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Úvodem: 

Kolektiv právníků odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí 
vypracoval jako každoročně další část příručky Judikatura v právu životního prostředí, jejímž 
obsahem jsou především prameny z  rozhodovací činnosti správních soudů nebo Ústavního soudu 
z roku 2019. 

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 30. června 2020 
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I. OBECNÁ ČÁST
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A. Správní řízení a přestupkové řízení 

677

K povinnosti součinnosti dle ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu
 
k ustanovení § 10 odst. 2 a § 16 odst. 1 písm. a) a k ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.,                         
o kontrole (kontrolní řád) 

I opožděné dodání dokladů na výzvu správního orgánu představuje porušení povinnosti 
součinnosti a naplňuje skutkovou podstatu vymezenou v ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního 
řádu. Dodatečné splnění povinnosti stěžovatelem není relevantní.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. září 2019, č. j. 1 As 175/2019 - 34)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „krajský úřad“) dne 17. 10. 2013 výzvou č. j. KULK 71409/2013 
vyzval žalobce, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy předložil doklady prokazující zaplacení poplatků za 
uložení odpadů na skládce S., a to v období od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008, dále aby prokázal, že množství 
odpadů odpovídá množství svezenému od města R., dále aby uvedl, kdy jako právní nástupce Technických 
služeb M. s. r. o. odvedl městu R. poplatky vybrané za období od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2007, a aby uvedl, 
kdo vybral poplatky za období od srpna 2007 do května 2008, a prokázal zaplacení poplatků za odpady 
uložené v prosinci 2008 a také v období let 2009 až 2012. Žalobce ve stanovené lhůtě požadované doklady 
nepředložil.
Dne 11. 12. 2013 podal krajský úřad podnět České inspekci životního prostředí (dále jen „ČIŽP“). Na základě 
tohoto podnětu dne 23. 1. 2014 zahájila ČIŽP správní řízení ve věci spáchání správního deliktu podle § 66 
odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o měně některých zákonů (dále jen „zákon                      
o odpadech“).
Žalobce dne 26. 2. 2014 opětovně obdržel výzvu krajského úřadu, který mu stanovil novou lhůtu
k doložení dokladů, a to do 15. 3. 2014. Stěžovatel požadované doklady poskytl dne 17. 3. 2014, tj. poslední 
den lhůty (15. 3. 2014 připadlo na sobotu). Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2014, č. j. ČIŽP/51/OOH/SR01/ 
1321266.004/14/LMP uložila ČIŽP žalobci pokutu 250 000 Kč podle § 66 odst. 2 písm. c) zákona                      
o odpadech za protiprávní jednání, kterého se žalobce dopustil tím, že neumožnil kontrolnímu orgánu výkon 
kontrolní činnosti, nepředložil ve stanovené lhůtě vyžádanou dokumentaci a neposkytl pravdivé a úplné 
informace související s nakládáním s odpady. Žalovaný rozhodnutím ze dne 26. 5. 2014, č. j. 37251/ENV/ 
14 581/540/14, zamítl odvolání žalobce a napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil. Žalobce podal dne 
11. 6. 2014 podnět k provedení přezkumného řízení v souladu s § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“). Ministr životního prostředí na základě tohoto podnětu rozhodnutí 
žalovaného ze dne 26. 5. 2014 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalovaný následně v záhlaví popsaným 
rozhodnutím změnil rozhodnutí ČIŽP tak, že výroková část 1.) napadeného rozhodnutí zní takto: „Účastník 
řízení se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. c) zákona ve znění účinném do 30. 
4. 2014 tím, že nepředložil Krajskému úřadu Libereckého kraje jako kontrolnímu orgánu ve stanovené lhůtě 
dokumentaci vyžádanou výzvou k předložení dokladů ze dne 17. 10. 2013, tj. neumožnil kontrolnímu 
orgánu výkon kontrolní činnosti a neposkytl pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 
Za výše uvedený správní delikt, který svou skutkovou podstatou odpovídá správnímu deliktu podle § 16 
odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se účastníku řízení ukládá pokuta podle 
§ 16 odst. 2 kontrolního řádu ve výši 125 000 Kč. Pokuta je splatná v plné výši do 15 dnů ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet České inspekce životního prostředí.“

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Proti tomuto rozhodnutí se žalobce bránil žalobou podanou k Městskému soudu v Praze, který ji zamítl. 
Městský soud uvedl, že krajský úřad žalobci opakovaně a jednoznačně sdělil, že lhůta stanovená výzvou ze 
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17. 10. 2013 prodloužena nebude. Žalobce však i přes tato sdělení předložil požadované doklady až dne 
17. 3. 2014, a to po nové výzvě a v nově stanovené lhůtě. Tímto svým jednáním tak naplnil skutkovou 
podstatu správního deliktu. 

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Stěžovatel soudu vytýká nesprávné posouzení právní otázky (ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.). Uvádí, že 
svým jednáním nenaplnil znaky skutkové podstaty správního deliktu, jelikož doklady dodal ve stanovené 
lhůtě. Pochybení soudu a správního orgánu spatřuje stěžovatel zejména v nesprávném posouzení běhu 
lhůty. Je pravdou, že stěžovatel obdržel dne 22. 10. 2013 výzvu krajského úřadu ze dne 17. 10. 2013, ve 
které krajský úřad požadoval předložení dokladů ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení. Stěžovatel nepopírá, že 
tuto lhůtu nedodržel. Namítá, že výzvou krajského úřadu ze dne 26. 2. 2014 byla tato lhůta prodloužena až 
do 15. 3. 2014 (potažmo do 17. 3. 2014). Stěžovatel pak doklady v této lhůtě poskytl a tím odpadl důvod 
pro vedení správního řízení. Správní orgán však toto nerespektoval. Správní orgán naopak uvedl, že lhůta 
nebyla prodloužena, nýbrž byla stanovena lhůta nová. S tímto tvrzením stěžovatel nesouhlasí. Uvádí, že 
možnost stanovení nové lhůty není ve správním řádu uvedena, a proto se jednalo o prodloužení původně 
stanovené lhůty.
Kasační stížnost není důvodná.
Nejvyšší správní soud na úvod předesílá, že skutkově obdobnou situací se zabýval již v rozsudku ze dne 30. 
5. 2019, č. j. 4 As 80/2019-39, a od vyslovených závěrů nemá v nyní projednávané věci 1 As 175/2019 
důvod se odchýlit. Ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu stanoví, že: „kontrolovaná osoba je povinna 
vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto 
zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu 
o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá“. Podle § 16 
odst. 1 písm. a) téhož zákona platí, že: „právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2.“ Za tento 
správní delikt je v souladu s § 16 odst. 2 kontrolního řádu možné uložit pokutu do výše 500.000 Kč. Sankční 
ustanovení zahrnující tento správní delikt obsahoval i § 20 písm. g) a § 66 odst. 2 písm. c) zákona                         
o odpadech, ve znění účinném do 30. 4. 2014. Podle tehdy účinné právní úpravy bylo možné za porušení 
této povinnosti uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč. Dne 1. 5. 2014 však vstoupil v účinnost zákon                
č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Správní delikt, 
kterého se stěžovatel dopustil, nově odpovídal správnímu deliktu vymezenému v § 16 odst. 1 písm.                   
a) kontrolního řádu. Ten v § 16 odst. 2 umožnil uložit pokutu v maximální výši 500.000 Kč,
a představoval tak pro stěžovatele výhodnější právní úpravu ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv 
a svobod, neboť předchozí úprava v zákoně o odpadech umožňovala uložit pokutu až do výše 1.000.000 
Kč. Proto byl stěžovatelův případ následně posouzen podle mírnější právní úpravy. Výzvou ze dne 17. 10. 
2013, doručenou dne 22. 10. 2013, vznikla stěžovateli povinnost součinnosti spočívající
v předložení dokladů. Tato výzva obsahovala jasně stanovenou lhůtu 20 dnů a poučení ohledně sankce
v případě nesplnění této povinnosti. Stěžovatel na ni reagoval žádostí o prodloužení lhůty. Tu odůvodnil 
komplikovanými problémy, které společnost v tehdejší době řešila. Krajský úřad jeho žádost zamítl dne 26. 
11. 2013. Zároveň stěžovatele poučil, že v případě nesplnění povinnosti v této lhůtě podá podnět
k zahájení správního řízení.
Na tento přípis stěžovatel reagoval opětovnou žádostí o prodloužení lhůty. Té krajský úřad nevyhověl a dne 
11. 12. 2013 podal podnět k zahájení správního řízení k ČIŽP. Z výše uvedeného vyplývá, že stěžovateli byla 
výzva k předložení dokladů řádně doručena, a ten si tak musel být vědom své povinnosti spočívající
v předložení vyžádaných dokladů. Skutečnost, že si stěžovatel byl své povinnosti vědom, lze dovodit
i z jeho opakovaných žádostí o prodloužení lhůt pro poskytnutí vyžádaných dokladů. Z obsahu přípisů 
krajského úřadu (přípis č. j. KULK 81820/2013 a přípis KULK 87713/2013) pak zřetelně vyplývá, že se 
jednalo o lhůtu konečnou, neboť jimi byly jasně zamítnuty stěžovatelovy žádosti o prodloužení lhůty. 
Stěžovatel dne 21. 2. 2014 požádal krajský úřad o opětovné zaslání výzvy k předložení dokladů ze dne 
17. 10. 2013 a také o prodloužení lhůty. Krajský úřad jeho žádosti vyhověl přípisem ze dne 26. 2. 2014 
a opětovně mu zaslal výzvu k předložení dokladů. Ta obsahovala stanovení nové lhůty k předložení dokladů, 
a to do dne 15. 3. 2014. Tuto lhůtu stěžovatel dodržel, neboť dne 17. 3. 2014 dodal potřebné doklady. Ze 
shora popsaného stěžovatel vyvozuje, že krajský úřad lhůtu pro předložení dokladů prodloužil. Tomuto 
názoru však nelze přisvědčit. V přípisu ze dne 26. 2. 2014 je jasně stanoveno, že krajský úřad stanovuje 
lhůtu novou, nikoliv, že prodlužuje lhůtu původní. Námitka stěžovatele, že správní řád pojem „nová lhůta“ 
neuvádí, není relevantní. Uvedený postup, tj. opětovné zaslání výzvy a stanovení nové lhůty, totiž umožňuje 
správnímu orgánu opakovaně vymáhat splnění zákonem stanovené povinnosti.
Jestliže stěžovatel předložil doklady až v nové lhůtě, nemůže to znamenat, že se zprostil odpovědnosti za 
předchozí správní delikt. Povinnost součinnosti stanovenou v § 10 odst. 2 kontrolního řádu totiž stěžovatel 
porušil tím, že v původní lhůtě, stanovené přípisem ze dne 17. 10. 2013, nepředložil požadované doklady. 
Toto bylo vymezeno i ve výroku rozhodnutí ČIŽP ze dne 7. 4. 2014. Z uvedeného je tak zřejmé, že se správní 
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orgán zabýval správním deliktem, kterého se stěžovatel dopustil v souvislosti s nedodržením lhůty 
stanovené výzvou ze dne 17. 10. 2013. 
Odpovědnost stěžovatele za tento správní delikt nemohla být ovlivněna ani stanovením nové lhůty pro 
poskytnutí dokladů, jelikož nejpozději dne 12. 11. 2013 (tj. první den po uplynutí stanovené lhůty) stěžovatel 
naplnil skutkovou podstatu přestupku vymezeného v § 10 odst. 2 kontrolního řádu. Ostatně pokud by 
stěžovatel nesplnil svou povinnost ve lhůtě stanovené přípisem ze dne 26. 2. 2014, opět by naplnil 
skutkovou podstatu vymezenou v § 16 odst. 1 kontrolního řádu. Za tento delikt by pak taktéž mohl být 
sankcionován Nadto lze uvést, že dodatečné splnění povinnosti stěžovatelem není relevantní. I opožděné 
dodání dokladů totiž představuje porušení povinnosti součinnosti a naplňuje skutkovou podstatu 
vymezenou v § 10 odst. 2 kontrolního řádu.

678

K porušení povinnosti součinnosti stanovené v ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu
 
k ustanovení § 16 odst. 2 a ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve 
znění platném v době rozhodování (dále jen „kontrolní řád“)
k ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu

Kontrolní řád umožňuje uložení sankce za pozdní dodání požadovaných dokumentů kontrolnímu 
orgánu kontrolovaným. I opožděné poskytnutí požadovaných dokladů (zde o více než jeden rok) 
totiž představuje porušení povinnosti součinnosti stanovené v § 10 odst. 2 kontrolního řádu ze 
strany kontrolovaného subjektu, a naplňuje tak skutkovou podstatu správního deliktu uvedeného 
v § 16 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Správní delikt dle ustanovení § 16 odst. 1 písm.                           a) 
kontrolního řádu je totiž správním deliktem ohrožovacím, u něhož k vyvození odpovědnosti postačí 
pouhé ohrožení zákonem chráněného zájmu.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. května 2019, č. j. 4 As 80/2019 - 39)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Žalovaný označeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí (dále též „inspekce“) ze dne 30. 6. 2015, č. j. ČIŽP/51/OOH/SR01/1307194.023/15/LDH, 
kterým byla žalobci podle § 16 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, uložena pokuta ve výši 
350 000 Kč za správní delikt podle § 16 odst. 1 písm. a) téhož zákona, kterého se žalobce dopustil 
porušením povinnosti stanovené v § 10 odst. 2 kontrolního řádu tím, že nevytvořil podmínky pro výkon 
kontroly, neumožnil kontrolujícím výkon jejich oprávnění a neposkytl potřebnou součinnost, když přes 
opakované výzvy nepředložil v termínu do 5. 3. 2013 ke kontrole prováděné Krajským úřadem Libereckého 
kraje všechny požadované doklady a informace související s nakládáním s odpady, např. přehled 
dodavatelů, kteří neuhradili poplatky za ukládání odpadů na žalobcem provozovanou skládku odpadů 
S-OO3 S. (dále jen „skládka“) za období od 1. 12. 2008 do 30. 11. 2012, informaci o množství odpadů 
uložených na skládku městem R. a datum odeslání těchto poplatků. Dále byla žalobci uložena povinnost 
nahradit náklady správního řízení paušální částkou ve výši 1.000 Kč.
Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nepřisvědčil odvolacím námitkám žalobce. Konstatoval, že žalobce 
krajskému úřadu všechny požadované doklady ve stanovené lhůtě (do 5. 3. 2013) nepředložil. Žalovaný 
předeslal, že nesplněním této povinnosti žalobce porušil § 20 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, a dopustil se tak správního deliktu podle § 66 odst. 2 písm. c) téhož 
zákona. Ustanovení § 20 písm. g) zákona o odpadech bylo zákonem č. 64/2014 Sb. zrušeno, povinnost 
stanovená tímto ustanovením byla převedena do kontrolního řádu, a jednání žalobce proto i nadále zůstává 
protiprávní. Přípis krajského úřadu ze dne 26. 2. 2014 o stanovení nové lhůty k předložení podkladů do 
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15. 3. 2014 a předložení podkladů žalobcem dne 17. 3. 2014 jej nezbavilo odpovědnosti za to, že 
nepředložil krajskému úřadu podklady ve lhůtě do 5. 3. 2013. Krajský úřad tuto lhůtu jasně stanovil 
přípisem ze dne 18. 2. 2013 a jakékoliv prodlužování lhůty po uplynutí termínu již nebylo možné. K poukazu 
žalobce na skutečnost, že nebylo prokázáno jeho zaviněné jednání, žalovaný uvedl, že právní konstrukce 
odpovědnosti žalobce je objektivní. Po vyhodnocení polehčujících a přitěžujících okolností se žalovaný 
ztotožnil se závěry inspekce ohledně výše uložené pokuty.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem žalobu zamítl. Konstatoval, že dosavadní délka řízení 
a počet doposud vydaných rozhodnutí podle městského soudu nepředstavuje porušení žalobcem uvedených 
zásad či účelový postup správních orgánů a nevylučuje závěr o vině žalobce. Opakované zrušení rozhodnutí 
inspekce svědčí spíše o tom, že procesní práva žalobce byla v řízení šetřena.
Městský soud dále zmínil, že žalobce ke dni 5. 3. 2013, tedy ve lhůtě stanovené mu výzvami krajského 
úřadu, nepředložil všechny podklady, k jejichž doložení byl v rámci kontroly vyzván. Námitce stěžovatele, že 
se správního deliktu spočívajícího v porušení § 10 odst. 2 kontrolního řádu nedopustil, jelikož požadované 
informace krajskému úřadu poskytl dne 17. 3. 2014 v reakci na jeho další výzvu ze dne
26. 2. 2014, č. j. KULK 12569/2014, městský soud nepřisvědčil, neboť v případě správního deliktu 
spočívajícího v porušení § 10 odst. 2 kontrolního řádu odpovědnost za takový správní delikt nezanikne, 
splní-li kontrolovaná osoba takovou povinnost dodatečně. Neposkytnutí podkladů žalobcem je totiž svou 
povahou trvající delikt. Dodatečné splnění povinnosti žalobcem tudíž nijak nevylučuje odpovědnost žalobce 
za skutek spočívající v nesplnění povinnosti od 6. 3. 2013 do zahájení řízení a může být zohledněno toliko 
v rámci úvah o výši pokuty jako polehčující okolnost, k čemuž ostatně také došlo. Postih žalobce podle 
městského soudu není v rozporu se smyslem, účelem a záměrem kontrolního řádu. Skutečnost, že město 
R. vzalo zpět svůj návrh ze dne 15. 12. 2008 na zahájení správního řízení se žalobcem, neznamená, že 
odpadl důvod pro vedení řízení o pokutě za správní delikt spáchaný žalobcem, a nemění nic na odpovědnosti 
žalobce za správní delikt.
Městský soud nezjistil žádné okolnosti zakládající nepřiměřenost uložené pokuty. Poukázal v této 
souvislosti na skutečnost, že nyní uložená pokuta představuje 70 % horní hranice sazby vyplývající
z kontrolního řádu na rozdíl od předchozích rozhodnutí, jimiž žalobci byla uložena v maximální výši. Zpětvzetí 
návrhu na zahájení řízení ze strany města R. a splnění předmětné povinnosti žalobcem ke dni 17. 3. 2014 
správní orgány posoudily jako polehčující okolnost. Za okolnosti vedoucí k uložení nižší pokuty nelze 
považovat ani předmět podnikání žalobce (provozování skládky). K žalobcem předložené účetní závěrce 
městský soud uvedl, že vykázání účetní ztráty samo o sobě nemůže založit nepřiměřenost výše uložené 
pokuty. Městský soud proto neshledal uloženou výši pokuty nepřiměřenou a nevyhověl proto návrhu žalobce 
na moderaci výše pokuty. Vymezení skutku ve výroku rozhodnutí inspekce shledal městský soud 
dostatečným, neboť poskytuje natolik určitý popis protiprávního jednání žalobce, že nemůže být zaměněno 
s jiným skutkem. S ohledem na povahu skutku na tomto závěru nic nemění ani absence uvedení místa 
spáchání skutku a absence identifikace řízení, v němž byla žalobci povinnost uložena.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Námitky stěžovatele, v nichž městskému soudu vytknul, že se nezabýval přiměřeností lhůty k předložení 
podkladů a zákonností formy výzev k předložení podkladů a jejich procesními a formálními vadami, jsou 
nepřípustné ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s., neboť je stěžovatel nevznesl v řízení před městským soudem, 
ačkoli mu v tom nic nebránilo. Nejvyšší správní soud se proto těmito námitkami nemohl zabývat a pouze 
pro úplnost k nim uvádí, že výzvu k předložení dokladů nepovažuje za natolik důležitou procesní otázku 
související s vedením řízení, aby o ní bylo třeba rozhodovat usnesením. Postačuje tedy forma přípisu. 
Stěžovatel měl na předložení požadovaných dokladů ve výsledku k dispozici více než 3 měsíce (poprvé byl 
k předložení podkladů vyzván přípisem ze dne 28. 11. 2012, lhůta stanovená přípisem ze dne krajského 
úřadu 18. 2. 2013 uplynula dne 5. 3. 2013), což považuje Nejvyšší správní soud za více než přiměřenou 
lhůtu.
Námitce stěžovatele, v níž tvrdí, že výzvě k předložení požadovaných listin vyhověl, neboť je doložil 
krajskému úřadu dne 17. 3. 2014, Nejvyšší správní soud nepřisvědčil. Povinnost součinnosti stanovenou        
v § 10 odst. 2 zákona o státní kontrole totiž stěžovatel porušil tím, že nevyhověl výzvě k předložení podkladů 
obsažené ve výzvě krajského úřadu ze dne 18. 2. 2013, č. j. KULK 11344/2013. V tomto přípise byla 
stěžovateli jasně stanovena lhůta k předložení dokladů, přičemž stěžovatel byl zároveň vyrozuměn
o tom, že se jedná o termín konečný a nevyhoví-li výzvě, krajský úřad předloží inspekci podnět k zahájení 
řízení o uložení sankce podle § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech. Pozdější předložení dokladů 
stěžovatele proto nemůže nic změnit na závěru, že nejpozději dne 6. 3. 2013 (tj. první den po uplynutí lhůty 
k předložení dokladů stanovené v přípise krajského úřadu ze dne 18. 2 2013) nepředložením požadovaných 
dokladů naplnil stěžovatel skutkovou podstatu správního deliktu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) zákona 
o státní kontrole. Nelze proto přisvědčit ani tvrzení stěžovatele, v níž poukazuje na přípis krajského úřadu 
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ze dne 26. 2. 2014, kterým mělo dojít k stanovení další lhůty pro předložení listin, a namítá, že v takto 
stanovené lhůtě povinnost uloženou mu § 10 odst. 2 kontrolního řádu splnil, což vylučuje jeho odpovědnost 
za správní delikt. Tato nová výzva krajského úřadu není součástí spisu správních orgánů, tyto však novou 
výzvu ani její respektování nezpochybňují. Nejvyšší správní soud proto tyto skutečnosti považuje za 
nesporné, pro posouzení věci však ze shora uvedených důvodů nemají význam.
Závěr městského soudu, že splnění povinnosti předložit požadované doklady v nové lhůtě poskytnuté 
přípisem krajského úřadu ze dne 26. 2. 2014 ze strany stěžovatele nic nemění na odpovědnosti stěžovatele 
za nesplnění této povinnosti v době od 6. 3. 2013 do zahájení řízení, je naprosto správný. Tvrzení 
stěžovatele, že zákon nepoužívá termín „nová lhůta“, nic nemění na tom, že stěžovatel naplnil výše 
uvedenou skutkovou podstatu správního deliktu a není pro posouzení věci relevantní.
Důvodná není ani námitka, že zákon neumožňuje uložení sankce za pozdní dodání požadovaných 
dokumentů kontrolnímu orgánu kontrolovaným. I opožděné poskytnutí požadovaných dokladů (zde o více 
než jeden rok) totiž představuje porušení povinnosti součinnosti stanovené v § 10 odst. 2 kontrolního řádu 
ze strany kontrolovaného subjektu, a naplňuje tak skutkovou podstatu správního deliktu uvedeného                    
v § 16 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
Poukaz stěžovatele na skutečnost, že jeho jednáním nebyl vyvolán žádný závažný následek, nic nemění na 
výše uvedených závěrech, že pokuta uložená stěžovateli není nepřiměřená ani likvidační. Správní delikt, 
kterého se stěžovatel dopustil, je totiž správním deliktem ohrožovacím, u něhož k vyvození odpovědnosti 
postačí pouhé ohrožení zákonem chráněného zájmu. Nejednalo se o správní delikt poškozovací, u něhož 
naopak pouhé ohrožení k vyvození odpovědnosti nestačí, ale musí k němu přistoupit přímé zasažení                 
a poškození objektu (bod 42 rozsudku NSS ze dne 22. 11. 2013, č. j. 4 As 135/2013 – 58). K tomu však 
Nejvyšší správní soud přičiňuje poznámku, že stěžovatel fakticky mařil po dobu více než jednoho roku 
možnost kontroly řádného plnění svých povinností v souvislosti s provozem skládky, přičemž v důsledku 
nedodržování povinností provozovatele skládky mohou potenciálně vznikat velmi rozsáhlé škody včetně 
škod na životním prostředí. Jednání stěžovatele soud hodnotí jako zcela svévolné a vysoce nebezpečné.
K žalobě přiložený výkaz zisku a ztrát stěžovatele ke dni 30. 9. 2015 dokládá pouze to, že žalobce byl ve 
sledovaném i minulém období ve ztrátě, a nezakládá likvidační charakter pokuty, jak již přiléhavě 
konstatoval městský soud. Při obratu deklarovaném žalobcem v roce 2015 ve výši 16 milionů Kč nelze 
pokutu 350.000 Kč pokládat za likvidační.
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II.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST
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A. Ochrana vod

144

K povinnosti vlastníka malé vodní elektrárny zachovávat minimální zůstatkový průtok na vodním 
toku, jež mu byla stanovena vodoprávním úřadem v povolení k nakládání s povrchovými vodami
K charakteru přestupku podle ustanovení § 125d odst. 7 písm. d) vodního zákona
 
k ustanovení § 125d odst. 7 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění platném v rozhodné době (dále jen „vodní zákon“).
k ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona
k ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona

I. Podmínky a povinnosti, za kterých je vodní dílo povoleno, jsou v prvé řadě stanoveny 
povolením k nakládání s povrchovými vodami, teprve sekundárně manipulačním řádem.

II. Pro posouzení spáchání přestupku podle § 125d odst. 7 písm. d) vodního zákona jsou 
výhradně rozhodující naměřené hodnoty průtoku vody v hlavním korytě řeky a nikoliv 
dodržení či nedodržení manipulačního řádu, který nadto stanoví pouze podpůrné 
podmínky provozu vodního díla. Provoz MVE v souladu s manipulačním řádem není 
liberační důvod, který pachatele zbavuje odpovědnosti za vzniklý protiprávní stav. Je tak 
nepodstatné, v jakém stavu se v okamžiku měření minimálního zůstatkového průtoku 
nachází stavidlo odlehčovací propusti a zda je vyhrazeno v souladu s manipulačním 
řádem.  

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2018, č. j. 4 As 180/2018 - 43)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:
I. Vymezení věci
Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2014, č. j. ČIŽP/47/OOV/SR02/1013327.010/14/BJK, Česká inspekce 
životního prostředí (dále jen „správní orgán prvního stupně“) uložila žalobci podle § 125d odst. 7 písm.           
d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [dále jen „vodní zákon“], 
pokutu ve výši 80.000 Kč, a to za správní delikt podle § 125d odst. 4 písm. a) téhož zákona, jehož se měl 
žalobce dopustit tím, že jako vlastník malé vodní elektrárny (dále jen „MVE“) „podle zjištění ČIŽP dne 27.     
9. 2013 nesplnil povinnosti stanovené ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a to tím, že 
nesplnil podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno rozhodnutím MěÚ Boskovice, odboru 
tvorby a životního prostředí č. j. MBO 1133/2004/TOŽP/Ku ze dne 3. 8. 2004, spočívající v dodržení 
minimálního zůstatkového průtoku 300 l/s ve vodním toku Svitava v ř.km 58, 303 pod jezem ve Z., v kraji 
Jihomoravském, okrese Blansko, k. ú. Z.“ Současně správní orgán prvního stupně uložil žalobci povinnost 
uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000 Kč. 

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), 
který ji v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. 
Městský soud nejprve uvedl, že žalobcem navržený důkaz stanoviskem Městského úřadu Boskovice, odboru 
tvorby a ochrany životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), ze dne 6. 4. 2017, z něhož vyplývá, že 
místo, kde měl být podle Povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne 3. 8. 2004 (dále jen „povolení 
k nakládání s povrchovými vodami“) a podle Manipulačního řádu pro jez a MVE ve Z. na toku Svitavy v km 
58,303 ze dne 3. 8. 2004, č. j. MBO 1133/2004/TOŽP/Ku (dále jen „manipulační řád“), zachován 
minimální zůstatkový průtok, se nachází „pod vzájemným zaústěním jezu a odlehčovací propustí“, 
neprovedl, neboť jej shledal nadbytečným. Žalovaný sice obecně vychází z toho, že minimální zůstatkový 
průtok má být zachován přímo pod jezem, s ohledem na nejasnosti ohledně výkladu povolení

aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%2523125d'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%2523125d'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%252359'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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k nakládání s povrchovými vodami a manipulačního řádu v právě posuzovaném případě, však zvolil výklad 
pro žalobce příznivější a vyšel z hodnot naměřených pod stavidly odlehčovací propusti. Z toho důvodu je 
žalobcem navržený důkaz k prokázání toho, že příslušné místo k měření stanoveného minimálního 
zůstatkového průtoku se nenachází pod jezem, ale pod stavidly odlehčovací propusti, podle městského 
soudu irelevantní. 
Dále městský soud vyslovil, že správní orgán prvního stupně uložil žalobci sankci, neboť v rozporu s § 59 
odst. 1 písm. a) vodního zákona nedodržel podmínky a povinnosti, za kterých byla MVE povolena; ty byly 
primárně stanoveny povolením k nakládání s povrchovými vodami a sekundárně manipulačním řádem, 
který byl schválen výrokem II. tohoto povolení. Jelikož je odpovědnost právnických a fyzických podnikajících 
osob založena na principu objektivní odpovědnosti, a nepřihlíží se tedy k případnému zavinění delikventa, 
byl správní orgán prvního stupně povinen zkoumat pouze to, zda žalobce v souladu s povolením k nakládání 
s povrchovými vodami dodržel minimální zůstatkový průtok na řece Svitavě a v případě negativního 
výsledku uložit sankci. Pro posouzení spáchání správního deliktu byly rozhodující výhradně naměřené 
hodnoty průtoku vody v hlavním korytě řeky a nikoliv to, zda žalobce dodržel manipulační řád, který stanoví 
pouze podpůrné podmínky provozu MVE. Nepodstatné proto bylo, v jakém stavu se nacházelo stavidlo 
odlehčovací propusti a zda bylo vyhrazeno v souladu s manipulačním řádem, jak namítal žalobce. 
Ke sporné otázce týkající se toho, na jakém místě mělo být provedeno měření minimálního zůstatkového 
průtoku [zda přímo pod jezem (vzdouvacím objektem) či pod výtokem z odlehčovací propusti] městský soud 
uzavřel, že jelikož tato povinnost byla v povolení k nakládání s povrchovými vodami stanovena nejasně, 
postupoval žalovaný jediným správným způsobem, když s ohledem na zásadu in dubio pro reo zvolil za 
místo rozhodné pro posouzení povinnosti dodržovat minimální zůstatkový průtok profil pod výtokem                    
z odlehčovací propusti; dostál tak základním zásadám správního trestání. Minimální zůstatkový průtok 
přitom nebyl dodržen ani v místě pod výtokem z odlehčovací propusti. 
Městský soud nepřisvědčil ani námitce žalobce, že překročení minimálního zůstatkového průtoku bylo jen 
nepatrné (namísto stanoveného množství 300 l/s bylo změřeno 267 l/s), přičemž mohlo být způsobené 
částečným zanesením stavidla odlehčovací propusti, které nebylo vizuálně zjistitelné. Poukázal opět na 
objektivní odpovědnost žalobce za zachování minimálního zůstatkového průtoku. Dále zdůraznil, že 
hodnota minimálního zůstatkového průtoku je stanovena s ohledem na možnost zachování ekologických 
funkcí vodního toku při současném umožnění obecného nakládání s povrchovými vodami. Je tedy záhodno, 
aby množství vody v korytě řeky dosahovalo spíše hodnot vyšších než minimálních; nedodržení stanoveného 
minimálního zůstatkového průtoku tedy zavdává důvod k postihu za spáchání správního deliktu. Ze 
správního spisu je nadto zřejmé, že hodnota minimálního zůstatkového průtoku 267 l/s zjištěná pracovníky 
Českého hydrometeorologického ústavu při kontrolním měření dne 27. 9. 2013 pod výtokem z odlehčovací 
propusti byla ovlivněna tím, že žalobce přes přísný zákaz v průběhu kontrolního měření manipuloval se 
stavidly odlehčovací propusti a pustil z náhonu větší množství vody do koryta řeky Svitavy; před manipulací 
se stavidly přitom průtok vody v korytě řeky podle odhadu pracovníků Českého hydrometeorologického 
ústavu činil maximálně 30 l/s. 
Podle městského soudu nebyla důvodná rovněž námitka, že správní orgány se dostatečně nezabývaly 
naplněním materiální stránky správního deliktu. Ty totiž dospěly k závěru, že žalobce svým jednáním naplnil 
znaky skutkové podstaty správního deliktu podle vodního zákona, neboť nedodržel minimální zůstatkový 
průtok stanovený povolením k nakládání s povrchovými vodami v souladu s § 36 tohoto zákona. Zdůraznil 
také, že již samotným nedodržením právních předpisů týkajících se nakládání s vodami je vyvoláno 
nebezpečí vzniku poruchy, neboť je nepochybné, že se zákonodárce rozhodl postihovat pouze taková 
porušení vodoprávních předpisů, která mohou vést k ohrožení životního prostředí; což vyplývá ze samotného 
účelu vodního zákona uvedeného v § 1 odst. 1 a § 36 téhož zákona, který zavádí institut minimálního 
zůstatkového průtoku za účelem zachování ekologických funkcí vodního toku. Správní orgán prvního stupně 
rovněž uvedl, že nedodržení minimálního zůstatkového průtoku pod výtokem z odlehčovací propusti 
částečně omezovalo migraci ryb proti proudu řeky. 
Městský soud žalobci nedal za pravdu ani ohledně namítaného nezohlednění jeho osobních
a majetkových poměrů ve vztahu k uložené pokutě. Vyslovil, že pokuta ve výši 80.000 Kč pro žalobce jakožto 
fyzickou podnikající osobu nepředstavuje částku, která by pro něj mohla mít likvidační účinky. Žalobce 
přitom svou námitku nekonkretizoval a své majetkové poměry nikterak nedoložil. Městský soud rovněž 
nepřistoupil k žalobcem navrhovanému upuštění od uložené pokuty. Neshledal totiž, že by uložená pokuta 
byla zjevně nepřiměřená ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, č. j. 1 Afs 
1/2012 - 36. Správní orgány při správním uvážení ohledně výše sankce nikterak nevybočily z mezí 
vytyčených zákonem, správního uvážení nezneužily a ani jinak při uložení sankce nepochybily. 
Městský soud nakonec s poukazem na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 
11. 2016, č. j. 5 As 104/2013 - 46, uvedl, že v souvislosti se zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona                     
o některých přestupcích, vodní zákon již nehovoří o správním deliktu, nýbrž příslušné protiprávní jednání 
nazývá přestupkem. Nebyla však změněna skutková podstata, kterou byl žalobce shledán vinným,
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a rovněž horní hranice pokuty, kterou lze uložit za přestupek podle § 125d odst. 4 písm. a) vodního zákona, 
zůstala nezměněna; městský soud proto ke změně právní úpravy nepřihlédl. 

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů, zkoumaje 
přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 
odst. 3 a 4 s. ř. s.). 
Kasační stížnost není důvodná. 
Správní orgán prvního stupně se uvedenou problematikou zabýval na str. 8-9 rozhodnutí ze dne
7. 7. 2014, č. j. ČIŽP/47/OOV/SR02/1013327.010/14/BJK. Poukázal zde zejména na to, že v letních, 
podzimních a zimních měsících, kdy je v řece Svitavě obecně málo vody, je úsek hlavního toku řeky mezi 
jezem a odtokem z malé vodní elektrárny (v délce cca 200 m) téměř bez vody, neboť většina vody je 
odebírána MVE stěžovatele. To zapříčiňuje zarůstání hlavního koryta řeky Svitavy rostlinnou vegetací
a vytváří nevhodné prostředí pro živočichy a ryby a rovněž zabraňuje jejich migraci proti proudu řeky. Otázce 
naplnění materiální stránky správního deliktu se zabýval i žalovaný v napadeném rozhodnutí na str. 14, 
když vyslovil, že „…k naplnění skutkové podstaty deliktu ohrožujícího životní prostředí dojde vždy, když 
nejsou ze strany subjektu nakládajícího s vodami dodržovány právní předpisy týkající se nakládání s vodami, 
neboť tím je vyvoláno nebezpečí vzniku poruchy. Lze důvodně předpokládat, že zákonodárce se rozhodl 
sankcionovat pouze taková porušení vodoprávních předpisů, která sama o sobě představují určitou 
nebezpečnost a hypotetickou možnost ohrožení životního prostředí. … Tímto jednáním odvolatele byl 
nedostatečným průtokem vody v přirozeném korytě řeky ohrožen celý tento úsek řeky Svitavy a s tím 
související vodní ekosystém …. Odvolací orgán považuje za rozhodné především hledisko porušení zákonné 
povinnosti, kdy se jedná o naplnění materiální stránky tohoto správního deliktu prokázaným nedodržením 
stanoveného MZP ve vodním toku řeky Svitavy. Oprávněná osoba (tj. odvolatel, jako provozovatel MVE) 
tímto porušil své základní povinnosti vymezené vodním zákonem.“ Také městský soud se touto 
problematikou k žalobní námitce stěžovatele řádně zabýval, a to na str. 6-7 napadeného rozsudku, když 
uzavřel, že se správní orgány dostatečně zabývaly naplněním materiální stránky správního deliktu a odmítl 
stěžovatelovo tvrzení, že jeho protiprávní jednání vykazovalo nulovou škodlivost. 
Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že se v právě posuzovaném případě správní orgány ve svých 
rozhodnutích neopomněly vypořádat s otázkou naplnění materiální stránky správního deliktu. Nezatížily 
proto svá rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů. Rovněž napadený rozsudek výše 
uvedeným kritériím přezkoumatelnosti odpovídá, a tudíž namítanou vadou nepřezkoumatelnosti pro 
nedostatek důvodů netrpí. Sám stěžovatel ostatně se závěry městského soudu v kasační stížnosti podrobně 
polemizuje, což by u nepřezkoumatelného rozsudku nebylo možné. Nesouhlas stěžovatele
s těmito závěry nezpůsobuje nepřezkoumatelnost rozsudku pro nedostatek důvodů. Nejvyšší správní soud 
připomíná, že nepřezkoumatelnost není projevem nenaplněné subjektivní představy stěžovatele o tom, jak 
podrobně by mu měl být rozsudek odůvodněn, ale objektivní překážkou, která kasačnímu soudu 
znemožňuje přezkoumat napadený rozsudek (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
28. 2. 2017, č. j. 3 Azs 69/2016 - 24). 
Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud neshledal napadený rozsudek nepřezkoumatelným pro 
nedostatek důvodů, zabýval se zbylými kasačními námitkami. Ani jejich důvodnost však neshledal. 
Stěžovatel se měl podle správních orgánů dopustit správního deliktu podle § 125d odst. 4 písm. a) vodního 
zákona, neboť ve smyslu § 59 odst. 1 písm. a) téhož zákona nedodržel podmínky a povinnosti,
za kterých bylo vodní dílo povoleno, a to konkrétně povinnost zachovat pod jezem ve Z. na řece Svitavě
v 58. říčním kilometru minimální zůstatkový průtok vody v množství 300 l/s, stanovenou podle § 36 odst. 
2 vodního zákona rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 3. 8. 2004, sp. zn. MBO 1133/2004/TOŽP/Ku. 
Uvedenému závěru přisvědčil rovněž městský soud v napadeném rozsudku. Poukázal přitom na účel 
institutu minimálního zůstatkového průtoku, kterým je zachování kontinuity průtoku povrchové vody, která 
zajistí podmínky pro vodní ekosystémy a ekosystémy spojené s povrchovými vodami a umožní obecné 
nakládání s povrchovými vodami. Zdůraznil, že před odvedením vody z hlavního koryta řeky do náhonu na 
MVE ve Z. bylo nejprve nutné zajistit zachování minimálního zůstatkového průtoku v hlavním korytě řeky; 
tuto povinnost však stěžovatel nesplnil. Dále také uvedl, že podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní 
dílo povoleno, byly v prvé řadě stanoveny povolením k nakládání s povrchovými vodami, teprve sekundárně 
manipulačním řádem, jenž byl schválen výrokem II. tohoto povolení. Co se týče odpovědnosti stěžovatele 
za správní delikt, městský soud vyslovil, že: „…odpovědnost právnických a fyzických podnikajících osob je 
založena na principu odpovědnosti objektivní, při níž se nepřihlíží k případnému zavinění delikventa. Správní 
orgán I. stupně byl tedy povinen toliko zkoumat, zda žalobce v souladu s povolením k nakládání                            
s povrchovými vodami dodržel minimální zůstatkový průtok na řece Svitavě, a v případě negativního 
výsledku uložit sankci. V tomto smyslu je irelevantní, v jakém stavu se nacházelo stavidlo odlehčovací 
propusti a zda bylo vyhrazeno v souladu s manipulačním řádem. Pro posouzení spáchání správního deliktu 
byly výhradně rozhodující naměřené hodnoty průtoku vody v hlavním korytě řeky a nikoliv dodržení či 
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nedodržení manipulačního řádu, který nadto stanoví pouze podpůrné podmínky provozu vodního díla. Z toho 
důvodu je třeba odmítnout tvrzení žalobce, že se správní orgán I. stupně při kontrole nezabýval stavem 
stavidla, neboť tato otázka neměla jakýkoliv vliv na posouzení odpovědnosti za správní delikt.“ 
 
Nejvyšší správní soud se s výše uvedenými závěry městského soudu plně ztotožňuje. Nepřisvědčuje tedy 
stěžovateli, který má za to, že provozem MVE v souladu s manipulačním řádem vynaložil veškeré úsilí, které 
od něj bylo možné požadovat, aby se správního deliktu podle vodního zákona nedopustil, čímž byl dán 
liberační důvod, který jej nečiní za vzniklý protiprávní stav odpovědným. Jak správně uvedl městský soud, 
již samotná skutečnost, že stěžovatel porušil povinnost spočívající v zachování minimálního zůstatkového 
průtoku na toku řeky Svitavy, jež byla v souladu s vodním zákonem stanovena v povolení
k nakládání s povrchovými vodami, postačuje k tomu, aby byl shledán vinným za správní delikt podle
§ 125d odst. 4 písm. a) vodního zákona. Je tedy vskutku nepodstatné, v jakém stavu se při měření 
minimálního zůstatkového průtoku nacházelo stavidlo odlehčovací propusti a zda bylo vyhrazeno
v souladu s manipulačním řádem. 
Nejvyšší správní soud však zdůrazňuje, že se pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu těmito 
skutečnostmi v průběhu kontrolního měření zabývali (viz Protokol o kontrolním zjištění ze dne
27. 9. 2013). Pokud tedy stěžovatel namítá, že v průběhu kontrolního měření nebyly tyto skutečnosti 
zjišťovány, tedy že správní orgán prvního stupně nezjistil všechny okolnosti, které byly rozhodné pro 
posouzení věci, a tudíž zatížil správní řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve 
věci, nelze mu přisvědčit. Nadto kasační soud poukazuje na to, že i v manipulačním řádu je o povinnosti 
stěžovatele zachovat minimální zůstatkový průtok pojednáno (viz část C.2, str. 17-18 manipulačního řádu). 
Stěžovateli tedy nelze dát za pravdu ani ohledně jeho tvrzení, že postupoval v souladu manipulačním řádem. 
Stěžovatel dále v kasační stížnosti nesouhlasí se závěrem správního orgánu prvního stupně (kterému 
následně přisvědčil žalovaný i městský soud), že hodnota minimálního zůstatkového průtoku naměřená při 
kontrolním měření pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu dne 27. 9. 2013 pod odlehčovací 
propustí MVE je v rozporu s § 36 vodního zákona. Má totiž za to, že tuto hodnotu nelze dovodit ani ze zákona 
ani neplyne ze spisového materiálu. Z tohoto důvodu stěžovatel namítá, že si měl správní orgán prvního 
stupně vyžádat stanovisko vodoprávního úřadu o tom, zda naměřená hodnota představuje porušení vodního 
zákona týkajícího se minimálního zůstatkového průtoku; pokud tak neučinil, zatížil správní řízení vadou, 
která mohla způsobit nezákonnost jeho rozhodnutí. 
Podle § 125d odst. 4 písm. a) vodního zákona „právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník 
vodního díla dopustí správního deliktu tím, že provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm.                        
a).“ Z citovaného ustanovení přitom vyplývá, že „vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky
a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád
a schválený manipulační řád ….“ Tyto podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, se přitom 
stanovují prvořadě v povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, jak 
správně vyslovil žalovaný i městský soud. Jednou z podmínek, které se stanovují v tomto povolení
(a bylo tomu tak i v právě posuzovaném případě v povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne
3. 8. 2004) je i dodržení minimálního zůstatkového průtoku, jak vyplývá z § 36 odst. 2 vodního zákona. 
Vodoprávní úřad v právě posuzované věci byl tedy ve smyslu § 36 odst. 2 vodního zákona oprávněn stanovit 
(a taky stanovil) v povolení k nakládání s povrchovými vodami minimální zůstatkový průtok, jenž měl být na 
řece Svitavě u MVE ve Z. zachován, a stěžovatel byl povinen podle § 9 odst. 1 vodního zákona ve spojení             
s § 59 odst. 1 písm. a) téhož zákona minimální zůstatkový průtok zajistit. 
Kasační soud proto nepřisvědčil stěžovatelově námitce, že si měl správní orgán prvního stupně z důvodu 
chybějící právní úpravy vztahující se ke způsobu a kritériím stanovení hodnoty minimálního zůstatkového 
průtoku vyžádat stanovisko vodoprávního úřadu o tom, zda naměřená hodnota představuje porušení 
vodoprávního zákona. Z prosté skutečnosti, že v době vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně 
neexistovalo nařízení, určující způsob a kritéria pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku podle
§ 36 odst. 2 vodního zákona, nelze dovozovat, že správní orgán prvního stupně měl požádat o uvedené 
stanovisko vodoprávního úřadu, jak namítá stěžovatel. Nejvyšší správní soud k uvedenému připomíná, že 
vodoprávní úřad sám stanovil požadovanou hodnotu minimálního zůstatkového průtoku, který měl být na 
řece Svitavě u MVE ve Z. zachován, v povolení k nakládání s povrchovými vodami, aniž stěžovatel tuto 
hodnotu kdykoliv rozporoval. Bylo tedy bez významu, aby bylo opětovně správním orgánem prvního stupně 
vyžadováno jeho stanovisko k tomu, zda naměřená hodnota zůstatkového průtoku zjištěná při kontrolním 
měření dne 27. 9. 2013 skutečně představuje porušení § 36 vodního zákona. 
Stěžovatel dále v kasační stížnosti vytýká správnímu orgánu prvního stupně, že si nevyžádal stanovisko 
vodoprávního úřadu k místu měření minimálního zůstatkového průtoku, tj. nezjistil, zda měření probíhalo           
v místě, které bylo určeno vodoprávním úřadem jako místo, pro které je stanoven minimální zůstatkový 
průtok. Namítá, že je sporné, na jakém místě mělo být měření minimálního zůstatkového průtoku 
provedeno – zda přímo pod jezem (vzdouvacím objektem), nebo pod výtokem z odlehčovací propusti;
z povolení k nakládání s povrchovými vodami totiž tato skutečnost nelze jednoznačně dovodit. 
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Městský soud v napadeném rozsudku k uvedenému vyslovil, že: „… na jedné straně je ve výroku I. bodu        
A. a B. uvedeného povolení stanoveno měření minimálního zůstatkového průtoku pod vzdouvacím 
objektem a v podmínce č. 1 na str. 2 se uvádí: „při všech manipulacích musí provozovatel vždy dodržet 
stanovený minimální zůstatkový průtok pod jezem (300 l/s)“; na druhé straně se pak ve výroku II. schvaluje 
manipulační řád za podmínky č. 1, podle níž „minimální zůstatkový průtok se bude vypouštět profilem jezu 
a MVE ve Z. výtokem pod stavidly odlehčovací propusti“. Žalovaný v napadeném rozhodnutí (jakož                         
i v podaném vyjádření) zdůraznil, že s ohledem na smysl § 36 ve spojení s § 1 odst. 1 vodního zákona měla 
být stanovena povinnost provést měření, resp. povinnost zachovat minimální zůstatkový průtok přímo pod 
jezem (vzdouvacím objektem). Tímto způsobem by byla zajištěna kontinuita toku povrchové vody                          
v přirozeném korytě řeky Svitavy po celé její délce, tedy rovněž mezi jezem a částí za odlehčovací propustí 
z náhonu, jež je vzdálena cca 75 m od jezu. I přesto však žalovaný s ohledem na zásadu in dubio pro reo 
zvolil za místo rozhodné pro posouzení povinnosti dodržovat minimální zůstatkový průtok v množství 300 
l/s profil pod výtokem z odlehčovací propusti. Uvedený postup byl dle soudu jediný správný, neboť ačkoli lze 
dát za pravdu žalovanému, že místo, kde má být zachován minimální zůstatkový průtok, by se mělo 
nacházet přímo pod jezem (vzdouvacím objektem), s ohledem na vyřčené nejasnosti správně změřil 
hodnotu minimálního zůstatkového průtoku až za odlehčovací propustí z náhonu. Postupoval tak s ohledem 
na nastalé nejednoznačnosti a pochybnosti ve prospěch žalobce (obviněného), čímž dostál základním 
zásadám správního trestání.“ 
Ze spisu městského soudu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel v žalobě místo měření minimálního 
zůstatkového průtoku nezpochybnil. Tuto námitku uplatnil až v doplňujícím přípise ze dne 12. 10. 2017. To 
však již nebylo ve lhůtě k podání žaloby podle § 71 odst. 2 s. ř. s., v níž by ještě byl oprávněn žalobu rozšířit 
o další žalobní bod; námitku tudíž uplatnil opožděně. Vypořádal-li ji i přesto městský soud, učinil tak nad 
rámec včas uplatněných žalobních bodů. Uvedená argumentace městského soudu tak nemůže 
představovat rozhodovací důvody, na nichž je napadený rozsudek založen. Pokud nyní stěžovatel tuto 
námitku týkající se místa měření minimálního zůstatkového průtoku opětovně činí v kasační stížnosti, ani 
kasační soud se jí nemůže zabývat, neboť se jedná z důvodů plynoucích z § 104 odst. 4 s. ř. s. o námitku 
nepřípustnou, neuplatněnou v řízení o žalobě včas. 
Nejvyšší správní soud tak pouze pro doplnění a nad rámec nezbytného odůvodnění dodává, že městský 
soud, jenž přisvědčil závěrům žalovaného obsaženým na str. 11-12 napadeného rozhodnutí,
s přihlédnutím k zásadě in dubio pro reo, přes výše uvedené posoudil tuto otázku po věcné stránce správně. 
Ze všech výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost není důvodná, 
a proto ji podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s. zamítl. 
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B. Ochrana přírody a krajiny
314

K aplikaci výluky dle ustanovení § 90 odst. 2 ZOPK
K pojmu činnost bezprostředně související se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu
K dovození předpokládaného obvodu pokáceného stromu na základě vzorce vycházejícího ze 
zjištěného průměru pařezu
 
k ustanovení § 92 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) ZOPK
k ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK
k ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) ZOPK

I. Zákonnou výluku obsaženou v § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny lze považovat za 
výjimku a jako taková musí být vykládána restriktivně. Podmínkou uplatnění této výjimky je tedy 
existence přímé souvislosti vykonávané činnosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, 
přičemž zákon příkladem uvádí výcvik nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. 
Plánovanou výstavbu autoumývárny určené k ošetřování vojenského materiálu však nelze 
považovat za činnost prováděnou v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, 
neboť takováto spojitost je značně vzdálená.

II. Dovození předpokládaného obvodu pokáceného stromu (ve výšce 130 cm nad zemí) na základě 
vzorce vycházejícího ze zjištěného průměru pařezu je metodou běžně používanou a správními 
soudy akceptovanou a zároveň o metodu prakticky jedinou možnou v situaci, kdy stav stromů 
před nepovoleným kácením nebyl nijak zdokumentován.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. září 2019, č. j. 2 as 409/2018 - 26)
(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“), jímž byla zamítnuta jeho 
žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Rozhodnutím 
žalovaného bylo k žalobcovu odvolání změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního 
inspektorátu Liberec (dále jen „správní orgán prvního stupně“) ze dne 21. 2. 2014, č. j. ČIŽP/51/OOP/ 
SR01/1319418.004/14/LZO (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), tak, že pokuta uložená žalobci dle § 88 
odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozhodném znění (dále jen „zákon     
o ochraně přírody a krajiny“), byla snížena na 27 000 Kč, a dále tak, že celková částka včetně náhrady 
nákladů řízení, kterou byl žalobce povinen uhradit, činila nově 28 000 Kč. Ve zbývajících částech žalovaný 
prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Prvostupňovým rozhodnutím byla stěžovateli uložena pokuta 35 000 Kč 
podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny a dále povinnost nahradit náklady řízení 
stanovené paušální částkou 1000 Kč.

Správní orgán prvního stupně provedl dne 27. 11. 2013 na základě § 80 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny inspekční šetření na pozemku vlastněném stěžovatelem. 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 zahájil správní orgán prvního stupně se 
stěžovatelem správní řízení ve věci uložení pokuty podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody
a krajiny. Stěžovatel se tak měl dopustit správního deliktu tím, že v období mezi 10. až 15. 11. 2013 nechal 
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pokácet porost dřevin na p. p. č. X v k. ú. X na ploše cca 3083 m² a 5 ks dřevin na                                                              
p. p. č. X a X v k. ú. X, 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.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku zejména uvedl, že považoval za zásadní, zdali kácení 
předmětných dřevin lze považovat za činnost konanou v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo 
bezpečnosti státu, a to s ohledem na skutečnost, že v místě kácení žalobce plánoval výstavbu 
autoumývárny pro vojenský útvar. Prvostupňové rozhodnutí stojí na tom, že se jedná o činnost, která není 
natolik prioritní, aby ji bylo možno označit za přímo (bezprostředně) související se zajištěním obrany státu, 
protože se jedná pouze o činnost podpůrnou. Městský soud se dále ztotožnil s názorem žalovaného, že takto 
mohou být postiženy též činnosti, které se sice týkají objektů důležitých pro obranu státu, avšak se 
zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu přímo nesouvisejí. Soud konstatoval, že nelze popírat, že samotné 
kácení proběhlo v souvislosti s budováním prostor, jež (byť nepřímo) souvisí se zajištěním bezpečnosti 
České republiky. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,                        
v rozhodném znění (dále jen „zákon č. 222/1999 Sb.“), obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému 
obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním obranném systému. 
Mezi vojenské objekty tedy bezesporu náleží též autoumývárna vozidel určená k ošetřování vojenského 
materiálu, která měla být vystavěna na místě kácení. Zákonnou výluku obsaženou v § 90 odst. 2 zákona    
o ochraně přírody a krajiny lze považovat za výjimku a jako taková musí být vykládána restriktivně. 
Podmínkou uplatnění této výjimky je tedy existence přímé souvislosti vykonávané činnosti se zajištěním 
obrany nebo bezpečnosti státu, přičemž zákon příkladem uvádí výcvik nebo cvičení ozbrojených sil anebo 
bezpečnostních sborů. Plánovanou výstavbu autoumývárny však podle městského soudu nelze považovat 
za činnost prováděnou v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, neboť takováto 
spojitost je značně vzdálená. Pokud zákonodárce v § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny mezi 
demonstrativní výčet činností, jež podléhají výluce, zařadil výcvik nebo cvičení ozbrojených sil anebo 
bezpečnostních sborů, nelze rozporovat, že kácení jakožto příprava k další stavební činnosti nedosahuje 
podobného významu pro obranu a bezpečnost státu. Takovouto činností by mohla být leda stavba objektu 
bezprostředně a aktuálně zásadního pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, nikoli však stavba pouze 
podpůrného objektu, jímž autoumývárna bezesporu je. Jestliže tedy právě onen důraz na přímou souvislost 
se zajištěním obrany a bezpečnosti státu odůvodňuje či vylučuje aplikaci výluky dle § 90 odst. 2 zákona        
o ochraně přírody, neshledal městský soud, že by stavba autoumývárny mohla být za tuto činnost 
považována a byla tak vyloučena aplikace § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny.
K otázce velikosti obvodu pokácených stromů pak městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku uvedl, 
že správní orgány se skutečným obvodem kmenů pokácených stromů ve výšce 130 cm náležitě zabývaly, 
přičemž ve svých závěrech nevyšly z pouhých odhadů, ale z konkrétních výpočtů reflektujících jak odborné 
znalosti o obvodu kmene ve výšce 130 cm ve vztahu k průměru pařezů, tak i specifika růstu jednotlivých 
stromů. Náležitě postupovaly dle svých odborných znalostí, přičemž s ohledem na skutkové okolnosti 
(předchozí vyklizení pokácených stromů) jim nezbylo nic jiného než obvod kmene ve výšce 130 cm určit dle 
odborné metodiky; vhodně však pracovali s určitou korekcí, jež zohlednila možná specifika růstu 
předmětných stromů, včetně jejich kuželovitosti.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost je nedůvodná.
Rozhodným pro posouzení věci je výklad § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. 
podřaditelnost výše popsaného kácení porostu a dřevin pod pojem „činnost konaná v přímé souvislosti se 
zajištěním obrany nebo bezpečností státu“. Podle § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny platí, že 
„ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahují na činnosti konané v přímé souvislosti se 
zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo 
bezpečnostních sborů. Případné poškozování přírody z důvodu obrany státu v těchto případech nesmí 
překročit nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet k poškozování přírody z důvodů zajišťování obrany nebo 
bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo ozbrojených 
bezpečnostních sborů, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního 
prostředí zabezpečí, aby stupeň poškození přírody nepřekročil nezbytně nutnou míru.“ Bezprostředně za 
slovy „obrany nebo bezpečnosti státu“ přitom v textu zákona následuje odkaz na poznámku pod čarou, 
vedoucí k zákonu č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění rozhodném pro 
projednávanou věc (tj. ve znění zákona č. 375/2011 Sb.).

