených ustanovení Listiny a Aarhuské úmluvy. K ochraně těchto práv slouží řízení                
o odvolání a v případě jeho neúspěchu je dotčené veřejnosti ustanovením § 7 odst. 9 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí zajištěno právo na soudní přezkum negativního závěru zjišťovacího řízení a to jak 
po stránce hmotné, tak procesní. Nicméně v takovém případě je ochrana poskytována ve formě žaloby proti 
rozhodnutí podle § 65 s. ř. s.
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PŘÍLOHA č. 1

Seznam složkových zákonů v oblasti životního prostředí 

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, 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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