Nejvyšší správní soud se prakticky totožnou právní otázkou na obdobném skutkovém základě zabýval ve 
svém nedávném rozsudku ze dne 28. 2. 2019, č. j. 9 As 10/2019 – 27. Zde uvedl, že „při výkladu uvedené 
výluky je třeba vycházet z jejího smyslu. Zákon o ochraně přírody a krajiny, jehož účelem je naplnění 
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legitimního zájmu na ochraně životního prostředí, který je zakotven i na ústavní úrovni v článku 35 Listiny 
základních práv a svobod, počítá i s tím, že tento legitimní zájem musí někdy ustoupit jiným legitimním 
zájmům. Mezi ně nesporně patří i zajištění obrany nebo bezpečnosti státu, které je také zakotveno přímo            
v ústavním pořádku, a sice v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Účelem této 
výluky tedy je, aby požadavky a procedury stanovené v § 4 odst. 2, § 6, § 7, § 8, § 12, § 63 a § 70 zákona 
o ochraně přírody a krajiny ustoupily tam, kde to přímo vyžaduje zájem zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu, typicky kvůli větší efektivitě a rychlosti. Účelem této výjimky naopak není poskytnout všem aktivitám 
ozbrojených sborů a příslušných ministerstev imunitu ve věcech ochrany životního prostředí. Výluku 
zakotvenou v § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je tedy třeba vykládat funkčně, tak, aby ve 
vymezených případech procedury sloužící ochraně přírody a krajiny nadměrně neztěžovaly obranyschopnost 
státu; nikoli osobně, tedy aby byla ochrana přírody a krajiny vyloučena z dosahu procedur zákona o ochraně 
přírody a krajiny ve všech objektech a na všech územích spravovaných ozbrojenými sbory, respektive 
stěžovatelem či Ministerstvem vnitra. Ve zkratce řečeno, smyslem této výluky je podpořit obranyschopnost 
státu, nikoli poskytnout stěžovateli imunitu ve vztahu k jakémukoli kácení stromů na pozemcích, které 
spravuje.“ Nejvyšší správní soud proto dovodil, že „je tedy třeba odmítnout stěžovatelovu argumentaci, která 
tuto výluku aplikuje na všechny „objekty důležité pro obranu státu“, tedy podle § 29 odst. 1 a odst. 2 písm. 
a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, na všechny pozemky a stavby umístěné 
ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají z politického, vojenského nebo hospodářského 
hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu                           
a zabezpečení ozbrojených sil, a dále také na pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu             
a jiných majetkových práv státu vykonává stěžovatel nebo právnická osoba jím zřízená nebo založená. 
Stejně tak nelze přijmout odkaz na § 2 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, z nějž dovozuje aplikaci této výluky na všechny vojenské objekty, tedy objekty, které jsou důležité 
pro obranu státu, protože slouží k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě, uskladnění, uložení, 
ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo k zabezpečení jejich úkolů.“ Nejvyšší správní soud i v nyní 
posuzované věci na citovaném právním názoru setrvává. Vzhledem k tomu, že městský soud zaujal                    
v napadeném rozsudku právní názor souladný s výše uvedeným, nezbývá, než vyhodnotit tuto stěžejní 
kasační námitku jako nedůvodnou. Ani v nyní posuzované věci, tj. kácení dřevin za účelem budoucí výstavby 
myčky vojenské techniky, totiž není zřejmá přímá souvislost takového účelu s obranou nebo bezpečností 
státu a nejeví se nikterak nepřiměřeným či nežádoucím trvat na obecném pravidle, aby si stěžovatel nejprve 
opatřil povolení ke kácení dřevin ve smyslu § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Pokud jde o další kasační námitku, a sice neprokázání skutečnosti, že v prvostupňovém rozhodnutí 
specifikované (a předtím pokácené) stromy se nevyznačovaly kmeny, jež by měly ve výšce 130 cm nad zemí 
obvod větší než 80 cm, pak ani tato námitka není důvodná. Nejvyšší správní soud opětovně odkazuje na 
svůj rozsudek ze dne 28. 2. 2019, č. j. 9 As 10/2019 – 27, kde uvedl, že „dovození předpokládaného obvodu 
pokáceného stromu na základě vzorce vycházejícího ze zjištěného průměru pařezu je metodou běžně 
používanou a akceptovanou i NSS (viz rozsudek ze dne 12. 1. 2017, č. j. 7 As 216/2016 - 30)
a zároveň o metodu prakticky jedinou možnou v situaci, kdy stav stromů před kácením nebyl nijak 
zdokumentován.“ Nejvyšší správní soud si je vědom, že v nyní posuzované věci aritmeticky určené průměry 
pařezů nepřesahovaly výrazně hodnotu 31 cm (která již zahrnutím korektivu 5 cm zohledňuje průměrnou 
sbíhavost kmene, tj. skutečnost, že kmen v úrovni pařezu má zpravidla průměr větší než
v úrovni 130 cm nad zemí), na rozdíl od případu dle výše citovaného rozsudku, nýbrž v případě jednoho
z pařezů tomu tak bylo dokonce o pouhých 0,5 cm, nicméně tato skutečnost nemá sama o sobě vliv na 
otázku naplnění skutkové podstaty předmětného správního deliktu; jde o skutečnost relevantní pro určení 
výměry sankce. Přitom je třeba mít na zřeteli, že za předmětný správní delikt bylo lze stěžovateli uložit 
pokutu až do výše 1 000 000 Kč; pokuta snížená žalovaným na částku 27 000 Kč tedy dosahuje pouze 
2,7 % zákonné výměry sankce. Rovněž je třeba podotknout, že stěžovatel v žalobě nenavrhl moderaci 
pokuty, přičemž soud ve správním soudnictví není oprávněn moderovat výši uložené pokuty bez návrhu,
a proto se k této otázce nemusel městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku vyjadřovat.
Konečně i v otázce námitky ztrouchnivělosti jednoho ze stromů, po kterém byl na místě zjištěn pařez
v rozměru 110 x 137 cm (vrba), je třeba přisvědčit žalovanému, že v prvostupňovém rozhodnutí na str.                       
3, odst. 4, se výslovně uvádí: „110 x 137 cm – ztrouchnivělá vrba, kterou nezapočítáváme, neboť se jednalo 
jen o torzo kmene“. V jistém smyslu je tedy pravdou, že se správní orgány nezabývaly tímto konkrétním 
pařezem; učinily tak ovšem úmyslně, neboť jeho nález nepovažovaly za indicii poškození dřeviny ve smyslu 
§ 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost nedůvodnou.
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K pojmu „vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou“ dle ustanovení
§ 40 odst. 4 ZOPK (ve znění účinném ke dni 29. 9. 2017)
K nezákonnosti zásahu orgánu ochrany přírody do vlastnických práv k pozemku spočívající 
v nepřiznání účastenství v řízení o návrhu na vyhlášení zvláště chráněných území

k ustanovení § 40 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.„)

I. Vlastníky nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou dle ustanovení § 40 odst. 4 ZOPK
(ve znění účinném ke dni 29. 9. 2017) jsou i vlastníci nemovitých věcí nacházející se v ochranném 
pásmu navrhovaného zvláště chráněného území. Rozlišování mezi vlastníky nemovitých věcí 
nacházejících se v ochranném pásmu, které bylo stanoveno na základě návrhu na vyhlášení 
zvláště chráněného území, a těmi, jejichž nemovité věci se nacházejí v ochranném pásmu 
vzniklém automaticky ze zákona, je nepřípustné. 

II. Bez ohledu na způsob, jakým ochranné pásmo vzniká, dochází k omezení vlastnických práv
k nemovitým věcem, které se v daném území nachází, a správní orgán je v takové situaci povinen 
přiznat vlastníkovi těchto nemovitostí účastenství a jeho podané námitky vypořádat, jinak se 
jedná o nezákonný zásah správního orgánu, proti němuž je možno úspěšně brojit zásahovou 
žalobou dle ustanovení § 82 a násl. s. ř. s.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2019, č. j. 2 as 352/2017 - 27)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Žalovaný Magistrát hlavního města Prahy (žalovaný 2) vydal dne 25. 7. 2016 veřejnou vyhlášku č. j. MHMP 
1274080/2016 nazvanou pod bodem I. Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Podhoří a pod bodem                
II. Seznámení s plánem péče (dále jen „Návrh“). Proti Návrhu uplatnil žalobce dne 13. 10. 2016 námitky. 
Žalovaný 2) přípisem ze dne 31. 3. 2017, č. j. MHMP 41012/2017, sdělil žalobci, že jeho námitky považuje 
za nepřípustné a nebude o nich rozhodovat podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), protože ochranné pásmo postihuje žalobce automaticky ze 
zákona, nikoliv na základě návrhu. Žalobce považoval postup žalovaného 2) za nezákonný zásah, jelikož 
žalovaný 2) meritorně nerozhodl, zda žalobce má či nemá postavení účastníka v řízení o Návrhu.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce považoval postup žalovaného 2) za nezákonný zásah, jelikož žalovaný 2) meritorně nerozhodl, zda 
žalobce má či nemá postavení účastníka v řízení o Návrhu.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 9. 2017, č. j. 3 A 85/2017 – 92 (dále jen „napadený rozsudek“), 
určil, že žalovaný 2) vůči žalobci nezákonně zasáhl a přímo ho zkrátil na jeho právech, když zvoleným 
postupem upřel žalobci jeho procesní práva týkající se jeho účastenství.
V odůvodnění uvedl, že žalobce může být v důsledku změny územního rozsahu ochranného pásma ze 
zákona dotčen na svých majetkových právech k pozemku.
Z § 37 a § 40 ZOPK nevyplývá, že by zákonodárce správnímu orgánu vymezil odlišný postup vůči vlastníkům 
těch pozemků, na nichž má být ochranné pásmo stanovené individuálně, a jiný procesní postup vůči těm 
vlastníkům pozemků, na nichž má být ochranné pásmo vzniklé ze zákona. Právní úprava označuje vlastníky 
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jednotně tak, že k vlastníkům uvádí toliko „vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou“, může 
se tedy jednat o vlastníka nemovitosti dotčeného příslušným návrhem, změnou zvláště chráněného území 
nebo jeho ochranného pásma.
Městský soud uzavřel, že v případě vyhovění námitkám, které byly vzneseny dalšími účastníky správního 
řízení, se mohou hranice navrhovaného zvláště chráněného území posunout a s nimi i jejich vnější hranice, 
tedy jejich ochranné pásmo, tzv. ze zákona, čímž by mohl být žalobce více či méně ve svých vlastnických 
právech ke svému pozemku zasažen. Smyslem ochranného pásma je zabezpečení samotného zvláště 
chráněného území před rušivými vlivy z okolí, vytvoření jakéhosi nárazníkového pásma, k pokusu o snížení 
zejména tlaku stavebních záměrů či terénních prací, aby nedocházelo k zástavbám na samotné hranici 
maloplošných chráněných území. Aby smysl ochranného pásma mohl být naplněn, je třeba, aby při jeho 
vzniku nedocházelo k porušování procesních práv jednotlivých účastníků řízení.
Ohledně Ministerstva životního prostředí (žalovaného 1) městský soud žalobu odmítl, jelikož neshledal jeho 
pasivní legitimaci.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Nejdříve se Nejvyšší správní soud zabýval namítanou nepřezkoumatelností napadeného rozsudku. Pokud 
by totiž byl nepřezkoumatelný, nebylo by nezbytné zabývat se dalšími námitkami. Stěžovatel namítal, že 
městský soud odůvodnil napadený rozsudek pouze v obecné rovině. Z rozsudku městského soudu je 
nicméně patrné, jaký skutkový stav vzal za rozhodný a jak uvážil o pro věc podstatných skutečnostech.
Z další argumentace v kasační stížnosti je patrné, že stěžovatel spíše nesouhlasí s právním posouzením 
zaujatým městským soudem.
Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že napadený rozsudek je přezkoumatelný.
Podle § 37 odst. 1 ZOPK, ve znění účinném ke dni 29. 9. 2017: „Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná 
území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné 
pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany 
přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. 
Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo 
přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Orgán 
ochrany přírody může při vyhlášení zvláště chráněného území stanovit, že se zvláště chráněné území 
vyhlašuje bez ochranného pásma.“
Podle § 40 odst. 2 ZOPK, ve znění účinném ke dni 29. 9. 2017: „Záměr na vyhlášení národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky nebo ochranného pásma těchto
zvláště chráněných území zašle orgán ochrany přírody příslušný k jejich vyhlášení obcím a krajům, jejichž 
území se záměr dotýká. Vlastníkům nemovitých věcí dotčených záměrem, zapsaným v katastru nemovitostí, 
dále zašle písemné oznámení o předložení záměru k projednání spolu s informací o tom, kde je možno se 
seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání. 
Oznámení zároveň zveřejní na portálu veřejné správy.“
Podle § 40 odst. 4 ZOPK, ve znění účinném ke dni 29. 9. 2017: „Písemné námitky k předloženému záměru 
mohou uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení záměru a vlastníci nemovitých věcí 
dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení záměru 
k projednání podle odstavce 2, jinak ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou podle 
odstavce 3 na portálu veřejné správy. Námitky proti návrhu podle odstavce 2 se podávají orgánu ochrany 
přírody příslušnému k vyhlášení zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma, námitky podle 
odstavce 3 Ministerstvu životního prostředí; k námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník 
je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl 
dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 
dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Orgán ochrany přírody uvede záměr do souladu s námitkami, 
kterým bylo vyhověno.“
Stěžovatel nesouhlasí se závěrem městského soudu, že do pojmu „vlastníci nemovitých věcí dotčení 
navrhovanou ochranou“ spadají i vlastníci nemovitých věcí, které se nachází na území ochranného pásma 
vzniklého automaticky ze zákona. Nejvyšší správní soud se naopak s tímto názorem ztotožňuje. Rozlišování 
mezi vlastníky nemovitých věcí nacházejících se v ochranném pásmu, které bylo stanoveno na základě 
návrhu, a těmi, jejichž nemovité věci se nachází v ochranném pásmu vzniklém automaticky ze zákona, je 
nepřípustné. Zákonodárce jistě neměl v úmyslu, a nevyplývá to ani z důvodové zprávy k danému zákonu, 
přiznat prvně jmenované skupině více práv. Pokud by Nejvyšší správní soud přijal názor stěžovatele, odepřel 
by tím zástupcům druhé skupiny jejich procesní práva. Neobstojí tak stěžovatelem předestřený názor, že      
v zákoně uvedené spojení „vlastníci nemovitých věcí dotčených navrhovanou ochranou“ vylučuje z okruhu 
účastníků vlastníky nemovitých věcí dotčených ochranou vzniklou automaticky ze zákona.
Otázkou „dotčenosti“ se Nejvyšší správní soud zabýval například v rozsudku ze dne 18. 2. 2010,                           
č. j. 5 As 36/2009 - 123, v němž posuzoval účastenství v řízení o povolení hornické činnosti a ve kterém 
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mimo jiné uvedl, že „k tomu, aby právnická či fyzická osoba měla postavení účastníka správního řízení, je 
dostačující pouhý předpoklad existence dotčení jejích práv, právem chráněných zájmů nebo povinností, 
které mohou být povolením dotčeny. Protože postačuje pouhá možnost dotčení práv, je nutné jako                      
s účastníkem řízení jednat s každým, u něhož nebude možné nade vši pochybnost jednoznačně vyloučit, že 
jeho vlastnická nebo jiná práva nemohou být za žádných okolností povolením dotčena.“ (srov. Rozsudky 
Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2015, č. j. 8 As 98/2015 - 46, a ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 As 
196/2016 - 133).
K účastenství pak Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 80/2008 - 68, uvedl, že 
„s postavením osoby jakožto účastníka řízení jsou totiž spojena významná procesní práva, v prvé řadě právo 
nahlížet do spisu, vyjadřovat se k věci, činit důkazní návrhy, být přítomen ústnímu jednání. Účastník přitom 
nemusí svých práv využít, není povinen se vyjádřit (zde např. podat věcnou námitku). Pokud je však 
účastníkovi účastenství na řízení odepřeno, má tento postup za následek zkrácení na jeho právech. Toto 
zkrácení nemusí být jen formální, ale může se projevit ve velmi praktické rovině, totiž nemožností efektivní 
ochrany právní sféry účastníka. S ohledem na nemožnost využití shora uvedených procesních práv tak tomu 
může kupříkladu v důsledku neschopnosti účastníka uplatnit vůči správnímu orgánu některé argumenty, 
které jsou zjistitelné toliko ze správního spisu, případně neschopnosti zjistit relevantní důvody, které by 
eventuálně mohly vést k úspěchu v jeho věci, a které by jinak byly bývaly v dispozici účastníka díky využití 
jeho procesních práv.“
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud konstatuje, že pokud by vlastníkům nemovitých věcí
v ochranném pásmu vzniklém automaticky ze zákona nebylo od počátku přiznáno postavení účastníků, 
nemohli by kromě jiného nahlížet do spisu nebo se vyjadřovat k námitkám jiných účastníků, které by mohly 
mít vliv na územní vymezení a podmínky ochrany zvláště chráněného území a s ním souvisejícího 
ochranného pásma. Ustanovení § 40 odst. 4 ZOPK poslední věta stanoví, že orgán ochrany přírody uvede 
návrh do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno. Jak přiléhavě konstatuje komentářová literatura, 
„význam námitek spočívá vedle procesní ochrany a „individuálního“ přístupu zejména ve skutečnosti, že 
záměr je nutné upravit v souladu s rozhodnutím o námitkách a že zřizovací právní předpis nesmí obsahovat 
žádné rozšíření obsahu a rozsahu ochrany nad rámec záměru upraveného podle rozhodnutí
o námitce. Vlastníkům a územním samosprávným celkům se tímto zaručuje, že jim nebude uložena žádná 
povinnost, ke které by nemohli námitky uplatnit.” (Vojtěch Vomáčka, Jaroslav Knotek, Michaela Konečná, 
Jakub Hanák, Filip Dienstbier, Ivana Průchová. Zákon o ochraně přírody a krajiny, 1. vydání. Praha: 2018, 
komentář k § 40).
Nejvyšší správní soud dodává, že přiznání postavení účastníka, a s tím souvisejících procesních práv, 
neznamená, že žalovaný musí námitkám vyhovět. Bez ohledu na způsob, jakým ochranné pásmo vzniká, 
dochází k omezení vlastnických práv k nemovitým věcem, které se v daném území nachází, a správní orgán 
je v takové situaci povinen podané námitky vypořádat. Jak správně uvedl městský soud, v případě vyhovění 
uplatněným námitkám dalších účastníků správního řízení se mohou hranice navrhovaného zvláště 
chráněného území posunout a s nimi i jejich vnější hranice, tedy jejich ochranné pásmo, čímž by mohl být 
žalobce více či méně ve svých vlastnických právech k jeho pozemku zasažen. Nezahrnutím žalobce do 
okruhu účastníků při projednávání Návrhu tak bylo zasaženo do jeho práv.
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K odpovědnosti za přestupek dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. d) ZOPK při nezákonném zásahu 
do zvláště chráněných druhů rostlin, ke kterému došlo na základě zadání správního orgánu 
v rámci výkonu státní správy (péče o evropsky významnou lokalitu)

k ustanovení § 88 odst. 2 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném 
v době rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení § 49 odst. 1 ZOPK
k ustanovení § 68 odst. 3 a ustanovení § 90a ZOPK
k ustanovení § 56 ZOPK
k ustanovení § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění platném 
v době rozhodování (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“)
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I. I pokud pachatel jednal v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se správním orgánem (krajský 
úřad) a podle jeho pokynů, mohl se dopustit správního deliktu dle ustanovení § 88 odst. 2 písm.                  
d) ZOPK. Povinnost získat výjimku dle ustanovení § 56 ZOPK má i instituce vykonávající státní 
správu, pokud by v rámci výkonu státní správy (zde se jedná o státní správu vykonávanou 
krajským úřadem při péči o evropsky významnou lokalitu) mohlo dojít k ohrožení zvláště 
chráněných rostlin nebo živočichů, a to i v případě, kdy tato instituce vydává tuto výjimku pro svoji 
vlastní činnost. Řízení o udělení výjimky je i pro správní orgán obligatorní.

II.  Odpovědnost za protiprávní jednání vzniká i tehdy, pokud osoba jedná na základě objednávky 
jiné osoby (např. investora) nebo se protiprávního jednání dopustí v důsledku nekompetentního 
postupu orgánu veřejné moci. Uvedené platí i pro případ, kdy je objednavatelem prací správní 
orgán.

III. Skutečnost, že osoba na základě smlouvy o dílo uzavřené se správním orgánem realizovala 
činnost, jejíž provádění spadá do zákonné působnosti správního orgánu, nijak nevylučuje naplnění 
materiálních znaků správního deliktu, pokud se osoba při této činnosti dopustila protiprávního 
jednání. 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. dubna 2019, č. j. 4 As 23/2019 - 41)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto 
rozsudku, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, 
oblastního inspektorátu Ústí nad Labem, ze dne 9. 10. 2015, č. j. ČIŽP 44/OOP/SR01/1216358.005 
/15/UPD. Rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla žalobci jako právnímu nástupci společnosti H.          
s. r. o. uložena pokuta podle § 88 odst. 2 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(„ZOPK“), ve výši 8.000 Kč. 
Uvedeného správního deliktu se žalobce dopustil tím, že dne 26. 11. 2012 na území Přírodní rezervace 
Grünwaldské vřesoviště, v k. ú. Nové Město u Mikulova, lesní oddělení …., v souvislosti s činnostmi 
vykonávanými na základě smlouvy o dílo s Ústeckým krajem při likvidaci dřevní hmoty zničil a poškodil 
jedince dvou zvláště chráněných druhů rostlin, a to konkrétně zničil v intervalu 6 až 24 trsů šíchy černé 
(Empetrum nigrum) a poškodil 0,5 m2 porostu klikvy bahenní (Oxycoccus palustris). Tyto činnosti byly na 
předmětném území vykonány v rozporu s § 49 odst. 1 ZOPK, podle kterého je zakázáno zvláště chráněné 
druhy rostlin poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
Žalobce v žalobě namítal, že vykonané práce spočívající v péči o území byly provedeny v souladu se 
smlouvou s objednatelem, kterým byl orgán státní správy. S ohledem na nutný rozsah a způsob provádění 
zásahu v terénu je téměř nemožné se vyhnout střetu některých chráněných zájmů. Dále namítal, že správní 
orgány se dopustily nesprávného právního posouzení ve vztahu k určení materiální stránky dotčeného 
deliktu. Správní orgány se dostatečně nezabývaly společenskou nebezpečností správního deliktu, tj. zda 
spácháním správního deliktu došlo k porušení, případně ohrožení těch zájmů společnosti, které jsou 
považovány za důležité.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Městský soud žalobu shora označeným rozsudkem zamítl. Městský soud konstatoval, že skutečnost, že ke 
zničení a poškození jedinců chráněných druhů došlo v místě jejich běžného výskytu, nijak nesnižuje 
společenskou škodlivost takového jednání. Okolností, která by snižovala společenskou škodlivost zničení       
a poškození zvláště chráněných druhů rostlin, není ani účel zásahu, kterým bylo odstranění konkurujících 
dřevin (kleče) v lokalitě, s cílem zlepšit podmínky pro regeneraci a výskyt druhů typických pro chráněnou 
lokalitu. Za dané situace, kdy se nejednalo o zákonnou výjimku z druhové ochrany podle § 49 odst. 2 ZOPK, 
bylo namístě zajištění povolení o výjimce podle § 56 ZOPK, resp. podle § 43 ZOPK, což však žalobce 
neučinil. Ze smlouvy o dílo, na jejímž podkladě přistoupil žalobce k likvidaci dřevin v chráněné lokalitě, není 
zřejmé, že by žalobce byl omezován v tom, jakým způsobem provede odstranění nepotřebných dřevin. To, 
že přistoupil k jejich spálení v lokalitě na několika ohništích (byť by jejich umístění zadavatel určil či 
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aproboval), jej nezbavovalo povinnosti dodržovat zákon; ostatně tato povinnost je explicitně zahrnuta též          
v uvedené smlouvě o dílo. K argumentaci žalobce, že pouze plnil zadání orgánu ochrany přírody, a tudíž jeho 
jednání musí být považováno za projev úřední činnosti, a nelze jej proto podřídit správnímu trestání, soud 
poukázal na ustálené judikaturní závěry správních soudů, že objektivní odpovědnosti v oboru práva 
veřejného se nelze zásadně vyhnout poukazem na smluvní či jiné ujednání mezi účastníky 
soukromoprávního (obchodního) vztahu ani poukazem na porušení povinností ze strany jiného subjektu. 
Žalobce věděl, v jaké lokalitě má dojít k provedení díla, a měl si být vědom povinností vyplývajících ze ZOPK. 
Ani skutečnost, že v tomto ohledu zřejmě spoléhal na odbornost zadavatele, jej nemůže zbavit odpovědnosti 
za porušení zákona. Soud neshledal ani naplnění liberačního důvodu podle § 21 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, k němuž by byl povinen přihlédnout s ohledem na čl. 40 odst. 
6 Listiny základních práv a svobod, jelikož žalobce nevyvinul žádné úsilí k tomu, aby se protiprávního jednání 
vyvaroval. Za „vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat“, resp. za „učinění nezbytných 
opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku“ nelze považovat skutečnost, že žalobce nevyužil všechna 
(ze strany zadavatele) nabízená místa k založení ohnišť ke spálení kleče, neboť tímto jednáním toliko 
eliminoval rozsah potenciálně poškozených druhů, avšak nijak neusiloval o to, aby ke spáchání přestupku 
podle § 88 odst. 2 písm. d) ZOPK nedošlo.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Stěžejní námitkou stěžovatele je, že k zásahu do zvláště chráněných druhů rostlin došlo na základě zadání 
správního orgánu v rámci výkonu státní správy. Stěžovatel měl jednat v souladu se smlouvou o dílo 
uzavřenou s tímto správním orgánem a podle jeho pokynů, a nemohl se proto správního deliktu dopustit. 
Tato námitka není důvodná. Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že povinnost získat výjimku 
podle § 56 ZOPK má i instituce vykonávající státní správu, pokud by v rámci výkonu státní správy mohlo 
dojít k ohrožení zvláštně chráněných rostlin nebo živočichů, a to i v případě, kdy tato instituce vydává tuto 
výjimku pro svoji vlastní činnost (viz rozsudky NSS ze dne 16. 7. 2004, č. j. 5 A 151/2001 - 56, a ze dne 18. 
12. 2015, č. j. 2 As 49/2013 - 109).
V rozsudku ze dne 18. 12. 2015, č. j. 2 As 49/2013 - 109, Nejvyšší správní soud konkrétně konstatoval, že 
„klíčovými z úvah krajského soudu však podle mínění zdejšího soudu nejsou ty, které směřují
k zodpovězení otázky, jakým způsobem může být řízení podle § 56 odst. 2 ZOPK iniciováno, nýbrž ty, které 
mají obhájit finální závěr, že řízení o udělení výjimky představuje pro správní orgány obligatorní postup
(i v těch případech, kdy se zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů jeví nikoli jako jistý, 
ale pouze jako pravděpodobný).“ Z citované pasáže vyplývá, že řízení o udělení výjimky je pro správní orgány 
obligatorní. Argumentace stěžovatele, že v posuzovaném případě se jedná o odlišnou situaci než 
v uvedených rozsudcích, jelikož Správa Národního parku Šumava, jejíž činnosti se uvedené rozsudky týkaly, 
nevykonává působnost správního orgánu, je neopodstatněná. Správa Národního parku Šumava vykonává 
státní správu národního parku jako orgán ochrany přírody ve smyslu § 75 odst. 1 písm. f) a § 78 zákona          
o ochraně přírody a krajiny. Mezi státní správou vykonávanou správou národního parku a státní správou 
vykonávanou krajským úřadem při péči o evropsky významnou lokalitu ve vztahu k posuzované otázce proto 
není relevantní rozdíl. V citovaném rozsudku ostatně Nejvyšší správní soud hovoří o správních orgánech 
obecně a nikoliv pouze o správě národního parku jako o zvláštním druhu správního orgánu.
Nedůvodná je v této souvislosti námitka, že správní orgány ani městský soud se touto otázkou nezabývaly, 
jelikož stěžovatel sám v kasační stížnosti uvádí, že žalovaný se k této otázce vyjádřil s odkazem na uvedenou 
judikaturu týkající se Správy Národního parku Šumava. Rovněž městský soud se k této otázce vyjádřil při 
posouzení objektivní odpovědnosti stěžovatele za správní delikt. Skutečnost, že správní orgán nebo soud se 
k určité právní otázce nevyjádří způsobem, který účastník řízení očekává, nezpůsobuje vadu rozhodnutí. 
Nejvyšší správní soud se dále ztotožňuje s krajským soudem, že na posuzovaný případ dopadá judikatura 
zdejšího soudu, podle které odpovědnost za protiprávní jednání vzniká i tehdy, pokud osoba jedná na 
základě objednávky jiné osoby (např. investora) nebo se protiprávního jednání dopustí v důsledku 
nekompetentního postupu orgánu veřejné správy (rozsudek NSS ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 - 
50, a ze dne 22. 1. 2009, č. j. 9 As 26/2008 - 73). Vhodné je poukázat zejména na tuto pasáž z rozsudku 
ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 - 50: „Nepřiléhavá je i námitka stěžovatele, že možnost realizace jím 
provedených prací „vysoutěžil“ ve výběrovém řízení a že ve smlouvě ani v dalších dokumentech nebyla 
žádná zmínka o tom, že by bylo nutno žádat o nějakou výjimku kvůli chráněným živočichům. Nejvyšší správní 
soud má za to, že stěžovatel jako stavební profesionál musí počítat s možností zásahů do zájmů chráněných 
zákonem o ochraně přírody a krajiny (jak ostatně sám uvádí – při investičních akcích se tomu tak stává 
zcela běžně) a musí být obeznámen s platnou úpravou, která je, jak sám konstatuje, značně problematická 
a nepřesná, proto je na něm, aby se případně sám informoval u příslušného orgánu ochrany přírody o tom, 
zda bylo příslušné povolení vydáno, či zda by mělo být vzhledem k plánovaným zásahům vydáno, popřípadě 
korigovat neblahé následky v případě absence příslušných povolení soukromoprávním ujednáním                           
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s investorem. Pokud tak neučinil a spoléhal na to, že investor měl vyřešena všechna veřejnoprávní povolení, 
nemůže tuto situaci hojit před správními soudy.“
Uvedená argumentace dopadá i na případ, kdy je objednatelem prací správní orgán. Nejvyšší správní soud 
sice v rozsudku ze dne 18. 4. 2013, č. j. 1 As 188/2012 - 30, připustil, že nezákonný postup správního 
orgánu, který se významnou mírou podílel na vzniku protiprávního stavu, může být důvodem liberace
v oblasti odpovědnosti za správní delikty, v posuzovaném případě se o takovou situaci nejedná.
Zde Nejvyšší správní soud předně uvádí, že ze smlouvy o dílo uzavřené mezi stěžovatelem a krajským 
úřadem nevyplývá žádný předpoklad zásahu do zvláště chráněných rostlin. Předmětem smlouvy o dílo bylo 
výlučně odstranění náletových dřevin (kleče). Jak také konstatoval krajský soud, „podle čl. VII bodu                     
1 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen při provádění díla dodržovat všechna relevantní ustanovení obecně 
závazných právních předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí.“ Stěžovatel byl tedy povinen při realizaci smlouvy o dílo respektovat 
právní předpisy upravující ochranu životního prostředí včetně zákazu zasahovat do zvláštně chráněných 
rostlin podle § 49 zákon o ochraně přírody.
Ve smlouvě o dílo je sice uvedeno, že dřevní hmotu je po dohodě se zadavatelem možné přímo na lokalitě 
spálit, nicméně z takového ujednání nelze dovozovat, že je možné dřevní hmotu spálit bez ohledu na výskyt 
zvláště chráněných rostlin. Ze smlouvy ani z žádného jiného dokumentu ve spise nadto nevyplývá, že by měl 
stěžovatel takový způsob likvidace dřevní hmoty přikázán.
Lze podotknout, že s ohledem na práce prováděné stěžovatelem a četnost výskytu zvláště chráněných 
rostlin v dotčené lokalitě, se zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů mohl i správnímu 
orgánu jevit jako pravděpodobný. Byl to nicméně stěžovatel, kdo měl s ohledem na výše citovaný rozsudek 
ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 - 50, v této situaci povinnost získat výjimku podle § 56 zákona                 
o ochraně přírody a krajiny, respektive iniciovat její vydání.
Pokud dále stěžovatel v kasační stížnosti uvádí, že správní orgán provedené práce protokolárně převzal
a následně opakovaně potvrdil, že rozsahem, způsobem provedení ani účinkem dílo nijak nevybočilo
z mezí uzavřené smlouvy, a beze zbytku naplnilo cíle správního orgánu v péči o evropsky významnou 
lokalitu, ze správního spisu taková skutečnost nevyplývá. Stěžovatel v kasační stížnosti dále namítal, že 
poškození chráněných druhů nemůže naplňovat materiální znaky správního deliktu, došlo-li k němu                   
v příčinné souvislosti se zásahem orgánu ochrany přírody prováděným podle § 68 odst. 3 ZOPK. S ohledem 
na výše uvedenou argumentaci je nutné tuto námitku označit za nedůvodnou. Skutečnost, že stěžovatel na 
základě smlouvy o dílo uzavřené se správním orgánem realizoval činnost, jejíž provádění spadá do zákonné 
působnosti správního orgánu, nijak nevylučuje naplnění materiálních znaků správního deliktu, pokud se 
stěžovatel při této činnosti dopustil protiprávního jednání.
V této souvislosti stěžovatel také namítá, že městský soud nesprávně posoudil společenskou škodlivost 
dotčeného zásahu do zvláště chráněných rostlin, která je nezbytná pro naplnění materiální stránky 
správního deliktu. Nejvyšší správní soud se zde však ztotožňuje s posouzením provedeným městským 
soudem a odkazuje na odst. 19 - 27 odůvodnění napadeného rozsudku, které považuje za věcně správné          
a vyčerpávající.
Pokud stěžovatel namítá, že při posouzení této otázky nebyly zohledněny všechny okolnosti případu, 
Nejvyšší správní soud stejně jako městský soud odkazuje na rozsudek zdejšího soudu ze dne 30. 3. 2011, 
č. j. 1 Afs 14/2011 - 62, podle kterého „u správních deliktů, jejichž naplnění nevyžaduje zavinění, nebudou 
mít okolnosti obvykle zkoumané v souvislosti s konkrétní společenskou nebezpečností (míra zavinění, vztah 
pachatele k jednání, způsob spáchání atd.) žádný vliv na naplnění materiální stránky deliktu. Tyto zvláštní 
okolnosti daného případu však nezůstanou bez povšimnutí, ale budou správním orgánem hodnoceny při 
stanovení výše sankce.“ Právě takto bylo postupováno v posuzovaném případě, když byla sankce uložena 
ve výši odpovídající toliko 0,4 % maximální možné výše pokuty, jak konstatoval v napadeném rozsudku též 
městský soud.
Stěžovatel nakonec namítá, že vynaložil veškeré úsilí, aby přestupek nespáchal, čímž měl naplnit podmínky 
zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek podle § 21 zákona o odpovědnosti za přestupky             
a řízení o nich. Nejvyšší správní soud však s tímto závěrem nemůže souhlasit. Sama skutečnost, že                     
k likvidaci biomasy bylo přistoupeno spálením v ohništích na místě s četným výskytem zvláště chráněných 
rostlin, tomuto závěru nesvědčí. V řízení potom nevyšly najevo žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly 
tomu, že biomasu nebylo možné zlikvidovat jiným způsobem, při kterém by k poškození zvláště chráněných 
rostlin nedošlo. Ze spisu rovněž nevyplývá, že by stěžovatel v tomto směru vyvinul jakékoliv úsilí.
Z argumentace stěžovatele je spíše patrné, že si možnosti porušení zákona poškozením zvláště chráněných 
rostlin při realizaci prací nebyl vědom, respektive že spoléhal na to, že případné poškození zvláště 
chráněných rostlin nebude v rozporu se zákonem. To však nelze považovat za relevantní ve vztahu                        
k naplnění podmínek zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek podle § 21 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
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K přípustnosti povolování výjimky dle ustanovení § 56 ZOPK pro dílčí úseky záměru,
(tzv. „salámová metoda“ u liniových staveb)
K vážení poměru veřejného zájmu na realizaci určitého záměru a zájmu na ochraně zvláště 
chráněných druhů 
 
k ustanovení 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době rozhodování 
(dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)

I. Posouzení, zda oddělené posuzování části záměru z hlediska výjimek dle ustanovení § 56 ZOPK 
je nepřípustné, bude vždy dané okolnostmi konkrétního případu, a lze stěží zobecňovat podmínky, 
kdy takový postup bude nezákonný (dílčí povolování by mohlo představovat nezákonný postup 
např. při účelovém rozdělení zasaženého biotopu, popř. pokud by bylo zřejmé, že určitou pro 
užívání ostatních částí záměru nezbytnou část záměru nelze z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů povolit, a proto žadatel zjevně účelově nejprve žádá o udělení výjimky pro jinou 
– neproblematickou dílčí část záměru atd.).

II. Přihlížet při posuzování veřejného zájmu na udělení výjimky podle § 56 ZOPK pro dotčený záměr 
ke skutečnosti, že tento záměr je koncipován jako součást mezinárodní dálniční sítě, je nejen 
legitimní, ale též nezbytné. Zásah do chráněných druhů rostlin a živočichů je oproti tomu možné 
posuzovat pouze ve vztahu k druhům přímo dotčeným posuzovaným záměrem s ohledem na 
charakter území. Jedná se o dva aspekty posuzování výjimek podle § 56 zákona
o ochraně přírody a krajiny, které není možno směšovat.

III. Je zcela nereálné nahlížet na posuzovaný záměr izolovaně a ignorovat skutečnost, že je 
koncipován jako součást plánované dálnice D/R52. Jak již bylo konstatováno výše, nezákonným 
„salámováním“ není každé rozdělení určité stavby na menší úseky pro účely povolovacích řízení. 
Je jím pouze takové rozdělení, jehož cílem je obcházet zákonné podmínky, které by jinak realizaci 
záměru neumožňovaly, případně komplikovaly. Požadavek na striktně individuální posouzení 
každého záměru (s vyloučením k hodnocení veřejného zájmu na realizaci záměru jako celku) 
nelze dovodit.

IV. Kompenzační opatření nesnižují veřejný zájem na ochraně přírody, ale snižují intenzitu zásahu 
do veřejného zájmu na ochraně přírody.

V. Převahu veřejného zájmu na realizaci daného záměru nad zájmem na ochraně zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů v posuzovaném případě nelze posuzovat pouze s ohledem 
na funkci záměru jako obchvatu Mikulova. Při posuzování této otázky je třeba přihlížet
k významu záměru jako součásti dálnice D/R52, politickým dokumentům svědčících o veřejném 
zájmu na realizaci celé této stavby a na druhé straně k míře dotčení zvláštně chráněných druhů 
rostlin a živočichů konkrétní etapou záměru.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. června 2019, č. j. 4 As 89/2019 - 72)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), rozhodnutím ze dne 
15. 8. 2016, č. j. JMK 118158/2016, sp. zn. S-JMK 24050/2016/OŽP/Ško, osobě zúčastněné na řízení 
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udělil výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která jí umožňuje zasahovat 
do celkem 3 zvláště chráněných druhů rostlin a 37 zvláště chráněných druhů živočichů v trase stavby 
Rychlostní silnice R52/Dálnice D52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, stavba 5206.1 obchvat 
Mikulova, v části mimo území Chráněné krajinné oblasti Pálava, tj. km 34,550-37,350, a stanovil podmínky, 
za kterých je tato výjimka udělena.
Proti prvostupňovému rozhodnutí podali žalobci a) a b) odvolání, na základě něhož žalovaný
v záhlaví uvedeným rozhodnutím částečně změnil prvostupňové rozhodnutí (doplněním textu do výroku II. 
a změnou podmínek č. 2, 11 a 12) a ve zbytku je potvrdil.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobci a) a b) napadli rozhodnutí žalovaného samostatnými žalobami u Krajského soudu
v Brně. Krajský soud žaloby napadeným rozsudkem výrokem I. spojil ke společnému řízení
a výrokem II. žaloby zamítl. Žalobce a) v žalobě namítal, že nebyla doložena převaha veřejného zájmu pro 
stavbu obchvatu Mikulova. Žalobce b) namítal, že došlo k nepřípustnému „salámování“ záměru.
Nedůvodnou shledal krajský soud námitku nepřípustného „salámování“. Krajský soud konstatoval, že ne 
každá situace, kdy investor žádá o dílčí povolení několika samostatnými žádostmi, představuje nežádoucí 
„salámování“. Má-li být v konkrétním případě shledáno, že žadatel obchází zákon a účelově podává řadu 
dílčích žádostí, tj. de facto se dopouští zneužití práva, je potřeba v řízení takové zneužití prokázat. V případě 
řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody je přitom významnou okolností to, že rozhodnutí              
o výjimce není rozhodnutím, které by kohokoliv opravňovalo k realizaci záměru. Jelikož na výjimku teprve 
navazují rozhodnutí povolující takovou činnost, nemůže investor toliko rozdělením žádosti o výjimku na 
několik samostatných žádostí dosáhnout toho, že část záměru již bude realizována a teprve v průběhu 
realizace či poté se zjistí, že žádosti na jinou část záměru nelze vyhovět.
Podle krajského soudu v řízení o výjimce je předmětem posuzování zásah do zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, kteří zpravidla netvoří jednolitý celek, tj. jakési nedělitelné společenství obývající oblast 
celého záměru. Při zásahu do biotopu může mít „salámování“ negativní dopad pouze v případě, že je takto 
rozdělen jediný biotop, aniž by byly vzaty v úvahu poměry v celém biotopu a dopady záměru na celý biotop. 
Žalobci však nic takového nenamítali a z prvostupňového rozhodnutí plyne, že krajský úřad v řadě případů 
vzal v úvahu širší souvislosti celého záměru a jeho dopadu.
Za nepřípadný označil krajský soud požadavek žalobců, aby proti veřejnému zájmu na realizaci záměru byl 
vážen zájem na ochraně živočichů na celé trase dálnice D52. Stejně tak je nepřípadný požadavek žalobců, 
aby nebyl posuzován veřejný zájem na realizaci celého záměru dálnice D52, nýbrž pouze posuzovaného 
úseku, tj. jako by k realizaci celého záměru nemělo v budoucnu dojít. Takovýto požadavek nerespektuje 
realitu a důvod realizace záměru. Nelze proto ani souhlasit s tvrzením, že pokud není daný úsek samostatně 
provozuschopný, nemůže pro něj existovat veřejný zájem. Jakkoliv se v daném případě jedná také                      
o relativně samostatný úsek, který má sloužit také odvedení dopravy z Mikulova, jeho primárním smyslem 
je celkové propojení Brna s Vídní. Od této skutečnosti jednoduše nelze odhlédnout a při vážení veřejného 
zájmu na jeho realizaci se zájmem ochrany přírody je nutno vzít v úvahu tento účel.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Stěžovatel nejprve namítá, že krajský soud nesprávně posoudil význam využití tzv. „salámové metody“                 
v řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nejvyšší správní soud se přípustností povolování určitého záměru po částech ve své judikatuře opakovaně 
zabýval. Například v rozsudku ze dne 3. 1. 2019, č. j. 6 As 139/2017 - 73, NSS konstatoval: „O nepřípustnou 
salámovou metodu se jedná zejména tehdy, pokud etapizace výstavby umožní stavebníkovi vyhnout se 
určitým zákonným požadavkům či dosáhnout pro sebe příznivějšího výsledku (a například pro životní 
prostředí méně příznivého výsledku). V každém případě je vždy nutné v případě rozdělení stavby na 
jednotlivé etapy zohlednit jejich společnou existenci a společný dopad na zákonem chráněné zájmy. Je však 
třeba zároveň vzít v úvahu nutnou a logickou etapizaci výstavby, kdy zejména u rozsáhlejší výstavby 
zpravidla nebude z objektivních důvodů možné realizovat všechny stavby v časově blízce souvisejícím 
termínu.
Je možné přihlédnout též k vzájemné podmíněnosti jednotlivých částí výstavby. Pokud by například nebylo 
možné očekávat rozumné využití první části bez částí navazujících nebo by byly všechny stavby podmíněny 
novým společným řešením dopravní obslužnosti, je třeba důsledně trvat na vyhodnocení společného vlivu 
všech etap již v první fázi výstavby. Naopak méně rigidně je možné posuzovat případy, kdy jednotlivé etapy 
výstavby mohou v území plnit svoji funkci zcela samostatně a ani ve vzájemném spojení nelze očekávat 
výrazný negativní vliv na životní prostředí. Ani v takovém případě však není možné vyhnout se posuzování 
tzv. kumulativních a synergických vlivů, které může vyústit až v závěr, že navazující výstavba není s ohledem 
na kumulativní zátěž území přípustná.“¨
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Z citovaného rozsudku vyplývá, že rozdělení stavby na jednotlivé etapy nebo části samo o sobě není 
nezákonné, přičemž v případě rozsáhlejších staveb (jako jsou například stavby dálnic) je etapizace výstavby, 
a s tím i povolovacích procesů, nevyhnutelná. V nyní posuzovaném případu jde navíc právě o záměr, který 
vedle toho, že je součástí budoucí komunikace D/R52 Pohořelice-Mikulov-státní hranice, může plnit i 
samostatnou funkci jako přeložka komunikace I/52 – obchvat Mikulova.
Ve vztahu k řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody potom Nejvyšší správní soud
v rozsudku ze dne 1. 8. 2012, č. j. 1 As 47/2012 - 38, konstatoval, že „v případě povolování výjimek podle 
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nemůže zpravidla způsobit skutečnost, že jsou dílčí úseky záměru 
posuzovány samostatně, nezákonnost takového postupu, a to právě vzhledem ke specifickému předmětu 
řízení o těchto výjimkách. Zásah jednotlivých úseků stavby do bioty a do zvláště chráněných druhů živočichů 
bývá na různých úsecích odlišný, a to z mnoha důvodů – na těchto úsecích bývá rozdílný charakter krajiny, 
různý výskyt zvláště chráněných území, apod. Každý z těchto úseků vyžaduje specifické posouzení pro 
možné povolení výjimky. V takovém případě není na újmu posuzovat tyto úseky z hlediska povolení výjimky 
podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny odděleně.“ Dále konstatoval, že „z povahy řízení o povolení 
výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že zpravidla není nezákonný postup, kdy 
správní orgán rozhoduje o výjimkách pro dílčí úseky. V rámci těchto dílčích úseků jsou totiž vytipovány užší 
oblasti výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a ty pak individuálně posuzovány.“
V řízení o povolování výjimek podle § 56 zákona o ochraně přírody tedy samostatné rozhodování o dílčích 
částech záměru nemusí vést k nezákonnosti rozhodnutí o výjimce. Krajský soud v napadeném rozsudku 
nastínil situaci, v níž by takové dílčí povolování mohlo představovat nezákonný postup i v řízení o výjimce, 
tj. např. v případě, kdy by došlo k účelovému rozdělení určitého biotopu. Lze si ostatně představit i jiné 
případy, kdy by rozdělení záměru a dílčí posuzování jednotlivých částí z hlediska povolení výjimek dle § 56 
zákona o ochraně přírody bylo ve svém důsledku nezákonné, např. i pokud by bylo zřejmé, že určitou (a pro 
užívání ostatních částí nezbytnou) část záměru nelze z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů povolit, a proto žadatel zjevně účelově žádá o vydání výjimky pro jinou („neproblematickou“) 
dílčí část záměru, aby se vyhnul posuzování té části, která z hlediska citovaného veřejného zájmu na 
ochraně zvlášť chráněných druhů není akceptovatelná.
Posouzení, zda oddělené posuzování částí záměru z hlediska výjimek dle § 56 zákona o ochraně přírody je 
nepřípustné, tak bude vždy dané okolnostmi konkrétního případu, a lze stěží zobecňovat podmínky, kdy 
takový postup bude nezákonný.
V posuzovaném případě nicméně stěžovatel žádnou takovou zvláštní okolnost způsobující nezákonnost 
vydání výjimky pro dílčí část záměru nenamítal, jak správně poznamenal krajský soud v bodě 47 
napadeného rozsudku. Z rozhodnutí správních orgánů přitom také není žádná taková okolnost patrná. 
Významným biotopem dotčeným záměrem je slanisko u Mikulova, které se nachází pouze na území 
dotčeném posuzovaným záměrem. V řízení tedy byly posuzovány specifické poměry v daném území, bez 
patrného přesahu na jiná území dotčená záměrem rychlostní komunikace. Tato námitka proto není 
důvodná.
Lze se rovněž ztotožnit s úvahou krajského soudu (bod 45 napadeného rozsudku), že hodnocení přípustnosti 
záměru (a jeho variant) jako celku i s ohledem na veřejný zájem na ochraně životního prostředí včetně jeho 
jednotlivých složek dochází především v procesu územního plánování v širším smyslu a v něm 
integrovaných procedurách strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a vlivů záměru na 
životní prostředí (EIA), v nichž je nutno trvat na přísném zákazu „salámování“. Účelem řízení o výjimkách dle 
§ 56 zákona o ochraně přírody není opakování nebo nahrazování těchto procesů.
Stěžovatel dále namítá, že v řízení o výjimce nebyla řádně posouzena existence veřejného zájmu 
převažujícího nad zájmem na ochraně přírody nezbytná k udělení výjimky. Pokud je předmětem řízení              
o výjimce pouze část liniové stavby, neměl by být podle stěžovatele posuzován veřejný zájem na celém 
záměru, ale pouze na realizaci části, která je předmětem řízení o výjimce. V tomto směru mají podle 
stěžovatele rozhodnutí správních orgánů nedostatky, jelikož nedostatečně konkrétně hodnotí pozitivní            
a negativní dopady realizace obchvatu Mikulova na město a jeho obyvatele.
Nejvyšší správní soud ve vztahu k této námitce předně konstatuje, že je zcela nereálné nahlížet na 
posuzovaný záměr izolovaně a ignorovat skutečnost, že je koncipován jako součást plánované dálnice 
D/R52. Jak již bylo konstatováno výše, nezákonným „salámováním“ není každé rozdělení určité stavby na 
menší úseky pro účely povolovacích řízení. Je jím pouze takové rozdělení, jehož cílem je obcházet zákonné 
podmínky, které by jinak realizaci záměru neumožňovaly, případně komplikovaly. Představa stěžovatele, 
že každou část většího záměru je třeba posuzovat striktně individuálně, s ohledem na to postrádá smysl, 
respektive dává smysl pouze v konstrukci předestřené stěžovatelem, že hodnocení jakéhokoliv záměru po 
částech je nežádoucí, případně přímo nezákonné. Požadavek na striktně individuální posouzení každého 
záměru (s vyloučením k hodnocení veřejného zájmu na realizaci záměru jako celku) nelze ani nijak dovodit 
z citované judikatury NSS. Absurdní (a v praxi nerealizovatelná) je i druhá varianta předestřená 
stěžovatelem, tj. že by při posuzování žádosti o výjimku měl být na jednu misku (pomyslných) vah položen 
veřejný zájem na celém záměru, ale na druhou misku zájem na ochraně všech zvlášť chráněných druhů 
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rostlin a živočichů zasažených záměrem jako celkem. V takovém případě by totiž fakticky bylo rozhodováno 
o udělení výjimky pro záměr jako celek a opět stěžovatel se touto námitkou ve výsledku domáhá vyslovení 
apriorní nezákonnosti dílčího posuzování částí záměru z hlediska § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
což by bylo v rozporu s výše uvedenými úvahami a prejudikaturou NSS.
Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že přihlížet při posuzování veřejného zájmu na udělení výjimky podle 
§ 56 zákona o ochraně přírody pro dotčený záměr ke skutečnosti, že tento záměr je koncipován jako 
součást mezinárodní dálniční sítě, je nejen legitimní, ale též nezbytné. Zásah do chráněných druhů rostlin 
a živočichů je oproti tomu možné posuzovat pouze ve vztahu k druhům přímo dotčeným posuzovaným 
záměrem s ohledem na charakter území. Jedná se o dva aspekty posuzování výjimek podle § 56 zákona            
o ochraně přírody a krajiny, které není možno směšovat.
Stěžovatel namítá, že veřejný zájem na realizaci záměru jako obchvatu města Mikulov byl posouzen 
nedostatečně, jelikož dostatečně konkrétně nehodnotí jeho možné výhody a nevýhody. Zde je v první řadě 
třeba zdůraznit, že s ohledem na výše uvedenou argumentaci funkce dotčeného záměru jako obchvatu 
města Mikulov není jediným a rozhodujícím aspektem svědčícím o veřejném zájmu na realizaci záměru.
V rozsudku ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 - 46, NSS konstatoval, že „ačkoli není pojem veřejný 
zájem nikterak definován zákonem, lze jej vymezit stejně, jak to učinil ve svém rozhodnutí již krajský úřad, 
který konstatoval odvoditelnost zájmu jako zájmu veřejného, jestliže je zájmem celé společnosti nebo 
podstatné části společnosti (veřejnosti) a směřuje k všeobecnému blahu a dobru“. Co je takovým veřejným 
zájmem, lze v praxi vysledovat zejména z politických a zákonodárných aktů legitimních orgánů, z politického 
diskursu, veřejného diskursu k nejrůznějším odborným otázkám aj.“
Nejvyšší správní soud zde navazoval na své závěry vyslovené v rozsudku ze dne 19. 12. 2014,
č. j. 5 As 10/2013 - 38, podle kterého veřejný zájem na realizaci určitého záměru lze dovodit také                         
z „politických“ dokumentů, kterými však správní orgány ani soudy nejsou vázány. Nejvyšší správní soud se 
v citovaném rozsudku zabýval právě záměrem dálnice D52, a v této souvislosti odkázal např. na mezivládní 
dohodu mezi Českou republikou a Rakouskem o propojení české rychlostní silnice R52 s rakouskou dálnicí 
A5 č. 40/2009 Sb. m. s., nebo usnesení vlády ČR z roku 2008 k přípravě a výstavbě kapacitní pozemní 
komunikace v úseku Pohořelice - státní hranice s Rakouskou republikou. Obdobně vyhodnotily veřejný 
zájem na výstavbě posuzovaného úseku komunikace i správní orgány v nyní projednávané věci. Není tudíž 
nezbytné se při posuzování otázky převahy veřejného zájmu zabývat všemi potenciálními výhodami                      
a nevýhodami záměru (předestřenými stěžovatelem), pro který má být výjimka vydávána, jelikož o převaze 
jiného veřejného zájmu nad zájmem na ochraně přírody lze usoudit i z dokumentů, které tento veřejný 
zájem deklarují.
Takový závěr však podle rozsudku ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 - 38, závisí také na míře dotčení 
zájmu na ochraně přírody: „je třeba souhlasit s městským soudem, že ani usnesení vlády ze dne 9. 6. 2008, 
mezivládní dohoda č. 40/2009 Sb. m. s., ani ÚP VÚC Břeclavska či stanoviska SEA a EIA by samy o sobě 
nemusely nutně vést k závěru o výrazné převaze veřejného zájmu na výstavbě rychlostní silnice                              
v předmětném úseku nad veřejným zájmem na ochraně přírody v míře, v jaké bude touto stavbou                             
v předmětné lokalitě dotčen, nicméně o této výrazné převaze veřejného zájmu vypovídá souhrnné 
hodnocení těchto zmiňovaných dokumentů na straně jedné a nízká míra dotčení chráněných druhů 
živočichů, resp. jejich biotopů za podmínky provedení nařízených kompenzačních a ochranných opatření na 
straně druhé.“
V posuzovaném případě z rozhodnutí krajského úřadu vyplývá, že posuzovaný záměr se má dotknout 
především rostlin a živočichů vyskytujících se v biotopu slaniska u Mikulova. Negativní ovlivnění zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů má být nicméně nízké a v rámci kompenzačních opatření má dojít 
rozšíření slaniska západním směrem při současném použití přímé výsadby či výsevu rostlin, které bude 
kompenzovat plochu zabranou posuzovaným záměrem. Míra dotčení zvláště chráněných druhů rostlin                 
a živočichů byla s přihlédnutím ke všem okolnostem a zejména kompenzačním opatřením vyhodnocena 
jako nízká. Kompenzační opatření přitom nesnižují veřejný zájem na ochraně přírody, jak nesprávně 
dovozuje z rozsudku krajského soudu stěžovatel, ale snižují intenzitu zásahu do veřejného zájmu na ochraně 
přírody.
Nejvyšší správní soud dále konstatuje, že jmenovitě veřejná prospěšnost záměru jako obchvatu Mikulova je 
v rozhodnutích správních orgánů popsána sice obecným způsobem, nicméně uváděné argumenty jsou 
logické a přesvědčivé. Rozhodnutí krajského úřadu na str. 13 konkrétně uvádí, že dojde k převedení 
podstatné části stávajícího dopravního proudu z intravilánu města a stavba se příznivě projeví na snížení 
dopravní nehodovosti na stávajícím průtahu Mikulovem přesunem rozhodující části dopravy na obchvat, 
kde se předpokládá eliminace střetů s chodci a cyklisty. Má dojít k přesunu emisí hluku a exhalací mimo 
zastavěné území a ke zklidnění dopravy na stávajícím průtahu města. Na str. 16 a 17 se dále uvádí 
nedostatky stávajícího průtahu I/52, zejména jeho zastaralost a nevyhovující řešení řady aspektů (např. 
způsob odvodnění, úrovňové křižovatky, vysoká úmrtnost živočichů v důsledku absence možností překonání 
komunikace), které má realizace obchvatu vyřešit.
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Nejvyšší správní soud takto charakterizovanou veřejnou prospěšnost pro účely řízení o výjimce podle § 56 
zákona o ochraně přírody považuje za dostačující. Předmětem tohoto řízení nemůže být komplexní 
posuzování prospěšnosti záměru v celém myslitelném kontextu (včetně např. hospodářské újmy v důsledku 
nižší návštěvnosti restauračních zařízení v Mikulově), jak namítá v kasační stížnosti stěžovatel.
Nejvyšší správní soud k výše uvedené otázce shrnuje, že převahu veřejného zájmu na realizaci daného 
záměru nad zájmem na ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v posuzovaném případě nelze 
posuzovat pouze s ohledem na funkci záměru jako obchvatu Mikulova. Při posuzování této otázky je třeba 
přihlížet k významu záměru jako součástí dálnice D/R52, politickým dokumentům svědčících o veřejném 
zájmu na realizaci této stavby a na druhé straně vzhledem k míře dotčení zvláštně chráněných druhů rostlin 
a živočichů. Ze všech těchto hledisek správní orgány v posuzovaném případě vycházely a Nejvyšší správní 
soud v jejich hodnocení, ani v posouzení této otázky krajským soudem, neshledává pochybení.
Pokud stěžovatel namítá, že krajský soud se přezkoumatelně nevypořádal s jeho námitkou poměřování 
veřejných zájmů, je třeba konstatovat, že z podrobného odůvodnění rozsudku je zřejmé, jakým způsobem 
se vypořádal s žalobními body a jaké důvody jej k zamítnutí žaloby vedly. Právě to je pro přezkoumatelnost 
rozsudku zásadní. Požadavek na řádné odůvodnění rozsudku nezahrnuje povinnost soudu poskytnout 
žalobci odpověď na každý jednotlivý argument, respektive reagovat na argumenty uvedené v žalobě 
způsobem, který žalobce očekává. Ani tato námitka proto není důvodná.
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Ke spáchání správního deliktu dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. g) ZOPK
 
k ustanovení § 86 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném 
v době rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení § 88 odst. 2 písm. g) ZOPK

I. Pro rozhodnutí o spáchání správního deliktu podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. g) ZOPK není 
otázka hrozby dalších škod na životním prostředí relevantní. Protiprávního jednání se pachatel 
dopustí čistě neplněním pravomocně uloženého náhradního opatření. Riziko dalšího poškození 
životního prostředí má však význam pro určení výše pokuty za protiprávní jednání a může být 
jedním z důvodů uložení pokuty v nejvyšší možné výši.

II. Orgán ochrany přírody a krajiny je při stanovování výše pokuty za spáchání správního deliktu 
dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. g) ZOPK povinen přihlížet nejen k rozsahu hrozící nebo 
způsobené újmy ochraně přírody a krajiny, ale dle okolností i k hrozící újmě na životě a zdraví lidí. 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2020, č. j. 6 As 264/2018 - 42)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Česká inspekce životního prostředí (dále též jen „ČIŽP“ či „inspekce“) rozhodnutím ze dne 24. 2. 2009,            
č. j. ČIŽP/44/OOP/SR02/0617749.003/08/UJU (dále jen „rozhodnutí o náhradním opatření“), uložila 
žalobci povinnost odstranit následky neoprávněných zásahů, kterých se dopustil při realizaci záměru 
výstavby „Sportovního a rekreačního areálu golf resort …“. Žalobce při provádění zemních a ostatních 
stavebních prací v období duben až září 2006 způsobil nevratnou biologickou přeměnu v bezprostředním 
okolí vodní plochy P. jezera (V. důlní propadliny) na pozemku p. č. 898/49, k. ú.  V., o rozloze 27,5 ha. 
Žalobce konkrétně narušil biotop živočichů (včetně těch, kteří jsou řazeni mezi zvláště chráněné druhy), 
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zapříčinil úhyn raných vývojových stádií ocasatých obojživelníků a žab, a zničil hnízda zde hnízdících druhů 
ptáků. ČIŽP dospěla k závěru, že s ohledem na způsobené škody na životním prostředí nebylo možné uložit 
žalobci povinnost navrácení v předešlý stav podle § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“). Proto podle § 86 odst. 2 téhož zákona rozhodla 
o provedení přiměřeného náhradního opatření k nápravě, které spočívalo v obnově funkcí a rekonstrukci 
rybníku nalézajícího se v CHKO Labské Pískovce na území obce L. Jeho vlastníkem je Agentura ochrany 
přírody a krajiny, která ČIŽP navrhla vybraný způsob náhradního opatření k nápravě. Orientační náklady na 
rekonstrukci byly vyčísleny na 3 879 000 Kč.
Lhůta ke splnění náhradního opatření stanovená původně na 13. 3. 2012 byla prodloužena rozhodnutím 
ČIŽP č. j. ČIŽP/44/OOP/SR03/0617749.003/12/UJU ze dne 9. 3. 2012 (dále jen „rozhodnutí o prodloužení 
lhůty“) do 1. 1. 2014. Žádostí ze dne 1. 8. 2014 se žalobce podle § 84 ZOPK domáhal změny či zrušení 
rozhodnutí o náhradním opatření. Žalobce k žádosti přiložil „Přírodovědecký průzkum Golfového hřiště V.“ 
zpracovaný dne 30. 9. 2013.
ČIŽP rozhodnutím ze dne 2. 12. 2014 žádost žalobce zamítla, jelikož neshledala důvody pro zrušení či 
změnu rozhodnutí ze dne 24. 2. 2009 o náhradním opatření k nápravě. Žalobce podal proti tomuto 
rozhodnutí odvolání. Žalovaný rozhodnutím ze dne 16. 3. 2015 toto odvolání zamítl. V této věci pak žalobce 
podal žalobu k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji částečně odmítl a částečně 
zamítl. Následně se Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 166/2018 - 51, 
ztotožnil s nedůvodností žaloby proti rozhodnutí ve věci předmětné žádosti.
Dne 8. 9. 2014 vydala ČIŽP příkaz č. j. ČIŽP/44/OOP/SR01/1408583.001/14/UJU (dále jen „příkaz“), 
kterým žalobci uložila pokutu ve výši 2 000 000 Kč včetně povinnosti uhradit náklady řízení v paušální výši 
1 000 Kč. Proti příkazu podal žalobce odpor, jehož následkem byl příkaz zrušen. Rozhodnutím inspekce ze 
dne 26. 1. 2015, č. j. ČIŽP/44/OOP/SR01/1408583.004/15/UJU (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), 
byla žalobci uložena pokuta ve výši 2 000 000 Kč za správní delikt podle § 88 odst. 2 písm. g) ZOPK. 
Správního deliktu se žalobce dopustil nesplněním opatření k nápravě, které mu bylo uloženo rozhodnutím 
o náhradním opatření ze dne 24. 2. 2009. Rozhodnutím ze dne 30. 4. 2015, č. j. 620/530/15, 
25775/ENV/15 (dále jen „napadené rozhodnutí“), žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil prvostupňové 
rozhodnutí.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce brojil proti napadenému rozhodnutí žalobou u městského soudu. Rozsudkem ze dne 27. 6. 2018, 
č. j. 3 A 73/2015 - 53 (dále též „napadený rozsudek“), městský soud žalobu zamítl. Nepřisvědčil žalobci, že 
rozhodnutí o náhradním opatření je nicotné (žalobce namítal neuskutečnitelnost opatření, neboť uložené 
povinnosti nemohl splnit bez aktivity dalších subjektů, konkrétně Agentury ochrany přírody a krajiny; že bod 
4. výroku rozhodnutí o náhradním opatření zakládá novou pravomoc orgánu veřejné správy nad rámec 
zákona; že bod 5. výroku rozhodnutí o náhradním opatření nemůže splnit, neboť vypořádat všechny 
připomínky, námitky a požadavky vznesené správními orgány, účastníky řízení a dotčenými orgány státní 
správy v rámci řízení o povolení stavby, o povolení k nakládání s vodami, v kolaudačním řízení a v řízení            
o schválení manipulačního plánu je úkolem správního orgánu, který je příslušný k vedení těchto řízení).
Městský soud dále konstatoval, že zahájení řízení ve věci zrušení nebo změny rozhodnutí o náhradním 
opatření ze strany ČIŽP samo o sobě nepředstavovalo procesní překážku pro vydání rozhodnutí o pokutě. 
Aby tomu tak bylo, musela by ČIŽP výslovně pozastavit pokračování vykonatelnosti rozhodnutí o náhradním 
opatření, což se nestalo. Právním účinkům rozhodnutí o náhradním opatření by bránilo až nové rozhodnutí, 
kterým by ČIŽP rozhodnutí o náhradním opatření měnila či rušila. ČIŽP však k vydání takového rozhodnutí 
nepřistoupila. Nepřisvědčil ani námitce nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí pro nedostatečné 
vypořádání odvolacích námitek. Podle městského soudu inspekce nepochybila, když nezařadila do 
správního spisu s podklady pro rozhodnutí o pokutě přírodovědecký průzkum, kterým žalobce zpochybňoval 
oprávněnost uloženého náhradního opatření. Předmětem rozhodnutí o pokutě a předcházejícího řízení byla 
otázka spáchání správního deliktu podle § 88 odst.  2 písm. g) ZOPK a uložení sankce za protiprávní jednání, 
které mělo spočívat v tom, že žalobce nesplnil povinnosti uložené pravomocným a vykonatelným 
rozhodnutím o náhradním opatření. Inspekce shledala naplnění znaků skutkové podstaty tohoto správního 
deliktu a uložila svým rozhodnutím žalobci za protiprávní jednání sankci. Z přírodovědeckého průzkumu 
mělo podle slov žalobce vyplývat, že nedošlo k nevratnému poškození přírody a krajiny v lokalitě V. Tato 
otázka však nebyla relevantní pro rozhodnutí o pokutě, nýbrž pro rozhodnutí o náhradním opatření, resp. 
jeho přezkum. Předložený průzkum byl podkladem pro rozhodnutí ve věci obnovy řízení a změny či zrušení 
rozhodnutí o náhradním opatření. V této souvislosti není pochybením ani skutečnost, že se ČIŽP v rozhodnutí 
o pokutě k přírodovědeckému průzkumu vyjadřovala, neboť tím reagovala na námitky žalobce.
Stejně tak nebylo třeba shromažďovat podklady, které by vypovídaly o hrozícím poškození životního 
prostředí, neboť pro rozhodnutí o spáchání správního deliktu podle § 88 odst. 2 písm. g) ZOPK není otázka 
hrozby dalších škod na životním prostředí relevantní. Protiprávního jednání se žalobce dopustil čistě 
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neplněním pravomocně uloženého náhradního opatření. Riziko dalšího poškození životního prostředí má 
však význam pro určení výše pokuty za protiprávní jednání a bylo jedním z důvodů uložení pokuty v nejvyšší 
možné výši.
Tím se ČIŽP zabývala na str. 9 rozhodnutí o pokutě, žalovaný pak rozvedl, v čem riziko škod na životním 
prostředí spočívá. Správní orgány uvedly i podklady, z nichž vycházely. Městský soud dále rozebral, že 
zohlednění ohrožení zdraví a života obyvatel obce L. nebylo v rozporu se zákonem, neboť zdraví a život lidí 
je důležitým zájmem chráněným právem, proto je nepochybně okolností, ke které ČIŽP měla při stanovení 
výše pokuty přihlédnout v rámci správního uvážení. Nadto je-li orgán ochrany přírody povinen při stanovení 
výše pokuty přihlížet k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny, tím spíše je povinen 
přihlédnout k hrozící újmě na životě a zdraví lidí.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Nejvyšší správní soud nemůže přisvědčit žalovanému, že námitky týkající se nicotnosti rozhodnutí                                 
o náhradním opatření jsou zcela nepřípustné. Pokud se účastník včas nebrání proti nicotnému rozhodnutí, 
nemůže jej již samostatně napadat žalobou a domáhat se výroku o vyslovení nicotnosti. Nicméně pokud je 
takové rozhodnutí podkladem pro vydání dalšího rozhodnutí, musí soud při přezkumu navazujícího 
rozhodnutí k případné nicotnosti přihlédnout. Proto bylo na místě se stěžovatelovými námitkami věcně 
zabývat, což ostatně městský soud také učinil. Obdobné závěry ohledně přípustnosti stěžovatelových 
námitek vyslovil Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 166/2018 – 51, ve 
věci zamítnutí stěžovatelovy žádosti o změnu či zrušení rozhodnutí o náhradním opatření. Zde rovněž tyto 
námitky věcně posoudil a dospěl k závěru, že předmětné rozhodnutí není nicotné. Jelikož stěžovatel uváděl 
stejné důvody nicotnosti rozhodnutí o náhradním opatření i v nyní posuzovaném případě, odkazuje Nejvyšší 
správní soud na odůvodnění svého rozsudku v označené věci, konkrétně body [17] až [22], s nímž se zcela 
ztotožňuje a nemá důvod se od něj jakkoliv odchylovat.
Nejvyšší správní soud se nemohl zabývat námitkou, v níž stěžovatel zpochybňuje způsob, jakým správní 
orgány (a potažmo i městský soud) zohlednily ohrožení životního prostřední v důsledku dešťů a záplav (bod 
[16] tohoto rozsudku). Tato námitka je totiž nepřípustná podle § 104 odst. 4 s. ř. s., neboť tak, jak ji 
formuloval v kasační stížnosti, nebyla uplatněna již v řízení před městským soudem. Stěžovatel v žalobě 
namítal, že žalovaný neshromáždil žádné podklady svědčící o hrozícím poškození životního prostředí a že 
riziko ohrožení obyvatel obce L. při případném protržení hráze nemohlo být zohledněno při určování výše 
pokuty, neboť aspekt péče o člověka nespadá pod ochranu životního prostředí. Městský soud se s touto 
argumentací náležitě vypořádal, uvedl, proč hrozba záplav (a s tím související péče o člověka) spadá pod 
ochranu životního prostředí, proč mohla být zohledněna jako přitěžující okolnost, a z jakých podkladů 
správní orgány vycházely, přičemž zdůraznil, že se nejednalo o jediný důvod uložení pokuty v maximální výši. 
Teprve v kasační stížnosti pak stěžovatel uvádí, že účelem náhradního opatření nebylo předcházení škodám 
v případě přívalových dešťů a záplav, že toto riziko sám nezpůsobil, a že by vzniklo bez dalšího na celém 
území České republiky, nikoliv jen v L. Stěžovatel tedy v žalobě sice zpochybňoval možnost přičítat mu k tíži 
riziko záplav v obci L., nicméně činil tak ze zcela jiných důvodů (jednak nedostatečné podklady a jednak 
nemožnost zahrnout pod ZOPK i ochranu člověka) než v kasační stížnosti. Tím uplatnil námitku, která jde 
nad rámec žalobních bodů, a je proto nepřípustná. Je však třeba přisvědčit argumentaci městského soudu, 
že ohrožení obyvatel obce L. záplavami po dobu trvání špatného stavu rybníka (včetně hráze) může být 
bráno jako přitěžující okolnost při stanovení výše pokuty (podrobněji viz bod 40. Napadeného rozsudku), 
přičemž není pravdou, že by se městský soud spokojil pouze s konstatováním žalovaného o existenci tohoto 
rizika. Městský soud v bodě 39. poukázal i na konkrétní podklady rozhodnutí, z nichž správní orgány 
vycházely.
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K povaze rozhodnutí o povolení výjimky dle ustanovení § 56 ZOPK
Ke vztahu řízení o povolení výjimky dle § 56 ZOPK a procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
EIA

k ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
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k ustanovení § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění platném v době rozhodování (dále jen „zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí“)
k ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platném v době rozhodování (dále 
jen „správní řád“)

I. Rozhodnutí o udělení či neudělení výjimky dle ustanovení § 56 ZOPK lze charakterizovat jako 
samostatné správní rozhodnutí o žádosti adresáta, které má samostatný předmět řízení. Tímto 
rozhodnutím se závazně určuje, zda konkrétní záměr, který hodlá žadatel učinit, je nebo není 
možno z hlediska zvýšené ochrany přírody na daném území připustit. Ve stavu k tomuto předmětu 
řízení jde o rozhodnutí konečné, avšak k vlastní realizaci záměru je třeba dalších rozhodnutí.

II. Kladné rozhodnutí o udělení výjimky dle ustanovení § 56 ZOPK samostatně stanoví podmínky, 
které je povinen žadatel respektovat, a to nezávisle na podmínkách vymezených v dalších 
souběžně vydaných či navazujících rozhodnutí. Z výše uvedeného lze rezumovat, že proces 
posuzování vlivů na životní prostředí EIA je nezávislý na řízení o povolení výjimky. Řízení o udělení 
výjimky není navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.

III. Stavební povolení musí plně respektovat rozsah udělených výjimek a nemůže jej jakkoli 
„přesáhnout“.

IV. Není na místě, aby správní orgány v řízení o udělení výjimky dle ustanovení § 56 ZOPK blíže 
zkoumaly projektovou dokumentaci, např. vymezení úložišť, přeložek cest apod., neboť povolení 
konkrétních stavebních objektů je věcí stavebního řízení. Ze ZOPK nevyplývá povinnost orgánů 
ochrany přírody pro vydání předmětné výjimky po stavebníkovi požadovat předložení projektové 
dokumentace, i pokud by ji v daném okamžiku měl stavebník již k dispozici.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. března 2019, č. j. 6 As 299/2018 - 69)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2018,
č. j. 31 A 208/2017 - 169 (dále jen „napadený rozsudek“), jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí 
žalovaného ze dne 28. 4. 2017, č. j. 313/570/17, 10523/ENV/17 (dále jen „napadené rozhodnutí“). 
Napadeným rozhodnutím žalovaný na základě odvolání podaného mj. žalobcem částečně změnil 
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 28. 11. 2016, č. j. KUZL 46784/2016, ve věci povolení 
výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně přírody“). Jednalo se o výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje u 
17 druhů zvláště chráněných živočichů stavbou – „Rychlostní silnice D49 stavba 4901 Hulín – Fryšták v km 
0,000 – 18,000“, přičemž výjimky byly vázány na splnění 9 podmínek. Změny rozhodnutí správního orgánu 
I. stupně se týkaly dikce označení žadatele a dikce označení dotčeného území ve výroku, a dále znění dílčích 
částí textu podmínek pod body 5 a 7. V ostatním bylo odvoláním napadené rozhodnutí potvrzeno a odvolání 
zamítnuto.  

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Proti napadenému rozhodnutí podal žalobce žalobu ze dne 17. 7. 2017 s rozsáhlými žalobními námitkami, 
které byly z velké části obdobné jako v případě námitek odvolacích. Napadenému rozhodnutí zejména 
vytýkal, že absentují údaje dostatečně popisující záměr (jednotlivé stavební objekty atd.), tudíž nelze 
posoudit vliv takového záměru na zvláště chráněné živočichy, zejména když už má probíhat řízení o vydání 
předmětného stavebního povolení. Žalovaný se podle žalobce měl více zabývat samotným provozem 
dálnice (např. jejím solením) na tyto živočichy a na vodní toky. Pokud žalovaný dospívá
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k tomu, že migrující zvířata budou dálnici podcházet pod mosty, nebylo podle žalobce zřejmé, z čeho toto 
žalovaný dovozuje, když jím citované stanovisko krajského úřadu není součástí správního spisu. Žalobce jej 
nadto zpětně dohledal a měl za to, že i toto stanovisko je nezákonné, neboť se nezabývá oplocením dálnice. 
Žalovaný podle žalobce pochybil také v tom, že nezohlednil nesouhlasné stanovisko EIA k jiným částem 
téže dálnice. Nezákonnost napadeného rozhodnutí žalobce spatřoval také v té skutečnosti, že se správní 
orgány nijak nezabývaly kácením dřevin, které tvoří biotop chráněných živočichů (zejm. netopýrů a bobra 
evropského). Žalovaný se měl rovněž více zabývat tím, zda je součástí předmětného záměru tzv. provizorní 
napojení na silnici II/490 Fryšták – Zlín. Žalobce dále upozorňoval na to, že v mezidobí stavebník zčásti 
přistoupil k realizaci svého záměru, čímž se správní orgány měly rovněž více zabývat. 

Žalobce dále zopakoval svoje stanovisko, že předmětné řízení je navazujícím řízením ve smyslu zákona č. 
100/2001 Sb. Mimo to žalobce rovněž namítal, že součástí předmětného spisu mělo být závazné 
stanovisko k prioritnímu dopravnímu záměru ze dne 22. 11. 2016. Dřívější výjimky byly podle žalobce 
vydávány na základě nepravdivých informací, což vedlo k rozkouskování řízení a oslabení ochrany přírody, 
a proto jsou tyto předchozí výjimky podle žalobce nezákonné. Neakceptoval názor žalovaného, že se 
u výjimek jedná o řízení návrhové, kde je správní orgán vázán návrhem žadatele. Za takové situace měly 
podle žalobce správní orgány řádně vymezit dotčené území a všechny devastované plochy. Dále žalobce 
namítal, že byl pozdě informován o následném vložení výkresu Přehledná situace – porovnání s DÚR do 
spisu, a tudíž se k němu nemohl jakkoli vyjádřit. Žalobce také pokračoval ve své polemice stran potřebnosti 
nové dálnice, neboť touto otázkou se podle něj žalovaný řádně nezabýval. Poukaz na Zásady územního 
rozvoje v tomto směru považoval za nedostatečný. Uvedl také, že s ohledem na další dokumenty nelze 
předjímat, že bude celá stavba realizována až ke státním hranicím. Současně namítal, že předmětná stavba 
je v rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí ze dne 21. 8. 2008 a textem Zásad územního 
rozvoje, jelikož nebylo provedeno biologické hodnocení. Žalobce spatřoval rozpor rovněž v tom, že výjimka 
ve vztahu k týmž živočichům byla v minulosti pravomocně zamítnuta. V neposlední řadě dále trval na tom, 
že předmětná výjimka nedostatečně chrání raka říčního, když se nikdo nezabýval znečištěním vod z dálniční 
kanalizace, přičemž požadavek na posun vyústění dálniční kanalizace žalobce označil za neúčinný. Dále 
žalobce namítal, že v postupu správních orgánů nemělo být vycházeno ze zákona č. 256/2016 Sb., takovýto 
postup označil za protiústavní, jelikož tento zákon podle něj nesplňuje znaky obecnosti, protože dopadá na 
taxativní výčet staveb (mezi nimi je i předmětná stavba dálnice). Za těchto okolností měl žalobce za to, že 
správní orgány nemohly řádně dospět k závěru, že je zde převaha veřejného záměru na realizaci stavby, 
zvláště když se zabývaly stavbou celé dálnice, nikoli předmětnou částí, a současně zamlčely, že zde existují 
pochybnosti o tom, zda bude celá stavba realizována. 

V napadeném rozsudku krajský soud nejprve zrekapituloval průběh správního řízení a obsah správního 
spisu, a k vlastním žalobním bodům soud předestřel, že není povinností správního orgánu se zabývat každou 
jednotlivou dílčí námitkou, ale postačuje, pokud se s nimi věcně vypořádá co do jejich významu a obsahu. 
Dále soud v rozsáhlém a podrobně strukturovaném odůvodnění svého rozsudku zejména dospěl k závěru, 
že řízení o výjimce dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody nepředstavuje navazující řízení ve smyslu 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Případné vady procesu posuzování vlivu stavby na životní 
prostředí (proces EIA) tak nelze podle soudu úspěšně namítat v řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
nýbrž tyto mají být příp. namítány v rámci přezkumu rozhodnutí vydaného v územním řízení. Proces 
posuzování vlivů na životní prostředí EIA je nezávislý na řízení o povolení výjimky. Rozhodnutí o udělení či 
neudělení výjimky představuje i podle judikatury Nejvyššího správního soudu samostatné správní 
rozhodnutí o žádosti adresáta, které má samostatný předmět řízení. Za dané situace proto žalovaný 
nemusel ve vztahu k novému závaznému stanovisku EIA postupovat podle ustanovení § 149 odst. 4 
správního řádu, tj. žádat přezkum jeho zákonnosti v rámci podaného odvolání. K výtkám žalobce stran 
absence údajů o záměru a jeho nedostatečného vyhodnocení soud uvedl, že s ohledem na povahu 
předmětného řízení, v němž není rozhodováno o konkrétních podmínkách pro umístění stavby, není nutné 
stanovovat konkrétní stavební řešení. Konkrétní řešení stavby musí splňovat podmínky stanovené 
v rozhodnutí o udělení výjimky, nikoliv naopak. K tomu soud poznamenal, že námitky žalobce jsou v tomto 
směru značně obecné a nevysvětlují žádné konkrétní dopady tvrzených pochybení. Správní orgán prvního 
stupně se podle soudu zabýval mimo jiné i možným znečištěním vodních toků při stavbě i samotným 
provozem záměru, přičemž stanovil příslušné podmínky pro stavební řešení veškerých vodohospodářských 
objektů, opevnění břehů a okolních potoků a říček, i umístění silniční kanalizace. Konkrétní způsob 
překládání a úprava vodních toků však není otázkou předmětného řízení o výjimce. Stejně tak se správní 
orgány dostatečně zabývaly otázkou migračních koridorů, díky nimž budou moci živočichové bezpečně 
přecházet z jedné části území na druhé. 
K otázce vlivu provozu dálnice soud zdůraznil, že není otázkou řízení o výjimce stanovit podmínky všech 
v úvahu přicházejících, se stavbou souvisejících prací a postupů. Provoz dálnice tak není třeba
v rozhodnutí o povolení výjimky explicitně vymezit a stanovit bližší opatření související s jednotlivými
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(i hypotetickými) činnostmi nezbytnými k udržování provozu dálnice. Rozhodnutím o výjimce tak správní 
orgány nastavily odpovídající podmínky dalším řízením. Pokud by bylo zjištěno porušování podmínek, může 
Česká inspekce životního prostředí proti tomuto zakročit. Stejně tak nebylo nutné se blíže zabývat 
oplocením dálnice, neboť tato otázka se míjí s předmětem řízení. V předmětném řízení rovněž nebyly 
správní orgány oprávněny zabývat se rozsahem kácení dřevin, neboť to je věcí dalších řízení. V rámci řízení 
o výjimce rovněž podle názoru soudu nemusí být vymezeno ani napojení na jinou silniční komunikaci, tj. 
napojení na silnici II/490 Fryšták – Zlín. Stejně tak nebylo nutné blíže zkoumat, které stavby byly již 
v mezidobí stavebníkem realizovány, neboť předmětné rozhodnutí pouze představuje mantinely, v rámci 
kterých se může žadatel při realizaci stavby pohybovat, což bude řešeno v příslušných dalších správních 
řízeních. Pokud stavebník v mezidobí prováděl činnost, aniž by k tomu měl udělenou výjimku podle zákona 
o ochraně přírody, jednal protiprávně, avšak to neovlivňuje zákonnost napadeného rozhodnutí. Soud rovněž 
neměl za to, že by podávání opakovaných žádostí bylo protiprávní; za takové situace totiž musí žadatel 
splňovat podmínky všech vydaných povolení. 
Soud rovněž nezjistil, že by bylo nedostatečně vymezeno dotčené území, přičemž odkázal na Celoroční 
biologický průzkum, jehož součástí je i mapový zákres ploch trvalého a dočasného záboru pozemků
v trase stavby. Vymezení úložišť, přeložek cest, území, po kterém budou vést přepravní cesty, nepatří podle 
soudu do předmětu daného řízení. Pokud v jiném řízení Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví zjistila, že projektová dokumentace nezajišťuje dostatečnou ochranu některých zvláště 
chráněných druhů živočichů, nelze toto přenášet bez dalšího do předmětného řízení. 

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost stěžovatele Nejvyšší správní soud posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů 
a zkoumal přitom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti 
(§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud po podrobném nastudování a zhodnocení věci dospěl 
k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
K věcným námitkám stěžovatele Nejvyšší správní soud souhrnně poznamenává, že předmět řízení
v nyní posuzované věci stěžovatel vymezil petitem své žaloby ze dne 17. 7. 2017 (srov. přiměřeně rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č. j. 7 Aps 2/2009 - 197), kterým požadoval zrušení 
rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 4. 2017, č. j. 313/570/17, 10523/ENV/17, ve věci povolení výjimek ze 
zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje u 17 druhů zvláště chráněných živočichů stavbou – 
„Rychlostní silnice D49 stavba 4901“. 
Pokud jde o první věcnou, a svojí povahou výchozí, námitku, že pro vydání výjimky podle § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny nebyla získána závazná stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. (závazná 
stanoviska EIA), a ve spojení s tím, že nebylo předmětné řízení posouzeno jako navazující řízení podle 
zákona č. 100/2001 Sb., Nejvyšší správní soud s touto námitkou nesouhlasí, a naopak se ztotožňuje
s názorem i argumentací krajského soudu v napadeném rozsudku. Tuto námitku přitom stěžovatel 
uplatňoval již v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, a jak žalovaný, tak krajský soud 
k žalobní námitce vyargumentovaly, proč u řízení o výjimce nejde o navazující řízení, a proto tedy nebylo pro 
vydání předmětné výjimky takovéto stanovisko třeba. Nejvyšší správní soud k tomu jen stručně rekapituluje, 
či připomíná, že pojem navazující řízení byl vymezen novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
č. 39/2015 Sb., přičemž do té doby bylo navazující řízení vykládáno pouze postupně se vyvíjející judikaturou 
Nejvyššího správního soudu. Uvedenou novelizací, bylo s účinnosti od 1. 4. 2015 do § 3 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí v uvedeném směru vloženo písm. g), kterým byl vymezen pojem navazující řízení 
jako takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje 
umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona. Podle důvodové zprávy se za 
navazující řízení považovala ta řízení, u nichž bylo pro vydání rozhodnutí nezbytným podkladem závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 
Ve vztahu k řízení o výjimkách podle zákona o ochraně přírody a krajiny důvodová zpráva uváděla: „Recentní 
soudní judikatura má (měla) tendenci považovat za řízení, která musí být založená na stanovisku EIA, 
i některá další řízení, která se alespoň parciálním způsobem s předmětem procesu EIA překrývají (srov. 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 47/2012 - 38 ohledně povolení výjimky podle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny). Ze zákona (však) nově explicitně vyplývá, že řízení, ve kterých se 
vydávají tzv. podkladová rozhodnutí (např. povolení ke kácení či výjimky podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny), která sama o sobě nepředstavují povolení umístění nebo provedení záměru, do rozsahu definice 
navazující řízení nespadají.” Následnou novelizací zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon 
č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017) byla v § 3 písm. g) ta řízení, která jsou považována za navazující, 
vymezena taxativně. Řízení o výjimce mezi nimi uvedeno není. Řízení o vydání výjimky v posuzované věci 
bylo zahájeno dne 30. 6. 2016, tedy v době po nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kdy doktrinální 
výklad obecněji znějícího normativního textu řízení o výjimce za navazující řízení nepovažoval (srov. 
Bahýľová, L., Kocourek, T., Vomáčka, V.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2015, s. 10 – 21, výklad k ustanovení § 3 zákona o posuzování vlivů, kde autoři dospívají 
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k závěru, že se především jedná „o územní a stavební řízení, ale též např. o řízení, jímž se stanoví dobývací 
prostor či povoluje hornická činnost. Zakotvením definice pro „navazující řízení“ se zároveň z okruhu těchto 
řízení vylučují ta, která sama o sobě povolení umístění nebo provedení záměru nepředstavují. Tímto 
způsobem zákonodárce výslovně omezil okruh řízení, pro něž je stanovisko EIA nezbytným podkladem; 
nadále tak nelze mezi tato řízení počítat ta, jimiž nedochází k povolení umístění či provedení záměru (např. 
povolení ke kácení či povolování výjimek dle zákona o ochraně přírody a krajiny, opačně srov. rozsudek NSS 
1 As 47/2012-38). Stanovisko dle § 9a odst. 3 (tzv. coherence stamp) proto bude vydáváno jen pro 
navazující řízení ve smyslu komentované definice, nikoli pro ostatní řízení, jež se k umístění nebo provedení 
záměru váží.“). 
To potom jednoznačně potvrdila i navazující novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Krajský soud v napadeném rozsudku také připomenul, že k povaze rozhodnutí o povolení výjimky se 
několikrát vyjadřoval i Nejvyšší správní soud (srov. rozsudek ze dne 27. 3. 2008, č. j. 6 As 48/2006, rozsudek 
ze dne 1. 8. 2012, č. j. 1 As 47/2012 - 38), který rozhodnutí o udělení či neudělení výjimky charakterizoval 
jako za samostatné správní rozhodnutí o žádosti adresáta, které má samostatný předmět řízení. Tímto 
rozhodnutím se závazně určuje, zda konkrétní záměr, který hodlá žadatel učinit, je nebo není možno 
z hlediska zvýšené ochrany přírody na daném území připustit. Ve stavu k tomuto předmětu řízení jde 
o rozhodnutí konečné, avšak k vlastní realizaci záměru je třeba dalších rozhodnutí. Jde o příklad typického 
řetězení jinak samostatných správních rozhodnutí, kdy zamyšlený zásah lze realizovat výlučně v případě 
pozitivní podoby všech. Toto rozhodnutí (v kladném případě), samostatně stanoví podmínky, které je 
povinen žadatel respektovat, a to nezávisle na podmínkách vymezených v dalších souběžně vydaných či 
navazujících rozhodnutí. Z výše uvedeného lze rezumovat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí 
EIA je nezávislý na řízení o povolení výjimky. 
Řízení o udělení výjimky není navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Dle § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s účinností od 1. 4. 2015 je 
stanovisko EIA podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, přičemž stanovisko 
předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pouze pro navazující řízení. Řízení o výjimce podle 
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a řízení o stanovisku EIA jsou na sobě nezávislá, řízení o výjimce 
není navazujícím řízením. Pro úplnost je třeba uvést, že jak vyplývá z obsahu spisu, v důsledku přijetí zákona 
č. 39/2015 Sb., kterým byl změněn zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, podal žadatel dne 19. 8. 
2015 žádost o ověřovací stanovisko EIA. Stavba 4901 byla nařízením vlády č. 283/2016 Sb. zařazena mezi 
prioritní dopravní záměry. Z tohoto důvodu bylo pro tuto stavbu dne 22. 11. 2016 také vydáno „Závazné 
stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru „D49 Hulín – Fryšták“ na životní prostředí“ podle § 23a 
novelizovaného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a žalovaný také stěžovatele o doplnění 
spisu o toto závazné stanovisko v průběhu odvolacího řízení v nyní posuzované věci informoval přípisem. 
Podle tohoto zákonného ustanovení přitom platí, že navazujícím řízením ve vztahu k tomuto druhu 
závazného stanoviska je řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které 
povoluje umístění nebo provedení prioritního dopravního záměru, pro který bylo dané závazné stanovisko 
vydáno. Současně dále platí, že pokud bylo vydáno závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního 
záměru na životní prostředí souhlasné, potom se již stanovisko dle § 9a odst. 1 téhož zákona (závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) v navazujících řízeních nevyžaduje. 
Z uvedených důvodů proto také správní orgán nebyl ani povinen stěžovatele o vydání nového stanoviska EIA 
(závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru ze dne 22. 11. 2016) informovat a umožnit mu 
brojit proti němu v rámci řízení o vydání výjimky. S ohledem na předmětnou procesní situaci, kdy již existuje 
pravomocné územní rozhodnutí z r. 2004, je třeba poznamenat, že ve smyslu § 23a novelizovaného znění 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je stěžovateli stále ještě garantováno vyjádřit se k závaznému 
stanovisku k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí v navazujícím stavebním řízení. 
Nejvyšší správní soud se ve spojení s námitkou neposouzení vlivů provozu záměru (a obdobně ve spojení i 
s některými dalšími námitkami) rovněž neztotožňuje s argumentací stěžovatele, že bylo povinností 
správních orgánů posoudit všechny představitelně možné vlivy a okolnosti spojené s předmětným záměrem 
– stavba rychlostní silnice – které se týkají předmětu regulace dle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Nejvyšší správní soud připomíná, že z obsahu spisu vyplývá, že zatím bylo vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí; v takovém případě je však zřejmé, že stavebník, aby zrealizoval svůj záměr (zde postavil stavbu 
rychlostní silnice), bude muset ještě získat stavební povolení, které musí plně respektovat rozsah udělených 
výjimek, a nemůže jej jakkoliv „přesáhnout“. Tím bude současně také sledováno a dosaženo toho, že i režim 
budoucího provozu stavby, dovoditelný při jejím povolování, bude muset být uvažován jen v podmínkách, 
které rozhodnutí o udělení výjimek připouští. Nejvyšší správní soud má za to, že vydáním předmětné výjimky 
nedosáhl stavebník povolení pro jakékoli případné, do úvahy připadající, budoucí negativní zásahy do 
biotopů zvláštně chráněných živočichů. Pokud se tedy v budoucnosti ukáže [např. i na základě dodržení 
podmínky č. 5 předmětného povolení, podle níž má ekodozor po dobu 3 let po dokončení stavby provádět 
monitoring výskytu raka říčního (který celoročním biologickým průzkumem potvrzen nebyl) a výsledky hlásit 
orgánu ochrany přírody, že v důsledku činnosti stavebníka, resp. v důsledku provozu předmětné rychlostní 
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silnice, dochází k negativním zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (např. 
nadměrným solením komunikace, jak dovozuje stěžovatel], bude toto nutné řešit bez ohledu na vydání 
předmětné výjimky; v opačném případě bude hrozit naplnění skutkové podstaty přestupku podle zákona 
o ochraně přírody. 
Bezprostředně výše uvedené je podle názoru Nejvyššího správního soudu plně vztáhnutelné a platí
i ve vztahu k námitce stěžovatele, že nebylo dostatečně zváženo kompenzační opatření v podobě oplocení 
předmětné dálnice. Nejvyšší správní soud sice má za to, že by bylo vhodnější, pokud by napadené rozhodnutí 
obsahovalo výslovně podmínku zakotvující povinnost stavebníka oplotit předmětnou dálnici, avšak jen na 
základě absence této podmínky neshledává důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí. Musel totiž 
přihlédnout k tomu, že velké šelmy (ve vztahu k nimž tato podmínky měla být stanovena) se v daném území 
vyskytují jen potenciálně. Pokud se tedy v průběhu realizace předmětné stavby nebo jejího následného 
používání potvrdí jejich výskyt, opět se aktivuje ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny a nutnost 
zajistit ochranu těmto zvláště chráněným živočichům, tj. povinnost stavebníka (vlastníka) žádat o vydání 
další výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, kde by patrně musela 
být s ohledem na okolnosti případu stanovena povinnost oplotit předmětnou rychlostní silnici. 
Nejvyšší správní soud rovněž nemůže přisvědčit výtkám stěžovatele, že správní orgány pochybily, když se 
nezabývaly posouzením vlivu kácení dřevin, a že blíže nezkoumaly vymezení jednotlivých stavebních 
objektů, neboť řízení o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů nepředstavuje „všezastřešující řízení“, nýbrž je pouze jedním z řízení, které musí 
stavebník úspěšně realizovat, aby mohl realizovat jím vytčený záměr, zde stavbu rychlostní silnice D49. 
Každé z těchto řízení má svůj samostatný předmět. Kácení dřevin je předmětem jiného řízení podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny, v jehož rámci je nutné zabývat se otázkou počtu kácených dřevin či případné 
náhradní výsadby – viz. ustanovení § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny. Nejvyšší správní soud si je vědom 
toho, že tyto dřeviny tvoří součást biotopu předmětných zvláště chráněných živočichů a že pokácení těchto 
dřevin bude mít z logiky věci vliv i na zvláště chráněné živočichy; tato skutečnost však neodůvodňuje závěr, 
že správní orgány musí otázku kácení dřevin řešit opakovaně v různých řízeních, neboť stěžovatelem 
zmíněné souvislosti musí řešit přímo v samotném řízení o povolení kácení dřevin. V tomto řízení o povolení 
kácení dřevin sice bude muset orgán ochrany přírody vyjít z toho, že byla vydána výjimka ze zákazu škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje u předmětných zvláště chráněných živočichů, ale i tak bude muset 
individuálně vyhodnotit naplnění závažných důvodů pro povolení jejich pokácení po vyhodnocení funkčního 
a estetického významu – srov. ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody – tudíž bude muset zvážit i 
ty okolnosti, které stěžovatel uplatňuje v rámci kasační stížnosti (shodně Stejskal V.: Zákon o ochraně 
přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 576 s., výklad k ustanovení § 8 zákona o ochraně 
přírody, právní stav k 1. 1. 2016). 
Stejně tak má Nejvyšší správní soud za to, že nebylo na místě, aby správní orgány v předmětném řízení blíže 
zkoumaly projektovou dokumentaci, vymezení úložišť, přeložek cest apod., neboť povolení konkrétních 
stavebních objektů je věcí stavebního řízení. Nejvyššímu správnímu soudu tak není zřejmé, jak skutečnost, 
že správní orgány neměly k dispozici projektovou dokumentaci, negativně ovlivnila napadené rozhodnutí 
a udělení předmětné výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje u 17 druhů zvláště 
chráněných živočichů stavbou. Nejvyšší správní soud má za důležité to, že správní orgány měly dostatečné 
podklady týkající se aktuálního stavu přírody v dané lokalitě a výskytu zvláště chráněných živočichů (byť 
i jen předpokládanému), a že tedy obecně mohly posoudit, jakým způsobem plánovaná stavební činnost 
negativně zasáhne do jejich prostředí. Obecně Nejvyšší správní soud připomíná, že za běžných okolností je 
výjimka vydána ještě před vydáním územního rozhodnutí; v takovém případě je však zjevné, že žadatel 
(stavebník) často nebude disponovat podrobnou projektovou dokumentací. Jak je však zřejmé i Nejvyššímu 
správnímu soudu z jeho rozhodovací činnosti, i přes absenci projektové dokumentace jsou předmětné 
výjimky za takové situace vydávány. V projednávané věci sice bylo o předmětnou výjimku požádáno až po 
vydání územního rozhodnutí, tj. v rozporu s obvyklou praxí (aniž by se tím Nejvyšší správní soud jakkoli 
vyjadřoval k zákonnosti takového územního rozhodnutí), avšak jen na základě této skutečnosti nelze hovořit 
o tom, že by orgány ochrany přírody musely bez dalšího pro vydání předmětné výjimky po stavebníkovi 
požadovat předložení projektové dokumentace, pokud by ji v daném okamžiku již měl k dispozici. Z právních 
předpisů taková povinnost nevyplývá. 
Podtrhnout je třeba podle názoru Nejvyššího správního soudu i to, že rozhodnutí o udělení předmětných 
výjimek bylo výsledkem vyhodnocení poměřování veřejného zájmu na zabezpečení dopravy, jako zájmu 
sociálního a ekonomického charakteru, se zájmem na ochraně přírody, zejména ve vztahu k ochraně před 
škodlivými zásahy do přirozeného vývoje u zvláště chráněných živočichů. V předmětném řízení bylo 
shledáno, že u dané dopravní stavby veřejný zájem na její realizaci, při ještě přijatelných
a kompenzovatelných zásazích stran ochrany přírody, převažuje. V souvislosti s tím Nejvyšší správní soud 
za významnou považuje skutečnost, že nová dopravní stavba má již z povahy věci také zvýšit bezpečnost 
dopravy, snížit hlukové či prachové emise, zajistit pohodlnější a rychlejší dopravu občanům, dále také 
odlehčit hustotu motoristického provozu v dané oblasti a zároveň tím přispět i k celkovému ozdravění 
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životního prostředí pro obyvatele v regionu. To však přitom současně nic nemění na skutečnosti, že 
stavebník musí při konzumování všech udělených výjimek ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného 
vývoje zvláště chráněných druhů živočichů postupovat co nejšetrněji. 
Nejvyšší správní soud ze všech uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, 
a v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. ji zamítl. 

320

K účastenství vlastníka pozemku v řízení o udělení výjimky pro zásah do biotopu vybraných zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů
 
k ustanovení § 56 odst. 3 písm. d) ve spojení s ustanovením § 50 odst. 1 a 2, § 49 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“)

I. Výsledek řízení o žádosti o tzv. druhovou výjimku nemůže zasáhnout do subjektivních práv 
vlastníka pozemku, na kterém by měla být výjimka realizována, proto vlastník není účastníkem 
řízení ve věci výjimky stran zásahu do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. 

II. Správní řízení, jehož předmětem je ochrana životního prostředí, nemá sloužit k řešení 
individuálních sporů mezi investorem a vlastníkem dotčených či mezujících nemovitostí.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května, č. j. 6 As 375/2018 - 31)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Včas podanou kasační stížností se žalobkyně domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
13. 12. 2018, č. j. 6 A 240/2014 - 27 (dále jen „napadený rozsudek“), jímž městský soud zamítl žalobu 
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 10. 2014, čj. 1737/500/14 50158/ENV/14 (dále jen „napadené 
rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání žalobkyně a jejího manžela proti 
rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras ze dne 11. 11. 2004, čj. 0000/3048/04, kterým 
Správa CHKO povolila výjimku podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), ve spojení
s ustanovením § 50 odst. 1 a 2 a § 49 odst. 2 téhož zákona (ve znění učiněném v době rozhodování Správy 
CHKO) pro zásah do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 
Výjimka byla udělena k žádosti ze dne 6. 9. 2004, a to pro činnost označenou navrhovatelem jako 
rekonstrukce vedení elektrické energie ve stávající trase podle dokumentace pro územní řízení stavby: 
„Vedení 2x110 kV V303/304 TR Chodov – TR Řeporyje, úsek Modřanská rokle – TR Řeporyje“, v celkové 
délce 8,96 km. Rozhodnutí Správy CHKO nabylo právní moci dne 3. 12. 2004. 
V dubnu 2010 žalovaný obdržel společné odvolání manželů K. s tím, že jsou opomenutými účastníky řízení. 
Toto podání žalovaný původně vyřídil písemností ze dne 12. 5. 2010, která byla následně rozsudkem 
Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2014 z důvodu formálních pochybení zrušena. Žalovaný 
v napadeném rozhodnutí konstatoval, že se jedná o nepřípustné odvolání, neboť manželé K. nebyli 
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účastníky předmětného správního řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných 
živočichů a rostlin. Manželům totiž nesvědčil žádný titul pro jejich účastenství dle § 14 zákona č. 71/1967 
Sb., zákona o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „původní správní řád“), jelikož nebyli 
navrhovateli, a protože žádné skutečnosti nenasvědčují tomu, že jejich právem chráněných zájmů se 
rozhodnutí mohlo přímo dotýkat, přičemž postavení účastníků jim nepřiznává ani zvláštní právní předpis. 
Z grafické i textové části dokumentace vyplývá, že v době rozhodování o výjimce nebyl pozemek odvolatelů 
parc. č. X v k. ú. M. reálně nijak postižen, protože na tomto pozemku nebude probíhat žádná demoliční, 
stavební či jiná činnost a venkovní (nadzemní) výměna vedení elektrického napětí bude prováděna 
příjezdem techniky po stávající komunikaci. Předmětné rozhodnutí fakticky na odvolatele nebude dopadat, 
protože při provádění pouhé výměny el. vedení v dané lokalitě není dán žádný důvod pro zásah do biotopu 
na pozemku odvolatelů č. X v k.ú. M. 
Žalovaný zdůraznil, že samotné povolení výjimky je pouze jedním z předpokladů pro realizaci investice, 
rozhodující je přitom konečné rozhodnutí o umístění či povolení stavby příslušným stavebním úřadem. 
Žalovaný na závěr uvedl, že v projednávané věci nebyly splněny podmínky pro provedení přezkumného 
řízení, obnovu řízení nebo vydání nového rozhodnutí. Žalovaný totiž v předmětném řízení nemůže řešit 
faktické provedení stavební činnosti.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
V napadeném rozsudku městský soud konstatoval, že účastníkem řízení dle ustanovení § 14 odst.                     
1 původního správního řádu byl pouze žadatel o udělení výjimky, a nikoli vlastníci pozemků. Vlastníky 
pozemků nelze považovat ani za účastníky dle ustanovení § 14 odst. 2 původního správního řádu, jelikož 
žádný zvláštní předpis jim takové postavení nepřiznává.
K otázce účastenství vlastníků dotčených pozemků v řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny se vyjádřil 
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 12. 1. 2011, č. j. 9 As 72/2010 – 152, se závěrem, že vlastníci 
dotčených pozemků nejsou účastníky řízení dle citovaného zákona. Za dané procesní situace spočívající         
v tom, že se žalobkyně domáhala svého postavení účastníka řízení až v odvolacím řízení, rovněž nebylo 
povinností žalovaného vydávat samostatné rozhodnutí o účastenství žalobkyně v předmětném řízení. 
Městský soud dále s ohledem na ustanovení § 179 odst. 1 správního řádu dospěl k dílčímu závěru, že 
žalovaný správně postupoval podle nové právní úpravy, tj. dle správního řádu, jelikož předmětné správní 
řízení bylo pravomocně skončeno v prosinci 2004. Soud dále s ohledem na předmět rozhodování dovodil, 
že žalovaný neporušil ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost stěžovatelky v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů 
a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
Ve vztahu k věci samé a naplnění kasačních důvodů dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Nejvyšší 
správní soud souhlasí se závěrem městského soudu, že stěžovatelka nebyla účastníkem řízení vedeného 
před Správou CHKO ve věci výjimky stran zásahu do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů živočichů 
a rostlin. Za určující má totiž to, co bylo předmětem prvostupňového rozhodnutí Správy CHKO ze dne 
11. 11. 2004, které nabylo dle obsahu správního spisu právní moci dne 3. 12. 2004 (jelikož prvostupňový 
orgán nepovažoval vlastníky dotčených pozemků za účastníky řízení). Předmětným rozhodnutím byla 
vydána výjimka ze zákazu zasahovat do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Tímto 
rozhodnutím tedy zcela zjevně nebylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení ke stavební 
činnosti na pozemcích stěžovatelky. Proti této činnosti však stěžovatelka i dle obsahu kasační argumentace 
a zejm. repliky ze dne 25. 4. 2019 fakticky brojí. Touto stavební činností stavebníka stěžovatelka byla 
skutečně přímo zasažena na svých právech nebo povinnostech; ve vztahu k této činnosti je tedy splněna 
obecná podmínka účastenství řízení obsažená v ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (resp. v ustanovení 
§ 14 původního správního řádu), ovšem zákládající její účastenství ve zcela jiném správním řízení.
Nejvyšší správní soud nemá za to, že by stěžovatelka pouze a jen na základě této skutečnosti (tj. že musí 
být účastníkem stavebního řízení ve vztahu ke stavební činnosti na jejích pozemcích), musela být účastna 
jiných, byť z logiky věci souvisejících řízení. Ve vztahu ke zvláště chráněným živočichům nebylo rozhodováno 
přímo o právech stěžovatelky, neboť chránění živočichové již z podstaty věci nejsou v jejím vlastnictví. 
Samotná potencialita výskytu těchto živočichů na pozemcích stěžovatelky přímou dotčenost práv nebo 
povinností stěžovatelky taktéž nedokládá. V opačném případě by účastníkem řízení o udělení výjimky měli 
být všichni vlastníci všech pozemků, na kterých by se mohli živočichové, ve vztahu k nimž se žádá výjimka, 
s ohledem na své chování vyskytovat, přičemž takový závěr považuje Nejvyšší správní soud za neudržitelný.
Stejný argument musí Nejvyšší správní soud uvést i ve vztahu k zvláště chráněným rostlinám. Ty sice jsou 
na rozdíl od živočichů součástí pozemku, na němž rostou (viz ustanovení § 507 nyní platného zákona                  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), avšak i v jejich případě platí, že se 
nechrání jen tyto rostliny samy o sobě, ale i jejich biotop, kterým je soubor veškerých neživých a živých 
činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, 
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společenstva; biotop je dle zákonné definice takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické 
pro druhy rostlin a živočichů. Je tedy chráněno celé jejich místní prostředí, které často přesahuje hranice 
jednoho pozemku. Pokud by tedy měla platit argumentace stěžovatelky, že na základě toho, že se příslušné 
povolení týká zvláště chráněných rostlin, které rostou (či potenciálně mohou růst) na určitém pozemku, je 
doloženo účastenství vlastníka těchto pozemků v předmětném správním řízení, vedlo by to k nemožnosti 
přesně vymezit okruh účastníků takového řízení.
Nejvyšší správní soud přitom musí při svém rozhodování stran posouzení účastenství stěžovatelky
v předmětném řízení o výjimce připomenout, že stěžovatelka především poukazuje na to, že stavební 
činností, kvůli níž stavebník žádal o vydání předmětného povolení pro zásah do biotopu vybraných zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, bude zasaženo do jejich vlastnických práv. Stěžovatelce tedy zjevně 
fakticky nejde o přímou ochranu životního prostředí a ochranu zvláště chráněných druhů živočichů
a rostlin, ve vztahu k čemuž ani zákon o ochraně přírody a krajiny stěžovatelce s ohledem na okolnosti 
případu žádná práva či povinnosti neukládá, nýbrž se pouze domáhá ochrany svého vlastnického práva
k dotčené nemovitosti. Řízení o udělení výjimky pro zásah do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin však k ochraně individuálních zájmů (vlastnického práva stěžovatelky) zjevně neslouží, 
jeho smyslem je naopak posouzení veřejného zájmu na ochraně zvláště chráněných druhů živočichů
a rostlin. Nejvyššímu správnímu soudu není zřejmé, jakým způsobem by orgán ochrany přírody a krajiny
v předmětném řízení zasáhl či ochránil individuální zájmy stěžovatelky, když možné zásahy, vůči nimž 
stěžovatelka brojí, mají prapůvod ve stavební činnosti třetí osoby, která je však povolována v jiném typu 
veřejnoprávního řízení a navíc podle jiného (stavebního) zákona. Rovněž otázka případného vyvlastnění 
vznesená stěžovatelkou je řešena ve zcela jiném typu řízení a před jinými správními orgány.
K obdobnému závěru stran toho, že správní řízení, jehož předmětem je ochrana životního prostředí, nemá 
sloužit k řešení individuálních sporů mezi investorem a vlastníky dotčených či mezujících nemovitostí, se 
Nejvyšší správní soud přihlásil v rozsudku ze dne 27. 6. 2012, č. j. 3 As 1/2012 – 21, v němž uvedl, že „ze 
shora citovaného vyplývá, že povolením dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší k faktickým 
zásahům do práv nebo povinností vlastníků nemovitostí nacházejících se v okolí předmětného zdroje 
znečišťování ovzduší nedochází. Povolení totiž obsahuje formulaci podmínek pro ochranu ovzduší a teprve 
v navazujícím řízení dle stavebního zákona, jehož je žalobce z titulu vlastnictví okolních nemovitostí 
účastníkem, budou tyto podmínky zahrnuty do podkladů pro rozhodování stavebního úřadu. Stanovení 
podmínek ochrany životního prostředí není dle názoru Nejvyššího správního soudu způsobilé práva či 
povinnosti vlastníků okolních nemovitostí přímo zasáhnout. Takový následek může způsobit až navazující 
rozhodnutí stavebního úřadu v řízení dle stavebního zákona.“
Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a v souladu s § 110 odst. 1 
in fine s. ř. s. ji zamítl.
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Ke vztahu řízení o povolení výjimky dle § 56 ZOPK a procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
EIA
K pojmu navazující řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
K požadavkům na dostatečné prostorové vymezení území dotčeného stavbou v řízení
o povolení výjimky dle § 56 ZOPK.

k ustanovení § 56 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění platném v době rozhodování (dále jen „zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí“)
k ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platném v době rozhodování (dále 
jen „správní řád“)
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I. Rozhodnutí o udělení či neudělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny lze 
charakterizovat jako samostatné správní rozhodnutí o žádosti adresáta, které má samostatný 
předmět řízení. Tímto rozhodnutím se závazně určuje, zda konkrétní záměr, který hodlá žadatel 
učinit, je nebo není možno z hlediska zvýšené ochrany přírody na daném území připustit. Ve stavu 
k tomuto předmětu řízení jde o rozhodnutí konečné, avšak k vlastní realizaci záměru je třeba 
dalších rozhodnutí. 

II. Řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny není navazujícím řízením 
ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

III. Přezkum závazného stanoviska EIA nemůže být předmětem řízení o výjimce a ani předmětem 
případného soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí o výjimce.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. dubna 2019, č. j. 7 As 292/2018 - 95)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Rozhodnutím ze dne 29. 12. 2016, č. j. 56610/570/16, 1539/ENV/16, žalovaný zamítl odvolání žalobce 
proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) ze dne 24. 5. 2016, č. j. KUZL 
63861/2015, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 1. 6. 2016, č. j. KUZL 38628/2016. Tímto rozhodnutím 
byla povolena výjimka podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje 
křečka polního v území dotčeném připravovanou výstavbou rychlostní komunikace D49, stavbou 
„Rychlostní silnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ v km 0,000 – 18,000 (dále jen „záměr“ nebo „stavba 
4901“). 

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce podal proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji zamítl 
rozsudkem ze dne 30. 5. 2018, č. j. 31 A 59/2017 – 367. 
V odůvodnění rozsudku krajský soud nejprve zrekapituloval průběh správního řízení a obsah správního spisu 
a k vlastním žalobním bodům soud předestřel, že není povinností správního orgánu se zabývat každou 
jednotlivou dílčí námitkou, ale postačuje, pokud se s nimi věcně vypořádá co do jejich významu a obsahu. 
Dále soud v rozsáhlém a podrobně strukturovaném odůvodnění rozsudku zejména dospěl k závěru, že řízení 
o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nepředstavuje navazující řízení ve smyslu zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Případné vady procesu 
posuzování vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA) tak nelze podle soudu úspěšně namítat v řízení 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nýbrž tyto mají být příp. namítány v rámci přezkumu rozhodnutí 
vydaného v územním řízení. Proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA je nezávislý na řízení o povolení 
výjimky. Rozhodnutí o udělení či neudělení výjimky představuje i podle judikatury Nejvyššího správního 
soudu samostatné správní rozhodnutí o žádosti adresáta, které má samostatný předmět řízení. Za dané 
situace proto žalovaný nemusel ve vztahu k novému závaznému stanovisku EIA postupovat podle § 149 
odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
tj. žádat přezkum jeho zákonnosti v rámci podaného odvolání. 
K výtkám žalobce stran ukládání a přepravování násypové zeminy v rámci stavbou dotčeného území, které 
bude mít podle jeho názoru negativní vliv na populaci křečka polního, krajský soud uvedl, že podmínka
č. 14 EIA hovoří toliko o navrhnutí zajištění množství násypové zeminy v projektu organizace výstavby, 
nikoliv o jejím ukládání a jejím přemisťování. Nicméně zcela zásadní je to, že námitky týkající se procesu 
vydání stanoviska EIA a rozporu závěrů zde uvedených s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení 
výjimky jsou ve smyslu řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny irelevantní. Posouzení průběhu řízení 
a výsledku procesu EIA může být přezkoumáno soudem pouze v souvislosti s žalobou proti územnímu 
rozhodnutí, nikoliv proti rozhodnutí o výjimce. Umístění, převážení a rozsah deponií násypových zemin,
a jejich soulad s jinými podmínkami, jsou posuzovány v rámci řízení o umístění stavby. Jejich případný 
negativní vliv by proto mohl být soudem přezkoumán pouze v souvislosti s přezkumem zákonnosti 
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územního řízení, respektive územního rozhodnutí o umístění stavby, nikoliv v rámci žaloby proti rozhodnutí 
o výjimce. Skutečnost, že rozhodnutí krajského úřadu neobsahuje podmínky, za kterých mohou být deponie 
násypových zemin ukládány a převáženy, vede k závěru, že samotné rozhodnutí o výjimce nepovoluje 
umístění deponií a stavebník je povinen dodržovat jednak ve výjimce stanovené podmínky, jednak zákonem 
stanovený obecný zákaz škodlivého zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Takto 
nastavená pravidla spolu s nepovolením umístění deponií násypových zemin na staveništi lze považovat za 
dostatečná a nelze souhlasit se žalobcem v tvrzení, že násypové zeminy budou nezbytně ukládány právě         
v místech s výskytem jedinců křečka polního. Je na stavebníkovi, aby správním orgánem a zákonem 
nastavená pravidla dodržoval a zdržel se protiprávního jednání, přičemž soudu nepřísluší při přezkoumávání 
zákonnosti rozhodnutí o výjimce posuzovat, zda stavebník bude skutečně jednat v souladu s tímto 
rozhodnutím a zákonem. 
Rovněž námitku žalobce, že dotčené území není vymezeno dostatečně podrobně, neboť z žádosti o vydání 
výjimky není patrno, kterých konkrétních lokalit se má výjimka týkat, krajský soud neshledal důvodnou. Pro 
řízení o výjimce je zcela dostačující doložení mapového dokladu o výskytu chráněného druhu živočichů
a podrobnější studie v podobě, v jaké byly doloženy v posuzované věci. Výjimka je stanovena prostorově 
dostatečně určitě. Pro řízení o výjimce je rozhodující polohové určení stavby, v čemž je zákres v měřítku 
1:20000 dostačující. Není třeba, aby území dotčené stavbou bylo vymezeno stejně podrobně, jako
v územním rozhodnutí o umístění stavby. Co se týče tvrzeného nedostatečného vymezení lokalit, na kterých 
se má ukládat a rozprostírat odtěžená ornice a území, po kterém se bude odvážet, má krajský soud za to, 
že toto není otázkou řízení o stanovení výjimky. V rámci tohoto řízení příslušný správní orgán pouze stanoví 
podmínky, za kterých je žadatel oprávněn v určité oblasti s výskytem chráněného živočicha zasahovat
do jeho zákonem chráněných zájmů. Při samotné realizaci je poté stavebník povinen konat v souladu                 
s podmínkami stanovenými ve výjimce, a to včetně ukládání a převážení zeminy. Vadou rozhodnutí není ani 
absence vymezení již existujících skládek a deponií. 
Správní orgány tak postupovaly v souladu s § 3 správního řádu, neboť stav věci zjistily dostatečně 
a o rozsahu vymezeného území nejsou důvodné pochybnosti. 
Krajský soud dále uvedl, že tvrzení žalobce, že odtěžená ornice bude rozprostírána na území rozsahem 
shodném se záborem stavby a bude docházet k zásahům do biotopu křečka polního, jsou ničím 
nepodložené a spekulativní. Rozhodnutí o udělení výjimky jasně vymezuje mantinely, v rámci kterých se 
může žadatel při realizaci stavby pohybovat. I v případě ukládání ornic je stavebník povinen se chovat
v souladu se závěry krajského úřadu a jednat podle nastavených podmínek. Krajský úřad jasně nastavil 
podmínky pro ochranu křečka polního. Ukládání ornic není rozhodnutím o výjimce explicitně povoleno, 
ovšem jsou nastavena jiná dostatečná pravidla ochrany křečka. Takto nastavená pravidla lze i ve vztahu             
k ornicím považovat za dostatečná a nelze souhlasit se žalobcem v tvrzení, že ornice budou nezbytně 
ukládány právě v místech s výskytem jedinců křečka polního. Je na stavebníkovi, aby správním orgánem 
nastavená pravidla dodržoval a zdržel se protiprávního jednání. 
K namítanému rozporu rozhodnutí krajského úřadu s rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 11. 2013,
č. j. 57905/ENV/13, 1367/570/13, kterým byla povolena výjimka podle § 56 zákona o ochraně přírody
a krajiny ve vztahu k osmi druhům živočichů pro totožný záměr, krajský soud uvedl, že žadatel o udělení 
výjimky je povinen dodržovat podmínky stanovené ve všech rozhodnutích a je pouze na něm, aby nejednal 
v rozporu ani s jedním a našel vhodné řešení, kdy k zásahům (odstranění vegetačního krytu) přistoupit. 
Navíc označená rozhodnutí nejsou v rozporu. Rozhodnutí o výjimce ze dne 28. 11. 2013 povoluje kácení 
dřevin od poloviny měsíce října do konce měsíce dubna. Rozhodnutí krajského úřadu v posuzované věci 
jako jednu z podmínek, která musí být splněna před zahájením stavebních prací, stanovuje odstranit 
vegetaci s tím, že jako nejvhodnější měsíce označuje měsíce březen a duben. Aby byly naplněny podmínky 
stanovené v obou rozhodnutích, měl by žadatel přistoupit k odstranění dřevin ideálně v měsících březnu
a dubnu. Správními orgány tak byl stanoven jasný a splnitelný časový prostor pro odstranění dřevin. 
Krajský soud závěrem uzavřel, že ze spisového materiálu je zřejmé, že v území dotčeném předmětnou 
stavbou byly realizovány odborné průzkumy, jejichž výsledky a závěry byly promítnuty do výsledného 
rozhodování, a to jak v prvostupňovém, tak napadeném rozhodnutí, a správní orgány v nich uplatnily také 
své odborné znalosti o území, jakož i obecně známé skutečnosti. V dané věci podle posouzení krajského 
soudu došlo k dostatečnému porovnání obou konkurenčních veřejných zájmů, správní orgány přesvědčivě 
zdůvodnily, že míra dotčení chráněných druhů živočichů je přijatelná a negativní vliv na jejich populace 
umístěním předmětné stavby je možno adekvátně a dostatečně kompenzovat, a to tak, jak to bylo 
provedeno a zajištěno v prvostupňovém a napadeném rozhodnutí o povolení výjimek. 
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů 
uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.  

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná. 
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K věcným námitkám stěžovatele Nejvyšší správní soud souhrnně poznamenává, že předmět řízení v nyní 
posuzované věci stěžovatel vymezil petitem své žaloby ze dne 16. 3. 2017 (srov. přiměřeně rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č. j. 7 Aps 2/2009 - 197), kterým požadoval zrušení 
rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 12. 2016, č. j. 56610/570/16, 1539/ENV/16, a rozhodnutí krajského 
úřadu ze dne 24. 5. 2016, č. j. KUZL 63861/2015, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 1. 6. 2016,                  
č. j. KUZL 38628/2016, ve věci povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje křečka 
polního stavbou - „Rychlostní silnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“. 
Pokud jde o první věcnou a svojí povahou výchozí námitku, že pro vydání výjimky podle § 56 zákona
o ochraně přírody a krajiny nebyla získána závazná stanoviska podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí (závazná stanoviska EIA), a ve spojení s tím, že nebylo předmětné řízení posouzeno jako navazující 
řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, Nejvyšší správní soud s touto námitkou 
nesouhlasí, a naopak se ztotožňuje s názorem i argumentací krajského soudu v napadeném rozsudku. Tuto 
námitku přitom stěžovatel uplatňoval již v odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu, a jak žalovaný, tak 
krajský soud k žalobní námitce vyargumentovaly, proč u řízení o výjimce nejde o navazující řízení, a proto 
tedy nebylo pro vydání předmětné výjimky takovéto stanovisko třeba. Je třeba poukázat na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2019, č. j. 6 As 299/2018 - 69, který se obsahově obdobnou 
námitkou zabývá, a nebyly shledány důvody se od již vysloveného názoru odchýlit. Nejvyšší správní soud 
proto jen stručně připomíná, že pojem navazující řízení byl vymezen novelou zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí č. 39/2015 Sb., přičemž do té doby bylo navazující řízení vykládáno pouze postupně se 
vyvíjející judikaturou Nejvyššího správního soudu. Uvedenou novelizací bylo s účinnosti od 1. 4. 2015 do             
§ 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v uvedeném směru vloženo písm. g), kterým byl vymezen 
pojem navazující řízení jako takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních 
předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona. Podle 
důvodové zprávy se za navazující řízení považovala ta řízení, u nichž bylo pro vydání rozhodnutí nezbytným 
podkladem závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Ve vztahu k řízení 
o výjimkách podle zákona o ochraně přírody a krajiny důvodová zpráva uváděla: „Recentní soudní judikatura 
má (měla) tendenci považovat za řízení, která musí být založená na stanovisku EIA, i některá další řízení, 
která se alespoň parciálním způsobem s předmětem procesu EIA překrývají (srov. např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu čj. 1 As 47/2012 - 38 ohledně povolení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody             
a krajiny). Ze zákona (však) nově explicitně vyplývá, že řízení, ve kterých se vydávají tzv. podkladová 
rozhodnutí (např. povolení ke kácení či výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny), která sama               
o sobě nepředstavují povolení umístění nebo provedení záměru, do rozsahu definice navazující řízení 
nespadají.” Následnou novelizací zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 326/2017 Sb., 
účinný od 1. 11. 2017) byla v § 3 písm. g) ta řízení, která jsou považována za navazující, vymezena taxativně. 
Řízení o výjimce mezi nimi uvedeno není. Řízení o vydání výjimky v posuzované věci bylo zahájeno dne 15. 
10. 2015, tedy v době po nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kdy doktrinální výklad obecněji znějícího 
normativního textu řízení o výjimce za navazující řízení nepovažoval (srov. Bahýľová, L., Kocourek,                     
T., Vomáčka, V.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 
s. 10 - 21, výklad k ustanovení § 3 zákona o posuzování vlivů, kde autoři dospívají k závěru, že se především 
jedná „o územní a stavební řízení, ale též např. o řízení, jímž se stanoví dobývací prostor či povoluje hornická 
činnost. Zakotvením definice pro „navazující řízení“ se zároveň z okruhu těchto řízení vylučují ta, která sama 
o sobě povolení umístění nebo provedení záměru nepředstavují. Tímto způsobem zákonodárce výslovně 
omezil okruh řízení, pro něž je stanovisko EIA nezbytným podkladem; nadále tak nelze mezi tato řízení 
počítat ta, jimiž nedochází k povolení umístění či provedení záměru (např. povolení ke kácení či povolování 
výjimek dle zákona o ochraně přírody a krajiny, opačně srov. rozsudek NSS 1 As 47/2012 - 38). Stanovisko 
dle § 9a odst. 3 (tzv. coherence stamp) proto bude vydáváno jen pro navazující řízení ve smyslu 
komentované definice, nikoli pro ostatní řízení, jež se k umístění nebo provedení záměru váží.“ 
To potom jednoznačně potvrdila i navazující novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Krajský soud v napadeném rozsudku také připomenul, že k povaze rozhodnutí o povolení výjimky se 
několikrát vyjadřoval i Nejvyšší správní soud (srov. rozsudek ze dne 27. 3. 2008, č. j. 6 As 48/2006 - 118, 
a rozsudek ze dne 1. 8. 2012, č. j. 1 As 47/2012 - 38), který rozhodnutí o udělení či neudělení výjimky 
charakterizoval jako samostatné správní rozhodnutí o žádosti adresáta, které má samostatný předmět 
řízení. Tímto rozhodnutím se závazně určuje, zda konkrétní záměr, který hodlá žadatel učinit, je nebo není 
možno z hlediska zvýšené ochrany přírody na daném území připustit. Ve stavu k tomuto předmětu řízení 
jde o rozhodnutí konečné, avšak k vlastní realizaci záměru je třeba dalších rozhodnutí. Jde o příklad 
typického řetězení jinak samostatných správních rozhodnutí, kdy zamyšlený zásah lze realizovat výlučně
v případě pozitivní podoby všech. Toto rozhodnutí (v kladném případě) samostatně stanoví podmínky, které 
je povinen žadatel respektovat, a to nezávisle na podmínkách vymezených v dalších souběžně vydaných či 
navazujících rozhodnutích. Z výše uvedeného lze dovodit, že proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA 
je nezávislý na řízení o povolení výjimky. Řízení o udělení výjimky není navazujícím řízením ve smyslu                  
§ 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle § 9a zákona o posuzování vlivů na životní 
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prostředí s účinností od 1. 4. 2015 je stanovisko EIA podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních 
právních předpisů, přičemž stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pouze pro 
navazující řízení. Řízení o výjimce podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a řízení o stanovisku EIA 
jsou na sobě nezávislá, řízení o výjimce není navazujícím řízením. Pro úplnost je třeba uvést, že jak vyplývá 
z obsahu spisu, v důsledku přijetí zákona č. 39/2015 Sb., kterým byl změněn zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí, podal žadatel dne 19. 8. 2015 žádost o ověřovací stanovisko EIA. Stavba 4901 byla 
nařízením vlády č. 283/2016 Sb., zařazena mezi prioritní dopravní záměry. Z tohoto důvodu bylo pro tuto 
stavbu dne 22. 11. 2016 také vydáno „Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru „D49 
Hulín – Fryšták“ na životní prostředí“ podle § 23a novelizovaného znění zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, které bylo zveřejněno na internetu. Podle tohoto zákonného ustanovení přitom platí, že 
navazujícím řízením ve vztahu k tomuto druhu závazného stanoviska je řízení, ve kterém se vydává 
rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení prioritního 
dopravního záměru, pro který bylo dané závazné stanovisko vydáno. Současně dále platí, že pokud bylo 
vydáno závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí souhlasné, potom 
se již stanovisko podle § 9a odst. 1 téhož zákona (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí) v navazujících řízeních nevyžaduje. Z uvedených důvodů proto také správní orgán nebyl 
ani povinen stěžovatele o vydání nového stanoviska EIA (závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního 
záměru ze dne 22. 11. 2016) informovat a umožnit mu brojit proti němu v rámci řízení o vydání výjimky.  
S ohledem na předmětnou procesní situaci, kdy již existuje pravomocné územní rozhodnutí z roku 2004, je 
třeba poznamenat, že ve smyslu § 23a novelizovaného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
je stěžovateli stále ještě garantováno právo vyjádřit se k závaznému stanovisku k vlivům prioritního 
dopravního záměru na životní prostředí v navazujícím stavebním řízení. 
Výše uvedené se podle názoru Nejvyššího správního soudu plně vztahuje a platí i ve vztahu k námitce 
stěžovatele, že žadatel jedná v rozporu s podmínkou č. 14 stanoviska EIA ze dne 6. 12. 2001 pro fázi 
přípravy, když neproběhlo zjišťovací řízení, které by se zabývalo opatřením potřebného množství násypové 
zeminy a tato část záměru tak zůstala neposouzena. Jak již bylo uvedeno, řízení o výjimce není navazujícím 
řízením. Proto přezkum závazných stanovisek EIA nemůže být předmětem řízení o výjimce a tudíž ani 
předmětem případného soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí o výjimce. Uvedená podmínka se navíc 
týkala pouze zajištění potřebného množství násypové zeminy a nikoliv jejího přemísťování a ukládání. 
Krajský soud proto nepochybil, když se touto žalobní námitkou věcně nezabýval. 
Nejvyšší správní soud rovněž souhlasí s názorem krajského soudu, že otázky umístění, převážení a rozsahu 
deponií násypových zemin jsou posuzovány a řešeny především v rámci řízení o umístění stavby. S ohledem 
na skutečnost, že tato problematika není v předmětném rozhodnutí o výjimce výslovně upravena, nelze 
jejich případný negativní vliv soudně přezkoumat v rámci žaloby proti tomuto rozhodnutí. V této souvislosti 
však lze uvést, že předmětné rozhodnutí o výjimce obsahuje řadu pro žadatele závazných podmínek, které 
jsou ve spojení s obecným zákazem škodlivého zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
živočichů podle názoru zdejšího soudu dostačující pro účinnou ochranu křečka polního. Nelze se ztotožnit
s argumentací stěžovatele, že bylo povinností správních orgánů posoudit všechny představitelně možné vlivy 
a okolnosti spojené s předmětným záměrem – stavbou rychlostní silnice – které se týkají předmětu 
regulace podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Nejvyšší správní soud připomíná, že z obsahu spisu 
vyplývá, že zatím bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V takovém případě je však zřejmé, že 
stavebník, aby zrealizoval svůj záměr (zde postavil stavbu rychlostní silnice), bude muset ještě získat 
stavební povolení, které musí plně respektovat rozsah udělených výjimek, a nemůže jej jakkoliv 
„přesáhnout“. Tím bude současně také sledováno a dosaženo toho, že i režim budoucího provádění stavby, 
dovoditelný při jejím povolování, bude muset být uvažován jen v podmínkách, které rozhodnutí o udělení 
výjimek připouští. Nejvyšší správní soud má za to, že vydáním předmětné výjimky nedosáhl stavebník 
povolení pro jakékoli případné, do úvahy připadající, budoucí negativní zásahy do biotopů křečka polního. 
Pokud se tedy v budoucnosti ukáže (např. i na základě dodržení podmínky č. 12 předmětného povolení, 
podle níž má ekodozor minimálně 1 měsíc před zahájením výstavby, po celou dobu výstavby a 3 roky od 
uvedení komunikace do provozu provádět monitoring výskytu křečka polního a výsledky hlásit orgánu 
ochrany přírody), že v důsledku činnosti stavebníka dochází k negativním zásahům do přirozeného vývoje 
křečka polního (např. převážením a umístěním násypových zemin či ukládáním odtěžené ornice jak 
dovozuje stěžovatel), bude toto nutné řešit bez ohledu na vydání předmětné výjimky; v opačném případě 
bude hrozit naplnění skutkové podstaty přestupku podle zákona o ochraně přírody. 
Nejvyšší správní soud rovněž nemůže přisvědčit výtkám stěžovatele, že správní orgány pochybily, když se 
nezabývaly vymezením lokalit, kde se má ukládat a rozprostírat odtěžená ornice. Řízení o povolení výjimky 
ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nepředstavuje 
„všezastřešující řízení“, nýbrž je pouze jedním z řízení, které musí stavebník úspěšně absolvovat, aby mohl 
realizovat jím vytčený záměr, zde stavbu rychlostní silnice D49. Každé z těchto řízení má svůj samostatný 
předmět. Způsob nakládání s ornicí pro daný záměr je upraven v rozhodnutí ze dne 7. 7. 2008,                              
č. j. ŽP/14960/2008/JŠ, ve kterém Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany 
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zemědělského půdního fondu určuje místa k rozvozu a rozprostření ornice (vlastník, adresa, místo uložení, 
kubatura) a stanoví podmínky, za kterých s touto činností souhlasí. V případě, že dojde k ukládání
a rozprostírání ornice na území, pro které byla výjimka stanovena, pak lze, jak bylo již výše uvedeno ve 
vztahu k násypovým zeminám, nastavené podmínky uvedené v předmětném rozhodnutí o výjimce 
považovat za dostatečné. Pokud by ukládáním a rozprostíráním ornice hrozil škodlivý zásah do přirozeného 
vývoje křečka polního mimo takto stanovené území, pak bude stavebník povinen zajistit, aby ke škodlivému 
zásahu vůbec nedošlo, příp. si k tomuto zásahu zažádat o další výjimku. 
Nejvyšší správní soud rovněž souhlasí s krajským soudem v tom, že ve správním spisu založené mapové 
zákresy ploch trvalého a dočasného záboru pozemků v trase stavby se zákresem ploch deponií v měřítku 
1:20000 jsou pro řízení o výjimce zcela dostačující a že výjimka je stanovena prostorově dostatečně určitě. 
Nejvyšší správní soud má za důležité to, že správní orgány měly dostatečné podklady týkající se aktuálního 
stavu přírody v dané lokalitě a výskytu křečka polního (byť i jen předpokládanému), a že tedy obecně mohly 
posoudit, jakým způsobem plánovaná stavební činnost negativně zasáhne do jeho prostředí. Obecně 
Nejvyšší správní soud připomíná, že za běžných okolností je výjimka vydána ještě před vydáním územního 
rozhodnutí; v takovém případě je však zjevné, že žadatel (stavebník) často nebude disponovat podrobnou 
projektovou dokumentací. Jak je však zřejmé i Nejvyššímu správnímu soudu z jeho rozhodovací činnosti
i přes absenci projektové dokumentace jsou předmětné výjimky za takové situace vydávány.
V projednávané věci bylo o předmětnou výjimku požádáno až po vydání územního rozhodnutí, tj. v rozporu 
s obvyklou praxí (aniž by se tím Nejvyšší správní soud jakkoli vyjadřoval k zákonnosti takového územního 
rozhodnutí). Umístění stavby i území dotčené samotným prováděním stavby je tak dostatečně konkrétně 
vymezeno v rozhodnutí o umístění stavby a není třeba, aby v řízení o výjimce bylo dotčené území vymezeno 
stejně podrobně. 
Pokud jde o namítaný rozpor s rozhodnutím ze dne 28. 11. 2013, jímž byla povolena výjimka ve vztahu
k osmi druhům živočichů pro totožný záměr, zde se Nejvyšší správní soud ztotožňuje s názorem krajského 
soudu, že je povinností žadatele dodržovat podmínky stanovené ve všech rozhodnutích o výjimkách a je 
pouze na něm, aby našel vhodné řešení, kdy přistoupit k předmětným činnostem. Navíc jak správně uvedla 
osoba zúčastněná na řízení I), nejedná se o totožné činnosti, a to jak z pohledu jejich předmětu, tak i jejich 
důvodu a účelu. Podmínka č. 1 nyní posuzovaného rozhodnutí řeší preventivní odstranění vegetace
(tj. pěstovaných plodin a plevele) vláčením, případně udržování velmi nízké travní vegetace opakovaným 
sečením, kdy zahájení realizace tohoto opatření je nejvhodnější provést během měsíců března a dubna. 
Podmínka č. 4 rozhodnutí o výjimce ze dne 28. 11. 2013 naproti tomu ukládá, že k odstranění dřevin
a vegetačního krytu (tj. ornice) může být přistoupeno v období od 15. 9. do konce měsíce března, přičemž 
odstranění dřevin je nutné zahájit přednostně a dokončit nejpozději k 1. 2. kalendářního roku. Odstranění 
dřevin a vegetačního krytu pak souvisí se samotnou realizací stavebních prací. Skutečnost, že krajský soud 
mylně uvedl, že „rozhodnutí o výjimce ze dne 28. 11. 2013 povoluje kácení dřevin od poloviny měsíce října 
do konce měsíce dubna“, nic nemění na jeho správném závěru, že tato rozhodnutí nejsou ve vzájemném 
rozporu. 
Souhrnně vzato se tak Nejvyšší správní soud v nyní projednávané věci plně ztotožnil s hodnocením a závěry 
krajského soudu v napadeném rozsudku, které považuje za správné a náležitě vyargumentované. To, že
s nimi stěžovatel nesouhlasí a má jiný názor, přirozeně samo o sobě neznamená, že je napadený rozsudek 
nezákonný. S ohledem na poměrnou podrobnost a obsažnost odůvodnění napadeného rozsudku krajského 
soudu, stejně jako odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaného, a kdy nyní posuzované kasační námitky 
jsou ve značné míře opakováním či shrnutím námitek žalobních, Nejvyšší správní soud reagoval na stížní 
námitky koncentrovaněji, aby neopakoval již několikrát řečené. 
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K rozhodnutí o povinnosti náhradní výsadby dle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK

k ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování
k ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném 
v době rozhodování
k ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném 
v době rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
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I. Rozhodnutím dle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK je povinnost náhradní výsadby uložena pouze 
konkrétnímu žadateli o povolení ke kácení dřevin, a proto se jedná o rozhodnutí s účinky
in personam, nikoli s účinky in rem (k věci, tj. k pozemku). Právní povinnost uložená žadateli 
správním rozhodnutím dle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK nezanikne jen proto, že žadatel převede 
předmětný pozemek na jiný subjekt. 

II. Pokud u subjektu došlo ke změně podmínek pro splnění povinnosti náhradní výsadby (změna 
vlastnictví k pozemku, na němž mu byla uložena povinnost náhradní výsadby), měl podat dle 
ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) ZOPK návrh na změnu rozhodnutí orgánu ochrany přírody, což by 
mělo zásadní vliv na jeho následnou odpovědnost za správní delikt dle ustanovení § 88 odst.                
1 písm. h) ZOPK.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. února 2019, č. j. 7 As 300/2017 - 32)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava (dále jen („prvostupňový 
správní orgán“) ze dne 22. 10. 2014, č. j. ČIŽP/49/OOP/SR01/ 1404582.013/14/VHP, byla žalobci 
uložena dle § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“) pokuta ve výši 50 000 Kč společně s povinností uhradit náklady správního řízení 
ve výši 1 000 Kč. Pokuta byla uložena za spáchání správního deliktu - neprovedení náhradní výsadby 2 875 
ks keřů dle § 9 odst. 1 ZOPK. Povinnost výsadby byla žalobci uložena rozhodnutím Magistrátu města 
Ostravy, odboru ochrany životního prostředí (dále jen „magistrát“), ze dne 28. 12. 2009, č. j. 
SMO/093951/09/ OŽP/ST, do dvou let od nabytí právní moci, tj. do 30. 12. 2011. Důvodem předchozího 
kácení dřevin byla úprava terénu pro realizaci stavby fotovoltaické elektrárny Radvanice. 
Prvostupňový správní orgán v rámci své kontrolní činnosti na předmětných pozemcích dne 17. 3. 2014 
zjistil, že náhradní výsadba nebyla ani z části splněna. Při kontrole žalobce argumentoval tím, že povinnost 
náhradní výsadby má nový vlastník pozemků (společnost KSS Energy s. r. o.), neboť žalobce jí pozemky 
prodal kupní smlouvou ze dne 31. 3. 2010. Navíc byla na tuto společnost převedena práva a povinnosti 
související s realizací stavby fotovoltaické elektrárny Radvanice kupní smlouvou uzavřenou se společností 
HOPR GROUP a. s. dne 1. 4. 2010. Předmětem převodu dle čl. II této kupní smlouvy ze dne 1. 4. 2010 bylo 
vlastnické právo k projektové dokumentaci a dendrologickému průzkumu, včetně práv a povinností 
souvisejících a vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č. 108/2009 (dále jen 
„veřejnoprávní smlouva“), kterou předtím společnost HOPR GROUP a. s. uzavřela se Statutárním městem 
Ostrava. V čl. VI. bodu 23 veřejnoprávní smlouvy je stanoveno, že budou dodrženy podmínky závazných 
stanovisek, posudků a vyjádření dotčených orgánů a mimo jiné je citováno předmětné rozhodnutí 
magistrátu. Proto byl právní nástupce žalobce povinen provést náhradní výsadbu namísto žalobce. 
Při místním ohledání dne 25. 7. 2014 prvostupňový správní orgán zjistil, že bylo vysazeno pouze 160 ks 
keřů. V návaznosti na toto zjištění žalobce navrhl výslech svědka, a to statutárního zástupce společnosti 
KSS Energy s. r. o. za účelem zjištění, zda a kdy byla provedena náhradní výsadba. Prvostupňový správní 
orgán uvedené společnosti zaslal žádost o sdělení informací, v níž požadoval sdělení těchto údajů                       
a předložení dokladů. Sdělením ze dne 15. 9. 2014 KSS Energy s. r. o. uvedla, že zasadila 300 kusů keřů 
„Ligustrum vulgare“ v rámci rekultivace a ochrany před invazivní křídlatkou na části pozemku, na němž 
měla být náhradní výsadba provedena, což doložila objednávkou sazenic a prací, předávacím protokolem     
a fakturou. Následně byli účastníci řízení (účastníkem bylo také Statutární město Ostrava) vyzváni                       
k seznámení se s podklady prvostupňového rozhodnutí a byla jim dána možnost vyjádření ve lhůtě 8 dnů 
od doručení výzvy. Žalobce telefonicky požádal o zaslání sdělení společnosti KSS Energy s. r. o., ve lhůtě se 
k podkladům však nevyjádřil. 
Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 3. 3. 2015, č. j. 293/580/15, 11999/ENV, sp. zn. 000372/A-10, 
odvolacím námitkám nevyhověl, upřesnil časové určení spáchání deliktu ve výroku a ve zbytku 
prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Důkaz listinou prostřednictvím odpovědi společnosti KSS Energy                        
s. r. o. na žádost o poskytnutí informací může mít stejnou vypovídací hodnotu jako svědecká výpověď. 
Samotná žádost byla formulována na poskytnutí těch informací, které žalobce požadoval zjistit svědeckou 
výpovědí. S odpovědí na žádost byl žalobce seznámen, přičemž neuvedl jedinou námitku, kterou by 
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rozporoval její obsah a ani se nijak nevyjádřil k podkladům rozhodnutí, byť k tomu měl možnost. Žádná 
újma žalobci v důsledku neprovedení svědecké výpovědi nevznikla. Správní orgán není povinen zjišťovat 
spolehlivě úplný stav věci, postačí, pokud zjistí tolik informací, kolik je nezbytně třeba ke zjištění stavu věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 správního řádu. Při stanovení výše pokuty byly zohledněny 
všechny podstatné okolnosti. Společnost KSS Energy s. r. o. sice provedla výsadbu keřů (v nepoměrně 
menším rozsahu), avšak pouze jako opatření v rámci rekultivace a ochrany před invazivní křídlatkou. 
Sankce ve výši 5 % horní hranice sazby proto není nepřiměřená, má především preventivní a výchovný 
charakter. 

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce (dále také „stěžovatel“) podal k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) žalobu 
společně s žádostí o snížení výše sankce dle § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V žalobě namítal zcela shodné námitky jako v podaném 
odvolání. Městský soud námitkám žalobce nepřisvědčil. Správní orgány nejsou dle § 52 správního řádu 
vázány návrhy účastníků na provedení konkrétních důkazů, avšak mají povinnost provést jen takové důkazy, 
které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Žalovaný se v odůvodnění svého rozhodnutí dostatečně vypořádal 
s tím, z jakého důvodu svědeckou výpověď neprovedl. Kolaudační souhlas a protokol ze závěrečné prohlídky 
nemají souvislost s povinností žalobce provést náhradní výsadbu dle rozhodnutí magistrátu. Dle § 9 odst.      
1 ZOPK může být povinnost náhradní výsadby uložena pouze žadateli o povolení ke kácení dřevin, a proto 
jde o rozhodnutí s účinky „in personam“. Argumentace stěžovatele, že povinnost náhradní výsadby má nový 
vlastník pozemku, by znamenala, že každý žadatel o povolení ke kácení dřevin by se mohl povinnosti 
náhradní výsadby vyhnout tím, že by pozemek převedl na jiného, což je nepřípustné. Pokud u žalobce došlo 
ke změně podmínek pro splnění povinnosti náhradní výsadby, měl podat dle § 84 odst. 1 písm. a) ZOPK 
návrh na změnu rozhodnutí magistrátu, což by mělo zásadní vliv na jeho odpovědnost. Žalobce však takovou 
žádost nepodal a ani to netvrdí. Výše sankce není nepřiměřeně vysoká, neboť je uložena při dolní hranici 
zákonné sazby. Žalovaný veškeré okolnosti pro její uložení řádně zhodnotil. Žádost o snížení uložené pokuty 
soudem žalobce nijak neodůvodnil, a proto jí nebylo vyhověno. 

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů
a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti 
(§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). 
Kasační stížnost není důvodná. 
Nejprve k námitce nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu v otázce moderace výše uložené 
sankce dle § 65 odst. 3 ve spojení s § 78 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel v petitu žaloby navrhl zrušení správních 
rozhodnutí a vedle toho soud požádal o snížení uložené sankce nebo o upuštění od jejího uložení. Z obsahu 
žaloby je patrné, že žalobní argumentace se vztahuje pouze ke zrušení správních rozhodnutí. Samotnou 
žalobu totiž uvedl tak, že se jí domáhá zrušení správních rozhodnutí a dále plynule navazuje v jednotlivých 
žalobních bodech uvedením důvodů, pro které by mu mělo být vyhověno, včetně nepřiměřenosti výše 
uložené sankce v bodě V. žaloby. Z ničeho však neplyne, že by se tato část žaloby měla vztahovat k žádosti 
o moderaci výše sankce a ani ze samotné části V. nevyplývá, že se jí domáhá nejen zrušení správních 
rozhodnutí, ale i moderace sankce. Namítá totiž nepřiměřenou výši pokuty, nikoli splnění podmínek pro její 
moderaci. Neobstojí proto kasační námitka, že otázka splnění podmínek moderace uložené pokuty měla 
být posouzena s ohledem na obsah ostatních částí podané žaloby. Nelze proto městskému soudu vytýkat 
poukaz na obecnost argumentace žalobce k této dílčí souvislosti a závěr, že pokuta byla uložena při spodní 
hranici zákonné sazby. 
Stěžovatel zpochybňoval právní názor městského soudu, že rozhodnutí magistrátu je pro něj závazné                     
(s účinky „in personam“). Má za to, že povinnost náhradní výsadby přešla na nového vlastníka pozemku. 
Tato námitka není důvodná. 
Podle § 9 odst. 1 ZOPK může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit 
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. 
Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.         
Z textu rozhodné právní úpravy je zřejmé, že povinnost náhradní výsadby je ukládána konkrétnímu žadateli 
a je svázána s konkrétním povolením kácení dřevin ve specifikovaném rozsahu, které je vydáno k žádosti 
konkrétního žadatele (shodně Vomáčka, Knotek, Konečná, Hanák, Dienstbier, Průchová, Zákon o ochraně 
přírody a krajiny, 1. vydání, 2017, s. 111 - 114). Je to žadatel, komu svědčí kompenzační povinnost                      
v souvislosti s ekologickou újmou vzniklou v důsledku jemu povolené činnosti. Obdobně je konstruována 
eventuelní povinnosti odvodu pro případy, kdy není povinnost náhradní výsadby uložena. Podle § 9 odst.       
3 věta první a druhá pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je 
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ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do 
rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je 
povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky. 
Je tedy zřejmé, že povinnost k náhradní výsadbě, popř. k úhradě odvodu je spojena se subjektem, kterému 
bylo povoleno kácení, popř. který tak učinil bez povolení. Nelze dovodit, že předmětná veřejnoprávní 
povinnost představuje veřejnoprávní břemeno, zatěžující pozemek, na kterém se dřeviny nacházejí, bez 
ohledu na to, komu bylo předtím kácení povoleno. Při úvaze, zda lze kácení povolit či nikoli, totiž hraje roli 
i to, komu je taková činnost povolována a jak bude tento subjekt schopen následně eliminovat negativní 
důsledky kácení dřevin. Případným je proto argument městského soudu nepřipouštějící ponechat zcela na 
libovůli adresáta veřejnoprávní povinnosti, zda tuto povinnost splní, či se jí případně zbaví zcizením 
nemovitosti. 
K zajištění efektivity přijatého opatření v podobě zajištění náhradní výsadby je proto třeba, při vědomí 
primární odpovědnosti toho, komu byla tato povinnost uložena, případně využít postupu podle § 84 ZOPK. 
V řízení o změně či příp. zrušení vydaného rozhodnutí je znovu otevřen procesní prostor
k případnému novému posouzení, zda aktuální poměry nadále odůvodňují setrvat na předtím uložené 
povinnosti, či zda by bylo případně účelnější touto povinností zatížit jiný subjekt, vždy však se zřetelem                    
k požadavku minimalizace negativních důsledků kácení dřevin. 
Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že povinnost náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 ZOPK je 
„samostatnou povinností žadatele o povolení ke kácení dřevin, kterou orgán ochrany přírody může uložit za 
účelem kompenzace ekologické újmy“ (viz přiměřeně rozsudek NSS ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 94/2013 
- 45). Vzhledem k tomu, že stěžovatel byl žadatelem o kácení dřevin, které mu bylo rozhodnutím magistrátu 
povoleno spolu s uložením povinnosti náhradní výsadby, uvedený závěr na něj plně dopadá. Zákonné 
možnosti změny rozhodnutí předvídané v § 84 odst. 1 písm. a) ZOPK na žádost nevyužil, na svoji povinnost 
nic nesplnil, a proto je uložení sankce pouze zákonným důsledkem předchozího nesplnění zákonné 
povinnosti. 
Jelikož povinnost náhradní výsadby byla uložena výhradně žalobci, nelze tvrdit, že došlo v souvislosti se 
soukromoprávním převodem pozemku k přenesení odpovědnosti za její splnění na jiný subjekt. 
Argumentace veřejnoprávní smlouvou je v tomto směru nepřípadná. Veřejnoprávní smlouva, kterou 
uzavřela společnost HOPR GROUP a. s. se Statutárním městem Ostrava sice rozhodnutí magistrátu 
zmiňovala, avšak toliko v souvislosti s jejím předmětem, kterým bylo provedení stavby fotovoltaické 
elektrárny Radvanice. Uvedené společnosti tímto rozhodnutím žádná povinnost stanovena nebyla,
a proto ji ani nemohla kupní smlouvou ze dne 1. 4. 2010 převést na KSS Energy s. r. o. V kolaudačním 
souhlasu, kterým bylo posledně jmenované společnosti povoleno užívání stavby, a v protokolu ze závěrečné 
prohlídky stavby by jí povinnost provedení náhradní výsadby být platně stanovena ani nemohla, protože jde 
o povinnost uloženou v jiném řízení (řízení o povolení kácení dřevin) vedeném s jiným účastníkem 
(stěžovatelem). Kasační soud se proto ztotožňuje se závěrem městského soudu, že stěžovateli nezanikla 
právní povinnost předtím uložená správním rozhodnutím jenom proto, že v mezidobí převedl předmětný 
pozemek na jiný subjekt. 
Nedůvodnou je rovněž námitka nedostatečně zjištěného skutkového stavu, neboť správní orgány 
neprovedly důkaz svědeckou výpovědí statutárního zástupce společnosti KSS Energy s. r. o. Stěžovatel 
navrhl výslech svědka, správní orgány však nejsou dle § 52 správního řádu vázány návrhy účastníků na 
provedení konkrétního důkazu. Stěžovatelem navrhovaný svědek byl obeslán žádostí o informace, které 
sám stěžovatel navrhoval prokázat. Z odpovědi jasně vyplynulo, že náhradní výsadbu stěžovatel neprovedl. 
Uvedené zjištění nijak nerozporoval, pouze odkazoval na nástupnictví společnosti KSS Energy, která však 
provedla nepoměrně menší výsadbu za jiným účelem (ochrana před invazivní křídlatkou). 
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Ke vztahu řízení dle ustanovení § 8 ZOPK (o povolení kácení dřevin) a řízení o udělení souhlasu 
dle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK (zásah do krajinného rázu) v případě odstranění aleje 
Odpovědnost zadavatele (investora) vs. odpovědnost zhotovitele prací za správní delikt dle 
ustanovení § 88 odst. 2 písm. a) ZOPK

k ustanovení § 12 odst. 2 a ustanovení § 88 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění platném v době rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení § 8 ZOPK
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I. Pokutu za správní delikt dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. a) ZOPK lze pachateli uložit pouze 
tehdy, pokud je spolehlivě prokázáno, která konkrétní fyzická osoba se deliktního jednání fakticky 
dopustila a že je jednání takové osoby účastníku řízení přičitatelné.  

II. I přes to, že samotný těžební zásah fakticky provedl zhotovitel, odpovědnost za naplnění 
skutkové podstaty správního deliktu dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. a) ZOPK nese rovněž 
investor, resp. zadavatel zásahu, neboť se na jeho provedení vlastním jednáním při své provozní 
činnosti v nezanedbatelné míře podílel. 

III. Správní akt povolující kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK nemůže nahradit chybějící souhlas 
orgánu ochrany přírody dle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. května 2019, č. j. 7 As 372/2018 - 40)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Rozhodnutím ze dne 29. 11. 2013, č. j. ČIŽP/46/OOP/SR01/1303840.023/13/HJF, Česká inspekce 
životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále též „správní orgán I. stupně“), uložil žalobci 
pokutu ve výši 800 000 Kč za protiprávní jednání uvedené v § 88 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody a krajiny“ nebo 
„zákon č. 114/1992 Sb.“), tj. konkrétně za narušení krajinného rázu bez předchozího souhlasu orgánu 
ochrany přírody dle § 12 odst. 2 téhož zákona. Protiprávní jednání spočívalo v pokácení 79 stromů 
rostoucích po obou stranách komunikace I/37 mezi obcemi Ždírec nad Doubravou a Krucemburk ve dnech 
8. 3. 2013 - 11. 3. 2013. Toto oboustranné stromořadí tvořilo nedílnou součást dochovaného krajinného 
rázu oblasti a místa, který byl tímto negativně narušen. Zásah do krajinného rázu byl proveden v rozporu 
s požadavky na ochranu dotčeného území, které patří do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Dále 
byla žalobci uložena povinnost k úhradě nákladů správního řízení ve výši 1 000 Kč.
K odvolání žalobce změnil žalovaný rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že snížil výši pokuty na
100 000 Kč. Žalovaný zohlednil jako polehčující okolnosti mimo jiné, že orgány ochrany přírody při 
rozhodování o povolení kácení dřevin žalobce neupozornily na nutnost vyžádat si souhlas se zásahem do 
krajinného rázu a že lze důvodně očekávat uložení povinnosti náhradní výsadby vzhledem ke zrušení 
původního rozhodnutí o povolení kácení dřevin v přezkumném řízení. Dále přihlédl k výši pokuty ve skutkově 
obdobných případech. Ve zbytku žalovaný rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“), 
který ji v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. Konstatoval, že úřady městyse Krucemburk a města Ždírec 
nad Sázavou (dále též „městské úřady“) pochybily, když vydaly povolení ke kácení alejí bez toho, že by se 
zabývaly otázkou souhlasu se zásahem do krajinného rázu. To však nezbavuje žalobce odpovědnosti za 
porušení tohoto chráněného zájmu. Bylo na něm, aby se zajímal, zda jím zamýšlená činnost nemá dopad 
na krajinný ráz a příslušný souhlas si obstaral sám. Žalobce je nadto profesionálním subjektem, který při 
své činnosti opakovaně řeší dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Městské úřady 
nebyly příslušné pro vydání souhlasu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž tento musel být 
vydán formou samostatného správního rozhodnutí. Jejich rozhodnutí o povolení kácení tedy nemohla 
žalobce utvrdit v tom, že ve vztahu ke krajinnému rázu koná v souladu se zákonem. Povolení ke kácení 
nenahrazují souhlas dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a nelze z nich dovodit, že městské úřady 
dopady kácení alejí na krajinný ráz vyhodnotily tak, že k jeho narušení nedojde. Dle městského soudu
z judikatury i doktríny plyne, že se na žalobce vztahuje § 88 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody
a krajiny, přestože není podnikatelem. Sankční odpovědnost se totiž týká všech právnických osob bez 
ohledu na to, zda k jednání došlo při výkonu podnikatelské činnosti. Městský soud se dále ztotožnil se 
žalovaným, že v dané věci nese odpovědnost za správní delikt žalobce, nikoli osoba, která kácení provedla. 
Přihlédl k tomu, že žalobce byl již v minulosti upozorněn, že k činnosti zahrnující kácení alejí (konkrétně na 
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Havlíčkobrodsku) nepostačuje pouze povolení ke kácení. Dle sjednaných obchodních podmínek ve smlouvě 
měl přitom zhotoviteli předat všechny informace nezbytné pro poskytování služeb. Současně to byl žalobce, 
kdo označoval konkrétní stromy ke kácení, které byly posléze předány zhotoviteli. Tento tedy pouze provedl 
sjednané plnění dle pokynů žalobce. Jednal tak pouze jako jeho nástroj. Městský soud neshledal ani 
porušení zásady rovnosti při stanovení konečné výše pokuty. Stěžovatele nelze činit odpovědným za správní 
delikt, neboť nebyl faktickým zadavatelem kácení ani jeho realizátorem. Odstranění dřevin se opakovaně 
domáhaly Policie ČR a Krajský úřad Kraje Vysočina. Stěžovatel jejich „objednávku“ pouze formálně 
zpracoval. Samotné kácení pak provedl profesionál v oboru, který vzešel z výběrového řízení. V takovém 
případě nenese odpovědnost objednatel coby investor, ale ten, kdo činnost fakticky provedl. Stěžovatel se 
nezavázal za profesionála obstarat nezbytné souhlasy a neprovedl výběr stromů, ale toliko je označil                  
v souladu s vydaným povolením. Kácení stromů nebylo zájmem stěžovatele a závěr, že by si ke kácení najal 
jakýkoliv jiný subjekt, je nepodložený a fabulativní.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Stěžovatel uplatnil proti rozsudku městského soudu dvě stěžejní a přípustné námitky. Trvá na tom, že 
postupoval v souladu s pravomocnými povoleními městských úřadů ke kácení dřevin, přičemž se mohl 
důvodně spolehnout na to, že tato vychází ze spolehlivých zjištění, zda může dojít ke snížení nebo změně 
krajinného rázu; a dále nesouhlasí s tím, že by právě on měl být subjektem odpovědným za předmětný 
správní delikt.
Z povahy věci se Nejvyšší správní soud zabýval nejprve kasační námitkou zpochybňující závěr městského 
soudu o tom, zda stěžovatel mohl být postupem dle § 88 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně přírody
a krajiny sankcionován. Pokud by totiž neobstál názor městského soudu, dle kterého mohl být
v posuzované věci postižen stěžovatel jakožto zadavatel zásahu, nikoli ten, kdo tento zásah fakticky provedl, 
bylo by nadbytečné zabývat se dalšími aspekty věci.
Stěžovateli byla uložena pokuta podle § 88 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny.  Stěžovatel 
nepopírá, že pokácením oboustranné aleje na předmětných pozemcích došlo k naplnění uvedené skutkové 
podstaty správního deliktu, tj. k narušení krajinného rázu, aniž by byl k tomuto zásahu udělen potřebný 
souhlas orgánu ochrany přírody. Namítá však, že není osobou odpovědnou za tento zásah.
Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je odpovědnost za správní delikty spáchané 
právnickými osobami dle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny vystavěna na principu odpovědnosti 
objektivní. Pro vznik sankční odpovědnosti tedy není třeba zkoumat zavinění, nýbrž naplnění obligatorních 
znaků objektivní stránky v dané věci dotčené skutkové podstaty, kterými jsou jednání, následek a příčinná 
souvislost mezi nimi (srov. např. rozsudky ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 86/2011 - 50, ze dne 9. 12. 2011, 
č. j. 2 As 26/2010 - 98, ze dne 9. 4. 2015, č. j. 9 As 245/2014 - 49, nebo ze dne 25. 1. 2017, č. j. 6 As 
131/2016 - 25). V rozsudku ze dne 27. 3. 2015, č. j. 7 As 24/2015 - 18, Nejvyšší správní soud uvedl, že „je 
nutno za účelem rozhodnutí o odpovědnosti účastníka řízení za deliktní jednání, které je mu kladeno za 
vinu, mimo jakoukoliv pochybnost určit, která osoba a v jakém rozsahu se fakticky tohoto jednání dopustila, 
a vyhodnotit, zda lze vzhledem ke vztahu této osoby a účastníka řízení dovodit odpovědnost účastníka řízení 
za toto jednání. Teprve poté, je-li prokázáno, že konkrétní nadlimitní strom, popř. skupina stromů, byl 
pokácen konkrétní fyzickou osobou, je možno relevantním způsobem hodnotit vztah této osoby k účastníku 
řízení, a tedy zkoumat, zda je mu jednání této osoby přičitatelné či nikoliv.“ Přestože byl tento názor vysloven 
v souvislosti s uložením pokuty za správní delikt dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, 
lze jej dle názoru Nejvyššího správního soudu aplikovat i na nyní posuzovanou věc, neboť uvedený správní 
delikt je vystavěn na stejných principech, jako ten, za který byla uložena pokuta stěžovateli (obě skutkové 
podstaty jsou založeny na principu odpovědnosti objektivní, k níž bude povolán ten, kdo se dopustil 
nedovoleného zásahu do přírody a krajiny, v jehož důsledku nastal zákonem předpokládaný škodlivý 
následek). Pokutu lze tedy účastníku řízení uložit jen tehdy, bude-li spolehlivě prokázáno, která konkrétní 
fyzická osoba se deliktního jednání fakticky dopustila a že je jednání takové osoby účastníku řízení 
přičitatelné.
V posuzované věci není sporu o tom, že vlastní kácení alejí neprovedl stěžovatel, ale L. K., poskytovatel 
služeb v rámci lesnictví a těžby dřeva a výškových prací na stromech (dále též „zhotovitel“), s nímž stěžovatel 
uzavřel dne 6. 3. 2013 na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku smlouvu                               
o poskytování služeb vymezených jako „I/34, I/37, I/38 okr. Havlíčkův Brod, kácení stromů v r. 2012                  
- 2013“. Dle přílohy č. 3 uvedené smlouvy byly služby blíže specifikovány jako „kácení a likvidace 265 ks 
stromů, včetně odfrézování pařezů (cca 10-15 cm pod úroveň terénu). Stromy se nachází při silnicích prvních 
tříd v okrese Havlíčkův Brod a Jihlava. Stromy jsou v terénu označeny čísly červenou a zelenou barvou                
a před realizací budou osobně předány správcem komunikace (p. L.). (…) Vytěžené dřevo bude odkoupeno 
za cenu 250,- Kč bez DPH za prostorový metr. (…) K zahájení plnění budete ze strany objednatele vyzváni         
a práce budou osobně předány správcem ŘSD ČR.“
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Otázka sankční odpovědnosti v případech, kdy jedna osoba jedná na základě objednávky druhé osoby, byla 
již judikaturou opakovaně řešena. Vrchní soud ve svém rozhodnutí ze dne 25. 1. 1999, č. j. 6 A 234/96 - 35 
posuzoval situaci, kdy byl několika podnikatelskými subjekty na základě smlouvy o dílo s obcí jako 
objednatelem proveden ořez dřevin. Dovodil, že „odpovědnost zadavatele prací vyloučit nelze“, „zejména 
pokud byla činnost prováděna podle požadavků zadavatele, za metodického dohledu jeho pracovníků a při 
předávání nebyly ze strany zadavatele vzneseny jakékoliv připomínky.“ Odpovědnost zadavatele je zde 
odvozována z existence právního vztahu mezi ním a zhotovitelem, kterým zadavatel smluvně stanovil 
vykonavateli prací konkrétní povinnosti. Tímto si fakticky objednal provedení zakázaného jednání, které 
poté zhotovitel podle jeho pokynů a pod jeho kontrolou provedl. K obdobnému závěru dospěl Nejvyšší 
správní soud v rozsudku ze dne 5. 3. 2009, č. j. 9 As 50/2008 - 6, na nějž zcela případně odkazoval městský 
soud. Dovodil, že za situace, kdy práce (kácení dřevin) fakticky provedla společnost najatá zadavatelem, 
avšak na jeho pokyn a po jím provedeném označení stromů určených k pokácení, je za správní delikt 
odpovědný zadavatel. Objednatele považoval za odpovědný subjekt Nejvyšší správní soud rovněž                          
v rozsudcích ze dne 9. 4. 2015, č. j. 9 As 245/2014 - 49 a ze dne 23. 9. 2016, č. j. 4 As 117/2016 - 26,           
a to proto, že se na vlastní těžební činnosti různou intenzitou podílel. V rozsudku č. j. 1 As 86/2011 - 57, 
jehož se dovolává stěžovatel, posuzoval Nejvyšší správní soud případ, kdy byla právnické osobě uložena 
pokuta za protiprávní jednání spočívající ve škodlivém zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů 
živočichů při provádění stavebních prací na vodním toku na základě objednávky investora (Lesy České 
republiky, s. p.). I když v daném případě Nejvyšší správní soud odpovědnost investora, resp. zadavatele, 
nedovodil, nevyloučil, že by to za jiných okolností nebylo možné. Uvedl, že „je možné představit si situaci 
(srov. bod 27 a násl. č.j. 7 As 372/2018.), kdy by mohla nastoupit deliktní odpovědnost realizátora i 
investora, a to například pokud by uvedené práce prováděli oba, resp. zaměstnanci obou subjektů, či kdy 
by zaměstnanci investora na místě samém řídili práce či dávali pokyny k provádění prací prováděných 
realizátorem.“
Shora rekapitulovaná judikatura tedy připouští, že za určitých okolností lze dovodit deliktní odpovědnost 
nejen u osoby, která zákonem neaprobovaný zásah fakticky provedla, ale rovněž u osoby, která jí provedení 
těchto prací zadala. Podstatnou okolností je zjištění, zda práce fakticky prováděl v plném rozsahu pouze 
zhotovitel, nebo se zadavatel na jejich provádění rovněž podílel, a to řízením či kontrolou, např. udílel 
pokyny, dohlížel na práce, určoval aktivně jejich místo a rozsah, reguloval termíny a množství práce atd.
Městský soud založil závěr o odpovědnosti stěžovatele na obsahu smlouvy se zhotovitelem a vlastním 
průběhu prací. Poukázal na to, že povinností stěžovatele bylo předat zhotoviteli všechny informace nezbytné 
pro poskytnutí služby. Příloha č. 2 smlouvy přitom obsahovala specifikaci jednotlivých stromů (popis, 
umístění, stáří, perspektiva, zdravotní stav). Dále stěžovatel označil předem stromy ke kácení příslušnou 
barvou, předal je zhotoviteli před započetím díla na základě předávacího protokolu včetně kopie školení          
o BOZP a následně převzal dílo po jeho ukončení. Zhotovitel byl toliko vyzván k zahájení plnění a provedl 
samotné kácení. Městský soud na základě těchto zjištění uzavřel, že se kácení odehrálo v rámci provozní 
činnosti stěžovatele dle jeho pokynů.
Městský soud tedy netvrdil, že by se stěžovatel smluvně zavázal plnit zákonné povinnosti za zhotovitele či 
obstarávat příslušné souhlasy. Z celkového kontextu smluvních ujednání, do něhož zařadil i dílčí zjištění
o povinnosti stěžovatele předat zhotoviteli všechny informace (podloženého soupisem v příloze č. 2), však 
dovodil, že zhotovitel jednal toliko jako nástroj stěžovatele. Tomuto posouzení přitom nelze ničeho vytknout 
a Nejvyšší správní soud se s ním ztotožňuje.
Celý kontext posuzovaného případu, zejména pak předložená smlouva a její přílohy zachycující vlastní 
průběh předmětných prací, ve svém souhrnu nasvědčují tomu, že zhotovitel byl povolán toliko k provedení 
„holého“ kácení dle přesného zadání a pokynů stěžovatele. V tomto ohledu je lichá rovněž námitka 
stěžovatele, že nevybíral stromy určené ke kácení, neboť jím provedené značení jen reflektovalo 
pravomocná rozhodnutí o povolení kácení a stěžovatel neměl žádnou možnost ovlivnit výběr stromů a ani 
nemohl označit jiné stromy. Stěžovatel zcela odhlíží od toho, že pravomocná povolení ke kácení nebyla 
vydána z moci úřední, tedy nezávisle na jeho vůli, ale naopak na základě jeho žádosti, jíž se odstranění 
právě jím zvolených stromů domáhal. Byla to tedy nepochybně jím zpracovaná žádost, která 
předznamenala obsah pravomocných povolení; jinými slovy to byl stěžovatel, kdo tímto způsobem určil, 
které stromy budou odstraněny, a poté je před zahájením vlastního kácení sjednaným způsobem označil.
Nelze souhlasit ani s tvrzením stěžovatele, že skutečným zadavatelem byla Policie ČR či Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Ani jeden z těchto subjektů v posuzovaném případě nevystupoval v pozici subjektu nadřazeného 
stěžovateli, který by mu v rámci veřejnoprávních oprávnění cokoliv nařizoval. Byť tyto orgány daly podnět 
ke kácení alejí, byl to právě a pouze stěžovatel, kdo podnikl konkrétní kroky k realizaci předmětného 
zákroku, a to prostřednictvím jím zvoleného zhotovitele.
Lze shrnout, že i přes to, že samotný těžební zásah fakticky provedl zhotovitel, dospěly správní orgány
i městský soud ke správnému závěru, že odpovědnost za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle 
§ 88 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny nese rovněž stěžovatel jakožto investor, resp. 
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zadavatel zásahu, neboť se na jeho provedení vlastním jednáním při své provozní činnosti
v nezanedbatelné míře podílel.
Zbývá tedy zodpovědět poslední otázku, a to zda stěžovateli mohla být uložena pokuta za narušení 
krajinného rázu, když byl k odstranění stromů oprávněn na základě povolení ke kácení vydaných bez toho, 
že by byl současně opatřen nezbytný souhlas Správy CHKO Žďárské vrchy dle § 12 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb. Jinými slovy, jde o posouzení, zda lze klást stěžovateli k tíži, že si před zahájením vlastního 
odstranění stromořadí neopatřil rovněž tento souhlas.
Nejvyšší správní soud připomíná, že souhlas se zásahem do krajinného rázu může existovat ve dvou 
formách. V případě, že bude po posouzení snížení či změny krajinného rázu orgánem ochrany přírody 
navazovat povolující rozhodnutí dle zvláštního právního předpisu vydávané jiným správním orgánem 
(typicky stavebním úřadem), má souhlas či nesouhlas podle § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. formu 
závazného stanoviska podle správního řádu. V ostatních případech je vedeno samostatné správní řízení
a příslušný souhlas či nesouhlas je vydáván formou správního rozhodnutí (srov. Vomáčka V., Knotek                   
J., Konečná M., Hanák J., Dienstbier F., Průchová I., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2018, s. 131). Pokud tedy k realizaci činnosti, která by mohla vést ke snížení nebo změně 
krajinného rázu, není zapotřebí vydání konečného rozhodnutí dle jiného právního předpisu, má souhlas dle 
§ 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vždy podobu samostatného správního rozhodnutí.
V posuzované věci měl souhlas nepochybně podobu správního rozhodnutí vydávaného v samostatném 
správním řízení, neboť na jeho vydání nenavazovalo žádné řízení, v němž by jiný správní orgán vydával 
povolující rozhodnutí dle zvláštního právního předpisu. Za toto řízení pak nelze považovat řízení o povolení 
kácení dřevin; dané řízení je totiž rovněž vedeno podle zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž ze 
zákona nikterak nevyplývá, že by mezi oběma řízeními existovala jakákoliv korelace a výstup jednoho byl 
podmíněn předchozím vedením druhého a vydáním odpovídajícího výstupu. Naopak, jedná se o dva 
samostatné administrativní nástroje ochrany životního prostředí, které slouží k ochraně různých institutů, 
vzájemně se nepodmiňují a stojí vedle sebe (obdobně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
19. 2. 2015, č. j. 1 As 143/2014 - 52). Jinými slovy, dotýkal-li se zamýšlený zásah krajinného rázu i dřevin, 
jakožto dvou zákonem o ochraně přírody a krajiny samostatně chráněných objektů, bylo třeba pro jeho 
uskutečnění vést obě samostatná správní řízení a na jejich konci disponovat nejen povolením dle
§ 8 odst. 1, ale i souhlasem dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o řetězící se správní 
rozhodnutí, která teprve ve svém souhrnu umožňují dosáhnout subjektivního předmětu řízení, tedy získání 
veřejnoprávních oprávnění k zamýšlenému odstranění stromořadí.
Správní akt povolující kácení dřevin nemohl nahradit chybějící souhlas orgánu ochrany přírody ve smyslu           
§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Tato skutečnost ostatně musela být stěžovateli, jako subjektu 
zajišťujícímu správu, údržbu a opravu silnic po celém území České republiky, dobře známa. S ohledem na 
předmět činnosti by si stěžovatel měl být vědom toho, že svými aktivitami může zasahovat do různých 
ochranných režimů dle zákona o ochraně přírody a krajiny, a proto by měl obecně postupovat tak, aby 
případné škodlivé následky své činnosti na životním prostředí v souladu s principem předběžné opatrnosti, 
jakožto základním principem práva životního prostředí, předem eliminoval. Princip předběžné opatrnosti 
ukládá každému „povinnost jednat tak, aby bylo zamezeno jakékoliv škodě na životním prostředí
i v případech, kdy není předem jisté, že plánovaným jednáním nějaká škoda vznikne, tedy povinnost 
vycházet z nejhorší možné varianty z těch, které mohou nastat“ (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 As 94/2008 - 53). Správní orgány i městský soud v této souvislosti navíc správně 
poukázaly na to, že stěžovatel si měl být vědom možnosti zásahu do krajinného rázu nejen
v obecné rovině, ale právě ve vztahu k této konkrétní lokalitě. V minulosti mu totiž bylo rozhodnutím 
správního orgánu I. stupně zakázáno pokácení stromů podél nedaleké komunikace I/38 (Habry – Havlíčkův 
Brod) právě proto, že pozůstatky původních alejí lemující komunikaci představují charakteristický prvek této 
oblasti a jejich pokácením by došlo ke změně krajinného rázu. Předmětný zásah byl nadto prováděn                  
v chráněné krajinné oblasti, tedy na území, které se ve smyslu § 25 zákona č. 114/1992 Sb. vyznačuje 
mimo jiné právě harmonicky utvářenou krajinou. Bylo lze tedy od subjektu v pozici stěžovatele před 
provedením zásahu do takové krajiny očekávat preventivní koordinaci jeho postupu s příslušnou správou 
CHKO.
Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené souhlasí se závěrem správních orgánů a městského 
soudu, že v posuzované věci bylo s ohledem na skutkové okolnosti na stěžovateli, aby inicioval nejen řízení 
dle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny (o povolení kácení dřevin), ale rovněž řízení o udělení souhlasu 
dle § 12 odst. 2 téhož zákona.
Na tomto závěru nemůže nic změnit námitka stěžovatele, že městské úřady vydaly povolení ke kácení 
dřevin bez zjišťování, zda touto činností může dojít k zásahu do krajinného rázu a zda byl vydán příslušný 
souhlas dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu 
představuje absence souhlasu k zásahu do krajinného rázu mezi podklady pro vydání rozhodnutí 
mimořádně závažnou vadu řízení, která překračuje intenzitu nutnou pro vyslovení nezákonnosti daného 
rozhodnutí, v případech, kdy souhlas k činnostem zasahujícím do krajinného rázu slouží jako podklad pro 



60

rozhodnutí jiného správního orgánu podle zvláštního právního předpisu (tj. jedná se o závazné stanovisko 
dle správního řádu). Blíže viz usnesení rozšířeného senátu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 6 A 97/2001 - 39,
a rozsudky ze dne 17. 12. 2008, č. j. 5 As 31/2008 - 194, ze dne 26. 6. 2008, č. j. 6 As 30/2006 - 74, ze 
dne 4. 8. 2016, č. j. 2 As 39/2016 - 51). O takovou situaci se v posuzované věci nejednalo. Souhlas či 
nesouhlas Správy CHKO Žďárské vrchy dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny zde neměl 
charakter podkladového rozhodnutí pro rozhodnutí dle zvláštního právního předpisu, nýbrž samostatného 
rozhodnutí. Městské úřady tedy v řízení o povolení kácení dřevin netížila a priori povinnost tento souhlas 
zajistit či požadovat jeho předložení od stěžovatele. Městské úřady navíc nebyly k vydání souhlasu dle
§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ani příslušné. Dle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je 
k vydání souhlasu na území chráněných krajinných oblastí věcně příslušným orgánem daná správa 
chráněné krajinné oblasti (zde Správa CHKO Žďárské vrchy).
Jelikož je kasační argumentace stěžovatele založená na východisku, že povinnost zajistit souhlas se 
zásahem do krajinného rázu měly městské úřady a on jednal v důvěře ve správnost jejich postupu, přičemž 
toto východisko není z výše uvedených důvodu správné, neshledal Nejvyšší správní soud kasační námitky 
důvodnými. Stěžovatelem citovaná judikatura pak na posuzovanou věc nedopadá. Usnesení rozšířeného 
senátu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 6 As 97/2001 - 39, se týkalo situace, kdy souhlas dle § 12 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., představoval podkladové rozhodnutí, nikoliv samostatné správní rozhodnutí jako tomu 
bylo v posuzovaném případě. Nález Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2004, sp. zn. I. ÚS 163/02 a rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2013, č. j. 1 As 188/2012 - 30, se týkaly situace, kdy byl 
jednotlivec sankcionován za protiprávní jednání, jemuž předcházel chybný postup správního orgánu. K tomu 
v posuzované věci nedošlo. Povinnost obstarat si souhlas se zásahem do krajinného rázu totiž tížila 
stěžovatele, nikoliv městské úřady (viz výše). Konečně neobstojí ani námitka, že kácení stromořadí bylo 
činností dovolenou dle pravomocných rozhodnutí o povolení kácení. Stěžovateli totiž nebyla udělena pokuta 
z důvodu poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení [viz § 88 
odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.], ale z důvodu chybějícího souhlasu dle § 12 odst. 2 zákona                  
č. 114/1992 Sb. Platnost povolení ke kácení dřevin vydaných městskými úřady nebyla v řízeních před 
správními orgány zpochybňována.
Závěr, že stěžovatel může být činěn odpovědným za porušení povinností dle zákona č. 114/1992 Sb., které 
přímo nevyplývaly z vydaného povolení (resp. na jejichž existenci nebyl upozorněn), ostatně konvenuje                 
i dosavadní judikatuře Nejvyššího správního soudu. V rozsudku ze dne 9. 12. 2011, č. j. 2 As 26/2010 - 98, 
Nejvyšší správní soud shledal deliktní odpovědnost žalobce postupujícího v intencích stavebního povolení, 
které však bylo vydáno bez toho, že by pro takový postup byly splněny podmínky dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny (nebyla vydána příslušná podkladová rozhodnutí). Žalobci tedy bylo kladeno k tíži, že si 
neověřil dostatečnost stavebního povolení, respektive splnění všech podmínek pro zahájení vlastní stavební 
činnosti. Nejvyšší správní soud zde konstatoval, že: „Jestliže je sankční odpovědnost v zákoně o ochraně 
přírody a krajiny konstruována na principu odpovědnosti objektivní, nezkoumá se nejen to, zda byl příslušný 
delikt spáchán úmyslně či z nedbalosti, ale ani to, zda vůbec o protiprávnosti svého jednání mohl pachatel 
deliktu vědět; škodlivý následek je dán již samotným prováděním zákonem neaprobovaných činností, 
respektive dosažením stanoveného účinku (…). Pro závěr o sankční odpovědnosti stěžovatele tak postačí 
zjištění, že to byl právě on, kdo neaprobované zásahy fakticky realizoval. Jediný prostor, jak případně 
zohlednit absenci zavinění či dobrou víru subjektu, který se dopustil protiprávního jednání, tak zůstává              
v rámci úvah o výši ukládané sankce (srov. například rozsudky zdejšího soudu ze dne 12. 12. 2003, sp. zn. 
5 A 110/2001 a ze dne 22. 1. 2009, č. j. 9 As 26/2008 - 73, ze dne 9. 12. 2011, č. j. 2 As 26/2010 - 98).“ 
Nejvyšší správní soud ze všech uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná,
a v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. ji zamítl.

324

K vymezení územního rozsahu dotčeného území v rozhodnutí o povolení výjimky dle
ustanovení § 56 ZOPK
K míře konkretizace podmínek v rozhodnutí o výjimce dle ustanovení § 56 ZOPK v závislosti na 
aktuální fázi řízení, v níž je výjimka vydávána
 
k ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
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I. Výjimka dle ustanovení § 56 ZOPK může být povolena i přes absenci projektové dokumentace.

II. Nelze trvat na tom, aby rozhodnutí o povolení výjimky vymezovalo územní rozsah dotčeného 
území stejně podrobně jako rozhodnutí o umístění stavby. Prostorové omezení výjimky je třeba 
dovodit z kontextu celého rozhodnutí o jejím povolení.

III. Rozsah území dotčeného výjimkami je tedy přirozeně determinován polohovým určením 
stavebního záměru. Již ze samotného smyslu a účelu ZOPK přitom vyplývá, že výjimka dle
ustanovení § 56 ZOPK může být uplatněna pouze v rozsahu nezbytném pro vlastní realizaci dané 
stavby.

IV. Míra konkretizace podmínek v rozhodnutí o výjimce dle ustanovení § 56 ZOPK závisí do značné 
míry na aktuální fázi řízení, v níž je výjimka vydávána. Čím pokročilejší fáze výstavby, tím přesněji 
je třeba podmínky v rozhodnutí o výjimce formulovat.

V. Je více než případné zajistit si povolení výjimky zásahu do ochrany přírody a krajiny 
způsobeného provozem určitého záměru již ve fázi schvalování tohoto záměru, byť ZOPK nijak 
nevylučuje možnost vést řízení o výjimce až následně.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. dubna 2019, č. j. 7 As 400/2018 - 105)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Rozhodnutím ze dne 20. 10. 2016, č. j. KUZL 37298/2016, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále též „správní orgán I. stupně“), povolil k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(dále též „žadatel“) výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 
pro realizaci stavby „D49, stavba 4902.1 Fryšták - Lípa, 1. etapa“. Výjimky se týkají zákazů škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje 11 druhů zvláště chráněných živočichů a 5 zvláště chráněných druhů 
živočichů, kteří jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, přičemž výjimky byly vázány 
na splnění 17 podmínek. 
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podaly osoby zúčastněné na řízení II), IV), V) a žalobce odvolání, 
která žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 6. 2017, č. j. 4287/ENV/17, 139/570/17, zamítl a potvrdil 
rozhodnutí správního orgánu I. stupně. 

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“), který 
ji v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. Ve vztahu k žalobním námitkám týkajícím se nedostatečnosti 
vymezení záměru se krajský soud nejprve vyjádřil k povaze řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Zdůraznil, že v něm žadatel ani správní orgán nejsou povinni stanovit podmínky pro 
umístění stavby či její konkrétní řešení. Rozhodnutí o výjimce pouze stanoví obecné podmínky, za kterých 
se umožňuje zasáhnout do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, přičemž konkrétní řešení 
stavby musí tyto podmínky splňovat. Teprve územní řízení je procesem, kde se posuzuje, zda lze takto 
navrženou stavbu umístit do daného území. O konkrétním způsobu provedení stavby se pak jedná až ve 
stavebním řízení. 
K jednotlivým námitkám ve věci vymezení záměru soud konstatoval, že v dané věci byla výjimka stanovena 
prostorově dostatečně určitě. Přitom odkázal na Aktualizaci biologického hodnocení, jejíž součástí jsou i 
mapové zákresy ploch trvalého a dočasného záboru pozemků v trase stavby a oblastí výskytu dotčených 
živočichů v území. Dále uvedl, že koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nepředstavoval 
podklad rozhodnutí o výjimkách, ale podklad pro vypracování Aktualizací biologického hodnocení, a proto 
nemusí být součástí spisu. Dle krajského soudu nenáleží do řízení o výjimce ani podrobnější vymezení 
úložišť, stavenišť a stavebních objektů. Jedná se o otázku spadající do řízení týkajících se samotné realizace 
stavby, respektive jejího umístění. K předmětné věci nelze vztahovat ani stanovisko Ministerstva životního 
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prostředí ze dne 21. 8. 2008, jehož se žalobce dovolával, neboť nebylo podkladem rozhodnutí o výjimce, 
ale týkalo se návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Nadto má ze stanoviska vyplývat povinnost 
provést biologický výzkum před realizací záměru. Rozhodnutím o výjimce se však realizace záměru 
nepovoluje. Ani vybudování tůně pro transfer obojživelníků není otázkou řízení o výjimce. Soulad návrhu 
řešení tůně s podmínkami rozhodnutí o výjimkách bude posuzován v územním řízení, bude-li nutné podat 
žádost o vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu. Je na stavebníkovi, aby tůň o stanovených 
parametrech vybudoval. Žalobce nadto neuvedl konkrétní tvrzení a ani neoznačil žádné důkazy, ze kterých 
by vyplývalo, že pozemek č. 828/1 je pro vybudování tůně nevhodný. Přestože žadatel požadoval vydání 
výjimky pro výstavbu i provoz záměru, správní orgán I. stupně rozhodl pouze o výjimkách ve vztahu 
k realizaci záměru a nebral v potaz provoz dálnice. Toto pochybení však nezakládá nezákonnost jeho 
rozhodnutí.
Krajský soud neshledal důvodnou ani námitku o tom, že podmínka č. 13 rozhodnutí (realizace přeložky 
Fryštáckého potoka) je pro nejasnost použitých pojmů nekonkrétní a tedy nesplnitelná. Z hlediska současné 
fáze přípravy předmětné stavby jsou použité pojmy dostatečně určité a podmínka je vymahatelná. Bude 
rovněž precizována v dalších řetězících se řízeních, kde může žalobce brojit proti jejímu případnému 
nesplnění. Navíc bude ochrana živočichů při realizaci stavby zabezpečena ekodozorem stavby. 
Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti napadenému rozsudku kasační stížnost z důvodů dle § 103 odst. 
1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„s. ř. s.“). 
Důvod nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu spatřuje v nevypořádání námitky uvedené v bodě 
2.4 žaloby a námitky, že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné pro absenci zdůvodnění, proč správní 
orgán I. stupně o části žádosti žadatele nerozhodl. Dále stěžovatel polemizuje se závěry krajského soudu, 
že mapové podklady založené ve správním spise v měřítku 1:20000 jsou pro řízení o výjimce zcela 
dostačující a že výjimky byly stanoveny prostorově dostatečně určitě. V této souvislosti namítá, že ve 
správním spise není založen koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, přestože žalovaný
o něj opřel své rozhodnutí. Dále v něm chybí umístění, zobrazení a popis některých stavebních objektů,
u nichž je velmi pravděpodobné, že budou škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje předmětných živočichů 
a jejich biotopů. Správní orgán si měl rovněž opatřit dokumentaci k územnímu řízení. Krajský soud pak 
nesprávně odkazoval na mapový zákres ploch trvalého a dočasného záboru pozemků v trase stavby, 
přestože součástí správního spisu je pouze celková situace záměru. V předmětné věci mělo být dále 
provedeno biologické hodnocení, neboť podmínka č. 9 stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ze dne 21. 8. 2008 vyžaduje jeho provedení před realizací záměru. 
Nelze souhlasit s tím, že plnění podmínek stanoviska lze posuzovat jen v územním řízení. Výjimka má být 
vydávána před územním rozhodnutím, uplatnění biologického hodnocení až v územním řízení proto pozbývá 
smyslu. Stěžovatel již ve správním řízení namítal, že předpokladem splnění povinnosti vybudovat tůň pro 
transfer obojživelníků je upřesnění její polohy. Žalovaný však neověřil, zda lze tůň požadovaných parametrů 
v dané lokalitě vůbec vybudovat. Nelze souhlasit se závěrem krajského soudu, že soulad provedení tůně
s podmínkami rozhodnutí o výjimkách bude ověřován v územním řízení. S ohledem na stanovenou velikost 
a hloubku totiž tůň územnímu řízení podléhat nebude. Stěžovatel dále nesouhlasil s tím, že stavebník získal 
výjimky pouze na činnosti související s výstavbou záměru; správní orgány se nezabývaly otázkou samotného 
provozu záměru, který bude mít vliv na život zvláště chráněných druhů. Není pak úkolem stěžovatele, aby 
se účastnil územního řízení a tento deficit namítal. Při umísťování stavby nadto nemusí být zkoumána 
otázka jejího budoucího provozu a pozdější povolování výjimky k provozu stavby by se mohlo stát pouhou 
formalitou. Sám krajský soud uvedl, že dálnici není možné bez výjimky k provozu provozovat. Nelze souhlasit 
ani s názorem krajského soudu, že podmínka č. 13 v rozhodnutí o výjimkách je konkrétní, dostatečná
a vynutitelná. Není z ní totiž seznatelné, jak konkrétně má být koryto Fryštáckého potoka podle této 
podmínky upraveno (délka úpravy, tvar koryta, profil, opevnění). Stavebník si může přeložku navrhnout dle 
svých potřeb bez ohledu na ochranu předmětných živočichů. Tento nedostatek nemůže odstranit ekodozor 
stavby. 

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal 
přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 
odst. 3, 4 s. ř. s.). 
Kasační stížnost není důvodná. 
Jelikož stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu také pro jeho nepřezkoumatelnost, zabýval se Nejvyšší 
správní soud nejprve touto stížní námitkou, protože by bylo předčasné, aby se zabýval právním posouzením 
věci samé, pokud by byl napadený rozsudek nepřezkoumatelný. 
K dalším námitkám stěžovatele Nejvyšší správní soud souhrnně poznamenává, že právně i skutkově 
obdobnou věc téhož stěžovatele projednával v řízení sp. zn. 6 As 299/2018, v němž se zabýval rozhodnutím 

aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523103'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523103'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523103'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523103'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523109'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523109'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%2523109'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='JUD'&link='JUD420197CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


63

žalovaného ve věci povolení výjimek ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje u 17 druhů zvláště 
chráněných živočichů stavbou rychlostní silnice D49. Jednalo se toliko o jiný úsek předmětné komunikace. 
Přestože v nyní posuzované věci není okruh námitek stěžovatele zcela totožný, považuje Nejvyšší správní 
soud za vhodné poukázat na nosné závěry v uvedené věci (viz rozsudek ze dne 27. 3. 2019, č. j. 6 As 
299/2018 - 69), a to zejména ve vztahu k povaze rozhodnutí o povolení výjimky. Dle citovaného rozsudku 
se jedná o „samostatné správní rozhodnutí o žádosti adresáta, které má samostatný předmět řízení. Tímto 
rozhodnutím se závazně určuje, zda konkrétní záměr, který hodlá žadatel učinit, je nebo není možno
z hlediska zvýšené ochrany přírody na daném území připustit. Ve stavu k tomuto předmětu řízení jde
o rozhodnutí konečné, avšak k vlastní realizaci záměru je třeba dalších rozhodnutí. Jde o příklad typického 
řetězení jinak samostatných správních rozhodnutí, kdy zamyšlený zásah lze realizovat výlučně v případě 
pozitivní podoby všech. Toto rozhodnutí (v kladném případě) samostatně stanoví podmínky, které je povinen 
žadatel respektovat, a to nezávisle na podmínkách vymezených v dalších souběžně vydaných či navazujících 
rozhodnutích.“ 
Dále Nejvyšší správní soud zdůraznil, že „řízení o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nepředstavuje,“ vše zastřešující řízení“, nýbrž je pouze 
jedním z řízení, které musí stavebník úspěšně realizovat, aby mohl realizovat jím vytčený záměr, zde stavbu 
rychlostní silnice D49. Každé z těchto řízení má svůj samostatný předmět.“ Jelikož Nejvyšší správní soud 
neshledal žádný důvod se od citovaných závěrů jakkoliv odchýlit, nahlížel touto optikou rovněž na námitky, 
které stěžovatel uplatnil v nyní posuzované věci. 
Nejvyšší správní soud předně souhlasí s krajským soudem v tom, že ve správním spisu založené mapové 
podklady v měřítku 1:20000 byly pro posouzení předmětné žádosti o výjimkách dostačující a že výjimky 
byly stanoveny prostorově dostatečně určitě. Byť krajský soud označil příslušné mapové podklady nepřesně, 
toto jeho pochybení nemá vliv na zákonnost napadeného rozsudku, neboť je zcela zřejmé, o jaké podklady 
se jednalo. 
Nejvyšší správní soud považuje za důležité to, že správní orgány měly dostatečné podklady týkající se 
umístění předpokládaného záměru, konkrétních poměrů v území, aktuálního stavu přírody v dané lokalitě, 
výskytu (byť i jen předpokládanému) zvláště chráněných druhů živočichů a jejich potřeb, a že tedy mohly 
posoudit, jakým způsobem plánovaná stavební činnost negativně zasáhne do jejich prostředí. Ostatně, je-li 
výjimka povolena před vydáním územního rozhodnutí, je běžné, že žadatel (stavebník) často ještě nebude 
disponovat podrobnou projektovou dokumentací. Nutno dodat, že výjimky mohou být povoleny i přes 
absenci projektové dokumentace (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 299/2018 - 69). 
Dle Nejvyššího správního soudu nelze trvat na tom, aby rozhodnutí o povolení výjimky vymezovalo územní 
rozsah dotčeného území stejně podrobně jako rozhodnutí o umístění stavby. Prostorové omezení výjimky 
je třeba dovodit z kontextu celého rozhodnutí o jejím povolení. V posuzované věci povolil správní orgán              
I. stupně výjimky pro realizaci konkrétního stavebního záměru (stavby D49, úseku 4902.1, Fryšták - Lípa)
s tím, že v podmínce č. 17 výslovně vymezil, že výjimky se týkají záměru tak, jak je specifikován v žádosti 
žadatele (jejíž součástí jsou přílohy č. 1 - 6). Rozsah území dotčeného výjimkami je tedy přirozeně 
determinován polohovým určením tohoto stavebního záměru. Již ze samotného smyslu a účelu zákona
o ochraně přírody a krajiny přitom vyplývá, že výjimka může být uplatněna pouze v rozsahu nezbytném pro 
vlastní realizaci dané stavby. I přes povolení výjimky zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
živočichů je totiž třeba trvat na tom, aby žadatel prováděl povolovanou činnost co možná nejšetrněji, bral 
ohled na tyto živočichy vyskytující se v blízkosti záměru, dbal jejich ochrany a snažil se případné negativní 
dopady své činnosti na ně eliminovat či alespoň minimalizovat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 22. 6. 2011, č. j. 1 As 41/2011 - 120). Prostorové omezení ostatně výslovně zakotvuje rovněž 
samotné rozhodnutí o výjimkách, v němž správní orgán I. stupně pod podmínkou č. 12 uložil žadateli
„v rámci vlastní výstavby minimalizovat zásahy do okolních ploch, a to především v části vedení komunikace 
v kontaktu s Fryštáckým potokem a vodní nádrží Fryšták“. Činnost žadatele při realizaci záměru tedy 
nemůže dle povolených výjimek negativně zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů
v území, které s tímto záměrem (tak, jak byl předložen správnímu orgánu I. stupně) bezprostředně 
nesouvisí. Samotné umístění stavby bude nadto dále konkretizováno v navazujících řízeních (územním
a stavebním). 
Stejně jako ve věci sp. zn. 6 As 299/2018 má Nejvyšší správní soud za to, že nebylo na místě, aby správní 
orgány v předmětném řízení blíže zkoumaly dokumentaci k územnímu řízení či vymezení úložišť, stavenišť 
a stavebních objektů. Dokumentace k územnímu řízení bude podrobně zkoumána v územním řízení. 
Povolení konkrétních stavebních objektů je pak věcí stavebního řízení. Nelze rovněž odhlédnout od toho, že 
námitky stěžovatele vůči postupu správního orgánu I. stupně byly velmi obecné. Pouze obecně poukazoval 
na to, že správní orgán I. stupně měl zkoumat rovněž vliv stavebních objektů, které stěžovatel vyjmenoval
v bodě 2 odvolání, aniž by však blíže specifikoval, jaké další konkrétní podmínky měl správní orgán I. stupně 
ve vztahu k posuzovanému záměru uložit a neučinil tak. Podmínky, které správní orgán I. stupně pro výkon 
povolované činnosti stanovil, se přitom týkají celého záměru žadatele, nikoliv pouze objektů výslovně 
uvedených v odůvodnění jeho rozhodnutí. 
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Lze rovněž souhlasit se závěrem krajského soudu, že koncept dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebyl podkladem pro vydání rozhodnutí o výjimkách. Žalovaný uvedený dokument zmínil při 
vypořádání námitky, že z podkladů spisu nejsou zřejmé parametry umístění a popis stavebních objektů
a hranice stavbou dotčeného území. Ze závěru, k němuž při jejím vypořádání dospěl, je však zjevné, že se 
konceptem, z nějž by eventuálně bylo možné přesné vymezení dotčeného území dovodit, nijak nezabýval
a nečerpal z něj údaje pro své rozhodnutí. Tuto námitku totiž žalovaný vypořádal konstatováním, že
„z hlediska rozhodování o povolení výjimky není zapotřebí umístění a popis stavebních objektů a stejně jako 
hranice dotčeného území. Dotčené území stavbou bude vymezeno územním rozhodnutím.“ 
K námitce stěžovatele stran chybějícího biologického hodnocení, které vyplývá z podmínky č. 9 stanoviska 
Ministerstva životního prostředí k návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ze dne 21. 8. 2008, se 
Nejvyšší správní soud vyjádřil již v rozsudku č. j. 6 As 299/2018 - 69. Zdůraznil, že předmětem soudního 
přezkumu je povolení výjimek ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů 
živočichů stavbou. Tedy nikoliv konečné rozhodnutí, na jehož základě by bylo možné bez dalšího realizovat 
předmětný záměr. Stěžovatel se nyní domáhá posouzení něčeho, co lze řešit až před vydáním územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Tyto podmínky tedy není nezbytné zohlednit v řízení o povolení výjimky ze 
zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje u 16 druhů zvláště chráněných živočichů stavbou.
V obecné rovině lze zmínit i to, že součástí žádosti o povolení výjimek byla příloha obsahující výsledky 
přírodovědného průzkumu z roku 2015, který byl zaměřen na ověření stavu biotopů zjištěného pěti různými 
botanickými či zoologickými průzkumy provedenými v letech 2007 až 2012 (označená jako Aktualizace 
biologického hodnocení). 
Důvodná není ani námitka stěžovatele zpochybňující umístění tůně pro transfer živočichů (obojživelníků). 
Ze spisu vyplývá, že vybudování tohoto náhradního biotopu k záchranným přenosům živočichů na pozemku 
p. č. 828/1 navrhoval žadatel, který k návrhu přiložil i souhlas s jeho zbudováním udělený příslušným 
správcem povodí (Povodí Moravy, s. p.). V průběhu správního řízení pak žadatel k námitkám stěžovatele 
podrobně vysvětlil, proč byl pro umístění tůně zvolen předmětný pozemek a z jakých důvodů je vybudování 
tůně na něm reálné. Správní orgán I. stupně tento návrh akceptoval a zakomponoval jej do rozhodnutí
o výjimkách jako podmínku č. 3. Předložená žádost, sdělení Povodí Moravy, s. p. ani rozhodnutí správních 
orgánů přitom neposkytují oporu pro stěžovatelem vyjádřenou obavu, že tůň o stanovených parametrech 
nebude možné v nivě Lukovského potoka vybudovat. Naopak jsou v nich blíže rozvedeny důvody, proč je 
umístění tůně v daném místě vhodné a reálné. Ostatně, sám stěžovatel v průběhu správního i soudního 
řízení neuvedl, na základě čeho usuzuje, že by na předpokládaném pozemku nebylo k dispozici místo pro 
vybudování tůně a postup správních orgánů napadá toliko v obecné rovině (nezjištění všech okolností 
důležitých pro ochranu veřejného zájmu, nepřihlédnutí ke skutečnostem vyšlým najevo). Jak již bylo 
uvedeno výše, není úkolem Nejvyššího správního soudu konkrétní důvody za stěžovatele domýšlet. 
Na zákonnost předmětného rozhodnutí o výjimkách pak nemohlo mít vliv ani to, že správní orgán I. stupně 
neuvedl, že se výjimky vztahují i na provoz záměru. Předmětem nynějšího soudního přezkumu je rozhodnutí, 
jímž byly povoleny výjimky pro „realizaci stavby D49, stavba 4902.1 Fryšták - Lípa, 1. etapa“. Krajskému 
soudu tedy příslušelo hodnotit zákonnost tohoto rozhodnutí. Tomuto požadavku krajský soud dostál. Nelze 
přitom odhlédnout od toho, že v posuzované věci zatím bylo vydáno pouze rozhodnutí o povolení výjimek;
v takovém případě je však zřejmé, že pro samotnou realizaci záměru (stavba rychlostní silnice) bude muset 
stavebník získat i územní rozhodnutí a stavební povolení, přičemž tato musí plně respektovat rozsah 
udělených výjimek. Je rizikem žadatele, pokud se dostane do situace, že nebude disponovat výjimkou
v potřebném rozsahu. Jak již uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 6 As 299/2018 - 69: „Pokud se 
tedy v budoucnosti ukáže (…), že v důsledku činnosti stavebníka, resp. v důsledku provozu předmětné 
rychlostní silnice, dochází k negativním zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (např. 
nadměrným solením komunikace, jak dovozuje stěžovatel), bude toto nutné řešit bez ohledu na vydání 
předmětné výjimky; v opačném případě bude hrozit naplnění skutkové podstaty přestupku podle zákona
o ochraně přírody.“ Nejvyšší správní soud v této souvislosti připomíná, že dle judikatury je více než případné 
zajistit si povolení výjimky zásahu do ochrany přírody a krajiny způsobeného provozem určitého záměru již 
ve fázi schvalování tohoto záměru, byť zákon o ochraně přírody a krajiny nijak nevylučuje možnost vést 
řízení o výjimce až následně (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, č. j. 1 As 
37/2005 - 154, nebo ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 - 46). Jak uvedl Nejvyšší správní soud např.
v posledně označeném rozsudku: „Na stavební záměr je nanejvýš vhodné nahlížet jako na funkční celek již 
od počátku procesu plánování jeho realizace. Je proto nevhodné a zejména nelogické rozdělovat posuzování 
dopadů zamýšlené stavby zvlášť pro případ její výstavby a následného provozu, a to zejména v případech, 
kdy by bez uvedení do provozu takovéto stavební dílo zcela postrádalo smysl. O fungování a provozu stavby, 
zejména o tom, jaké negativní dopady pravděpodobně bude mít na zájmy a hodnoty chráněné právem, je 
tedy třeba uvážit již v územním řízení (popř. stavebním řízení), v němž se o záměru jedná a v němž je tento 
záměr prvotně posuzován.“ V nyní vedeném řízení nelze předjímat, zda budou výjimky ve stávajícím rozsahu 
pokrývat rovněž činnosti související s umístěním stavby, její kolaudací a jejím provozováním a v tomto 
ohledu je třeba korigovat dílčí vyjádření krajského soudu ve vztahu k hrozbě nemožnosti budoucí kolaudace 
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záměru. Příslušné hodnocení musí provést dotčené správní orgány v navazujících řízeních. 
Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani námitku obsaženou v doplnění č. 2 kasační stížnosti, v níž 
stěžovatel správním orgánům vytýká nekonkrétnost a nepřezkoumatelnost podmínky č. 13. Znění uvedené 
podmínky je následující: „Koryto překládaného úseku Fryštáckého potoka bude realizováno v co 
nejpřirozenější podobě, s členitým dnem i břehy, meandry a s co nejmenším podílem zpevnění (v případě 
nezbytnosti zpevňování využít pouze přírodě blízké materiály).“ Z judikatury Nejvyššího správního soudu 
vyplývá, že míra konkretizace podmínek v rozhodnutí o výjimce závisí do značné míry na aktuální fázi řízení, 
v níž je výjimka vydávána (srov. rozsudek ze dne 22. 6. 2016, č. j. 3 As 212/2015 - 80). Čím pokročilejší 
fáze výstavby, tím přesněji je třeba podmínky v rozhodnutí o výjimce formulovat. V posuzované věci bylo 
rozhodnutí o výjimkách vydáno ještě před územním a stavebním řízením. V této fázi řízení přitom nemusí 
být zcela jasné, jak velký rozsah úprav vodního toku bude (z hlediska vlastního provedení stavby) nezbytný. 
Tím méně by mohl správní orgán I. stupně v dané fázi řízení přesně určit přesnou délku úprav vodního toku, 
tvar koryta, rozsah jeho zpevnění apod. Skutečnost, že parametry koryta vymezil převážně právně 
neurčitými pojmy, pak nečiní jeho rozhodnutí nevymahatelným. Na jednu stranu tímto sice ponechal určitý 
prostor pro další upřesnění konkrétní podoby úpravy koryta vodního toku, avšak současně stanovil jasný 
rámec, z něhož bude následně vycházet stavební úřad při ukládání konkrétnějších podmínek pro ochranu 
životního prostředí v navazujícím územním a stavebním řízení. Podmínku č. 13 rozhodnutí o výjimkách tedy 
považuje Nejvyšší správní soud za dostatečně konkrétní s ohledem na fázi celého řízení, v níž byla vydána. 
Nejvyšší správní soud neshledal v rozhodnutích správních orgánů a krajského soudu ani žádnou jinou 
nezákonnost (či vadu), pro kterou by bylo třeba přistoupit ke zrušení jejich rozhodnutí. Nejvyšší správní soud 
se s nosnými důvody správních rozhodnutí i rozsudku krajského soudu ztotožnil, v důsledku čehož nemohl 
shledat případnou ani polemiku stěžovatele s jejich argumentací. V podrobnostech odkazuje Nejvyšší 
správní soud na žalobou napadené rozhodnutí žalovaného a následný rozsudek krajského soudu, které mají 
oporu v právní úpravě a judikatuře Nejvyššího správního soudu (zejména viz rozsudek č. j. 6 As 299/2018 - 
69). Zdejší soud neshledal důvod se od tam uvedených závěrů odchýlit a jako takové je v zájmu zachování 
jednotnosti judikatury (§ 12 s. ř. s.) přebírá i pro nyní projednávanou věc. 
Nejvyšší správní soud ze všech uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná,
a v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. ji zamítl. 

 

325

K aplikaci výluky dle ustanovení § 90 odst. 2 ZOPK
K pojmu činnost bezprostředně související se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu
 
k ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) ZOPK
k ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK
k ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) ZOPK

Výluku zakotvenou v ustanovení § 90 odst. 2 ZOPK je třeba vykládat funkčně, nikoli osobně. 
Smyslem této výluky je podpořit obranyschopnost státu, nikoli poskytnou Ministerstvu obrany 
imunitu ve vztahu k jakémukoli kácení dřevin rostoucích mimo les na všech pozemcích, které 
spravuje.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. Února 2019, č. j. 9 As 10/2019- 28)
(Dostupné na www.nssoud.cz)
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Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec (dále jen „ČIŽP“), uložila žalobci 
rozhodnutím ze dne 1. 10. 2014, č. j. ČIŽP/51/OOP/SR01/1402229.006/14/ LBI, pokutu ve výši 120 000 
Kč za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), kterého se žalobce dopustil tím, že v letech 2011 
až 2012 na dvou lokalitách v objektu výcvikového zařízení VZ 6848, Centrum vojenské kynologie Ch., 
pokácel bez platného povolení 12 ks dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad 
zemí větším než 80 cm, čímž porušil § 8 odst. 1 téhož zákona. Dále uložila žalobci náhradu nákladů řízení 
ve výši 1 000 Kč. 
V reakci na odvolání proti rozhodnutí ČIŽP snížil žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 12. 2014, č. j. 
87074/ENV/14, 1360/540/14, sp. zn. 79.2/541/14, částku pokuty na 56 000 Kč, jednak kvůli promlčení 
deliktu kácení v lokalitě „u brány“, k němuž mělo dojít v listopadu 2011, jednak kvůli nedostatečnému 
prokázání názoru ČIŽP, že pokácené dřeviny měly „poměrně vysoký funkční potenciál z hlediska 
ekologického i z hlediska funkcí společenských“. 

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce napadl rozhodnutí o odvolání žalobou k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který 
ji rozsudkem ze dne 7. 1. 2019 zamítl. Nejprve shledal nedůvodnou námitku nicotnosti napadených 
rozhodnutí, neboť podmínky uplatnění § 79 odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny nebyly                 
v daném případě splněny. Již v rozsudku ze dne 11. 6. 2018, č. j. 2 As 409/2017 - 24, totiž NSS konstatoval, 
že u objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy není tímto ustanovením vyloučena 
působnost ČIŽP, jak žalobce namítal v žalobě. V nyní posuzovaném případě žalobce nevykonával činnost 
ústředního orgánu ve smyslu výkonu státní správy na svěřeném úseku, jak předpokládá § 79 odst. 3 písm. 
t) zákona o ochraně přírody a krajiny; jeho jednání se týkalo pouze nakládání s majetkem, který má armáda 
k dispozici pro plnění zákonem svěřených úkolů. 
Dále městský soud odmítl i námitku, že vykácení náletových dřevin na pozemku příslušného výcvikového 
zařízení spadalo pod činnost bezprostředně související se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu ve 
smyslu § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Souhlasil s tím, že kácení proběhlo v souvislosti          
s péčí o výcvikový prostor, jež alespoň nepřímo souvisí se zajištěním bezpečnosti České republiky, neboť 
výcvikové zařízení Centra vojenské kynologie bezesporu patří mezi vojenské objekty. Zároveň však 
zdůraznil, že tuto zákonnou výluku je třeba vykládat restriktivně. Podmínkou jejího uplatnění je přímá 
souvislost vykonávané činnosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, přičemž zákon příkladem 
uvádí výcvik nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. K sankcionovanému kácení došlo ve 
výcvikovém zařízení, ovšem ze správního spisu ani z vyjádření žalobce neplyne, že by k němu došlo v přímé 
souvislosti s vojenským výcvikem, resp. se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu. Za činnost přímo 
související se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu nelze považovat plánované budování nájezdové 
cesty pro techniku, která bude realizovat čištění rybníčku. Nebyl tedy dán důvod k aplikaci výluky dle § 90 
odst. 2 zákona o ochraně přírody. 
Městský soud nevyhověl ani námitce, že správní orgány objektivně neprokázaly velikost obvodu pokácených 
stromů ve výši 130 cm. ČIŽP sice tento obvod mohla dovozovat již jen z obvodu pařezů, které na místě 
pokácených stromů zbyly, při určení obvodu ovšem zohledňovala též specifické skutečnosti, včetně 
sbíhavosti kmenů, a to u každého druhu dřeviny samostatně, takže nešlo o pouhý odhad. Přesvědčivě 
odůvodněné bylo i určení výše pokuty. 

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal, zda napadené 
rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.). 
Stěžovateli byla pokuta uložena za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody              
a krajiny, ve znění účinném do 30. 6. 2017, podle nějž orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 
1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí 
protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo 
les. 
Podle § 8 odst. 1 téhož zákona platí, že ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li 
dále stanoveno jinak. Podle odst. 3 není povolení třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě 
jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního 
prostředí obecně závazným právním předpisem. V době, kdy ke kácení dřevin došlo, tedy v roce 2012, byla 
tímto předpisem vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se 
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provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody            a krajiny 
(dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“), ve znění účinném do 14. 7. 2013. Ta v § 8 odst. 2 stanovila, že 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem a 
jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst.                    3 
zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo pro 
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 
Stěžovatel se domáhá toho, že na posuzované kácení měla dopadat výluka vyjádřená v § 90 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31. 12. 2017: „Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63           
a 70 se nevztahují na činnosti konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, 
zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. Případné poškozování 
přírody z důvodu obrany státu v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet             
k poškozování přírody z důvodů zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo 
cvičení ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních sborů, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo 
vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí zabezpečí, aby stupeň poškození přírody nepřekročil 
nezbytně nutnou míru.“ 
Mezi výslovně vyjmenovanými ustanoveními, jichž se tato výluka týká, je i § 8 upravující kácení dřevin, takže 
se toto ustanovení, tedy požadavek povolení ke kácení dřevin a výjimek z něj, nepoužije na činnosti 
stěžovatele „konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu 
výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů.“ 
Při výkladu uvedené výluky je třeba vycházet z jejího smyslu. Zákon o ochraně přírody a krajiny, jehož 
účelem je naplnění legitimního zájmu na ochraně životního prostředí, který je zakotven i na ústavní úrovni 
v článku 35 Listiny základních práv a svobod, počítá i s tím, že tento legitimní zájem musí někdy ustoupit 
jiným legitimním zájmům. Mezi ně nesporně patří i zajištění obrany nebo bezpečnosti státu, které je také 
zakotveno přímo v ústavním pořádku, a sice v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky. Účelem této výluky tedy je, aby požadavky a procedury stanovené v § 4 odst. 2, § 6, § 7, § 8,          
§ 12, § 63 a § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny ustoupily tam, kde to přímo vyžaduje zájem zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu, typicky kvůli větší efektivitě a rychlosti. Účelem této výjimky naopak není 
poskytnout všem aktivitám ozbrojených sborů a příslušných ministerstev imunitu ve věcech ochrany 
životního prostředí. Výluku zakotvenou v § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je tedy třeba 
vykládat funkčně, tak, aby ve vymezených případech procedury sloužící ochraně přírody a krajiny nadměrně 
neztěžovaly obranyschopnost státu; nikoli osobně, tedy aby byla ochrana přírody a krajiny vyloučena                  
z dosahu procedur zákona o ochraně přírody a krajiny ve všech objektech a na všech územích spravovaných 
ozbrojenými sbory, respektive stěžovatelem či Ministerstvem vnitra. Ve zkratce řečeno, smyslem této výluky 
je podpořit obranyschopnost státu, nikoli poskytnout stěžovateli imunitu ve vztahu k jakémukoli kácení 
stromů na pozemcích, které spravuje. 
Stejně ostatně vyznívá i komentářová literatura, na kterou poukázal žalovaný: „Podmínkou uplatnění této 
výjimky je existence přímé souvislosti vykonávané činnosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, 
přičemž zákon uvádí příkladem důvod výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. To 
však neznamená, že se jakýkoli výcvik nebo cvičení dostává mimo působnost citovaných ustanovení, neboť 
rozhodně neplatí, že by byl vždy vykonáván v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu. 
Výjimečný režim nelze v tomto ohledu vykládat bez přihlédnutí k základním východiskům zákona                            
i ústavněprávní ochrany životního prostředí, která zapovídají provádění zbytečných zásahů, kterými dochází 
k ohrožení nebo poškození dotčených zájmů. Pokud je splněna výchozí podmínka přímé souvislosti se 
zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, uplatní se další korektiv v podobě požadavku, aby případné 
poškozování přírody nepřekročilo nezbytně nutnou míru s tím, že splnění tohoto požadavku zajišťují                     
v součinnosti Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra a MŽP. Vzhledem k vágnímu znění § 90 odst.               
3 je zřejmá důležitost role MŽP, které by mělo v každém konkrétním případě posoudit nezbytně nutnou 
míru poškození životního prostředí podle povahy zamýšlené činnosti i dotčených zájmů. Součástí tohoto 
posouzení musí logicky být zvažování uspokojivého alternativního řešení, které je možné realizovat bez 
výrazně vyšších nákladů a bez nutného zásahu do přírody a krajiny.“ (VOMÁČKA, V. a kol. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny: komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, k § 90, bod 16). 
Je tedy třeba odmítnout stěžovatelovu argumentaci, která tuto výluku aplikuje na všechny „objekty důležité 
pro obranu státu“, tedy podle § 29 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, na všechny pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které 
mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména 
pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil, a dále také na pozemky a stavby,            
k nimž výkon vlastnického práva státu a jiných majetkových práv státu vykonává stěžovatel nebo právnická 
osoba jím zřízená nebo založená. 
Stejně tak nelze přijmout odkaz na § 2 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, z nějž dovozuje aplikaci této výluky na všechny vojenské objekty, tedy objekty, které jsou důležité 
pro obranu státu, protože slouží k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě, uskladnění, uložení, 
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ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo k zabezpečení jejich úkolů. 
Rozhodující tedy není pouhá skutečnost, že ke kácení dřevin v lokalitě „u rybníčku“ (neboť ta jediná byla 
předmětem sankce po zúžení provedeném v rozhodnutí žalovaného) došlo v objektu výcvikového zařízení 
VZ 6848 Centrum vojenské kynologie Ch. spravovaném stěžovatelem. Rozhodnou právní otázkou je, zda se 
toto kácení konalo v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu. Na takto položenou 
otázku musí soud zodpovědět záporně. Stěžovatel tvrdí, že kácení náletových stromů v této lokalitě bylo 
nutné pro vybudování nájezdové cesty pro techniku, která bude realizovat čištění rybníčku. Tím však sám 
přiznává, že vztah tohoto kácení k obraně státu je zjevně nepřímý: jeho smyslem je jen umožnit budování 
cesty, která má umožnit přístup strojů, které mají vyčistit rybník, jehož relevance pro obranu státu je zcela 
nejasná. Ještě méně je patrné, jak by ohrozilo obranu státu, kdyby vykácení těchto stromů předcházelo 
standardní povolovací řízení podle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Relevantním argumentem by bylo jeho tvrzení, že pokácené stromy byly staré a jejich padající větve 
ohrožovaly zdraví příslušníků vojenského zařízení. V tomto ohledu má ovšem pravdu žalovaný, že takové 
tvrzení nemá žádnou oporu ve správním spise. Stěžovatel je nijak nedokázal, přestože pokud by bylo 
pravdivé, jistě bylo možno stav před kácením například fotograficky zdokumentovat. Naopak, z napadených 
rozhodnutí plyne, že byly pokáceny smrky, olše a lípa ve stáří 50 až 81 let, není tedy zjevné, z čeho stěžovatel 
dovozuje, že šlo o staré stromy. Soud také nepřehlédl, že součástí správního spisu jsou jednotlivé úkony 
Vojenské policie, která sama vyšetřovala kácení na několika lokalitách v rámci tohoto vojenského zařízení, 
protože měla podezření, že způsob kácení vedl ke spáchání několika trestných činů. Ani výpovědi zde 
obsažené rozhodně nenasvědčují tomu, že by smyslem provedeného kácení byla ochrana vojáků před 
větvemi padajícími ze starých stromů. 
Lze tedy uzavřít, že pokácení sedmi stromů v lokalitě „u rybníčku“ neproběhlo v přímé souvislosti se 
zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, jak požaduje § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny,          
a výluku zde obsaženou tedy nelze na toto jednání uplatnit. 
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K účastenství ekologického spolku podle ustanovení § 70 odst. 2 a 3 ZOPK ve správních řízeních 
o správních deliktech Správy NP a CHKO 

k ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky
k čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 20, čl. 21, čl. 37 odst. 3 a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
k ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném 
v rozhodné době (dále jen „ZOPK“)

Právní úprava obsažená v ustanovení § 70 odst. 2 ZOPK umožňuje výklad, podle kterého je řízení 
o správních deliktech v části, která se týká posouzení zakázanosti zásahů proti přírodě
a krajině, řízením „při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle 
zákona o ochraně přírody“

(Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018, II. ÚS 1685/17)
(Dostupné na www.usoud.cz)

Z odůvodnění usnesení Ústavního soudu:

I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Česká inspekce životního prostředí (dále jen "ČIŽP") přípisem ze dne 13. 9. 2011, č. j. ČIŽP/42/OOP/ 
1106446.010/11/CJL (dále jen "přípis ČIŽP"), stěžovatelce sdělila, že není účastníkem správního řízení 
zahájeného oznámením ze dne 24. 8. 2011, č. j.  ČIŽP/42/OOP/SR01/1106446.001/ 11/CJL, podle 
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kterého se Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen "Správa NP a CHKO") 
měla jednak dopustit nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů - rušení 
tetřeva hlušce v období hnízdění a vyvádění mláďat a způsobení změn některých jeho biotopů na území 
Národního parku Šumava (dále jen "NP Šumava"), a dále měla vykonávat činnost zakázanou ve zvláště 
chráněném území - hospodaření na pozemcích v NP Šumava způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, 
které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. 
Uvedeným jednáním měla Správa NP a CHKO naplnit skutkové podstaty správních deliktů podle § 88 odst. 
1 písm. e) a odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozhodném znění (dále 
také jen jako "řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO"). 
Stěžovatelka se svého účastenství v řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO dovolávala na základě 
§ 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozhodném znění (dále jen "ZOPK"), 
podle kterého občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 tohoto 
ustanovení účastnit se řízení podle ZOPK. Přitom § 70 odst. 2 ZOPK stanoví, že "občanské sdružení", jehož 
hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, 
požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích 
a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. 
g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
ČIŽP v napadeném přípise uvedla, že řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO není správním řízením, 
při kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť jde o správní řízení o uložení pokuty. 
Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím ze dne 25. 1. 2012, č. j. 18/510/12 - 2 O 1/12 (dále jen 
"rozhodnutí ministerstva"), zamítlo odvolání stěžovatelky a potvrdilo přípis ČIŽP, podle kterého stěžovatelka 
není účastníkem řízení o správních deliktech NP a CHKO. Za správní řízení, v němž "mohou být dotčeny 
zájmy ochrany přírody a krajiny" ve smyslu shora citovaného § 70 odst. 2 ZOPK, považuje ministerstvo 
takové správní řízení, jehož předmětem je činnost či záměr, které by mohly přivodit nepříznivé dopady na 
přírodu nebo krajinu, ohrozit nebo zhoršit jejich stav. Správní trestání je však podle ministerstva 
prostředkem státního donucení k chování v souladu se zákonem. Řízení o uložení pokuty je řízením 
směřujícím k ochraně přírody a krajiny, nikoliv k jejímu ohrožení nebo poškození, tzn. nemůže jím dojít 
k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny. 
Stěžovatelka napadla rozhodnutí ministerstva žalobou, kterou Městský soud v Praze rozsudkem
ze dne 6. 10. 2016, č. j. 6 A 124/2012-63 (dále jen "rozsudek městského soudu"), zamítl. Městský soud 
uvedl, že řízení o uložení pokuty za správní delikt je zahajováno tehdy, jestliže k zásahu do zákonem 
chráněných zájmů již došlo, a jeho předmětem je prioritně zájem na tom, aby právnické či fyzické osoby 
dodržovaly zákonem stanovené povinnosti. Pro případ, že tuto povinnost poruší, upravuje zákon možnost 
uložení sankce. Byť nelze v případě porušení povinnosti stanovené v ZOPK a následného uložení sankce 
podle § 88 ZOPK zcela oddělit správní trestání od zájmů na ochraně přírody a krajiny, jedná se pouze
o souvislost mezi zájmy na ochraně přírody a krajiny a zájmy na dodržování povinností stanovených tímto 
zákonem. Vzhledem k tomu, že v řízení o uložení pokuty nemůže být orgánem ochrany přírody rozhodováno 
o záležitostech, které mají bezprostřední dopad na stav přírody a krajiny, není dán prostor pro účast spolků 
založených s cílem ochrany přírody a krajiny (dále jen "ekologický spolek"). 
Následnou kasační stížnost stěžovatelky Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28. 3. 2017, č. j. 7 As 
311/2016-31, zamítl (dále jen "rozsudek Nejvyššího správního soudu"). Ztotožnil se s ministerstvem
a městským soudem v tom, že spojení "při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
chráněné podle tohoto zákona" poukazuje na prospektivní povahu řízení, jichž se mají ekologické spolky 
účastnit, tedy že se má jednat o řízení rozhodující o tom, zda má nebo nemá v budoucnu dojít k nějakému 
zásahu do přírody a krajiny, nikoliv o řízení vyjadřující se zpětně k zásahu, který již proběhl. K přistupování 
dalších subjektů do řízení o správním deliktu a přiznávání jim v takovém řízení práva, s nimiž příslušná 
procesní úprava výslovně nepočítá, je třeba přistupovat nanejvýš zdrženlivě. Zatímco tak v těch řízeních, na 
něž § 70 ZOPK skutečně dopadá, podporuje účast ekologických spolků výše zmíněnou vyváženost 
zastoupení protichůdných zájmů, připuštění takové zákonem výslovně nepředpokládané ingerence v řízení 
deliktním by mohlo způsobit nevyváženost v neprospěch obviněného subjektu.

II. Řešení posuzované věci 
Pokud jde o skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. e) ZOPK, ta je naplněna 
porušením zákazů stanovených v § 50 ZOPK, nebyla-li z nich povolena výjimka podle § 56 ZOPK. Obdobně 
k naplnění skutkové podstaty podle § 88 odst. 2 písm. n) ZOPK dochází činností, která porušuje zákaz 
stanovený v § 16 odst. 1 písm. a) ZOPK, pokud k ní nebyla povolena výjimka podle § 43 ZOPK. 
Podle názoru Ústavního soudu se řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO nedotýká zájmů ochrany 
přírody a krajiny jen v podobě obecného preventivního působení na adresáty právních norem, jak
v odůvodnění napadeného rozsudku konstatuje Nejvyšší správní soud. V řízení o správních deliktech Správy 
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NP a CHKO došlo ze strany ČIŽP k posouzení, zda jednání Správy NP a CHKO bylo protiprávní, resp. zda šlo 
o činnosti zakázané (podle § 16 odst. 1 písm. a) a § 50 ZOPK), k jejichž výkonu jsou potřebná příslušná 
povolení (podle § 43 a § 56 ZOPK). Posouzení této otázky přitom v projednávané věci není významné jen        
z toho hlediska, zda dřívějším jednáním již došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu 
(retrospektivní aspekt), jak v napadeném rozsudku akcentuje Nejvyšší správní soud, a to z následujících 
důvodů. 
Ústavní soud poukazuje na to, že pokud by okamžiku zahájení provádění předmětných činností Správy NP 
a CHKO předcházela správní řízení o povolení výjimek ze zákonem stanovených zákazů (§ 43 a § 56 ZOPK), 
byla by ona těmi správními řízeními, jejichž předmětem by bylo posouzení, zda a případně v jakém rozsahu 
jsou plánované činnosti zákonem zakázány, resp. zda je k jejich provedení vůbec povolení nutné. V nyní 
posuzovaném případě je však řízením, v rámci kterého dochází ze strany orgánu ochrany přírody poprvé
k posouzení, zda je předmětná činnost zákonem zakázána, až řízení o správních deliktech Správy NP
a CHKO.  V této souvislosti lze dále poukázat také na § 86 ZOPK, na jehož základě orgán ochrany přírody 
vydává rozhodnutí, kterým se ukládají opatření k odstranění následků neoprávněných zásahů do přírody
a krajiny. Uvedené rozhodnutí lze vydat pouze v případě, kdy k poškození, zničení či nedovolené změně části 
přírody došlo protiprávním jednáním. Opatření podle § 86 ZOPK tak mohou být ukládána i rozhodnutím 
vydaným v bezprostřední návaznosti na rozhodnutí o správním deliktu, obsahujícím závěr o protiprávnosti 
určitého zásahu do přírody a krajiny. 
S ohledem na shora uvedené lze proto shrnout, že pokud bylo řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO 
prvním správním řízením, jehož předmětem bylo posouzení otázky protiprávnosti, resp. zakázanosti dané 
činnosti Správy NP a CHKO, byla tak předmětem tohoto správního řízení otázka, která mohla být                             
- a v případě zjištěné protiprávnosti i měla být - posouzena v řízení o povolení výjimek ze zákazů (§ 43                 
a § 56 ZOPK). Závěr ČIŽP v řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO o tom, zda je předmětná činnost 
Správy NP a CHKO zákonem zakázána, má tak v posuzovaném případě přímý vliv na to, jestli v takové 
činnosti může Správa NP a CHKO (nebo další osoby) bez příslušných povolení pokračovat nebo ji bez 
povolení v budoucnu opakovat, tedy aniž by muselo být řízení o povolení výjimek vedeno. Současně do 
značné míry předurčuje, resp. má přímý vliv na to, zda bude v navazujícím správním řízení uložena povinnost 
navrátit zasaženou přírodu do původního stavu nebo provést přiměřená náhradní opatření k nápravě (§ 86 
ZOPK). 

II. Závazná část odůvodnění nálezu, obsahující „nosné důvody“
Ústavní soud ve světle shora uvedeného činí dílčí závěr, že právní úprava obsažená v § 70 odst. 2 ZOPK 
umožňuje výklad, podle kterého je řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO v části, která se týká 
posouzení zakázanosti zásahů Správy NP a CHKO, řízením, "při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany 
přírody a krajiny chráněné podle ZOPK". 
Nejvyšší správní soud napadeným rozsudkem však upřednostnil výklad jiný, vylučující účastenství 
stěžovatelky jako ekologického spolku na řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO. Nejvyšší správní 
soud tento svůj restriktivní výklad § 70 odst. 2 ZOPK odůvodnil obecným poukazem na principy správního 
trestání, resp. procesní práva obviněných osob. Připuštění zákonem výslovně nepředpokládané ingerence 
ekologických spolků jako soukromoprávních subjektů v řízení o správním deliktu, pramenící z jejich 
účastenství v daném správním řízení, by mohlo, podle Nejvyššího správního soudu, způsobit nevyváženost 
v neprospěch obviněného subjektu - nepředpokládané vychýlení v neprospěch osoby obviněné. Nejvyšší 
správní soud přitom v odůvodnění napadeného rozhodnutí blíže neuvádí, jaká procesní práva stěžovatelky, 
jako účastnice řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO, by zasáhla do práv osoby obviněné ze 
správního deliktu a jakým způsobem. 
S ohledem na shora uvedený požadavek eurokonformního výkladu § 70 odst. 2 ZOPK považuje Ústavní 
soud uvedenou část odůvodnění Nejvyššího správního soudu za nedostatečnou. Ústavní soud předesílá, že 
nijak nezpochybňuje Nejvyšším správním soudem zdůrazněnou specifickou povahu správního řízení, které 
je vedeno ve věci správního deliktu, resp. význam procesních práv osoby obviněné. Na druhou stanu však 
Nejvyšší správní soud řádně nezdůvodnil, proč s odkazem na principy správního trestání je nezbytné 
stěžovatelku z možnosti účasti na řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO vyloučit úplně, resp. 
nezabýval se otázkou, zda z důvodu ochrany práv obviněného ze správního deliktu nepostačí případná 
procesní práva stěžovatelky za tímto účelem pouze odpovídajícím způsobem zúžit (výkladem § 70 odst.          
2 ZOPK). 
K uvedenému Ústavní soud poznamenává, že z předchozí judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že 
námitkami ekologického spolku, který své postavení účastníka správního řízení odvozuje z § 70 odst.               
3 ZOPK, je správní orgán povinen se věcně vypořádat pouze v případě, že se týkají zájmů, které ekologický 
spolek ve správním řízení hájí, tj. pokud souvisejí s ochranou přírody a krajiny ve smyslu § 70 odst. 2 ZOPK 
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 7 As 2/2009). V rámci řízení o správních 
deliktech Správy NP a CHKO by takovými mohly být námitky, které se týkají otázky posouzení zakázanosti 
zásahů do přírody a krajiny (k tomu viz výše body 30. až 33. odůvodnění nálezu), a ve spojení s touto otázkou 

aspi://module='JUD'&link='JUD163095CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


71

by tak měly ekologické spolky např. možnost seznámit se se souvisejícími podklady pro vydání rozhodnutí 
a možnost se k nim vyjádřit. Posouzení zakázanosti zásahů do přírody je přitom otázkou nejen právní, ale
z velké části též odbornou. Smyslem a účelem takto vymezené účasti ekologických spolků na řízení
o správních deliktech je kvalifikovaně, tj. odbornými argumenty z oblasti ochrany životního prostředí hájit 
dotčené (veřejné) zájmy ochrany přírody a krajiny v konkurenci jiných veřejných zájmů a zájmů soukromých 
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 7 As 2/2009). 
Ostatně bylo-li by posouzení zakázanosti daných zásahů do přírody a krajiny nejdříve předmětem správního 
řízení o povolení výjimek, mohla by se stěžovatelka, a to i v souladu se závěry napadeného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu, takového řízení podle § 70 odst. 3 ZOPK účastnit. Rozsah procesních práv 
stěžovatelky v posuzovaném řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO by, s ohledem na shora 
uvedené, měl být obdobný, jako v případě její účasti na správním řízení o povolení výjimek (v části posouzení 
zakázanosti zamýšlené činnosti), bylo-li by před zahájením předmětné činnosti Správy NP a CHKO vedeno. 
Obdobné platí i v souvislosti s řízením podle § 86 ZOPK, u kterého nelze vyloučit, aby bylo vedeno i bez 
předchozího rozhodování o správním deliktu. 
Naopak v případě námitek stěžovatelky - jako účastníka řízení o správních deliktech Správy NP a CHKO 
podle § 70 odst. 3 ZOPK - které by se netýkaly odborné otázky posouzení zakázanosti zásahů do přírody
a krajiny, ale např. otázky určení druhu a výše sankce pro obviněného ze správního deliktu, by bylo 
postačující, pokud by orgán ochrany přírody přezkoumatelným způsobem zdůvodnil, proč se ve shora 
uvedeném smyslu zájmů ochrany přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 ZOPK netýkají (srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2010, č. j. 7 As 2/2009).
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K výjimce ze zákazu obchodních činností dle ustanovení § 25 odst. 8 zákona o obchodování 
s ohroženými druhy
K prokázání splnění podmínky dle čl. 54 bod 2 nařízení Komise (ES) č. 865/2006
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
K soudnímu přezkumu stanoviska AOPK jako vědeckého orgánu CITES

k ustanovení § 25 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně 
některých zákonů, ve znění platném v době rozhodování (dále jen „zákon o obchodování s ohroženými 
druhy“)
k čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění v době rozhodování (dále jen „Nařízení č. 338/97“)
čl. 54 bod 2 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve 
znění tiskové opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 166 ze dne 19. června 2006 (dále jen 
„Prováděcí nařízení“)

I. V situaci, kdy není prokázáno, jak se část chovného hejna dostala na území České republiky, 
přičemž zároveň se jedná o endemický druh čítající cca 700 jedinců, je zaznamenán jejich zvýšený 
nelegální vývoz v devadesátých letech a u části hejna je uveden v registračních listech původ 
neznámý, nelze bez důvodných pochybností uzavřít, že žalobce prokázal, že chovné hejno nebylo 
získáno způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě. V tomto 
případě nebylo neprokázáno splnění podmínky dle čl. 54 bod 2. Prováděcího nařízení ve vztahu         
k chovnému hejnu a na předmětný exemplář tak nelze nahlížet jako na exemplář narozený                        
a odchovaný v zajetí.

aspi://module='JUD'&link='JUD163095CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='JUD'&link='JUD163095CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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II. Podmínka dle čl. 54 bod 2 Prováděcího nařízení v sobě obsahuje dvě části, které musí být 
splněny současně; první část podmínky spočívá v tom, že chovné stádo (hejno) bylo založeno
v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a druhá část podmínky stanoví 
povinnost, že se tak muselo stát způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné 
přírodě. Přitom není-li prokázána byť jen jedna z jejích částí, pak nelze mít podmínku jako celek 
za prokázanou. Splnění obou částí podmínky je nutno vztáhnout k časovému okamžiku, kdy došlo 
k získání chovného hejna.

III. Nedovolený způsob nabytí předků předmětného exempláře nelze zhojit poukazem na to, že 
plynutím času došlo k narození jejich potomka, který byl již řádně odchován v zajetí a jeho původ 
je tak známý. Důsledkem takového názoru by bylo popření právními předpisy chráněného zájmu, 
jenž spočívá v ochraně volně žijících ohrožených jedinců za účelem zabránění nelegální 
manipulace s nimi. Rovněž tak pokud nebyl prokázán původ předků předmětného exempláře, pak 
nemůže být stěžovatel ani v dobré víře ohledně jejich získání v souladu s právními předpisy.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. července 2019, č. j. 2 As 390/2017 - 27)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 1. 2016, č. j. 31718/ENV/15, 652/570/15, bylo zamítnuto odvolání 
žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 16. 3. 2015, č. j. KUOK 
28393/2015 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), jímž žalobci nebyla udělena výjimka ze zákazu 
obchodních činností dle § 25 odst. 8 zák. č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 100/2004 Sb.“), v platném znění, ve spojení s čl. 8 odst.          
1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 338/97“), pro jeden exemplář Amazona 
guildingii (amazoňan ohnivý), identifikace: RL č. OLK/00260/2009 (dále též „předmětný exemplář“).
Dne 28. 6. 2009 podal žalobce žádost o vynětí předmětného exempláře zapsaného v Příloze I. Úmluvy
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášené sdělením 
federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb. (dále jen „Úmluva CITES“) ze zákazů týkajících 
se komerčních činností dle čl. 8 odst. 1 Nařízení č. 338/97. V žádosti potvrdil, že se jedná o exemplář 
narozený a odchovaný v zajetí. 
Žádost doložil následujícími listinami, a to registračním listem matky exempláře č. ŽP 1450/98/24 ze dne 
24. 8. 1998, v němž je uvedeno, že její zemí původu je pravděpodobně Česká republika a byl jí udělen kód 
původu „U“, tj. neznámý původ; registračním listem otce předmětného exempláře č. 473 ze dne 12. 7. 1999, 
ze kterého vyplývá, že jeho zemí původu je Česká republika a kód původu „F“, tj. živočich narozený v zajetí 
z rodičů z volné přírody (F1 generace); a registračním listem předmětného exempláře č. OLK/00260/2009 
ze dne 16. 7. 2009, v němž je uvedeno, že jeho zemí původu je Česká republika a kód původu „F“. Ve věci 
bylo Agenturou pro ochranu přírody a krajiny (dále jen „Agentura“) vypracováno stanovisko ze dne 31. 7. 
2009, č. j. 07432/SDPK/2009/AOPK, v němž tato vyjádřila nesouhlas s udělením požadované výjimky. 
Negativní závěr byl odůvodněn poukazem na nízký počet jedinců druhu amazoňana ohnivého (kolem 700 
ks) v zemi jejich původu s tím, že v devadesátých letech 20. století docházelo k nárůstu nelegálního vývozu. 
Zároveň Agentura poukázala na výjimečnost mezinárodního obchodu s těmito exempláři (podle databáze 
UNEP-WCMC) a upozornila na to, že Česká republika je v souvislosti s nelegálním obchodem zmíněna 
v Plánu na ochranu druhu vypracovaném organizací Loro Parque Fundación. Zdůraznila, že legální původ 
exemplářů nebyl u českých chovatelů nikdy prokázán, čímž nebyl prokázán ani jejich legální vývoz ze země 
původu. Agentura proto v dané věci trvala na prokázání původu a paternity rodičů k předmětnému 
exempláři.
Dne 16. 3. 2015 prvostupňový orgán rozhodl o neudělení výjimky žalobci ze zákazu obchodních činností pro 
předmětný exemplář. V rozhodnutí pak konstatoval, že na základě žalobcem doložených listin dospěl                  
k názoru, že matka a rodiče otce předmětného exempláře se na území České republiky nacházeli ode dne 
16. 3. 1992 a žalobce je získal kupní smlouvou ze dne 10. 9. 1997. Současně však uvedl, že se mu 
nepodařilo zjistit, na základě jakých dokladů se uvedené exempláře do České republiky dostaly. 
Prvostupňový orgán zdůraznil, že netvrdí, že by uvedené exempláře byly z areálové země získány nelegální 
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cestou, nicméně jej žalobce neubezpečil o jejich legálním původu. V řízení tedy nebyl ubezpečen o tom, že 
by chovné hejno bylo založeno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a ani že by 
bylo získáno způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě, proto žalobci výjimku 
pro předmětný exemplář neudělil.
Odvolání žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí žalovaný dne 21. 1. 2016 zamítl. Žalovaný vysvětlil, že 
v dané věci měl žalobce povinnost ubezpečit prvostupňový orgán o tom, že se předmětný exemplář narodil 
a byl odchován v zajetí, což je právní pojem definovaný v čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 865/2006
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve znění tiskové opravy uveřejněné v Úředním 
věstníku Evropské unie L 166 ze dne 19. června 2006 (dále jen „Prováděcí nařízení“). Odmítl, že by po 
žalobci prvostupňový orgán požadoval „nemožné“ důkazy, žalobce jím byl pouze vyzván ke splnění 
podmínky stanovené v čl. 54 bod 2 Prováděcího nařízení. Tento postup nelze považovat za rozporný s cíli 
evropské legislativy, neboť výjimky lze udělit pouze v případech jednoznačného prokázání potřebných 
podmínek. Žalobce měl na výzvu prvostupňového orgánu doložit doklady týkající se předků předmětného 
exempláře, kterými by bylo prokázáno, že chovné hejno bylo získáno v souladu se zákonem a způsobem, 
který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě. Žalobce však neprokázal původ předků 
předmětného exempláře, čímž nebyl schopen prokázat ani jejich odběr z přírody způsobem, který by nebyl 
na újmu přežití daného druhu ve volné přírodě. Žalovaný přistoupil k úpravě formulace obsažené
v odůvodnění rozhodnutí prvostupňového orgánu ve smyslu stanoviska Agentury a výslovně uvedl, že ve věci 
„není vyloučeno, že matka exempláře či rodiče jeho otce byli získáni způsobem, který byl na újmu přežití 
příslušného druhu ve volné přírodě.“

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Proti rozhodnutí žalované podal žalobce u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen „krajský 
soud“), žalobu, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Namítal, že žalovaný 
nesprávně posoudil splnění podmínek daných čl. 54 Prováděcího nařízení, jelikož legální původ rodičů 
předmětného exempláře byl prokázán. Zdůraznil, že veškeré exempláře získal v souladu s právními 
předpisy, neboť prokázal jejich chov v České republice před datem 16. 3. 1992. V této souvislosti proto 
stanovisku Agentury vytkl absenci tohoto podstatného údaje, a to, že všechny exempláře žalobce byly na 
území České republiky dovezeny do roku 1992, tedy před platností Úmluvy CITES. Potomstvo exempláře 
dovezeného před účinností Úmluvy CITES pak nelze diskvalifikovat jen proto, že již není možné doložit, jak 
se tento rodičovský exemplář vyskytl na území ČR.
Krajský soud rozsudkem ze dne 12. 9. 2017, č. j. 65 A 34/2016 – 72 (dále jen „napadený rozsudek“), 
žalobu zamítl. K podmínce obsažené v čl. 54 bod 2. Prováděcího nařízení doplnil, že ani legální nabytí 
exempláře podle zákonných ustanovení nevylučuje jeho nabytí způsobem, který je na újmu přežití 
příslušného druhu ve volné přírodě. Krajský soud souhlasil s postupem správních orgánů, které zkoumaly 
splnění podmínky v čl. 54 bod 2. Prováděcího nařízení ve vztahu k celému chovnému hejnu dle zákonných 
ustanovení platných v době jeho získání. S ohledem na kupní smlouvu ze dne 16. 3. 1992 a protokol
o provedení kontroly ze dne 20. 8. 1998 určil datem získání chovného hejna den 16. 3. 1992. Konstatoval, 
že k tomuto datu nebyla Úmluva CITES účinná v právním řádu České republiky, přičemž tehdy platná 
legislativa, tj. zákon č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody ve znění rozhodném (dále jen „zákon                     
č. 40/1956 Sb.“), nevyžadovala při prodeji chráněných druhů (byť papoušek druhu Amazona guildingii byl 
již v té době zapsán v příloze I. Úmluvy CITES) speciální potvrzení o dovozu tohoto druhu papouška na území 
České republiky. Pokud jde o žalobce, tento předmětné exempláře získal kupní smlouvou ze dne 10.                     
9. 1997, kdy již platil § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění rozhodném 
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), který zakazoval bez prokázání původu živočicha chráněného podle 
mezinárodních úmluv držet, nabízet k prodeji nebo jej zpracovávat. Tím, že matka a rodiče otce 
předmětného exempláře pochází z doby před nabytím účinnosti zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách 
dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních          
k ochraně těchto druhů, ve znění rozhodném (dále jen „zákon č. 16/1997 Sb.“), chovatelé k těmto kusům 
neměli povinnost uchovávat doklady o jejich nabytí. Krajský soud však upozornil na to, že žalobce předložil
prvostupňovému orgánu pouze registrační listy exemplářů, a přestože jimi nelze prokázat původ exemplářů, 
uzavřel, že chovné hejno bylo založeno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání.
Dále krajský soud posuzoval, zdali způsob založení chovného hejna nebyl na újmu přežití příslušného druhu 
ve volné přírodě. V této souvislosti přihlédl k tomu, že žalobce ve správním řízení neprokázal, jakým 
způsobem se chovné hejno na území České republiky ocitlo. Zdůraznil, že způsob, jak byli tito jedinci 
dovezeni na území České republiky, je rozhodný pro závěr, zda způsob založení hejna nebyl na újmu jeho 
přežití v přírodě. Přisvědčil žalobci, že prokázání takovéto skutečnosti může být velice obtížné, avšak nikoliv 
nemožné. Přesto konstatoval, že obtížnost prokázání podmínky dle čl. 54 Prováděcího nařízení nezbavuje 
žalobce této povinnosti. Navíc za situace, kdy nejasný původ matky předmětného exempláře a rodičů jeho 
otce nebyl vyřešen a v registračních listech je u těchto jedinců stále veden jako „neznámý“. Krajský soud 
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shledal stanovisko Agentury řádným, neboť sice stručně, avšak dostatečně logicky a přesvědčivě 
odůvodnila, proč udělení výjimky z obchodních činností nedoporučuje. Krajský soud uvedl, že v situaci, kdy 
není prokázáno, jak se část chovného hejna dostala na území České republiky, přičemž zároveň se jedná      
o endemický druh čítající cca 700 jedinců, je zaznamenán jejich zvýšený nelegální vývoz v devadesátých 
letech a u části hejna je uveden v registračních listech původ neznámý, nelze bez důvodných pochybností 
uzavřít, že žalobce prokázal, že chovné hejno nebylo získáno způsobem, který nebyl na újmu přežití 
příslušného druhu ve volné přírodě. Proto dospěl ke stejnému právnímu posouzení ve věci jako žalovaný,              
a to že žalobce neprokázal splnění podmínky dle čl. 54 bod 2. Prováděcího nařízení ve vztahu k chovnému 
hejnu a na předmětný exemplář tak nelze nahlížet jako na exemplář narozený a odchovaný v zajetí.
Postup správních orgánů ve věci krajský soud shledal zcela souladným s mezinárodními závazky České 
republiky, neboť jen přísná regulace obchodu s ohroženými druhy může vést ke chtěnému cíli, tedy zamezit 
vyhubení těchto druhů živočichů, a stanovené zákazy tak jsou účinným nástrojem k zamezení rozšiřování 
obchodu s těmito živočichy. Námitku ekonomického tlaku na chovatele měl ve vztahu k ochraně přežití 
daného druhu za irelevantní. Není-li totiž jasný původ byť části chovného hejna a nelze-li vyloučit jeho 
založení způsobem, který je na újmu přežití druhu ve volné přírodě, pak nelze připustit, aby chovatelům 
potomků takového hejna byly udělovány výjimky z obchodních činností. Krajský soud odmítl
i námitku týkající se nerespektování zásady legitimního očekávání s odkazem na správní spis, jelikož z něj 
nevyplývá (a ani žalobce uvedené nijak neprokazuje), že by mu v případě chovného hejna byla již dříve 
udělena výjimka dle čl. 8 odst. 3 Nařízení č. 338.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Zásadní stěžovatelovou námitkou v kasační stížnosti byl nesouhlas s právním názorem krajského soudu, že 
neprokázal splnění podmínky čl. 54 bod 2 Prováděcího nařízení: „aniž je dotčen článek 55, exemplář 
živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je 
příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že jsou 
splněna tato kritéria: chovné stádo (hejno) bylo založeno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými             
v době získání a způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě“.
V souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2014, č. j. 6 As 127/2014 - 28, krajský 
soud správně uvedl, že tato podmínka v sobě obsahuje dvě části, které musí být splněny současně; první 
část podmínky spočívá v tom, že chovné stádo (hejno) bylo založeno v souladu se zákonnými ustanoveními 
platnými v době získání a druhá část podmínky stanoví povinnost, že se tak muselo stát způsobem, který 
nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě. Přitom není-li prokázána byť jen jedna z jejích 
částí, pak nelze mít podmínku jako celek za prokázanou. Splnění obou částí podmínky je nutno vztáhnout 
k časovému okamžiku, kdy došlo k získání chovného hejna. Stanovení časového okamžiku získání hejna 
bylo ve věci sporným. Stěžovatel trval na tom, že chovné hejno muselo být získáno před rokem 1992. 
Naproti tomu správní orgány i krajský soud určily datum získání chovného hejna ke dni 16. 3. 1992. Splnění 
podmínky obsažené v čl. 54 bod 2 Prováděcího nařízení stěžovatel ve správním řízení prokazoval rozsudkem 
Krajského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2003, č. j. 59 Cml 61/2002 - 17; usnesením Krajského soudu v Praze 
ze dne 31. 7. 2001, č. j. 36 K 2/2001 – 76, osvědčením ve věci konkurzního řízení 36 K 2/2001 ze dne             
6. 8. 2002; protokolem České inspekce životního prostředí ze dne 20. 8. 1998, č. j. 980820Ří – 2; kupními 
smlouvami ze dne 16. 3. 1992 a ze dne 10. 9. 1997 a dále kopiemi článků z časopisů. Z žádné z výše 
uvedených listin nevyplývá stěžovatelovo tvrzení, že by se chovné hejno mělo na území České republiky 
vyskytovat před rokem 1992. Správní orgány i krajský soud na základě doložených listinných důkazů 
dospěly k závěru, že se matka a rodiče otce předmětného exempláře ke dni 16. 3. 1992 museli vyskytovat 
na území České republiky. Toto zjištění učinily z kupní smlouvy ze dne 16. 3. 1992, přičemž k tomuto dni 
pak posuzovaly splnění prvé části podmínky. Nejvyšší správní soud však poukazuje na to, že z kupní smlouvy 
ze dne 16. 3. 1992 vyplývá pouze ta skutečnost, že J. R. zakoupil 4 kusy individuálně nespecifikovaných 
papoušků druhu amazoňan ohnivý. Žádné další bližší označení těchto exemplářů v kupní smlouvě není 
uvedeno, tudíž není prokázáno, jaké konkrétní jednotlivě určené exempláře amazoňana ohnivého byly dne 
16. 3. 1992 předmětem koupě. Stěžovatel nabytí matky a rodičů otce předmětného exempláře prokazoval 
kupní smlouvou sepsanou s J. R. dne 10. 9. 1997. Teprve z této smlouvy již není pochyb, že předmětem 
prodeje byly i dotčené exempláře, jelikož papoušci byli specifikováni nejen uvedením druhu, nýbrž                        
i individuálně čísly svých kroužků CZ 1256, CZ 1251, CZ 1247, CZ 1248. V článku III. smlouvy bylo 
konstatováno, že u dotčených exemplářů nebyla provedena registrace, proto k předání exemplářů a úhradě 
kupní ceny dojde až po jejich registraci. Dne 20. 8. 1998 proběhla v chovech J. R. kontrola Českou inspekcí 
životního prostředí, při které bylo zjištěno, že má ve svém držení exempláře, které byly předmětem kupní 
smlouvy ze dne 10. 9. 1997, jejich původ je neznámý a při kontrole jím nebyly předloženy žádné doklady 
ke způsobu jejich nabytí. Registrační listy byly všem těmto exemplářům vyhotoveny dne 24. 8. 1998 a byl 
v nich obsažen údaj o změně vlastnického práva ve prospěch stěžovatele ke dni 4. 9. 1998. Je proto                     
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s podivem, že ještě dne 2. 8. 2002 byly dotčené exempláře stále v držení J. R., neboť správce konkurzní 
podstaty úpadce J. R. osvědčením ze dne 6. 8. 2002 potvrdil, že J. R., jakožto chovatel exotického ptactva, 
měl ve svém chovu mimo jiné i dotčené exempláře (tyto byly označeny jak druhově, tak individuálně 
konkrétními čísly kroužků), které byly zapsány ke dni 2. 8. 2002 v konkurzní podstatě úpadce. Tyto 
exempláře byly z konkurzní podstaty úpadce J. R. následně vyloučeny rozsudkem Krajského soudu v Praze 
ze dne 8. 1. 2003, č. j. 59 Cml 61/2002 – 17.
Z výše uvedených skutkových zjištění tedy rozhodně nelze učinit jednoznačný závěr o tom, že předmětem 
kupní smlouvy ze dne 16. 3. 1992 byly exempláře matky a rodičů otce předmětného exempláře. Časově 
prvním důkazem, jímž lze nepochybně prokázat jejich přítomnost na území České republiky, je až kupní 
smlouva ze dne 10. 9. 1997, kterou byly J. R. prodány stěžovateli. Teprve v této kupní smlouvě totiž byly 
dotčené exempláře již řádně individuálně identifikovány, způsobem vylučujícím jejich zaměnitelnost. Jelikož 
J. R. byl po celou rozhodnou dobu chovatelem exotických ptáků, zajisté se nemusel jeho obchod s papoušky 
druhu amazoňana ohnivého ani po dobu let 1992 až 1997 omezit pouze na čtyři kusy těchto papoušků. 
Názor Nejvyššího správního soudu je podpořen i zjištěním z protokolu o kontrole chovu J. R. ze dne 20.               
8. 1998, kdy J. R. nepředložil na vyžádání kontrolního orgánu žádné doklady ke způsobu nabytí dotčených 
exemplářů, tedy ani kupní smlouvu ze dne 16. 3. 1992. Proto nelze bez dalšího dávat kupní smlouvu ze dne 
16. 3. 1992 do souvislosti s protokolem o kontrole ze dne 20. 8. 1998 a dovozovat z nich, že se vztahují na 
tytéž exempláře; nad to za situace, kdy je jejich původ neznámý. 
Nejvyšší správní soud tak nemá za prokázané, že by dotčené exempláře byly předmětem kupní smlouvy ze 
dne 16. 3. 1992, jelikož jinak by zajisté J. R. během kontroly příslušného orgánu tuto smlouvu za účelem 
prokázání jejich získání předložil; zejména, když kontrolní orgán po zjištění neznámého původu dotčených 
exemplářů deklaroval, že prokázání jejich původu bude dál řešit. V takové situaci by J. R. nepochybně do 
protokolu alespoň poznamenal, že kupní smlouvou k nim disponuje a předloží ji dodatečně. J. R. přitom 
s dotčenými exempláři i následně disponoval, jelikož byly součástí jeho chovu až do roku 2003, kdy došlo 
k soudnímu vyloučení exemplářů z jeho majetku sepsaného v rámci konkurzní podstaty. Nejvyšší správní 
soud na tomto místě odmítá jako neprokázané stěžovatelovo tvrzení, že kód „O, U“ obsažený ve výjimce ze 
zákazu obchodních činností dle čl. 8 odst. 3 Nařízení č. 338/97 u matky předmětného exempláře prokazuje 
její získání před účinností Úmluvy CITES. Nejvyšší správní soud a ani krajský soud totiž ve správním spise 
nenalezly listinu, která by prokazovala stěžovatelem tvrzené udělení výše uvedené výjimky, natož existenci 
kódů O, U“ u matky předmětného exempláře. Přestože již krajský soud na straně 14 v předposledním 
odstavci napadeného rozsudku výslovně konstatoval, že ze správního spisu nevyplývá, že by byla stěžovateli 
dříve udělena tvrzená výjimka, stěžovatel v kasační stížnosti své tvrzení bez dalšího opět pouze zopakoval. 
Ke kasační stížnosti nebyly doloženy žádné přílohy, a co se týče kódu u matky předmětného exempláře, tak       
z jejího registračního listu ze dne 24. 8. 1998, č. j. ŽP 1450/98/24, vyplývá její označení pouze kódem          
„U“ – původ neznámý.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud považuje datum 10. 9. 1997 za den prokázaného získání 
exemplářů matky a rodičů otce předmětného exempláře, tj. části stěžovatelem založeného chovného hejna 
ve smyslu čl. 54 bod 2 Prováděcího nařízení. Tudíž splnění prvé části podmínky stanovené v citovaném 
článku bude posuzováno k tomuto dni.
Jelikož ke dni 1. 6. 1992 nabyl účinnosti zákon č. 114/1992 Sb., dále byl ke dni 1. 4. 1997 účinným
i zákon č. 16/1997 Sb., a dne 28. 5. 1992 byla Československou republikou ratifikována Úmluva CITES, je 
třeba tyto právní předpisy na věc aplikovat. Podle § 54 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.: „kdo drží, nabízí
k prodeji nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu
a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv (§ 5 odst. 6), je povinen na výzvu orgánu ochrany přírody 
prokázat povolený způsob jejich nabytí (povoleným dovozem, povoleným chovem a sběrem, pěstováním           
v kultuře apod.). Bez prokázání původu je zakázáno zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného 
živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv držet, nabízet k prodeji nebo je 
zpracovávat.“ Povinnost prokázat zákonný původ je významným právním nástrojem v rámci ochrany 
chráněných druhů živočichů i rostlin před jejich nelegálním získáváním a nedovoleným obchodem s nimi.        
V případě neprokázání původu je zakázáno s příslušným chráněným živočichem či rostlinou jakkoli 
nakládat. Papoušek druhu amazoňana ohnivého je zapsán v Příloze I. Úmluvy CITES mezi druhy ohrožené 
vyhubením, a to již od roku 1975. Na základě toho byl J. R., který dne 10. 9. 1997 stěžovateli prodal matku 
a rodiče otce předmětného exempláře, povinen disponovat a předat k těmto exemplářům veškeré doklady, 
jimiž by bylo možno prokázat jejich zákonný původ, což se však nestalo.
J. R. stěžovateli nepředal potřebné doklady, nýbrž mu v rozporu se zákonem prodal exempláře, jejichž původ 
nebyl známý. Ze správního spisu je zřejmé, že ani stěžovateli samému se ode dne jejich koupě do rozhodnutí 
žalovaného ve věci dne 26. 1. 2016 nepodařilo prokázat jejich původ. Právě na prokázání původu všech 
exemplářů chovného hejna trvala Agentura ve svém stanovisku jako na nezbytném předpokladu potřebném 
pro udělení výjimky stěžovateli. Požadavek na prokázání původu je totiž ve své podstatě požadavkem na 
prokázání skutečnosti, že exemplář byl nabyt v souladu s právními předpisy na úseku ochrany přírody, což 
zároveň vylučuje jeho nezákonné odejmutí z přírody.
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V dané věci stěžovatel podal žádost o výjimku z obchodních činností k předmětnému exempláři dne
28. 6. 2009, musel tedy ve věci postupovat v souladu s Nařízením č. 338/97 ve spojení s Prováděcím 
nařízením, neboť jak správně a velmi pečlivě krajský soud v napadeném rozhodnutí vyložil, v době podání 
žádosti bylo pro Českou republiku přímo aplikovatelné Nařízení č. 338/97 (konkrétně ode dne vstupu České 
republiky do Evropské unie, tedy dnem 1. 5. 2004) a taktéž Prováděcí nařízení (dnem 10. 7. 2006). Navíc           
i předchozí nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 upravovalo definici exempláře narozeného a odchovaného 
v zajetí v čl. 24, který svým obsahem byl v podstatě stejný s čl. 54 Prováděcího nařízení. Ze správního spisu 
jednoznačně vyplývá, že stěžovatel ani po výzvě prvostupňového orgánu nebyl schopen doložit zákonný 
původ části chovného hejna, čímž nesplnil svou povinnost ubezpečit správní orgán o tom, že chovné hejno 
bylo založeno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání. Pokud není zřejmé, jakým 
způsobem byly exempláře chovného hejna získány, pak nelze ani následně řádně provést zjištění, zdali se 
tak stalo způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě.
Stěžovatelovu námitku, že neznámý původ matky předmětného exempláře, jež nelze prokázat, nemůže jít 
k tíži předmětného exempláře, Nejvyšší správní soud posoudil jako ryze účelovou. Nedovolený způsob nabytí 
předků předmětného exempláře nelze zhojit poukazem na to, že plynutím času došlo k narození jejich 
potomka, který byl již řádně odchován v zajetí a jeho původ je tak známý. Důsledkem takového názoru by 
bylo popření právními předpisy chráněného zájmu, jenž spočívá v ochraně volně žijících ohrožených jedinců 
za účelem zabránění nelegální manipulace s nimi. Rovněž tak pokud nebyl prokázán původ předků 
předmětného exempláře, pak nemůže být stěžovatel ani v dobré víře ohledně jejich získání v souladu 
s právními předpisy. Na existenci dobré víry se totiž neusuzuje na základě subjektivního přesvědčení 
stěžovatele, nýbrž z objektivních skutečností, z nichž lze mít důvodně za to, že jeho přesvědčení bylo 
oprávněné.
Nejvyšší správní soud nesouhlasí ani s námitkou diskriminačního postupu prvostupňového orgánu vůči 
potomkům exemplářů dovezených před účinností Úmluvy CITES, čímž se chovatelé dostávají do 
ekonomického tlaku. Jak uvedeno výše, Nejvyšší správní soud nedospěl k závěru o tom, že se předci 
předmětného exempláře nacházeli na území České republiky ještě před účinností Úmluvy CITES. Nejvyšší 
správní soud nepochybuje o tom, že úspěšný odchov nových exemplářů má pozitivní vliv na jejich volně žijící 
populaci, stejně tak nemá ani v úmyslu snižovat záslužnou a finančně náročnou činnost chovatelů, avšak 
veškerá jejich činnost musí být v souladu s platnými právními předpisy. Pokud se tak neděje, musí být 
připraveni nést negativní následky svého jednání. Nadto je nutno mít na paměti, že profesionální chovatelé 
jsou povinni být z titulu výkonu své chovatelské činnosti obeznámeni jak s příslušnými právními předpisy 
České republiky, tak i s mezinárodními úmluvami, které se na problematiku manipulace s ohroženými 
druhy vztahují. Zejména právě ti chovatelé (mezi něž patří i stěžovatel), kteří se dlouhodobě zabývají chovem 
ohrožených druhů živočichů, jejichž držba je až na výjimky zakázána, si pak musí být vědomi i vyšších nároků 
na ně kladených v souvislosti s výkonem komerční činnosti.
Nejvyšší správní soud nespatřuje v odůvodnění prvostupňového rozhodnutí stěžovatelem vytýkaný vnitřní 
rozpor. Prvostupňový orgán v odůvodnění uvedl, že byť nemá u rodičovských exemplářů za prokázané, že by 
byly z areálové země získány nelegálně, dospěl k závěru, že nebyl stěžovatelem ubezpečen o legálnosti 
jejich původu. Podstatou tohoto konstatování bylo, že pokud není v dané věci bez pochyb vyřešena otázka 
původu exemplářů, nelze na tomto základě činit žádné další relevantní úvahy ohledně způsobu jejich získání 
v zemi původu. Tím pádem není možné ani jednoznačně určit, zdali byly z areálové země získány legálně či 
nelegálně. Jakékoli určení způsobu jejich získání by za uvedené situace bylo pouhou ničím nepodloženou 
spekulací. Jinými slovy řečeno pokud stěžovatel není schopen prokázat původ exempláře, nelze mít za 
prokázaný ani legální důvod jeho držby. Absenci důkazů svědčících pro nelegální původ totiž nelze bez 
dalšího interpretovat jako prokázání původu legálního.
Stěžovatel v kasační stížnosti uplatnil vůči stanovisku Agentury řadu námitek. Nejvyšší správní soud se již      
k možnosti meritorního přezkumu stanoviska Agentury soudy vyjádřil v rozhodnutí ze dne 29. 5. 2013,                    
č. j. 6 As 80/2012 – 49. V řízení vedeném pod sp. zn. 6 As 80/2012 se sice nejednalo o skutkově zcela 
shodnou věc, jelikož stanovisko zde bylo vydáváno k žádosti o dovozní povolení podle zákona č. 100/2004 
Sb. ve vztahu k čl. 4 Nařízení č. 338/97. Nicméně obecné závěry Nejvyššího správního soudu týkající se 
rozsahu možného soudního přezkumu podkladového stanoviska vypracovaného obligatorně pro správní 
orgány za účelem řádného posouzení žádostí účastníků v oblasti životního prostředí, kde je kladen důraz na 
vysokou úroveň ochrany, lze vztáhnout i na danou věc. V daném rozsudku se uvádí (zdůraznění provedl nyní 
NSS): „Výše uvedené ovšem podle Nejvyššího správního soudu neústí v absolutní nezpochybnitelnost 
stanoviska Agentury jakožto vědeckého orgánu CITES. Městský soud uvedl, že mu nikterak nepřísluší, aby 
přezkoumával věcnou správnost závěrů Agentury a že přezkum zákonnosti stanoviska Agentury nepřichází 
v úvahu (str. 10). S tím se však zdejší soud nemůže zcela ztotožnit. Je pravdou, že se na toto stanovisko 
nevztahuje § 75 odst. 2 věta druhá s. ř. s., protože, jak již bylo řečeno výše, nejedná se o úkon správního 
orgánu. Stejně tak Nejvyšší správní soud souhlasí, 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 
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mimo jakýkoli soudní přezkum. Soudní ochrana proti rozhodnutí správního orgánu opírající se o takovéto 
stanovisko by totiž pak byla v případech, jaký je tento, kdy je stanovisko jediným odborným podkladem 
rozhodnutí, v podstatě pouze formalitou, neboť by soud posoudil toliko, zda správní orgán rozhodl podle 
odborného stanoviska vědeckého orgánu. Tento přístup by však mohl vést k situacím, kdy by soud musel 
zamítnout žalobu proti rozhodnutí, které by bylo sice samo o sobě v souladu s právními předpisy, ale opíralo 
by se o zcela neodůvodněné, vnitřně rozporné či nepokrytě arbitrární stanovisko vědeckého orgánu. Takto 
výhradně formální přezkum zákonnosti rozhodnutí správního orgánu by podle názoru Nejvyššího správního 
soudu odporoval smyslu čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Na základě výše uvedených úvah 
Nejvyšší správní soud souhlasí s názorem městského soudu v tom, že soudy sice v rámci žaloby proti 
rozhodnutí správního orgánu, které vychází ze stanoviska vědeckého orgánu CITES, skutečně věcně 
nepřezkoumávají toto stanovisko po odborné stránce, ale tento závěr městského soudu koriguje tak, že 
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. Nejvyšší správní soud tento dílčí 
nesprávný závěr městského soudu pouze korigoval svým vlastním právním názorem, neboť městský soud 
ve svém rozhodnutí dospěl ke správnému závěru, jehož důvody v převážné míře obstojí. Proto zdejší soud 
nepřistoupil ke zrušení rozsudku městského soudu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
19. 1. 2006, č. j. 2 Afs 100/2005 - 106).
Obdobnou logikou jsou vedena i další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (viz unesení jeho rozšířeného 
senátu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 50, č. 3252/2015 Sb. NSS, týkající se posuzování odborných 
otázek technické novosti vynálezů soudem, zvláště jeho body 28 a 35 až 43, a usnesení taktéž rozšířeného 
senátu ze dne ze dne 19. 8. 2014, č. j. 6 As 68/2012 - 47, č. 3104/2014 Sb. NSS, týkající se soudního 
přezkumu státních maturit, zvláště jeho body 45 až 47). Obě rozhodnutí vycházejí z toho, že ze soudní 
kognice nemohou být odborné otázky vyloučeny, avšak že úkolem správních soudů není, aby samy 
autonomně nalézaly skutkový stav a odborné otázky originálně řešily, nýbrž aby ověřovaly, zda příslušné 
odborné orgány své úsudky učinily na základě řádně zjištěných fakt, metodami odpovídajícími stavu 
poznání v době, kdy tak činily, a na základě logicky přesného a racionálními argumenty podloženého 
úsudku. Smyslem a účelem soudního přezkumu je bránit rozhodovací svévoli a dbát, aby příslušné orgány 
řádně plnily své odborné úkoly. Není vyloučeno, aby soud sporné skutkové otázky sám objasnil znaleckými 
posudky či odbornými vyjádřeními. Tak ostatně v praxi činí, byť spíše výjimečně, i Nejvyšší správní soud (viz 
např. jeho rozsudek ze dne 30. 3. 2017, 2 As 313/2015 – 492).
Nejvyšší správní soud má v dané věci stanovisko Agentury ze dne 31. 7. 2009 za dostatečně
a přesvědčivě odůvodněné. V něm uvedené konkrétní odborné úvahy vedoucí k vyjádření nesouhlasu se 
žádostí stěžovatele byly vystaveny na logickém základě, když Agentura akcentovala zejména neznámý 
původ části chovného hejna, což ve vztahu k neprokázání legálního původu exemplářů papoušků dotčeného 
druhu v chovech českých chovatelů racionálně vyhodnotila jako nežádoucí stav, a proto nepřistoupila 
k udělení souhlasu. Taktéž odůvodnění posuzovaného stanoviska nepřekročilo obecný zákaz libovůle a 
svévole, jelikož v něm byly konkrétně uvedeny zdroje, z nichž Agentura čerpala svá zjištění o množství 
populace daného druhu papoušků v zemi původu a mezinárodním obchodu s nimi. 
Stěžovatelem uplatněné námitky proti stanovisku prima facie míří mimo rámec toho, co stanovisko 
posuzovalo. Z toho, že populace daného druhu dle stěžovatele narostla z odhadovaných 370 - 470 jedinců 
v roce 1982 na 519 v roce 2002 a 730 v roce 2008 žijících ve volné přírodě, žádným způsobem neplyne, že 
po skutkové stránce v rozhodné době (v první polovině 90. let 20. století) byly sporné exempláře získány 
tak, že to nemohlo poškodit danou populaci. Ostatně o počtech jedinců ani není mezi stěžovatelem a 
žalovaným sporu, i stanovisko pracuje s počtem kolem 700 jedinců k roku 2009, kdy bylo vypracováno. 
Agregátní data zde žádným způsobem nevypovídají o způsobu získání sporných exemplářů. Údaje uváděné 
stěžovatelem mohou případně nasvědčovat tomu, že daný druh papouška se nyní nachází v menším 
ohrožení vyhynutím než dříve, nic to ale neříká o tom, jak byli čtyři konkrétní papoušci získáni. To, že – jak 
uvádí stanovisko jako svůj klíčový argument ve prospěch nutnosti bedlivého zkoumání původu konkrétních 
exemplářů – od roku 1975 s daným druhem papouška bylo jen velmi omezeně legálně obchodováno, a že 
nebyl od té doby prokázán nikdy legální vývoz ze země původu (ostrov Svatý Vincent v Karibiku), stěžovatel 
nijak nerozporuje. Jeho námitky tak, i kdyby po skutkové stránce byly přesné, nemohou v daném případě 
zpochybnit odbornou relevanci stanoviska, a proto ani soud nemusel tuto otázku hlouběji odborně 
přezkoumávat.
Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani námitku stěžovatele, že správní orgány požadovaly
v rozporu s principem předvídatelnosti, legitimního očekávání a právní jistoty splnění „nemožných“ 
podmínek. Ze správního spisu vyplývá, že stěžovatel byl prvostupňovým orgánem vyzván dne 20. 2. 2015         
k tomu, aby ubezpečil prvostupňový správní orgán o tom, že chovné hejno bylo získáno v souladu se 
zákonnými ustanoveními platnými v době získání a způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu 
ve volné přírodě. Za tímto účelem jej prvostupňový orgán konkrétně žádal o doložení dokladů ve vztahu 
k rodičům předmětného exempláře, z nichž by vyplývalo, že exempláře byly získány zmíněným způsobem. 
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Krajský soud v této souvislosti správně odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 
2014, č. j. 6As 127/2014 - 28, v němž byl definován pojem „ubezpečen“ tak, že je třeba jej vykládat ve 
smyslu prokázání. Každý žadatel o přiznání výjimky dle § 25 odst. 8 zák. č. 100/2004 Sb., ve spojení s čl. 
8 odst. 1 Nařízení č. 338/97, musí prokázat splnění podmínek daných čl. 54 Prováděcího nařízení bez 
rozumných pochybností tak, aby výkonný orgán po konzultaci s vědeckým orgánem nabyl jistoty o tom, že 
podmínky čl. 54 Prováděcího nařízení jsou splněny. Důkazní břemeno ohledně prokázání splnění podmínek 
daných čl. 54 Prováděcího nařízení tedy zásadně leží na žadateli. Ve výzvě ze dne 20. 2. 2015 byl stěžovatel 
řádným a dostatečně konkrétním způsobem poučen o tom, jaké skutečnosti je ve věci třeba doložit. Taktéž 
byly ve výzvě specifikovány listiny, jimiž tak má učinit.
Nejvyšší správní soud tedy z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že napadený rozsudek krajského 
soudu je zákonný a jeho závěry o nesplnění podmínky v čl. 54 bod 2 Prováděcího nařízení stěžovatelem 
jsou správné. Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že se napadený rozsudek krajského soudu opírá
o dílčí nesprávné závěry (týkající se určení data 16. 3. 1992 jako okamžiku získání zakládající části 
chovného hejna a na to navazující právní posouzení, že se tak stalo v souladu s právními předpisy), nicméně 
v převážné většině obstojí a jeho výrok je věcně správný. Za této situace Nejvyšší správní soud neshledal 
důvod ke zrušení napadeného rozhodnutí, pouze jeho odůvodnění bylo korigováno výše uvedeným právním 
názorem Nejvyššího správního soudu. Zákonnost takového postupu Nejvyšší správní soud ve své judikatuře 
již konstatoval, a to např. v rozsudku ze dne 26. 10. 2005, č. j. 2 Afs 23/2005 - 93, publikovaném pod              
č. 781/2006 Sb. NSS, www.nssoud.cz., či v rozsudku ze dne 19. 1. 2006, č. j. 2 Afs 100/2005 – 106, 
publikovaném na www.nssoud.cz, kde výslovně uvádí: "I když je ve výsledku (co do výroku) rozhodnutí 
krajského soudu věcně správné, lze právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu 
korigovat dílčí nesprávné závěry krajského soudu bez toho, aby rozhodnutí krajského soudu bylo zrušeno, 
pouze v případě, že závěry krajského soudu jsou sice nesprávné, avšak přezkoumatelné; pokud však je 
rozhodnutí krajského soudu nepřezkoumatelné, byť jen v některé své části, nezbývá než je zrušit.“

328

K povinnosti prokázat původ exempláře
K možnosti ČIŽP použít v řízení o zabavení exemplářů jako podklady pro vydání rozhodnutí                      
i důkazy získané od orgánů činných v trestním řízení v souladu se zákonem v trestním řízení
K vzájemnému vztahu řízení o zabavení exemplářů dle ustanovení § 34a zákona o obchodování 
s ohroženými druhy, přestupkového řízení dle ustanovení § 34c zákona o obchodování 
s ohroženými druhy a trestního řízení

k ustanovení § 34a odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně 
některých zákonů, ve znění platném v době rozhodování (dále jen „zákon o obchodování s ohroženými 
druhy“)
k ustanovení §§ 23 a 24 zákona o obchodování s ohroženými druhy
k ustanovení § 34c odst. 3 zákona o obchodování s ohroženými druhy
k ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“)
k ustanovení § 25 odst. 4 písm. j) zákona o obchodování s ohroženými druhy

I. Původ exempláře nelze prokázat pouze registračním listem. Povinnost registrace exempláře 
podle ustanovení § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy a povinnost prokázat jeho původ 
podle ustanovení § 24 téhož zákona jsou totiž zcela odlišnými a na sobě nezávislými povinnostmi, 
přičemž porušení každé z nich je důvodem pro zabavení exempláře dle ustanovení § 34a zákona 
o obchodování s ohroženými druhy.
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II. Pokud jsou dotčené exempláře označeny tak, že jejich nezaměnitelné identifikační údaje s nimi 
nejsou nesnímatelně spojeny, nemůže být jejich totožnost, natož jejich původ prokázán. 

III. ČIŽP je v souladu s ustanovení § 50 odst. 1 správního řádu v řízení o zabavení exemplářů 
oprávněna použít jako podklady pro vydání rozhodnutí mimo jiné i podklady od orgánů veřejné 
moci, tj. i od orgánů činných v trestním řízení (např. protokol o domovní prohlídce, 
fotodokumentace z domovní prohlídky, nahlížení do trestního spisu, získání materiálů z tohoto 
spisu atd.). Přípustnost užití předmětných podkladů v řízení o zabavení exemplářů vyplývá přímo 
z ustanovení § 50 odst. 1 správního řádu, který jejich užití nepodmiňuje postoupením věci ani 
navazujícím správním řízením.

IV. Řízení o zabavení exemplářů je řízením sui generis, které je na trestním řízení nezávislé a pro 
jeho zahájení a meritorní ukončení je podstatné pouze to, zda chovatel prokázal původ 
zabavovaných exemplářů či nikoliv. 

V. Řízení o zabavení exemplářů a přestupkové řízení dle ustanovení § 34c zákona o obchodování 
s ohroženými druhy jsou dvě odlišná správní řízení, vedení řízení o zabavování exemplářů na 
základě ustanovení § 34a uvedeného zákona není možné považovat za obcházení povinnosti ČIŽP 
zahájit řízení o přestupku.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. ledna 2020, č. j. 3 As 214/2017 - 60)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství, odbor ochrany přírody, oddělení mezinárodní ochrany 
biodiverzity a CITES (dále jen „ČIŽP“), výroky I. až XX. rozhodnutí ze dne 9. 12. 2014, č. j. ČIŽP/10/CIT/ 
SR01/0903340.072/14/RZN, v souladu s § 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 (dále jen „zákon o obchodování s ohroženými druhy“), zabavila 
žalobci celkem 20 papoušků druhů amazoňan žlutokrký (exemplář č. 1 a 2), amazoňan rudoocasý 
[exemplář č. 3 (neživý), 4 a 5], kakadu palmový [exemplář č. 6 (neživý), 7 až 16] a ara hyacintový (exemplář 
č. 17 až 20). Důvodem bylo neprokázání jejich zákonného původu v souladu s § 24 zákona o obchodování 
s ohroženými druhy. Výrokem XXI. téhož rozhodnutí ČIŽP uložila žalobci povinnost nahradit náklady řízení 
ve výši 1.000,- Kč podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. Rozhodnutím specifikovaným v záhlaví zamítl 
žalovaný odvolání žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí ČIŽP. 
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“),
v níž se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného i prvostupňového rozhodnutí ČIŽP. Městský soud žalobu 
shora označeným rozsudkem zamítl. 
Při posuzování věci vycházel městský soud z následujících skutečností. Oznámením ze dne 19. 12. 2011 
zahájila ČIŽP se žalobcem podle § 34a odst. 1 zákona o obchodování s ohroženými druhy správní řízení
o zabavení dvaceti shora uvedených exemplářů, a to z důvodu podezření z neprokázání jejich původu podle 
§ 24 téhož zákona. Vycházela přitom ze skutečností poskytnutých Celním ředitelstvím v Praze (dále též 
„celní orgán“ či „celní úřad“), od nějž dne 1. 8. 2011 převzala protokoly o provedení domovní prohlídky                    
a o předání zajištěných stop a dne 21. 10. 2011 i fotodokumentaci z domovní prohlídky. Z těchto materiálů 
vyplývá, že v bydlišti žalobce proběhla domovní prohlídka podle § 83 zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), které se účastnil Mgr. Z. N. (pracovník ČIŽP) jako konzultant (§ 157 
odst. 3 trestního řádu), a celnímu orgánu při ní bylo vydáno dvacet předmětných exemplářů jakožto věcí 
důležitých pro trestní řízení. Zajištěné exempláře byly ještě tentýž den předány ČIŽP k řízení podle zákona       
o obchodování s ohroženými druhy, jelikož nebyly třeba k dalšímu šetření v rámci trestního řízení. Správní 
spis obsahuje též protokol o kontrole provedené u žalobce dne 16. 3. 2011, při níž ČIŽP zkontrolovala deset 
shodných exemplářů, které následně rozhodnutím ze dne 9. 12. 2014 zabavila, a také korespondenci                
s výkonnými orgány CITES Rakouska, Nizozemí, Německa a Francie týkající se pravosti dokumentů 
vydaných těmito orgány. 

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2004%20Sb.%252334a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='520/2005%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='141/1961%20Sb.%252383'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='141/1961%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Ve vyjádření k věci ze dne 19. 1. 2012 žalobce mj. vznesl námitku podjatosti Mgr. Z. N. odůvodněnou tím, 
že Mgr. N. vykonává pravomoc správního orgánu, ale zároveň se v minulosti účastnil kontrol u žalobce
a také vystupoval při domovní prohlídce jako odborný konzultant. Svoji pravomoc odborného konzultanta 
navíc překračoval, když domovní prohlídku vedl a spolurozhodoval o tom, které exempláře mají být 
zajištěny. O námitce podjatosti rozhodla příslušná představená Mgr. P. Ř. usnesením ze dne 30. 11. 2012 
tak, že Mgr. N. není vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci, neboť nebyly zjištěny žádné skutečnosti 
podle § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), které by jeho vyloučení 
odůvodnily. 
Rozhodnutím ze dne 14. 12. 2012 ČIŽP zabavila žalobci všech dvacet předmětných exemplářů. Uvedené 
rozhodnutí však bylo k odvolání žalobce zrušeno rozhodnutím žalovaného ze dne 1. 4. 2014 a věc byla 
vrácena ČIŽP k novému projednání a rozhodnutí pro nedostatečná skutková zjištění o snímatelnosti kroužků 
některých exemplářů a pro vadu výroku. V následném správním řízení ČIŽP opatřila a zařadila do spisu další 
podklady (zejména videodokumentaci z domovní prohlídky, oznámení o úhynu exempláře č. 3 a úřední 
záznam Krajského úřadu Plzeňského kraje o poskytnutí kopií dokumentů žalobci). Žalobce mj. dne                        
15. 8. 2014 zaslal ČIŽP prostou kopii znaleckého posudku MVDr. L. B. ve věci „Posouzení snímání kroužků 
u papoušků a vyjádření se k časovému vývoji a změnám tvaru, průměru a tvrdosti nohy papouška kakadu 
palmový (Probosciger aterrimus), který se dožívá 60 – 80 let.“, vyhotoveného dne 6. 8. 2014. Znalec                    
v posudku zejména uvedl, že z dnešního pohledu lze považovat zkoušku snímání kroužku u nedospělých 
jedinců s kroužky velikosti dle doporučení Agentury na ochranu přírody a krajiny ČR (dále též „AOPK“), kde 
není očividný nesoulad, a případné násilné snímání kroužku za týrání zvířat. Rovněž konstatoval, že vývoj 
končetiny u velkých papoušků je završen přibližně 6 měsíců po vylétnutí z hnízda, u kakadu palmových tedy 
ve stáří 8 až 9 měsíců. 
Dne 9. 12. 2014 vydala ČIŽP nové rozhodnutí ve věci, jímž bylo žalobci opětovně zabaveno všech dvacet 
předmětných exemplářů. Všechny exempláře přitom byly zařazeny v příloze A nařízení Rady (ES)
č. 337/97, z čehož plyne, že se ve všech případech jedná o druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo 
vyhubením podle § 2 písm. c) zákona o obchodování s ohroženými druhy. Rozhodnutí o zabavení 
jednotlivých exemplářů bylo konkrétně a podrobně odůvodněno, přičemž u všech exemplářů se jednalo
o neprokázání jejich původu z různých příčin. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které bylo 
zamítnuto žalobou napadeným rozhodnutím, v němž žalovaný setrval na závěrech ČIŽP. 

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Po posouzení věci městský soud ve shodě se správními orgány konstatoval, že původ exempláře nelze 
prokázat pouze registračním listem (k tomu odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne
24. 7. 2013, č. j. 4 As 79/2013 – 43, a Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2013, č. j. 11 A 159/2011 
– 53). Povinnost registrace exempláře podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy a povinnost 
prokázat jeho původ podle § 24 téhož zákona jsou totiž „zcela odlišnými a na sobě nezávislými povinnostmi, 
přičemž porušení každé z nich je důvodem pro zabavení exempláře dle § 34a zákona o obchodování                  
s ohroženými druhy.“ Ztotožnil se také se závěrem správních orgánů o neplatnosti potvrzení ES (EuroCITES), 
které žalobce předložil k prokázání původu některých exemplářů, a to z důvodu změn v popisu exemplářů 
provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje (dále jen „krajský úřad“). V případě potvrzení ES                      
k exemplářům č. 7, 8, 13, 14, 16 a 18 nebyl krajský úřad výkonným orgánem CITES, který potvrzení vydal. 
V případě potvrzení ES k exempláři č. 3, které krajský úřad vydal, byly změny provedeny tak, že do něj bylo 
ručně vepsáno „nové označení“ a přilepena samolepka s novým mikročipovým číslem, aniž by tyto změny 
byly autorizovány otiskem razítka a podpisem oprávněné úřední osoby. Soud přitom nepovažoval za 
důvodnou námitku, že žalobci je kladeno za vinu pochybení krajského úřadu, jelikož „předmětem tohoto 
řízení je pouze posouzení prokázání původu exemplářů, nikoli posouzení odpovědnosti příslušného 
správního orgánu za nesprávný úřední postup při vyznačování změn na dokladech.“ 
Městský soud považoval za nedůvodnou rovněž námitku rozporu právní úpravy zabavení exemplářů
v zákoně o obchodování s ohroženými druhy s ústavním pořádkem a nařízením Rady (ES) č. 338/97. 
Odkázal na usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2013, č. j. II ÚS 3218/13, kterým byla odmítnuta 
ústavní stížnost podaná proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2013, č. j. 4 As 79/2013 
- 43, v němž se zdejší soud zabýval výkladem dotčených ustanovení zákona o obchodování s ohroženými 
druhy. Nenalezl ani rozpor dotčené právní úpravy s nařízením Rady (ES) č. 338/97, neboť § 24 odst. 3 věta 
druhá zákona o obchodování s ohroženými druhy v rámci potvrzení o původu exemplářů přímo odkazuje na 
dokumenty osvědčující nabytí exempláře podle požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými 
druhy, kterými jsou právě nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006. 
Městský soud také zdůraznil, že předmětem tohoto soudního přezkumu je pouze řízení o zabavení 
exemplářů dle § 34a zákona o obchodování s ohroženými druhy, nikoli přestupkové řízení dle § 34c téhož 
zákona, či řízení o správních deliktech podle § 34d. Zabavení exempláře podle § 34a zákona
o obchodování s ohroženými druhy je pro vlastníka exempláře ve své podstatě potrestáním, avšak 
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základním cílem tohoto zákona je zavedení co nejširšího režimu ochrany exemplářů, řízení o zabavení 
exemplářů je tak ochranným opatřením (resp. předcházením škody). Městský soud konstatoval, že se tedy 
v dané věci nejedná o porušení zákazu dvojího trestání, a že v demokratickém právním státě je ultima ratio 
připuštěna možnost zabavení vlastnictví bez náhrady jako trest za jednání v rozporu se zákonem. 
Městský soud pokládal za lichou i námitku o nezákonném vedení správního řízení, neboť ČIŽP má podle
§ 25 odst. 4 písm. j) zákona o obchodování s ohroženými druhy povinnost spolupracovat s celními úřady při 
kontrole, zda exemplář odpovídá údajům uvedeným na příslušných dokladech, a taktéž je podle § 50 odst. 
1 správního řádu oprávněna použít pro účely vydání rozhodnutí podklady od orgánů veřejné moci, tj. i od 
orgánů činných v trestním řízení (k tomu odkázal na rozsudek zdejšího soudu ze dne 17. 6. 2015, č. j. 1 As 
168/2014 – 27). V rámci kontroly nad dodržováním ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy 
tedy byly celní orgány povinny s ČIŽP spolupracovat, a jelikož měly důvodné pochybnosti o původu 
exemplářů, byly oprávněny je zadržet a o zadržení neprodleně uvědomit ČIŽP. Činnost ČIŽP, v rámci které 
si pořizovala opisy, kopie, či nahlížela do spisu vedeného v trestním řízení proti žalobci, pak rovněž spadá 
pod získávání podkladů podle § 50 odst. 1 správního řádu. 
K výtkám žalobce na adresu orgánů činných v trestním řízení městský soud uvedl, že posuzovat zákonnost 
jakéhokoliv úkonu provedeného orgány činnými v trestním řízení je do podání obžaloby v trestní věci 
oprávněn pouze dozorový státní zástupce a poté soud v rámci vedeného trestního řízení. Současně 
konstatoval, že pro dané řízení je zcela bezpředmětné, zdali bylo trestní řízení vedené proti žalobci skončeno 
či nikoli. Pokud jde o námitku, že ČIŽP žalobci nevydala písemné potvrzení o zadržení exemplářů, soud 
žalobce upozornil, že exempláře byly zadrženy celním orgánem, tudíž potvrzení měl žalobci vydat tento 
orgán. Správní orgány nadto v odůvodnění svých rozhodnutí uznaly, že v řízení o zabavení exemplářů 
nevydaly žádné potvrzení o zadržení exemplářů, to však lze považovat za zcela bagatelní pochybení, které 
žádným způsobem nezpochybňuje zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí. 
Soud považoval za zákonné i zahájení správního řízení, neboť k němu nedošlo pouze na základě informací 
poskytnutých správnímu orgánu orgánem činným v trestním řízení, tj. celním orgánem, ale bylo zahájeno        
z moci úřední na základě četných nesrovnalostí v dokladech k prokázání původu exemplářů předložených 
žalobcem. Nepřisvědčil ani námitce porušení mlčenlivosti odborného konzultanta Mgr. N., neboť žádný 
právní předpis nezakazuje, „aby tentýž správní orgán, jehož pracovník působil v trestním řízení jako odborný 
konzultant, nemohl zahájit správní řízení, jestliže pro jeho zahájení shledá důvody a jestliže se jedná o řízení, 
které lze vést nezávisle na trestním řízení.“ Pokud jde o námitky podjatosti (pracovníků ČIŽP), ve vztahu         
k Mgr. N. se městský soud ztotožnil s tím, že za důvod jeho vyloučení nelze považovat jeho účast na úkonech 
před zahájením řízení a kontrolách podle § 14 odst. 5 správního řádu, ani jeho působení odborného 
konzultanta při domovní prohlídce; ve vztahu k Mgr. Ř soud konstatoval, že podjatost nebyla namítána             
v zákonem stanovené lhůtě, a že tvrzení žalobce není nijak podložené. 
Žalovaný se podle městského soudu v žalobou napadeném rozhodnutí zcela dostatečně vypořádal
s veškerými námitkami žalobce. Znalecký posudek MVDr. L. B. správní orgány řádně hodnotily jako každý 
jiný listinný důkaz. Nadto i sám městský soud vyhodnotil znalecký posudek jako nadbytečný důkaz
a upozornil, že žalobce správním orgánům předložil pouze jeho neověřenou kopii. Správní orgány se podle 
městského soudu také řádně zabývaly doporučením AOPK ohledně velikosti kroužků, na které žalobce 
odkazoval. Použil-li žalobce doporučené velikosti kroužků, musel přesto, v souladu s uvedeným 
doporučením, přihlédnout k individuálním morfologickým vlastnostem nohou každého exempláře. Soud 
také, s odkazem na obsah správního spisu, odmítl tvrzení žalobce, že správní orgány po něm požadovaly za 
účelem prokázání původu exemplářů č. 9 a č. 13 toliko potvrzení ES. Pokud jde o nedodržení lhůty pro 
označení exempláře č. 3, soud opět zdůraznil, že povinnost registrace dle § 23 zákona o obchodování
s ohroženými druhy, včetně povinnosti hlásit změny značení dle § 23a citovaného zákona, a povinnost 
prokázat původ dle § 24 téhož zákona, jsou zcela odlišnými a na sobě nezávislými povinnostmi. 
K námitce, že si správní orgány neověřily důvod přeznačení exempláře č. 2 (na rozdíl od jiných exemplářů), 
městský soud uvedl, že důvodem pro závěr o neprokázání původu u tohoto exempláře nebylo jeho 
nesprávné přeznačení, nýbrž jeho označení děleným kroužkem s osičkou. Jako nedůvodnou posoudil
i námitku neprovedení řádného dokazování u exemplářů č. 19 a č. 20, neboť žalobce u těchto exemplářů 
výslovně nenavrhl provedení důkazu analýzou DNA, ale pouze ČIŽP vytýkal, že ve správním řízení z úřední 
povinnosti neprovedla veškeré důkazy k prokázání původu exemplářů. Oproti tomu v odvolání proti 
(předchozímu) rozhodnutí o zabavení exemplářů ČIŽP ze dne 14. 12. 2012 žalobce navrhl provedení důkazu 
rentgenovým posouzením čitelnosti kroužku, se kterým se správní orgány řádně vypořádaly, když uvedly, že 
jej považují za nadbytečný. Nadto žalovaný správně zdůraznil, že pokud v žalobcem předložených listinách 
k exemplářům nebyli uvedeni jejich rodiče, nemohl by výsledek testu DNA vést k jejich identifikaci. Soud se 
rovněž ztotožnil s názorem správních orgánů, že za zjištěného skutkového stavu věci, kdy byly dotčené 
exempláře označeny tak, že jejich nezaměnitelné identifikační údaje s nimi nebyly nesnímatelně spojeny, 
nemohla být jejich totožnost, natož jejich původ prokázán. K odkazu žalobce na výsledky kontroly provedené 
ČIŽP dne 16. 3. 2011, městský soud uvedl, že nelze vycházet ze zjištění učiněných ČIŽP v rámci jiné kontroly, 
navíc i při předchozí kontrole byla na straně žalobce shledána mnohá pochybení, jež vedla k zahájení 

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='JUD'&link='JUD343503CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='JUD'&link='JUD343503CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'


82

trestního řízení. 
Námitky, že žalobci bylo bráněno v kontrole exemplářů a zajištění vzorků, nebyla mu poskytnuta součinnosti 
při obstarávání dalších důkazů, byly po něm vyžadovány nemožné důkazy a byly vyhledávány důkazy toliko 
v jeho neprospěch, žalobce podle městského soudu řádně nekonkretizoval. Soud zdůraznil, že břemeno 
důkazní tížilo žalobce, přičemž ze správního spisu nezjistil žádné šikanózní jednání správních orgánů. Také 
upozornil, že po žalobci bylo požadováno toliko předložení důkazů k prokázání původu jeho exemplářů, což 
je zákonem stanovená povinnost každého chovatele zvlášť ohrožených živočichů. Zároveň městský soud 
„ze správního spisu nezjistil, že by žalobce po správních orgánech požadoval předání či zapůjčení vzorků 
exemplářů za účelem provedení testů DNA u exemplářů.“ Neztotožnil se ani s námitkou žalobce, že správní 
orgány nesprávně vyložily obsah dopisu rakouského výkonného orgánu CITES ze dne 10. 5. 2011. Za ryze 
účelové pak považoval tvrzení žalobce, že správní orgány přistoupily k zabavení exemplářů č. 17 a 18 pouze 
na základě uvedeného dopisu. Nesouhlasil ani s námitkou, že žalobci byla kladena k tíži neznalost právní 
úpravy proto, že je dlouholetým a zkušeným chovatelem. ČIŽP v odůvodnění rozhodnutí pouze vyslovila, že 
žalobce, jakožto dlouholetý chovatel, by si měl být vědom právní problematiky CITES při chovu exemplářů. 

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst.                 
3 věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 4 věta před středníkem s. ř. s.) dospěl 
přitom k závěru, že kasační stížnost není důvodná. 
Úvodem Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel v kasační stížnosti, obdobně jako v řízení před 
městským soudem, argumentuje pouze procesními pochybeními správních orgánů, nijak však 
nezpochybňuje důvod, který ČIŽP vedl k vydání rozhodnutí o zabavení výše specifikovaných exemplářů podle 
§ 34a odst. 1 zákona o obchodování s ohroženými druhy, tj. neprokázání původu exemplářů ve smyslu             
§ 24 odst. 1 téhož zákona. 
Nejvyšší správní soud na tomto místě také připomíná, že jádro soudního přezkumu rozhodnutí správních 
orgánů se soustředí v řízení před krajským (městským) soudem. S tím souvisí i poměrně striktní pravidla
o koncentraci řízení a možnosti vymezení žalobních bodů pouze ve lhůtě pro podání žaloby (viz § 71 odst.            
2 s. ř. s.). Řízení o kasační stížnosti, jakožto mimořádném opravném prostředku proti pravomocnému 
rozhodnutí krajského (městského) soudu, je naproti tomu řízením, v jehož průběhu je Nejvyšším správním 
soudem přezkoumávána správnost posouzení věci a postupu krajského (městského) soudu. Jelikož rámec 
soudního přezkumu byl předurčen již v řízení o žalobě, není v řízení o kasační stížnosti přípustné uplatňovat 
nové důvody či skutečnosti nastalé až po vydání napadeného rozhodnutí (viz § 104 odst.                                            
4  s. ř. s. a § 109 odst. 5 s. ř. s.). S ohledem na uvedené se tedy Nejvyšší správní soud nemohl zabývat 
námitkami stěžovatele, že prvotní zkoumání DNA provedené na žádost ČIŽP je zcela neprůkazné, další 
doklady týkající se DNA byly získány v rozporu se zákonem, a že jediným zákonně získaným důkazem              
k DNA je ten, který dodal sám stěžovatel. Tyto námitky nebyly uplatněny v žalobě, a tudíž je nutno považovat 
je za nepřípustné ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. 
Stejně tak je nezbytné uvést, že řízení ve správním soudnictví je ovládáno dispoziční zásadou, což platí
i o řízení o kasační stížnosti. S výjimkami uvedenými v § 109 odst. 4 části věty za středníkem s. ř. s. je tak 
Nejvyšší správní soud vázán důvody tvrzené nezákonnosti, uvedenými v kasační stížnosti, a proto preciznost 
ve formulaci obsahu stížnostních bodů a jejich odůvodnění do značné míry předurčuje obsah rozhodnutí 
kasačního soudu (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, č. j. 1 As 67/2011 – 108, 
či ze dne 23. 6. 2005, č. j. 7 Afs 104/2004 – 54). Rozsudek krajského (městského) soudu je tak 
přezkoumáván v intencích žalobních námitek, se zřetelem k důvodům obsaženým v § 103 odst. 1 s. ř. s. Je 
třeba opětovně zdůraznit, že kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí 
krajského (městského) soudu a důvody, které v ní lze s úspěchem uplatnit, se tedy musí upínat právě                  
k tomuto rozhodnutí (viz usnesení zdejšího soudu ze dne 3. 6. 2003, č. j. 6 Ads 3/2003 - 73). S přihlédnutím 
ke shora popsaným zásadám, na nichž řízení o kasační stížnosti stojí, proto nelze než konstatovat, že se 
Nejvyšší správní soud nemohl zabývat ani námitkami stěžovatele, které byly toliko převzaty ze žaloby,                
a nebyla u nich doplněna argumentace ve vztahu k jejímu posouzení městským soudem. Konkrétně se 
jedná o opětovně vznesené námitky podjatosti vůči pracovníkům ČIŽP Mgr. N. a Mgr. Ř. a také o námitku 
týkající se exempláře bez označení a odlišné praxe u záchranných center. Je přitom vhodné poznamenat, 
že městský soud se s oběma uvedenými námitkami přezkoumatelným způsobem vypořádal. 
Nejvyšší správní soud se předně zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku [§ 103 odst. 
1 písm. d) s. ř. s.], neboť se jedná o vadu svojí povahou tak závažnou, že se jí musí zabývat z úřední povinnosti 
i bez návrhu stěžovatele (§ 109 odst. 3 věta před středníkem s. ř. s.). Teprve dospěje-li k závěru, že napadené 
rozhodnutí je přezkoumatelné, může se zabývat dalšími stížnostními námitkami (viz rozsudek ze dne                 
8. 3. 2005, č. j. 3 As 6/2004 - 105, publ. pod č. 617/2005 Sb. NSS). Stěžovatel ve druhém doplnění kasační 
stížnosti ze dne 5. 3. 2018 pouze obecně uvedl, že napadený rozsudek není ve vztahu k jeho zásadním 
námitkám dostatečně a logicky odůvodněn, aniž by tyto námitky jakkoli konkretizoval. Na základě 
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přezkoumání obsahu napadeného rozsudku Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že z jeho výroku je 
zřejmé, jak soud rozhodl, odůvodnění rozsudku je s výrokem v souladu a soud se v něm podrobně vypořádal 
se všemi žalobními námitkami a skutečnostmi, které byly pro posouzení věci rozhodné. Odůvodnění 
napadeného rozsudku tvoří logický celek, ze kterého plynou závěry městského soudu o nedůvodnosti 
žaloby. Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že napadený rozsudek netrpí vadou nepřezkoumatelnosti; 
lze tak přistoupit k přezkumu na základě věcných námitek uplatněných v kasační stížnosti. 
Námitku nezákonnosti zahájení, resp. vedení správního řízení, neshledává Nejvyšší správní soud důvodnou. 
Domovní prohlídka byla u stěžovatele dne 26. 7. 2011 provedena jako neodkladný a neopakovatelný úkon 
v souladu s čl. 12 odst. 2 Listiny pro účely trestního řízení, a to na základě příkazu vydaného Obvodním 
soudem pro Prahu 6 ze dne 25. 7. 2011. Při této prohlídce celní úřad zadržel shora specifikované exempláře 
papoušků. Zákon o obchodování s ohroženými druhy přitom celnímu úřadu ukládá povinnost neprodleně 
informovat o zadržení exemplářů ČIŽP a upravuje i další postup při nakládání se zadrženými exempláři, 
spočívající v jejich předání záchrannému centru (§ 34 odst. 2). Celní orgán v daném případě postupoval          
v souladu s touto speciální právní úpravou, neboť exempláře zadržené při domovní prohlídce ještě téhož 
dne předal ČIŽP. V této souvislosti ČIŽP pojala podezření, že se jedná o exempláře s neprokázaným 
původem. Důvody uvedla v oznámení o zahájení řízení o zabavení exemplářů, a to označení exemplářů                
č. 1 a 10 kroužkem, resp. mikročipem s jiným číslem, než jaké je uvedeno na dokladech, označení 
exemplářů č. 2, 6 a 19 nepřípustným typem kroužku (snímatelný či s osičkou), označení exemplářů č. 9, 11 
a 12 nepřípustným typem kroužku v kombinaci s mikročipem, jehož číslo není zaneseno do potvrzení ES 
nebo u něhož není v potvrzení ES řádně změněn způsob značení, absence platného potvrzení ES                           
u exemplářů č. 4, 5, 7, 8 a 13 až 18 a nepředložení jakékoli dokumentace k exemplářům č. 3 a 20. Taková 
zjištění zcela postačovala k zahájení správního řízení o zabavení exemplářů z moci úřední podle § 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. 
Nejvyšší správní soud hodnotí jako nedůvodnou taktéž námitku nepřípustného užití informací získaných
v trestním řízení. Jak bylo rozebráno výše, celnímu úřadu ze zákona vyplývá povinnost spolupracovat
s ČIŽP při zadržení exemplářů. Je přitom nemyslitelné, aby celní úřad v souladu s touto zákonnou povinností 
předal ČIŽP 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 stěžovatele a fotodokumentace z této domovní 
prohlídky takovými podklady nepochybně jsou. Stejně tak je v souladu s uvedeným ustanovením správního 
řádu i nahlížení ČIŽP do trestního spisu, resp. zasílání materiálů z tohoto spisu. 
Nejvyšší správní soud ostatně připustil využití důkazů získaných v trestním řízení i ve správním řízení již 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. 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 soud přiklonil i v pozdějším rozsudku ze dne
17. 6. 2015, č. j. 1 As 168/2014 - 27, na který odkazuje i městský soud. V něm zdejší soud 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.“ Stěžovateli lze přisvědčit v tom, že v projednávaném případě nebylo vedeno navazující přestupkové 
řízení, ani nebyla věc postoupena správnímu orgánu. Přesto je však podle názoru Nejvyššího správního 
soudu možné aplikovat závěry shora uvedených rozsudků i na nyní projednávanou věc, jelikož přípustnost 
užití předmětných podkladů ve správním řízení vyplývá přímo z § 50 odst. 1 správního řádu, který jejich užití 
nepodmiňuje postoupením věci ani navazujícím správním řízením. 
Pokud jde o posuzování zákonnosti úkonů v trestním řízení, jak správně uvádí městský soud v napadeném 
rozsudku, to skutečně náleží pouze státnímu zástupci. Jestliže tedy stěžovatel namítá, že orgány činné
v trestním řízení měly vydat usnesení podle § 80 trestního řádu, kterým by mu byly exempláře vydány zpět, 
či že neměly žádné zákonné zmocnění k předání zajištěných dokumentů ČIŽP, Nejvyšší správní soud 
konstatuje, že posouzení této námitky mu nepřísluší. K posouzení provedených úkonů z pohledu ČIŽP, tedy 
posouzení toho, zda ČIŽP postupovala správně při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, však správní 
soud příslušný je. Městský soud přitom postup ČIŽP hodnotil, a správně dospěl k závěru, že postupovala               
v souladu se zákonem (shodně pak její postup hodnotil i Nejvyšší správní soud – viz výše). 
K námitce postupu celního orgánu dle zákona o obchodování s ohroženými druhy (resp. jeho nepostupování 
v souladu s trestním řádem) Nejvyšší správní soud konstatuje, že 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 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, 
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a celní ředitelství ji muselo respektovat (viz rozsudek zdejšího soudu ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 308/2017 
– 33). 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. 
Důvodné pak nejsou ani námitky, že ČIŽP postupovala v rozporu s Listinou, když v průběhu domovní 
prohlídky prováděla vlastní zjištění, a že její pracovník Mgr. N. porušil povinnost mlčenlivosti                                       
o skutečnostech zjištěných při domovní prohlídce. Z protokolu o provedení domovní prohlídky je zřejmé, že 
při ní sice byl Mgr. N. přítomen, avšak pouze v postavení odborného konzultanta ve smyslu § 157 odst.                 
3 trestního řádu. Tvrzení stěžovatele, že tento pracovník překračoval svoje pravomoci, je přitom ničím 
nepodložené a obecně formulované. Z ničeho nevyplývá ani skutečnost, že by Mgr. N. porušil povinnost 
mlčenlivosti, či zneužil informace získané při domovní prohlídce. Jak uvedl městský soud, žádný právní 
předpis nezakazuje, aby tentýž správní orgán, jehož pracovník působil v trestním řízení jako odborný 
konzultant, nemohl zahájit správní řízení, jestliže pro jeho zahájení shledá důvody a jestliže se jedná
o řízení, které lze vést nezávisle na trestním řízení. 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. Toto předání přitom bylo splněním povinnosti vyplývající celnímu úřadu ze zákona          
o obchodování s ohroženými druhy, nikoli důsledkem účasti zaměstnance ČIŽP na domovní prohlídce. 
Důvodem pro zahájení a vedení řízení bylo neprokázání původu dotčených exemplářů. Nejvyšší správní soud 
se v tomto ohledu ztotožňuje s názorem městského soudu, že řízení o zabavení exemplářů je řízením sui 
generis, které je na trestním řízení nezávislé a pro jeho zahájení a meritorní ukončení je podstatné pouze 
to, zda žalobce prokázal původ předmětných exemplářů či nikoliv. 
Co se týče námitky rozporu zákona o obchodování s ohroženými druhy s právem EU a s ústavním pořádkem 
ČR, ani tu nepovažuje Nejvyšší správní soud za důvodnou. Jak již uvedl městský soud, výkladem dotčených 
ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy se Nejvyšší správní soud zabýval již v rozsudku ze 
dne 24. 7. 2013, č. j. 4 As 79/2013 – 43, kde mj. uvedl, že „žalobce jako držitel papoušků podléhajících 
ochraně dle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (CITES, vyhlášena pod č. 572/1992 Sb.) a předpisů Evropské unie byl povinen na výzvu ČIŽP prokázat 
zákonný původ konkrétních jím držených exemplářů. Důkazní břemeno ohledně prokazování původu těchto 
exemplářů zákon výslovně ukládá žalobci jakožto jejich držiteli. Následkem neunesení tohoto důkazního 
břemene je zabavení exemplářů chráněných druhů. Stěžovatel se proto mýlí, pokud se domnívá, že bylo 
povinností správních orgánů prokázat, že původ zadržených exemplářů papoušků druhu kakadu palmový 
nebyl legální. Nepochybně se přitom jedná o zákonné omezení práv vlastníků, na něž jsou kladeny zvýšené 
nároky ohledně evidence, označování a dokumentace jimi chovaných exemplářů chráněných živočichů. 
Takové omezení vlastnického práva a zásahy do něj jsou odůvodněny důležitým veřejným zájmem na 
ochraně před vyhynutím ohrožených druhů živočichů prostřednictvím omezení, respektive zákazu obchodu 
s těmito chráněnými živočichy, v jehož důsledku jsou decimovány populace chráněných živočichů v jejich 
přirozeném prostředí (často v rozvojových zemích).“ 
Rozhodující senát neshledává důvod se od uvedeného právního hodnocení v nynějším případě odchýlit
a ztotožňuje se s ním. Pokud jde o odkaz na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-532/13, který podle 
názoru stěžovatele „považuje zabavení exempláře za nejzazší sankci, kterou lze za porušení uvedeného 
nařízení uložit“, Nejvyšší správní soud jej považuje za nepřiléhavý. V uvedeném rozsudku je pouze 
konstatováno, že „příslušný orgán členského státu, v němž se nacházejí dotyčné exempláře, má proto 
zadržet a může zabavit pouze exempláře, na něž se skutečně vztahuje důvod neplatnosti dovozního 
povolení.“ Nadto je třeba poznamenat, že i v tomto rozsudku je zdůrazňováno, že „pokud jde o cíle sledované 
nařízením č. 338/97, je třeba připomenout, že režim ochrany zavedený pro exempláře druhů zařazených do 
příloh A a B uvedeného nařízení má za cíl zajistit co možná nejširší ochranu volně žijících druhů živočichů              
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi za současného respektování cílů, zásad a ustanovení 
CITES.“ Stěžovatel si pak protiřečí, pokud uvádí, že odkazem na citovaný rozsudek městský soud směšuje 
právní úpravu platnou pro členské státy s právní úpravou pro dovoz ze třetích zemí, přičemž následně sám 
odkazuje právě na tento rozsudek. 
Pokud stěžovatel namítá, že ČIŽP nezahájila přestupkové řízení, ale pouze rozhodla o zabavení exemplářů, 
přestože je neprokázání původu exempláře přestupkem dle § 34c odst. 3 zákona o obchodování                          
s ohroženými druhy, zdejší soud k tomu uvádí, že předmětem soudního přezkumu v dané věci je pouze řízení 
o zabavení exemplářů podle § 34a zákona o obchodování s ohroženými druhy, nikoli přestupkové řízení dle 
§ 34c téhož zákona. Jedná se o dvě odlišná řízení a nelze tak souhlasit se stěžovatelem, že zabavováním 
exempláře na základě § 34a uvedeného zákona je nutno považovat za obcházení povinnosti ČIŽP zahájit 
řízení o přestupku. 
Nejvyšší správní soud nemůže přisvědčit ani námitce stěžovatele týkající se posouzení průkazu původu.
V prvé řadě není pravdou, že ČIŽP vyžadovala potvrzení ES u každého exempláře. Ze správního spisu je 
patrné, že po stěžovateli byly požadovány jakékoli důkazy, jimiž prokáže původ exemplářů. Argumentace 
stěžovatele o nepravdivosti tvrzení soudu, že nařízení Rady 338/97 při vydání EuroCITES u exemplářů 
nabytých před účinností úmluvy CITES neobsahuje ustanovení o nepřípustnosti zkoumání původu, se pak 
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míjí s odůvodněním napadeného rozsudku, jelikož městský soud nic takového netvrdí. Ve zbytku je uvedená 
námitka převzata ze žaloby, aniž by u ní byla doplněna jakákoli argumentace městského soudu, kterou by 
stěžovatel napadal. S obsahem uvedené námitky se přitom městský soud řádně vypořádal, Nejvyšší správní 
soud se s jeho hodnocením ztotožňuje a pro stručnost na něj odkazuje. 
Kasační soud nepovažuje za důvodnou ani námitku týkající se nezohlednění znaleckého posudku MVDr.           
B. Podle názoru Nejvyššího správního soudu se správní orgány i městský soud tímto znaleckým posudkem 
řádně zabývaly a přesvědčivě a podrobně odůvodnily, proč jej považují za nadbytečný. S tímto hodnocením 
se pak zdejší soud bezvýhradně ztotožňuje, neboť závěry uvedené v tomto posudku jsou naprosto obecné        
a nemají žádnou vypovídací hodnotu ohledně konkrétních předmětných exemplářů. Nelze přitom přisvědčit 
tvrzení stěžovatele, že je lhostejno, o jaké exempláře se jedná, jelikož manipulace popsaná ve znaleckém 
posudku bude nezákonná bez ohledu na to, u kterého exempláře byla užita; takto obecně formulovaný 
znalecký posudek totiž nikterak neprokazuje, zda byla manipulace tam popsaná u předmětných exemplářů 
užita či nikoli. Použití hrubé síly pracovníků ČIŽP při snímání kroužků u jednotlivých v řízení zabavených 
exemplářů pak bylo vyvráceno fotodokumentací z domovní prohlídky a videozáznamem snímání kroužků. 
Není také pravdou, že se správní orgány nezabývaly doporučením AOPK vztahujícím se k velikosti kroužků. 
Touto námitkou se zabýval městský soud na straně 29 napadeného rozsudku, kde odkázal na argument 
žalovaného, že „ani dodržení doporučené velikosti nemůže zaručit nesnímatelnost kroužků“. Městský soud 
si toto tvrzení žalovaného ověřil a dospěl k závěru, že vycházel-li žalobce při značení exemplářů „z uvedeného 
doporučení a použil-li doporučené velikosti kroužků, musel přesto přihlédnout k individuálním 
morfologickým vlastnostem nohou každého exempláře.“ Tento závěr považuje Nejvyšší správní soud za 
bezvadný, neboť přímo vyplývá ze strany 13 doporučení, kde je mj. uvedeno, že „vnitřní průměry kroužků 
jsou doporučené, chovatel vždy musí zohlednit individuální velikost každého jedince a přizpůsobit tomu 
zvolenou velikost kroužku. Upozorňujeme, že pokud bude možné kroužek již dospělému jedinci z nohy 
sejmout, bude tento exemplář považován za neoznačený.“ 
Stěžovatel též namítá, že se městský soud „prakticky nezabýval“ námitkou, že jsou mu kladena k tíži 
pochybení krajského úřadu způsobující neplatnost předložených dokumentů. Toto tvrzení však shledal 
Nejvyšší správní soud nepravdivým, neboť městský soud se uvedenou námitkou podrobně zabýval na 
stranách 22 až 23 napadeného rozsudku a řádně ji vypořádal. Správně uvedl, že je sice pravdou, že krajský 
úřad neoprávněnými změnami způsobil neplatnost některých dokladů předložených stěžovatelem, nicméně 
předmětem tohoto řízení „je pouze posouzení prokázání původu exemplářů, nikoli posouzení odpovědnosti 
příslušného správního orgánu za nesprávný úřední postup při vyznačování změn na dokladech.“                             
V posuzované věci je podstatné pouze to, zda stěžovatel unesl své důkazní břemeno a prokázal původ 
exemplářů. Městský soud se řádně vypořádal i se souvisejícími námitkami o neplatnosti potvrzení ES                   
v důsledku provedených změn a o posouzení těchto změn jakožto administrativní chyby, které shledal 
nedůvodnými. 
Liché je též tvrzení stěžovatele, že městský soud bez dalšího odmítl jeho námitky, že mu bylo bráněno
v kontrole exemplářů a zajištění vzorků, nebyla mu poskytnuta součinnosti při obstarávání důkazů, byly po 
něm vyžadovány nemožné důkazy a byly vyhledávány důkazy toliko v jeho neprospěch. Soud se jimi naopak 
podrobně zabýval na stranách 31 a 32 napadeného rozsudku. Tvrzení stěžovatele, že se pracovníci ČIŽP 
snažili znepřehlednit situaci pro orgány činné v trestním řízení a vytvořit si podmínky pro zabavení 
exemplářů pak Nejvyšší správní soud považuje za ničím nepodložené a účelové. Z ničeho také nelze 
usuzovat, že by ČIŽP bránila stěžovateli v kontrole exemplářů a zajištění vzorků, kterými mohl prokázat 
skutečný stav věci, či že by po něm vyžadovala nemožné důkazy. Po stěžovateli bylo požadováno předložení 
jakýchkoli důkazů k prokázání původu jeho exemplářů, což je zákonem stanovená povinnost každého 
chovatele zvlášť ohrožených exemplářů. Jak také uvedl městský soud, není pravdou, že by ČIŽP kladla 
stěžovateli k tíži neznalost příslušné právní úpravy proto, že je dlouholetým a zkušeným chovatelem. Jednalo 
se o pouhé konstatování, které je navíc v souladu s judikaturou zdejšího soudu akcentující zvýšenou 
odpovědnost chovatelů zvlášť chráněných živočichů na znalost předpisů a kontrolu exemplářů (viz citovaný 
rozsudek č. j. 4 As 79/2013 - 43). 
Pokud jde o námitku nesprávné interpretace stanoviska rakouského výkonného orgánu CITES, i s tou se 
městský soud řádně a podrobně vypořádal na straně 32 svého rozsudku. Za liché považuje Nejvyšší správní 
soud tvrzení stěžovatele, že správní orgány rozhodovaly na základě nejednoznačných informací, neboť, jak 
uvedl městský soud, v předmětném stanovisku je sděleno, že úřad nedisponuje informacemi
o přeznačkování dotčených exemplářů, z čehož plyne, že změna značení exemplářů nebyla rakouskému 
orgánu ohlášena, a tudíž nelze předmětné exempláře považovat za řádně označené v souladu s právními 
předpisy. Jak uvedl zdejší soud v rozsudku č. j. 4 As 79/2013 – 43, „byť se tyto předpisy mohou zdát velmi 
přísné a formalistické, z výše uvedených důvodů je nelze považovat za samoúčelné. Intenzita zájmu na 
ochraně ohrožených druhů pak odůvodňuje i přísné postihy porušení povinností osob chovajících chráněné 
živočichy včetně možnosti zabavení jedinců, u nichž jejich držitel není schopen prokázat jejich původ                      
v souladu s právními předpisy.“ 

aspi://module='JUD'&link='JUD241863CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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329

K řízení o vývozním povolení dle čl. 5 odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 4 nařízení Rady (ES)                  
č. 338/97 
K prokázání původu exemplářů registračními listy
K požadavku správních orgánů na provedení testu DNA

k ustanovení § 24 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů, 
ve znění platném v době rozhodování (dále jen „zákon o obchodování s ohroženými druhy“)
k čl. 5 odst. 2 písm. b) a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění v době rozhodování (dále jen 
„Nařízení č. 338/97“)
k čl. 26 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES)
č. 338/97, ve znění tiskové opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 166 ze dne 19. června 
2006 (dále jen „Prováděcí nařízení“)

I. Odpovědnost za prokázání legálního původu exemplářů leží na žadateli (držiteli exemplářů). 
Žádost o vývozní povolení lze vydat pouze tehdy, pokud je zřejmý legální původ exempláře
a vyloučeno jeho nezákonné odejmutí z přírody. Zvýšené nároky ohledně prokázání původu jsou 
odůvodněny důležitým veřejným zájmem na ochraně ohrožených druhů a reflektují zásadu 
obezřetnosti a prevence dle čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Právní předpisy nepředepisují, 
jaké konkrétní důkazní prostředky je třeba předložit pro prokázání legálního původu exemplářů. 

II. V souladu s čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 je třeba za účelem prokázání legálního 
původu živočicha narozeného a odchovaného v zajetí uspokojivě doložit původ rodičů. Registrační 
listy samy o sobě původ exemplářů prokázat nemohou. Registrační list je pouze dokladem                   
o splnění povinnosti zákonné registrace exempláře.

III. Správní orgány jsou obecně oprávněny v souladu s čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 865/2006
v případech, kdy je nezbytné zjistit rodový původ živočicha, vyžadovat provedení testu DNA 
(analýzu krve). S ohledem na nákladnost a určitou zátěž pro živočichy však musí tento požadavek 
řádně zdůvodnit.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. září 2019, č. j. 10 As 65/2019 - 70)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Žalobce podal dne 21. 10. 2011 žádost o vývozní povolení do Kanady pro celkem dvanáct papoušků. 
Konkrétně se jednalo o šest papoušků amazoňana haitského, čtyři papoušky amazoňana jamajského,
a dva papoušky amazoňana černozobého. Všichni papoušci patřili do skupiny ohrožených živočichů
uvedených v příloze B nařízení Rady (ES) č. 338/97.
Žalobce v žádosti deklaroval, že se papoušci narodili a byli odchováni v zajetí. K prokázání tohoto tvrzení 
předložil registrační listy papoušků. Stěžejní pro posouzení žádosti bylo vyjádření Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR (dále jen „AOPK“), která k žádosti vydala dne 5. 12. 2011 nesouhlasné stanovisko. Poukázala 
na to, že se jedná o vzácné a ohrožené druhy papoušků (amazoňanů), které jsou velmi atraktivní pro 
chovatelskou veřejnost. O jejich atraktivnosti svědčí nález 74 vajec amazoňanů v dubnu roku 2011 na letišti 
ve Vídni, s ohledem na 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 (Úř. věst. L 61, 3. 3. 1997, s. 1-69).  
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AOPK doporučila provedení testu DNA zaměřeného na prokázání (nevyloučení) deklarované paternity 
u několika vybraných papoušků. Bez provedení testu DNA nelze podle AOPK potvrdit, že vývoz nebude mít 
škodlivé účinky na zachování daných druhů amazoňanů v přírodě. Žalobce s provedením testu DNA 
nesouhlasil. Ve vyjádření ke stanovisku zdůraznil, že uvedené druhy chová již 15 let a publikuje o nich články 
v odborných časopisech. Testy paternity podle jeho názoru pouze oddalují rozhodnutí ve věci a finančně ho 
poškozují. Byl přesvědčen, že původ papoušků řádně prokázal. Pokud prý měla AOPK pochybnosti, mohla 
testy provést sama na své náklady - žalobce by to umožnil. Sám však odmítl testy DNA obstarat.
V reakci na to AOPK ve vyjádření ze dne 5. 3. 2012 dodala, že testy DNA jsou jediným nezpochybnitelným 
důkazem o původu papoušků. Zdůraznila, že důkazní břemeno je na žadateli.
Jelikož žalobce nesplnil podmínku nezbytnou pro udělení vývozního povolení a nezískal kladné stanovisko 
AOPK, žalovaný jeho žádosti o vývozní povolení nevyhověl. Toto rozhodnutí ministr životního prostředí
k rozkladu žalobce zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Důvodem byl především nedostatečně 
formulovaný výrok, nedostatečné odůvodnění a také skutečnost, že žalovaný porušil právo žalobce podle             
§ 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům ve správním spisu. V novém 
rozhodnutí ze dne 25. 4. 2014 žalovaný uzavřel, že žalobce nesplnil předpoklady pro udělení vývozního 
povolení, neboť nepředložil dostatečné důkazy o legálním původu papoušků. Registrační listy nejsou 
úředním dokladem o zákonném původu papoušků, dokládají pouze splnění povinnosti registrace. 
Skutečnost, že exempláře jsou narozeny a odchovány v zajetí, lze prokázat jen paternitním testem.
S ohledem na zvyšující se nelegální obchod s danými druhy papoušků považoval žalovaný požadavek na 
prokázání paternity odchovů provedením testu DNA za důvodný. Proti novému rozhodnutí žalovaného 
žalobce podal opět rozklad k ministrovi, který již neshledal žádné procesní vady a ztotožnil se s argumenty 
žalovaného. Rozhodnutím ze dne 5. 12. 2014 proto rozklad zamítl.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Žalobce rozhodnutí ministra napadl žalobou, které městský soud vyhověl. Podle městského soudu AOPK 
neměla vydávat negativní stanovisko, pokud neměla jisto o původu papoušků. Tato otázka měla být nejdříve 
předmětem dokazování ve správním řízení. Jestliže AOPK či žalovaný nepovažovali žalobcem dodané 
dokumenty za dostatečné, bylo namístě postupovat podle § 45 odst. 2 správního řádu a vyzvat žalobce 
k odstranění této vady. Městský soud proto rozsudkem ze dne 5. 10. 2017, čj. 5 A 26/2015-48, zrušil 
rozhodnutí ministra ze dne 5. 12. 2014 a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Žalovaný podal proti 
zrušujícímu rozsudku městského soudu kasační stížnost, kterou NSS shledal důvodnou. NSS nepřisvědčil 
městskému soudu, že AOPK nemohla vydat negativní stanovisko dříve, než se ve správním řízení prokáže 
skutečný původ papoušků. Pověřený vědecký orgán nemusí dojít k závěru o škodlivém účinku dovozu, aby 
mohl vydat nesouhlasné stanovisko. Nesouhlasné stanovisko vydá vždy, nebude-li moci s jistotou potvrdit, 
že vývoz nebude mít škodlivý účinek. Tento přístup je v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. NSS na 
rozdíl od městského soudu nepovažoval za vadu řízení ani to, že žalovaný nezaslal žalobci formální výzvu 
podle § 45 odst. 2 správního řádu k předložení paternitního testu DNA. Ze správního spisu vyplývá, že 
správní orgány žalobce se stanoviskem seznámily a poskytly mu dostatečný prostor na stanovisko reagovat. 
Žalobce si byl vědom požadavku na předložení testů DNA a soustavně proti němu brojil v průběhu správního 
řízení. Ve vyjádření ke stanovisku výslovně odmítl testy DNA sám a na své náklady provést. Připustil pouze 
možnost, že by testy na své náklady provedl žalovaný. Jak NSS nicméně připomněl, důkazní břemeno 
ohledně prokázání původu papoušků bylo na straně žalobce jakožto jejich držitele. Rozsudek městského 
soudu ze dne 5. 10. 2017 proto NSS rozsudkem ze dne 30. 5. 2018, čj. 10 As 328/2017-33, zrušil a vrátil 
věc tomuto soudu k dalšímu řízení. V závěru rozsudku NSS zdůraznil, že se nezabýval oprávněností 
požadavku na provedení testů DNA, tato otázka bude předmětem řízení před městským soudem.
V novém rozsudku městský soud konstatoval, že správní orgány jsou obecně oprávněny vyžadovat paternitní 
testy DNA. S ohledem na jejich finanční nákladnost a zátěž pro živočichy však musí správní orgán 
přesvědčivě odůvodnit, proč v daném konkrétním případě nepovažuje jiné důkazy za dostatečné a vyžaduje 
provedení testů DNA. Stanovisko AOPK je v tomto ohledu podle městského soudu zcela nedostatečné. 
AOPK požadavek na provedení testů DNA nijak nezdůvodnila a nevysvětlila, proč ve spojení s dalšími 
skutečnostmi nepostačují jako důkaz o původu papoušků registrační listy. Tuto vadu stanoviska však podle 
městského soudu zhojila rozhodnutí žalovaného a jeho ministra, která se řádně vypořádala se všemi 
argumenty žalobce. Požadavek na provedení testů DNA shledal městský soud opodstatněným. Důkazní 
břemeno leželo na žalobci. Žalobce doložil pouze registrační listy papoušků, které však nejsou úředním 
potvrzením o původu exempláře, a samy o sobě tak nemohou původ prokázat. Žádné další důkazy žalobce 
nepředložil. Podle soudu proto nebyl požadavek na provedení testu DNA nepřiměřený. Tyto testy jsou totiž 
schopny i při absenci jiných důkazů s jistotou původ papoušků prokázat. Městský soud proto žalobu 
rozsudkem ze dne 13. 2. 2019, čj. 5 A 26/2015-81, zamítl jako nedůvodnou.
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III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Pravomoc městského soudu k posouzení věci:
Stěžovatel předně s poukazem na procesní vývoj kauzy zpochybňuje „příslušnost“ městského soudu
k posouzení věci. V této souvislosti rovněž napadá rozsudek městského soudu pro nepřezkoumatelnost, 
jelikož stejnou námitku vznesl již v řízení před městským soudem, avšak ten se k věci nevyjádřil.
Ze spisu městského soudu vyplývá, že stěžovatel v přípisu ze dne 6. 8. 2018 reagoval na nové projednání 
věci. V tomto přípisu stěžovatel mimo jiné shrnul procesní vývoj případu a uzavřel, že v této fázi řízení je 
„příslušný“ o věci znovu rozhodovat správní orgán, nikoliv městský soud.
NSS souhlasí se stěžovatelem, že na tento dílčí argument městský soud výslovně neodpověděl. Absence 
výslovné odpovědi na každý dílčí argument vznesený v průběhu soudního řízení však bez dalšího 
nezpůsobuje nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. Postačí, jsou-li vypořádány základní námitky 
účastníka řízení, případně dle okolností případu je akceptovatelná i odpověď implicitní [srov. nález ze dne 
10. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 919/14 (N 225/75 SbNU 521), věc Lenka Cinková, bod 13]. Městský soud 
argumentaci stěžovatele implicitně vypořádal tím, že věc projednal a rozhodl o ní. Z jeho postupu ve věci je 
zřejmé, že tvrzení stěžovatele o „nepříslušnosti“ městského soudu k posouzení věci nepokládal za důvodné. 
Argumentace stěžovatele je nadto ve zjevném rozporu s dlouhodobou a ustálenou judikaturou, podle které 
„procesní situace, kdy žalovaný správní orgán na základě pravomocného rozsudku krajského soudu vydá 
ve správním řízení znovu rozhodnutí, které posléze nabude právní moci, následně či mezitím NSS tento 
rozsudek krajského soudu zruší a věc mu vrátí k novému projednání, jistě není žádoucí. O žalobě je však 
třeba znovu rozhodnout v souladu se závazným právním názorem kasačního soudu, což mj. znamená 
„obživnutí“ původně zrušeného rozhodnutí správního orgánu… . Přestože je nutno existenci dvou rozhodnutí 
v téže věci hodnotit jako negativní, jedná se o důsledek povahy kasační stížnosti jako mimořádného 
opravného prostředku“ (usnesení rozšířeného senátu ze dne 1. 7. 2015, čj. 10 Ads 99/2014-58,                           
č. 3270/2015 Sb. NSS, body 34 a 37; dále srov. např. usnesení rozšířeného senátu ze dne 24. 4. 2007, čj. 
2 Ans 3/2006-49, č. 1255/2007 Sb. NSS).
K obdobným závěrům dospěl NSS také v rozsudku ze dne 10. 10. 2013, čj. 9 Afs 71/2012-34, kde dále 
uvedl, že „existence dvou správních rozhodnutí v téže věci je jistě nežádoucí, nicméně nemá za následek 
zmatečnost řízení či nezákonnost kasační stížností napadeného rozsudku. Bude tedy zejména na 
žalovaném, případně na krajském soudu, vzniklou nežádoucí situaci ohledně v pořadí druhého rozhodnutí 
procesně vypořádat. Existence tohoto rozhodnutí nemá vliv na posouzení zákonnosti rozhodnutí, které je 
předmětem přezkumu v projednávané věci“. Jelikož NSS rozsudkem ze dne 30. 5. 2018 původní rozsudek 
městského soudu zrušil, „obživlo“ městským soudem dříve zrušené rozhodnutí ministra žalovaného ze dne 
5. 12. 2014, včetně výroku, kterým ministr potvrdil rozhodnutí ze dne 25. 4. 2014 vydané v prvním stupni. 
Současně tedy nepochybně „obživlo“ také rozhodnutí ze dne 25. 4. 2014 vydané v prvním stupni. NSS si je 
vědom skutečnosti, že rozhodnutím ministra žalovaného ze dne 16. 1. 2018 bylo rozhodnutí v prvním stupni 
ze dne 25. 4. 2014 zrušeno. Později vydané rozhodnutí ministra žalovaného ze dne 16. 1. 2018 však nelze 
chápat tak, že nahrazuje rozhodnutí ministra žalovaného ze dne 5. 12. 2014, a to ani co do závěrů 
potvrzujících rozhodnutí ze dne 25. 4. 2014 vydané v prvním stupni. S ohledem na procesní vývoj kauzy 
existují tato opačná správní rozhodnutí ministra žalovaného vedle sebe. NSS proto nepovažuje za 
opodstatněné úvahy stěžovatele, že městský soud není „příslušný“ posoudit věc, jelikož neexistuje 
podkladové rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. V souladu s výše citovanou ustálenou judikaturou 
v pořadí druhé správní rozhodnutí ze dne 16. 1. 2018 nemá vliv na posouzení zákonnosti rozhodnutí ze dne 
5. 12. 2014, které je předmětem přezkumu v nynější věci. 

Povinnost výzvy k předložení testu DNA:
V další kasační námitce stěžovatel uvádí, že s ohledem na nedostatečná zjištění o původu papoušků nebyla 
AOPK oprávněna vydat negativní stanovisko. Tato otázka měla podle stěžovatele být nejprve předmětem 
dokazování ve správním řízení. Pokud prý správní orgány nepovažovaly podklady přiložené k žádosti v tomto 
ohledu za dostatečné, měly stěžovatele poučit a vyzvat podle § 45 odst. 2 správního řádu. Na jiném místě 
v kasační stížnosti stěžovatel popírá, že by ve správním řízení rezolutně odmítl testy DNA provést. NSS 
dospěl k závěru, že tyto kasační námitky nejsou podle § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. přípustné, neboť detailní 
odpověď na ně již NSS poskytl v prvém rozsudku čj. 10 As 328/2017-33 .
Stěžovatel v této souvislosti netvrdí nic, s čím by se již NSS v předchozím rozsudku nevypořádal. Nutno 
zdůraznit, že NSS je v řízení o opětovné kasační stížnosti vázán právním názorem, který v téže věci vyslovil 
v předchozím zrušujícím rozsudku. Právě proto je i přípustnost opětovné kasační stížnosti omezena na ty 
důvody a otázky, které NSS v téže věci doposud nevyřešil (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne                   
8. 7. 2008, čj. 9 Afs 59/2007-56, č. 1723/2008 Sb. NSS).
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Prokazování původu papoušků registračními listy:
Další kasační námitky se týkají předmětu sporu, tedy zda registrační listy předložené k žádosti o vývozní 
povolení jsou dostačujícím důkazem o legálním původu papoušků a zda požadavek AOPK na předložení 
paternitního testu DNA byl oprávněný a řádně odůvodněný.
Úvodem NSS poznamenává, že v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 4 nařízení Rady (ES)                  
č. 338/97 se v řízení o vývozním povolení zjišťuje, zda exempláře byly získány v souladu s právními předpisy 
o ochraně dotyčných druhů. Žádost o vývozní povolení lze vydat pouze tehdy, pokud je zřejmý legální původ 
exempláře a vyloučeno jeho nezákonné odejmutí z přírody. Stěžovatel je přesvědčen, že o legálním původu 
papoušků svědčí registrační listy přiložené k žádosti ve spojení se „záznamy o chovu uloženými
u Krajského úřadu v O.“. Tyto dokumenty je třeba podle stěžovatele považovat za důkaz o původu, není-li 
prokázán opak. Případný nelegální původ musí prý prokazovat správní orgány. V opačném případě je třeba 
se podle stěžovatele řídit principem presumpce neviny, zvlášť je-li původ exempláře podložen registračním 
listem.
Podle NSS stěžovatel v této kasační námitce nesprávně přenáší důkazní povinnost na správní orgány. Jak 
podrobně vysvětlil městský soud v napadeném rozsudku, v nynější věci nelze vycházet ze zásady materiální 
pravdy uvedené v § 3 či z § 50 odst. 2 správního řádu, podle kterého podklady pro vydání rozhodnutí 
opatřuje správní orgán. Ze znění zvláštních předpisů týkajících se vývozu ohrožených druhů zřetelně vyplývá, 
že odpovědnost za prokázání legálního původu papoušků ležela na stěžovateli.
Podle čl. 5 odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97 platí, že vývozní povolení smí 
být vydáno pouze poté, co žadatel předloží dokumenty dokazující, že exempláře byly získány v souladu
s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů. Obdobně podle čl. 26 odst. 2 nařízení Komise (ES)                     
č. 865/20062 musí být žádost o vývozní povolení doprovázena takovými písemnými důkazy, které tento 
orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 
má být povolení nebo potvrzení vydáno. Také právní předpisy ČR týkající se ochrany ohrožených druhů 
živočichů přenáší důkazní břemeno ohledně prokázání zákonného původu na držitele exemplářů [srov.
§ 24 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)]. Zvýšené nároky ohledně prokazování původu jsou odůvodněny důležitým veřejným 
zájmem na ochraně těchto ohrožených druhů a reflektují zásadu obezřetnosti a prevence dle čl. 191 odst.          
2 Smlouvy o fungování EU. V případě nejasného původu exemplářů je třeba preventivně chránit ohrožené 
druhy živočichů před potenciálním nelegálním obchodem a nepřímo před jejich odchytem v přírodě. Jak 
NSS dříve vysvětlil: „Pokud by bylo na správním orgánu, aby prokázal, že zadržené exempláře nebyly získány 
v souladu s právními předpisy, znamenalo by to rezignaci na účinnou kontrolu chovu a dispozic s jedinci 
chráněných druhů. V praxi by totiž zpravidla bylo velmi obtížné až nemožné prokázat takový nelegální původ, 
pokud by se nepodařilo obchodníky přistihnout přímo při pašování exemplářů chráněných druhů. Pokud již 
se právnická či fyzická osoba rozhodne věnovat se chovu zvlášť chráněných druhů živočichů, musí proto 
věnovat zvýšenou pozornost předpisům upravujícím na mezinárodní, evropské i národní úrovni jejich 
evidenci a kontrolu. Byť se tyto předpisy mohou zdát velmi přísné a formalistické, z výše uvedených důvodů 
je nelze považovat za samoúčelné“ (rozsudek ze dne 24. 7. 2013, čj. 4 As 79/2013-43, č. 2931/2013 Sb. 
NSS; dále srov. např. usnesení ÚS ze dne 19. 7. 2019, sp. zn. II. ÚS 4149/18). Optikou výše uvedeného 
proto neobstojí tvrzení stěžovatele o tom, že pokud správní orgány neprokázaly případný nelegální původ 
papoušků, musí se řídit principem presumpce neviny. Nejde totiž o řízení ve věci (správního) trestání, kde 
se presumpce neviny uplatní. Obdobné argumenty ostatně NSS zamítl jako nedůvodné již v rozsudku ze dne 
31. 7. 2019, čj. 2 As 390/2017-27, bod 38, ve věci téhož stěžovatele, kde uvedl, že „pokud stěžovatel není 
schopen prokázat původ exempláře, nelze mít za prokázaný ani legální důvod jeho držby. Absenci důkazů 
svědčících pro nelegální původ totiž nelze bez dalšího interpretovat jako prokázání původu legálního“. Bylo 
tedy na stěžovateli, aby za účelem získání vývozního povolení předložil důkazy, které prokazují legální původ 
papoušků. Právní předpisy nepředepisují, jaké konkrétní důkazní prostředky je třeba předložit pro prokázání 
legálního původu exemplářů (srov. Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 7. 2009 ve věci C-344/08,             
3 Tomasz Rubach, bod 27). Stěžovatel v žádosti deklaroval, že všichni papoušci, pro které žádá vývozní 
povolení, byli narozeni a odchováni v zajetí. V souladu s čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 je třeba         
za účelem prokázání legálního původu živočicha narozeného a odchovaného v zajetí uspokojivě doložit 
původ rodičů. Dané ustanovení stanoví, že exemplář živočišného druhu je možné považovat za exemplář 
narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným 
vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že exemplář je potomstvem nebo je odvozen z potomstva 
narozeného nebo jinak vyprodukovaného v kontrolovaném prostředí z rodičů, kteří kopulovali nebo jejichž 
gamety byly jinak přeneseny v kontrolovaném prostředí.
Stěžovatel tuto skutečnost dokládal registračními listy. NSS je shodně s městským soudem a správními 
orgány přesvědčen, že registrační listy samy o sobě nemohou původ papoušků prokázat. Na rozdíl od 
vývozního povolení není nezbytnou podmínkou registrace exempláře předložení důkazů o jeho legálním 
původu. Registrační list je pouze dokladem o splnění povinnosti zákonné registrace exempláře. To výslovně 
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potvrzuje také § 23 odst. 3 zákona o obchodování s ohroženými druhy, podle kterého registrační list není 
úředním potvrzením o zákonném původu exempláře. Důvodová zpráva k novele zákona o obchodování 
s ohroženými druhy č. 346/2009 Sb. dodává, že registrace je aktem evidence mimo správní řízení 
(sněmovní tisk č. 511/0, V. volební období, dostupný na www.psp.cz). NSS nepopírá, že ve spojení s jinými 
důkazy mohou registrační listy účinně napomáhat při prokazování původu exempláře (srov. rozsudek ze dne 
13. 12. 2013, čj. 2 As 61/2013-31). Sám bez spojení s dalšími dokumenty však nesnímá ze stěžovatele 
odpovědnost za prokázání legálního původu exempláře.
Původ papoušků nemohou registrační listy prokázat ani ve spojení se „záznamy uloženými u Krajského 
úřadu v O.“, na které stěžovatel odkazoval v průběhu správního řízení a činí tak také v kasační stížnosti. 
Podle stěžovatele z odkazovaných záznamů plyne, že dané druhy papoušků pravidelně odchovává, a to již 
více než deset let. NSS nezpochybňuje, že stěžovatel pravidelně dané druhy papoušků odchovává. To 
ostatně vyplývá také ze stanoviska AOPK ze dne 5. 12. 2011, které mapuje počet odchovů v letech 2005-
2009. Obecné záznamy o pravidelném odchovu papoušků však nejsou nezpochybnitelným důkazem                
o původu konkrétních papoušků určených k vývozu.

Požadavek na provedení testu DNA
V další kasační námitce stěžovatel brojí proti požadavku AOPK, aby stěžovatel provedl paternitní testy DNA. 
NSS připomíná, že není oprávněn přezkoumávat po odborné stránce stanovisko AOPK, ze kterého správní 
orgány vycházely ve svých rozhodnutích. Jeho úkolem je posoudit, zda je stanovisko dostatečně logicky           
a přesvědčivě odůvodněno a zda nepřekračuje obecný zákaz libovůle a svévole (rozsudek ze dne 29.                      
5. 2013, čj. 6 As 80/2012-49, věc B.A.R. - REPTOFILIA).
Jak správně vysvětlil již městský soud, správní orgány jsou obecně oprávněny v souladu s čl. 55 nařízení 
Komise (ES) č. 865/2006 v případech, kdy je nezbytné zjistit rodový původ živočicha, vyžadovat provedení 
testu DNA (analýzu krve). S ohledem na nákladnost a určitou zátěž pro živočichy však musí tento požadavek 
řádně zdůvodnit.
NSS se neztotožnil se stěžovatelem ani pokud jde o námitku nedostatečného odůvodnění požadavku na 
provedení testu DNA. Přestože stanovisko AOPK ze dne 5. 12. 2011 je relativně strohé a nevypořádává se 
se všemi podstatnými skutečnostmi, v následném správním řízení tuto vadu AOPK napravila. AOPK se totiž 
vyjádřila k věci také ve stanovisku ze dne 5. 3. 2012, kde mimo jiné zopakovala požadavek na provedení 
testu DNA a uvedla, že důkazní břemeno je na žadateli. Dále se AOPK podrobně vyjádřila také
k rozkladu stěžovatele ve stanovisku ze dne 9. 5. 2012. Rozhodnutím ze dne 12. 11. 2012 zrušil ministr 
původní rozhodnutí žalovaného.
V novém správním řízení dostal stěžovatel prostor podle § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se před 
vydáním rozhodnutí se stanovisky AOPK a vyjádřit se k nim.
Také rozhodnutí správních orgánů deklarují požadavek na provedení testu DNA. Například na                                  
str. 4 rozhodnutí ze dne 25. 4. 2014 žalovaný výslovně uvádí: „Ministerstvo v souladu s článkem 55 nařízení 
Komise považuje za nezbytné zjistit rodový původ vyvážených exemplářů pomocí analýzy krve nebo jiné 
tkáně, jelikož žadatel v rozporu s článkem 5 odst. 4 ve spojení s článkem 5 odst. 2 nařízení Rady nepředložil 
žádné relevantní dokumenty, dokazující deklarovaný původ předmětných exemplářů. Ministerstvo proto 
není v rozporu s článkem 54 nařízení Komise ubezpečeno, že vyvážené exempláře splňují výše uvedená 
kritéria pro exempláře narozené a odchované v zajetí. Kopie registračních listů, které žadatel ke své žádosti 
předložil, jsou pouze dokladem o splnění povinnosti zákonné registrace exempláře, nikoli, v souladu                   
s ustanovení § 23 odst. 3 zákona, potvrzením o původu exempláře. Podle článku 26 odst. 1 nařízení Komise 
musí být vyplněný formulář žádosti o vývozní povolení doprovázen takovými písemnými důkazy, které tento 
orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě čl. 5 nařízení Rady má být povolení 
vydáno.“ Na jiných místech rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 4. 2014 i ministra ze dne 5. 12. 2014 se 
nachází řádné odpovědi na otázky, jak konkrétně může vydání vývozního povolení ohrozit populaci 
amazoňanů, proč je provedení testu DNA v dané věci nezbytné a proč nepostačí registrační listy papoušků.
NSS je tedy s ohledem na celkový vývoj správního řízení shodně s městským soudem přesvědčen, že 
požadavek na provedení testu DNA byl ve správním řízení přesvědčivě a logicky zdůvodněn. Současně NSS 
neshledal, že by AOPK tímto požadavkem porušila zákaz svévole a libovůle. Vzhledem ke skutečnosti, že 
papoušci určení k vývozu jsou vzácně odchovávanými živočichy a jsou prokazatelně terčem nelegálního 
obchodu, území EU nevyjímaje, bylo nezbytné jednoznačně prokázat původ konkrétních papoušků určených 
k vývozu. Stěžovatelem předložené důkazy jsou obecné a s určitostí nepotvrzují, že se jedná o jedince 
odchované a narozené v zajetí (tj. že jsou potomky stěžovatelem deklarovaných rodičů). V takovém případě 
považuje NSS požadavek na provedení testu DNA za oprávněný. NSS již v minulosti uvedl, že u řady druhů 
lze příslušnost potomstva k rodičům bezpečně prokázat jen paternitním testem DNA (viz rozsudek ze dne 
27. 9. 2007, čj. 8 As 62/2006-97, č. 1443/2008 Sb. NSS). NSS závěrem konstatuje, že byť se požadavek 
na předložení testu DNA může zdát přísný a formalistický, nelze ho zejména s ohledem na nelegální 
obchodování s danými druhy papoušků považovat za samoúčelný. Intenzita zájmu na ochraně ohrožených 
druhů v nynější kauze odůvodňuje i přísná pravidla při vývozu papoušků do zahraničí.
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C. Posuzování vlivů na životní prostředí

18

K významu stanoviska AOPK dle ustanovení § 45i odst. 1 ZOPK ve zjišťovacím řízení 
K otázce kategorizace záměru 
 
k ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů“)
k ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a ustanovení § 3 písm. a) bod 2. zákona o posuzování vlivů
k ustanovení § 45i odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“ nebo „ZOPK“)
ke kategorizaci záměru kategorie I. a II. dle přílohy č. 1, bodu 65 k zákonu o posuzování vlivů 

I. Při zařazení záměru do kategorie I. nebo II. přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů se z povahy 
věci vychází primárně z jeho popisu uvedeného v oznámení záměru. Je to totiž sám oznamovatel, 
kdo určuje povahu, rozsah a další specifika svého záměru; oznamovatel jistě musí vědět, jaký 
záměr chce uskutečnit. Zásadní roli oznámení lze ostatně odvodit také z § 7 odst. 3 věty první 
zákona o posuzování vlivů. Je na odpovědnosti oznamovatele, aby k zjišťovacímu řízení předložil 
skutečnou podobu záměru, v opačném případě by totiž závěry posuzování vlivů (resp. závěry 
zjišťovacího řízení) stejně nemohl uplatnit v navazujících řízeních. Správní orgány rozhodující
v navazujícím (např. územním) řízení totiž nepochybně musí hodnotit, zda předložený záměr svými 
parametry skutečně odpovídá záměru posuzovanému podle zákona o posuzování vlivů.

II. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o posuzování vlivů výslovně stanoví, že záměry podle
§ 3 písm. a) bodu 2 téhož zákona (tzv. naturové záměry) podléhají posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. V těchto případech pak
k naznačenému screeningu podle § 7 odst. 2 zákona o posuzování vlivů přistupuje v návaznosti 
na § 45h a 45i ZOPK též zakotvení povinnosti posouzení, „zda záměr může samostatně nebo ve 
spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti.“ Stanovisko AOPK dle §45i ZOPK tak svůj význam ve zjišťovacím řízení 
nepochybně má, pouze však v tom smyslu, že ovlivňuje, z jakých hledisek a v jaké míře má správní 
orgán daný záměr ve zjišťovacím řízení zkoumat. Neznamená však, že by měl být záměr dále 
posuzován automaticky. Automatické posuzování zákon o posuzování vlivů zachovává pouze           
u záměrů spadajících do kategorie I., přesněji řečeno záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm.                
a) tohoto zákona, bez ohledu na existenci stanoviska orgánu ochrany přírody dle ustanovení § 45i 
ZOPK.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. listopadu 2019, č. j. 5 As 167/2019 - 44)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku 
Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí 
žalovaného ze dne 20. 11. 2018, č. j. MZP/2018/500/1283, sp. zn. ZN/MZP/2018/500/289, podaná
v rozsahu výroku II. tohoto rozhodnutí; tímto výrokem žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil 
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„správní orgán I. stupně“) ze dne 22. 6. 2018, č. j. 055636/2018/KUSK, sp. zn. SZ_055636/2018/KUSK 
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(dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Pouze pro úplnost lze doplnit, že výrokem I. žalovaný pro nepřípustnost 
zamítl odvolání obce H. Prvostupňovým rozhodnutím správní orgán I. stupně na základě provedeného 
zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů“), že záměr „Revitalizace Ž. rybníka“ nemá 
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů.
Zjišťovací řízení bylo vedeno na podkladě oznámení záměru „Revitalizace Ž. rybníka“ (a zřízení dvou 
kompostáren na úpravu vytěženého sedimentu v obcích H. a Ch.), jež učinila osoba zúčastněná na řízení 
dne 8. 5. 2018. V oznámení záměru osoba zúčastněná na řízení deklarovala objem akumulované vody 
v Ž. rybníce ve výši 3,3 mil m3; připojila také stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen 
„AOPK“) ze dne 18. 12. 2017 vydané podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), v němž se uvádí, že 
nelze vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany, celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti (konkrétně na evropsky významnou lokalitu Ž., jejíž součástí jsou místa 
s výskytem vrkoče útlého, a ptačí oblast Ž. rybník – Obora K. zřízenou pro ochranu bukáčka malého a 
chřástala kropenatého).
Správní orgán I. stupně následně zveřejnil informaci o zahájení zjišťovacího řízení, v němž se vyjádřily jednak 
dotčené orgány, některé záměrem dotčené obce a společnost G. s.r.o. (dále jen „G.“); stěžovatel žádné 
vyjádření neučinil. Po provedeném zjišťovacím řízení správní orgán I. stupně rozhodl, jak je uvedeno shora. 
V odůvodnění rozhodnutí správní orgán I. stupně vycházel zejména z oznámení záměru, přičemž 
charakterizoval předpokládaný vliv záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a vyjádřil se
k jednotlivým uplatněným stanoviskům.
Proti rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, v němž namítal, že z prvostupňového rozhodnutí nelze seznat,          
z jakého důvodu správní orgán I. stupně zařadil rybník do kategorie II. (nikoli kategorie I.) přílohy č. 1 zákona 
o posuzování vlivů. Při rozloze 258 ha a maximální hloubce 6 m může mít podle stěžovatele rybník objem 
téměř 15,5 mil m3, přesahuje limit 10 mil. m3, a proto by měl být záměr posouzen obligatorně. Stěžovatel 
namítl také nedostatečné vyhodnocení vlivu záměru na ptactvo. Upozornil na stanovisko AOPK, podle 
kterého v souvislosti s realizací záměru nelze vyloučit vliv na příznivý stav předmětu ochrany, zejména 
negativní vliv na ptačí hnízdiště a stávaniště (tj. území, po němž se pohybují). Podle stěžovatele nebylo                 
z prvostupňového rozhodnutí jasné, jak velký bude zásah do hnízdišť; rovněž není jasné, jaký vliv bude na 
ptactvo mít hluk 90 dB ze sacích bagrů po dobu odbahňování rybníka ve spojení s hlukem ze železniční 
trati. Stěžovatel rovněž namítl, že se v lokalitě nachází ovocné sady společnosti G. zavlažované vodou 
odtékající z předmětného rybníka.
Žalovaný ve svém rozhodnutí odmítl výtky týkající se kategorizace záměru. Zdůraznil, že deklarovaný 
zádržný objem rybníka je 3,3 mil. m3, jak plyne i z platného manipulačního řádu, a že správní orgán I. stupně 
při zařazení záměru do příslušné kategorie správně vycházel z podkladů předložených osobou zúčastněnou 
na řízení. Výpočet objemu provedený žalobcem je navíc mylný, neboť dno rybníka z logiky věci nedosahuje 
ve všech svých částech maximální hloubky. Stanovisko AOPK je pak třeba podle žalovaného pokládat pouze 
za prvotní sdělení ve věci; samotné posouzení vlivů bylo předmětem právě následného zjišťovacího řízení. 
Jde-li o intenzitu hluku, pak působení hluku z bagrů a z projíždějících vlaků při dodržení navržených opatření 
nebude mít na ptačí populaci zásadní negativní vliv. K nárokům společnosti G. na odběr vody žalovaný uvedl, 
že v oznámení záměru se počítá se změnou manipulačního řádu, která bude reflektovat průběh záměru. 
Navíc, podle současného manipulačního řádu je minimální odtok z rybníka 80 l/s a společnost G. z tohoto 
potoka průměrně odebírala pouze 2,58 l/s. Nehledě na to, že v době, kdy má být rybník vypuštěn (od října 
do března), ani nelze předpokládat potřebu odběru vody pro zálivku sadu.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu, kterou krajský soud zamítl jako nedůvodnou dle
§ 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). 
Stěžovatel v žalobě prakticky zopakoval své dřívější námitky týkající se kategorizace předmětného záměru, 
stanoviska AOPK a vlivu hluku. K tomu krajský soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že pokud správní 
orgán I. stupně vycházel z údajů obsažených v oznámení, jedná se o obvyklý postup, jenž je podstatou 
zjišťovacího řízení. V této fázi řízení navíc deklarovaný objem Ž. rybníka nebyl nijak zpochybněn, neboť 
stěžovatel před vydáním prvostupňového rozhodnutí žádné vyjádření v tomto směru neuplatnil; učinil tak až 
v odvolání. Žalovaný se proto zabýval otázkou správnosti kategorizace záměru podrobněji a jeho zdůvodnění 
posoudil krajský soud jako přezkoumatelné. Věcně reaguje na námitku stěžovatele, zejména poukazuje na 
nesprávnost jeho výpočtu, resp. na logickou chybu, jíž se stěžovatel dopustil, pokud svůj výpočet založil na 
tom, že z údaje o maximální hloubce (které může rybník dosahovat např. i jen na jednom metru čtverečním) 
lze činit závěry ve vztahu k jeho zádržnému objemu. Podle krajského soudu je tak zřejmé, proč správní 
orgány zařadily záměr do kategorie II. Pokud jde o význam stanoviska AOPK pro zjišťovací řízení, to bylo 
podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydáno nikoli ve vztahu „k záměru“, ale pouze „k jeho 
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charakteristice“. Jedná se tedy o předběžné vyjádření orgánu ochrany přírody, které tím, že nevyloučilo vliv 
na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast, určilo, že musí proběhnout zjišťovací řízení podle zákona 
o posuzování vlivů. Podstatou stanoviska AOPK je pouze určitý kvalifikovaný odhad ve vztahu k existenci 
významného vlivu, nikoli jeho prokazování – to je předmětem následného zjišťovacího řízení, v němž se 
teprve zkoumá, zda je třeba přistoupit k posouzení vlivů podle zákona o posuzování vlivů. Vlastní oznámení 
záměru nechala osoba zúčastněná na řízení zpracovat až poté, co obdržela stanovisko AOPK, z něhož se 
dozvěděla, v jakém režimu má postupovat a jaké má mít oznámení parametry.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
Podstatou projednávané věci je právní zhodnocení závěru zjišťovacího řízení, podle něhož záměr 
„Revitalizace Ž. rybníka“ nebude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů. Byť jde ve výsledku 
o jedinou právní otázku, lze její posouzení rozdělit do tří relativně samostatných okruhů odpovídajících 
námitkám stěžovatele: 1) otázka kategorizace záměru, 2) význam stanoviska AOPK a 3) dopad hluku 
a zásahů mechanizace na zvláště chráněné druhy ptactva.

1 Kategorizace záměru
Pokud jde o správnost a zdůvodnění zařazení předmětného záměru do příslušné kategorie podle zákona
o posuzování vlivů, Nejvyšší správní soud předně uvádí, že v rámci procesu posuzování vlivů (EIA) se rozlišují 
dva typy záměrů: i) záměry vždy podléhající posouzení, které jsou taxativně uvedeny v příloze č. 1 zákona         
o posuzování vlivů jako kategorie I., a ii) záměry vyžadující zjišťovací řízení, v němž se posoudí, zda záměr 
bude dále posuzován – tzv. screening (k tomu viz dále); tyto záměry jsou uvedeny v příloze 1 téhož zákona 
jako kategorie II. Zařazení záměrů do uvedených kategorií probíhá na základě kritérií stanovených v příloze 
č. 1 (kritériem je nejčastěji rozsah záměru).
Zařazení nyní posuzovaného záměru je řešeno v bodu 65 této přílohy, z něhož vyplývá, že do kategorie              
I. jsou zařazeny vodní nádrže s objemem akumulované vody alespoň ve výši 10 mil. m3. Do kategorie              
II. uvedené přílohy jsou pak zařazeny vodní nádrže s objemem akumulované vody alespoň ve výši 100 tis. 
m3. V tomto případě byl záměr „Revitalizace Ž. rybníka“ s ohledem na deklarovaný objem ve výši 3,3 mil. 
m3 zařazen do kategorie II, tj. jako záměr podléhající zjišťovacímu řízení.
Jestliže stěžovatel namítal, že správní orgán I. stupně ve svém rozhodnutí nezdůvodnil zařazení záměru do 
kategorie II., pročež je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné, nutno říci, že o rozsahu záměru nevznikly
v průběhu zjišťovacího řízení nejmenší pochybnosti. Správní orgán I. stupně vycházel ze zařazení záměru
v oznámení (část B.I.1), v němž byl uveden objem rybníka ve výši 3,3 mil. m3. Tento objem, potažmo 
zařazení záměru do kategorie II., nebyly zpochybněny ani ve vyjádřeních dotčených orgánů, územních 
samosprávných celků či veřejnosti; pochybnosti vznesl až stěžovatel ve svém odvolání proti 
prvostupňovému rozhodnutí. Za této situace nebyl dán důvod v prvostupňovém rozhodnutí podrobně 
odůvodňovat zařazení záměru do kategorie II. Nelze přehlížet, že požadavky § 68 odst. 3 správního řádu je 
nutné vykládat vždy ve vztahu k povaze a okolnostem konkrétního případu.
Nejvyšší správní soud se v této souvislosti ztotožňuje s krajským soudem i žalovaným, že při zařazení záměru 
se z povahy věci vychází primárně z jeho popisu uvedeného v oznámení záměru. Je to totiž sám 
oznamovatel, kdo určuje povahu, rozsah a další specifika svého záměru; oznamovatel jistě musí vědět, jaký 
záměr chce uskutečnit. Zásadní roli oznámení lze ostatně odvodit také z § 7 odst. 3 věty první zákona                
o posuzování vlivů, podle níž platí, že „zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle 
kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu“. K tomu lze doplnit, že je na odpovědnosti oznamovatele, 
aby k zjišťovacímu řízení předložil skutečnou podobu záměru, v opačném případě by totiž závěry posuzování 
vlivů (resp. závěry zjišťovacího řízení) stejně nemohl uplatnit v navazujících řízeních. Správní orgány 
rozhodující v navazujícím (např. územním) řízení totiž nepochybně musí hodnotit, zda předložený záměr 
svými parametry skutečně odpovídá záměru posuzovanému podle zákona o posuzování vlivů. Uvedené 
samozřejmě neznamená, že by měl správní orgán vycházet ze zařazení záměru ze strany oznamovatele vždy 
a bez dalšího. V případě, že by v průběhu zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr spadá nikoli do kategorie 
II., ale do kategorie I., výsledkem zjišťovacího řízení by nepochybně musel být závěr, že záměr bude dále 
posuzován, neboť jde o záměr podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů, jenž podléhá úplnému 
posouzení vždy.
V tomto případě ovšem o zařazení záměru nepanovaly nejmenší pochybnosti, a pokud je stěžovatel vznesl 
ve svém odvolání, žalovaný se s nimi stručně, leč přezkoumatelně a logicky vypořádal. Žalovaný jednak 
odkázal na oznámení záměru, v němž oznamovatel vycházel ze schváleného manipulačního řádu daného 
vodního díla a zejména pak zpochybnil reálnost výpočtu stěžovatele, když jím vypočítaného objemu 
nedosahují ani rybníky s větší rozlohou. Doplnil, že dno rybníka je členité a maximální hloubky 6 m dosahuje 
jen na několika místech. Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že ani z pohledu odvolacího řízení nebylo 
namístě podrobněji zkoumat, potažmo odůvodňovat zádržný objem Ž. rybníka za situace, kdy jej stěžovatel 
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zpochybnil na základě prostého matematického výpočtu v podobě násobku rozlohy rybníka a jeho 
maximální hloubky, aniž by se nad reálností tohoto výpočtu zamýšlel a předložil jakoukoliv oporu pro svá 
tvrzení (kupříkladu odborné vyjádření nebo podklady týkající se objemu rybníka či morfologie jeho dna). 
Výpočet stěžovatele lze proto označit za čistě hypotetický a do značné míry účelový. V tomto ohledu není 
jistě od věci, byť jen nad rámec, upozornit i na vyjádření žalovaného k žalobě, v němž se uvádí, že i největší 
rybník v České republice – Rožmberk, s téměř dvojnásobnou plochou, dosahuje kapacity jen 6,2 mil. m3.
Lze tedy souhlasit s krajským soudem, že obě správní rozhodnutí jsou přezkoumatelná a je z nich zřejmé, 
proč byl záměr zařazen do kategorie II. přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů. Jestliže stěžovatel krajskému 
soudu v kasační stížnosti vytýká, že na jeho výpočet zádržného objemu akumulované vody
v rybníce nahlížel stejně chybně jako žalovaný, pak je třeba zdůraznit, že stěžovatel ve své žalobě proti 
závěrům správních orgánů brojil primárně v rovině nepřezkoumatelnosti; tedy bez toho, aby na argumentaci 
žalovaného jakkoli věcně reagoval či přinesl nové skutečnosti či důkazy, jež by jeho tvrzení podporovaly.         
S ohledem na výše uvedené se však ani z věcného hlediska nedá závěrům krajského soudu nic vytknout. 
Na uvedeném ničeho nemění ani tvrzení stěžovatele, že odbahněním rybníka se jeho objem dále zvýší. Tato 
námitka je především zcela obecná, neboť stěžovatel nijak nespecifikoval, jaký dopad má podle něj mít 
odbahnění rybníku z pohledu zařazení záměru do příslušné kategorie. I kdyby však na tuto námitku Nejvyšší 
správní soud přistoupil, pak z oznámení záměru (část B.I.2) vyplývá, že ze zdrže rybníka má být vytěženo 
„jen“ cca 480 tis. m3 sedimentu. Z toho je zřejmé, že ani zohlednění odbahněného objemu nemá z pohledu 
kategorizace záměru žádný dopad.
Konečně k námitce stěžovatele, že správní orgány záměr nevyhodnotily ve smyslu § 7 odst. 3 písm.                      
b) zákona o posuzování vlivů, podle kterého správní orgány přihlíží i k tomu, zda záměr svou kapacitou 
dosahuje limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 kategorii II., Nejvyšší správní soud uvádí, že i tuto 
námitku považuje za nedůvodnou a zcela vyvrácenou. Vzhledem k tomu, že limit pro „překlopení“ záměru 
do kategorie I. činí 10 mil. m3, je zřejmé, že předmětný záměr o objemu 3,3 mil. m3 limitních hodnot ani 
zdaleka nedosahuje.

2 Význam stanoviska AOPK
Stěžovatel dále namítal, že závěr zjišťovacího řízení je v rozporu se stanoviskem AOPK ze dne 18. 12. 2017, 
vydaným dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle kterého nelze vyloučit významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu, resp. ptačí oblast; stěžovatel má za to, že z tohoto důvodu měl být záměr 
dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ani s touto kasační námitkou se 
Nejvyšší správní soud neztotožňuje, neboť krajský soud i správní orgány posoudily otázku dopadu 
stanoviska AOPK zcela správně a v souladu se zákonem.
Nejvyšší správní soud nijak nepopírá, že úprava v § 45h a násl. zákona o ochraně přírody a krajiny, jako 
projev zvýšené ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, představuje určitou nadstavbu ve 
vztahu k obecnému posuzování vlivů na životní prostředí; srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
14. 3. 2013, č. j. 5 As 66/2011 - 98, č. 2863/2013 Sb. NSS. To však neznamená, že by měl být význam 
stanoviska orgánu ochrany přírody – zde: AOPK podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny -  
vykládán tím způsobem, jak činí stěžovatel. Podstatou tohoto stanoviska, kterou správně popsal již krajský 
soud, je předběžné posouzení návrhu (charakteristiky) záměru, jehož cílem není zodpovězení, zda záměr 
může mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, ale pouze, zda takový vliv lze                    
s jistotou a priori vyloučit; posouzení ze strany orgánu ochrany přírody má proto nutně kvalitativně odlišnou 
podobu. Pokud stanovisko možný významný vliv nevyloučí, musí být podle § 45i odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny záměr předmětem posouzení postupem podle zákona o posuzování vlivů, a to i v případě, 
pokud by záměr tomuto zákonu jinak nepodléhal; k tomu též srov. § 3 písm. a) bod 2. zákona o posuzování 
vlivů, dle něhož pro účely tohoto zákona se záměrem rozumí „stavby, zařízení, činnosti a technologie, které 
podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou 
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti“. Význam stanoviska orgánu ochrany přírody tedy spočívá v podřazení všech tzv. 
naturových záměrů procesu posuzování vlivů; jeho další význam pak spočívá v povinnosti oznamovatele 
zpracovat též varianty řešení v případě, kdy stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí významný 
negativní vliv – viz § 45i odst. 2 věta druhá zákona o ochraně přírody a krajiny, podle níž „nevyloučí-li 
výsledek posouzení podle tohoto odstavce významný negativní vliv koncepce nebo záměru na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat 
varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit, nebo v případě, že vyloučení není možné, 
alespoň zmírnit; tyto varianty musí být také předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.
K tomu je nutno poznamenat, že varianty řešení, resp. zmírnění dopadů záměru na danou lokalitu byly
v daném případě – právě v návaznosti na stanovisko AOPK – zpracovány autorizovanou osobou (RNDr.              
L. M., Ph.D.) a následně byly předmětem posouzení podle zákona o posuzování vlivů přesně tak, jak 
předpokládá zákon o ochraně přírody a krajiny – v podrobnostech viz dále.
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Výsledné posouzení, zda záměr skutečně může mít vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti, resp. 
na životní prostředí obecně, je tedy předmětem procesu probíhajícího podle zákona o posuzování vlivů, 
jehož prvým a základním krokem je právě zjišťovací řízení; v něm se teprve podrobně zkoumá, zda je třeba 
přistoupit k samotnému posouzení vlivů. Jestliže totiž nejde o záměr uvedený v § 4 odst. 1 písm. a) zákona 
o posuzování vlivů (záměr spadající do kategorie I.), který je dále posuzován automaticky, proběhne                      
v takovém případě [tj. u záměrů spadajících pod § 4 odst. písm. b) – h) zákona o posuzování vlivů] zjišťovací 
řízení podle § 7 odst. 2 citovaného zákona. Předmětem tohoto řízení je přitom posouzení, „zda záměr nebo 
jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí“ (tzv. screening), a pokud dojde správní orgán 
k závěru, že ano, pak také upřesnění rozsahu a obsahu dokumentace (tzv. scoping).
V této souvislosti je třeba poukázat na § 4 odst. 1 písm. f) zákona o posuzování vlivů, který stanoví výslovně, 
že záměry podle § 3 písm. a) bodu 2 téhož zákona (tzv. naturové záměry) podléhají posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. V těchto případech pak k naznačenému 
screeningu podle § 7 odst. 2 zákona o posuzování vlivů přistupuje v návaznosti na § 45h a 45i zákona               
o ochraně přírody a krajiny též zakotvení povinnosti posouzení, „zda záměr může samostatně nebo ve 
spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti.“ Stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny tak svůj význam ve zjišťovacím řízení 
nepochybně má, pouze však v tom smyslu, že ovlivňuje, z jakých hledisek a v jaké míře má správní orgán 
daný záměr ve zjišťovacím řízení zkoumat. Neznamená však, že by měl být záměr dále posuzován 
automaticky. Automatické posuzování zákon o posuzování vlivů zachovává pouze u záměrů spadajících do 
kategorie I., přesněji řečeno záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, bez ohledu na existenci 
stanoviska orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud tedy správní orgán             
I. stupně dospěl – i při existenci stanoviska AOPK ze dne 18. 12. 2017 – k závěru, že záměr „Revitalizace 
Ž. rybníka“ shora popsaný vliv mít nemůže, nelze tento závěr označit za nezákonný. Naopak, zákonem 
předpokládaná posloupnost posuzování záměru z hlediska jeho dopadů do evropsky významné lokality, 
resp. ptačí oblasti byla zachována, jak je patrné též z vypořádání posledního okruhu kasačních námitek.

19

K formulaci „neexistuje jiné uspokojivé řešení“ v ustanovení § 56 odst. 1 ZOPK
 
k ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném v době 
rozhodování (dále jen „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
k vymezení se k prejudikatuře Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 6 As 73/2015 a sp. zn. 2 As 
84/2015 (plavební stupně u Slavíkových ostrovů)

I. Nejvyšší správní soud ve věci sp. zn. 6 As 73/2015 a sp. zn. 2 As 84/2015 zdůraznil, že jeho 
závěry nemají vést k „bezbřehé revizi procesů posuzování vlivů na životní prostředí v následných 
správních řízeních“. Sama právní věta těchto dvou judikátů obsahuje meze dané myšlenky, když 
alternativní varianta musí být „reálná a uskutečnitelná“ a musí být v řízení o výjimce „věrohodně 
doložen“ menší dopad této alternativní varianty na životní podmínky chráněných druhů. Je na tom, 
kdo se domáhá posouzení jiné varianty v řízení dle ustanovení § 56 odst. 1 ZOPK, aby svá tvrzení 
v tomto směru doložil. 

II. Z judikátů NSS sp. zn. 6 As 73/2015 a sp. zn. 2 As 84/2015 nelze dovodit obecné pravidlo, 
podle nějž by měl orgán ochrany přírody obstarávat v řízení o výjimce odborná stanoviska k jiné 
variantě jen proto, že některý z účastníků není spokojen s variantou posouzenou v procesu EIA        
a dává přednost variantě jiné. Postup, který byl nastíněn v rozsudku NSS sp. zn. 6 As 73/2015         
a který má být postupem výjimečným, se může uplatnit jen tehdy, jestliže správní spis vedený ve 
věci objektivně obsahuje odborné podklady svědčící o reálnosti jiné varianty a o jejím dopadu na 
chráněné druhy (bez ohledu na to, zda jejich potřebu naznal v průběhu řízení sám orgán ochrany 
přírody, nebo zda je do spisu dodali účastníci). Závěry NSS sp. zn. 6 As 73/2015 a sp. zn. 2 As 
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84/2015 naopak nezakládají orgánům ochrany přírody novou povinnost zajišťovat další podklady 
k variantě, kterou se doposud žádný odborný orgán nezabýval a kterou ze svého laického pohledu 
prosazuje jen jeden z účastníků. 

III. Ve věci plavebního kanálu u Slavíkových ostrovů zvolil NSS neobvyklé právní řešení, které má 
do budoucna zůstat výjimkou a nebude se uplatňovat v jiných věcech jen na základě toho, že jde 
o řízení podle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a že v procesu EIA byla 
posuzována jediná varianta stavebního záměru.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. října 2019, č. j. 10 As 165/2018 - 95)
(Dostupné na www.nssoud.cz)

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu:

I. Vymezení věci
Krajský úřad Moravskoslezského kraje povolil rozhodnutím ze dne 11. 5. 2017 výjimku ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů za účelem výstavby mimoúrovňové křižovatky
(R 48 – MÚK Nošovice). Stalo se tak poté, co bylo jeho první rozhodnutí v odvolacím řízení zrušeno, protože 
se náležitě nezabýval existencí jiného uspokojivého řešení podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,               
o ochraně přírody a krajiny, a stanovil jen velmi obecně podmínky, které měly zmírnit dopady stavby na 
populace chráněných živočichů. Se svým druhým odvoláním již žalobce úspěšný nebyl: žalovaný doplnil do 
rozhodnutí podmínku č. 12, ve zbytku však rozhodnutí potvrdil. Žalobu, kterou žalobce napadl rozhodnutí 
žalovaného, zamítl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. 3. 2018. Žalobce namítal, že v procesu 
EIA nebyla posuzována žádná další varianta řešení zamýšlené křižovatky, a žádal, aby takovou variantu 
zhodnotil orgán ochrany přírody v řízení o výjimce. Podle krajského soudu však žalobce nepřišel s žádnou 
reálnou variantou řešení, která by zároveň s velkou pravděpodobností představovala menší zásah do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů; jím navrhovaný postup proto nebyl namístě.

II. Řízení před městským soudem a kasační stížnost
Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Setrval na tom, že proces EIA        
v letech 2007–2009 proběhl v tomto případě chybně, neboť v něm nebyly posouzeny jiné varianty 
křižovatky; soud by proto měl rozhodnout obdobně jako v rozsudku ze dne 30. 9. 2015, čj. 6 As 73/2015-
40, č. 3343/2016 Sb. NSS, který stěžovateli vyhověl a který se týkal povolování plavebního stupně
u Přelouče v trase přes Slavíkovy ostrovy. Stěžovatel poukázal na důsledky zdlouhavých soudních řízení, 
jichž se účastní, a poté rozsáhle rekapituloval procesní vývoj ve věci plavebního stupně u Přelouče. Stejně 
jako v oné věci nebyla v nynější věci posuzována v procesu EIA žádná varianta (kromě nulové), např. varianta 
mimo lokální biokoridor a blíže mimoúrovňové křižovatce u obce D., protože si to žadatel nepřál a dokládal 
to tvrzením jím najatých odborníků, přitom ale přehlížel argumenty veřejnosti i nezávislých odborníků. 
Stěžovatel nemá peníze na to, aby si nechal zpracovat projekt jiné varianty křižovatky; podle něj postačuje 
jen námět s krátkým popisem (zpracovaný již CzechInvestem v roce 2006), který předložil. Tento námět je 
uskutečnitelný, protože umisťuje křižovatku jen 200 metrů od místa vybraného žadatelem (a i pro ni je 
třeba výjimka z ČSN kvůli blízkosti dvou mimoúrovňových křižovatek), a rovněž lze předpokládat, že 
křižovatka nově umístěná mimo lokální biokoridor zasáhne výrazně méně škodlivě do biotopů zvláště 
chráněných druhů. Krajský soud však ve shodě se správními orgány jen spekulativně tvrdí, že tato nová 
varianta není reálná a uskutečnitelná, místo aby uložil správním orgánům obstarat k této variantě odborné 
stanovisko. Pro srovnání – ve věci plavebního kanálu u Přelouče měl stěžovatel k dispozici (byť účelový) 
znalecký posudek společnosti A-C. a hlavně odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) 
České republiky, který si ale vyžádal krajský úřad.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost není důvodná.
NSS neshledal rozsudek krajského soudu nepřezkoumatelným (což stěžovatel rovněž namítal). Naopak
v rozsudku – ačkoli je poměrně stručný – nechybí reakce na žádnou z podstatných žalobních námitek. 
Protože argumentace kasační stížnosti míří především proti nesprávnému posouzení právní otázky, rozvíjí 
v ní stěžovatel dále své žalobní námitky, a to na poměrně velké ploše (11 stran kasační stížnosti a 22 stran 



98

příloh, 13 stran repliky). Podle NSS však lze argumentaci shrnout do několika základních námitek,
s nimiž se povětšinou už správně vypořádal krajský soud.
Ve věci je spor o výklad § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: „Výjimky ze zákazů u památných 
stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný 
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost 
toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty 
první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé 
řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.“
Konkrétně tu jde o formulaci „neexistuje jiné uspokojivé řešení“ ve větě druhé. Stěžovatel trvá na tom, že 
existencí jiného uspokojivého řešení, tj. existencí jiné varianty stavebního záměru, se měl v řízení
o výjimce zabývat jako první orgán ochrany přírody, ačkoliv v předcházejícím procesu EIA byla posuzována 
jen jediná varianta (resp. varianta zvolená a varianta nulová – nevybudování křižovatky).
Stěžovatel si je vědom ustálené judikatury NSS (srov. např. rozsudky ze dne 19. 12. 2014, čj. 5 As 10/2013-
38, a ze dne 16. 5. 2017, čj. 5 As 180/2015-51), podle níž nelze po orgánu ochrany přírody rozhodujícím    
o výjimce podle § 56 požadovat, aby fakticky zpracovával alternativní stanoviska k již existujícímu 
stanovisku EIA s cílem vyloučit existenci jiné vhodné varianty: takový požadavek totiž neodpovídá povaze      
a smyslu řízení o výjimce. Oproti tomu však stěžovatel poukazuje na již citovaný rozsudek ve věci 6 As 
73/2015 a také na rozsudek ze dne 2. 10. 2015, čj. 2 As 84/2015-56, které takový požadavek připustily 
či jej dokonce vyžadují.
První z citovaných rozsudků ve věci plavebního stupně u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy byl uveřejněn
s touto právní větou: Jestliže není zřejmé, proč byla určitá varianta záměru vyloučena z posuzování vlivů na 
životní prostředí (EIA), ačkoliv jde o variantu reálnou a uskutečnitelnou, a zároveň je věrohodně doloženo, 
že daná varianta může představovat menší zásah do přirozeného vývoje těch druhů rostlin a živočichů, které 
jsou chráněny podle práva Evropské unie, nezbývá, než aby ji plnohodnotně posoudil orgán ochrany přírody 
v řízení o výjimce ze zákazu škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Neexistence jiného uspokojivého řešení je 
totiž v případě druhů chráněných evropským právem nezbytnou podmínkou pro vydání výjimky. Právní věta 
vychází z argumentace v bodech 42 a 43 rozsudku ve věci 6 As 73/2015. V ní soud žadateli (Ředitelství 
vodních cest) vytkl, že vedle varianty A, která byla předmětem procesu EIA, nepředložil ani variantu 
vybudování části kanálu na protějším, tj. levém břehu Labe (varianty řady B), ani variantu vedení plavební 
trasy přímo korytem řeky (varianty řady C), byť ve své žádosti o výjimku tvrdil, že v úvodní části procesu EIA 
byly tyto varianty předmětem veřejné diskuse.
Myšlenku vyslovenou v právní větě je ovšem třeba číst nejen s ohledem na obsah bodů 42 a 43 rozsudku, 
ale s přihlédnutím ke kontextu celé věci a k jejímu skutkovému pozadí. Ve věci 6 As 73/2015 byly rozsudek 
Městského soudu v Praze i rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí zrušeny z několika 
důvodů; skutečnost, že orgán ochrany přírody neposoudil v řízení o výjimce jinou variantu plavební trasy, 
byla jen jedním z nich. Především však byly skutkové okolnosti oné věci podstatně jiné. Orgán ochrany 
přírody měl v řízení k dispozici několik odborných podkladů – dva znalecké posudky, odborné stanovisko 
AOPK a také zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Zejména odborné stanovisko AOPK se zmiňovalo 
o dalších možných variantách (které byly před započetím procesu EIA zvažovány), poukazovalo na jejich 
přednosti z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů a detailně vyvracelo výhrady, které proti těmto jiným 
variantám zaznívaly. Rozhodnutí o udělení výjimky vyznívalo o to nevěrohodněji, že v minulosti nebyla 
výjimka opakovaně udělena a stalo se tak až po změně příslušnosti orgánu, který o ní měl rozhodovat.
Je vhodné také připomenout, že i rozsudek ve věci 2 As 84/2015 se týkal plavebního stupně
a Slavíkových ostrovů a oba rozsudky byly vydány v rozmezí několika dnů. Nelze tedy ani říci, že by NSS 
právě citovanou myšlenku převzal a rozvinul v jiné, skutkově odlišné věci: naopak tu šlo o věc totožnou. 
Žádné další rozsudky od té doby nenásledovaly. Přímo v rozsudku ve věci 6 As 73/2015 pak NSS zdůraznil, 
že jeho úvahy nemají vést „k bezbřehé revizi procesů posuzování vlivů na životní prostředí v následných 
správních řízeních“. Ostatně sama právní věta výslovně obsahuje i meze myšlenky, které se stěžovatel 
dovolává: alternativní varianta musí být „reálná a uskutečnitelná“ a musí být „věrohodně doložen“ menší 
dopad této varianty na životní podmínky chráněných druhů.
Tyto podmínky nejsou v projednávané věci splněny. Stěžovatelem navrhované řešení se omezilo na jeden 
obrázek zachycující vizualizaci křižovatky zpracovanou CzechInvestem v roce 2006. K tomuto obrázku 
doplnil stěžovatel své úvahy o tom, proč by jím prosazovaná varianta byla technicky možná, ba technicky 
vhodnější, a zároveň by méně zasáhla chráněné druhy. Tyto úvahy vyjadřují však jen laický (byť angažovaný) 
pohled na věc; jde o tvrzení jedné ze stran sporu, která nejsou nijak odborně doložena. Na takových tvrzeních 
nelze postavit závěr o „reálné a uskutečnitelné“ variantě; stejně tak tvrdit menší dopad této varianty na 
životní podmínky chráněných druhů není totéž, jako takový dopad „věrohodně doložit“. Stěžovatel vytýká 
krajskému soudu spekulativní závěry; ve skutečnosti však krajský soud pouze říká, že stěžovatel neunesl 
důkazní břemeno. Za spekulativní lze tedy spíše označit stěžovatelova vlastní tvrzení. NSS proto dává plně 
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za pravdu krajskému soudu, který stěžovateli nepřisvědčil a k otázce možných variant řešení a jejich úskalí 
poukázal na dokumentaci Ing. P. z března 2008 a na stranu 14–18 rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně.
Stěžovatel se v kasační stížnosti zaměřil na polemiku s názorem (mlčky zastávaným i krajským soudem), 
podle nějž je na tom, kdo se domáhá posouzení jiné varianty, aby svá tvrzení doložil. Stěžovatel se naopak 
domnívá, že tento názor znevýhodňuje typicky ekologické spolky, které si nemohou dovolit financovat 
zpracování dostatečně detailních odborných podkladů, a navrhuje přenést toto břemeno na správní orgány, 
které jsou k tomu lépe povolány. S tím ale NSS nesouhlasí. Je pravda, že ve věci 6 As 73/2015 byl zásadní 
posudek AOPK zpracován přímo z popudu orgánu ochrany přírody; to lze ale logicky vysvětlit zvláštními 
okolnostmi oné věci, které byly výše popsány (na počátku se reálně uvažovalo o více variantách; věc byla 
dlouhodobě sporná a byla setrvalým předmětem zájmu veřejnosti i zkoumání odborníků; orgán ochrany 
přírody chtěl shromáždit co nejvíce podkladů, aby pak mohl fundovaněji udělit výjimku a zvýšit 
pravděpodobnost, že obstojí – navzdory tomu, že správní orgány po mnoho let odmítaly ji udělit). Nelze            
z toho dovodit pravidlo, podle nějž by měl orgán ochrany přírody obstarávat v řízení o výjimce odborná 
stanoviska k jiné variantě jen proto, že některý z účastníků není spokojen s variantou posouzenou v procesu 
EIA a dává přednost variantě jiné. Postup, který byl nastíněn v rozsudku 6 As 73/2015 a který má být 
postupem výjimečným, se může uplatnit jen tehdy, jestliže správní spis vedený k věci objektivně obsahuje 
odborné podklady svědčící o reálnosti jiné varianty a o jejím menším dopadu na chráněné druhy (bez ohledu 
na to, zda jejich potřebu naznal v průběhu řízení sám orgán ochrany přírody, nebo zda je do spisu dodali 
účastníci). Závěry NSS v oné věci naopak nezakládají orgánům ochrany přírody novou povinnost zajišťovat 
další podklady k variantě, kterou se dosud žádný odborný orgán nezabýval a kterou ze svého laického 
pohledu prosazuje jen jeden z účastníků.
Protože NSS nedal za pravdu základním stěžovatelovým námitkám – podle nichž měl orgán ochrany přírody 
jednak zkoumat jinou variantu křižovatky a jednak si měl sám obstarat odborné podklady ke 
stěžovatelovým tvrzením –, nezabýval se už blíže srovnáními s procesním vývojem ve věci dalších 
stavebních záměrů (plavebního stupně u Přelouče a části dálnice D0136), který stěžovatel rozebíral ve 
svých podáních. Srovnání této věci s věcí plavebního kanálu přes Slavíkovy ostrovy provedl NSS pro účely 
tohoto rozsudku dostatečně. Ze srovnání plyne, že ve věci plavebního kanálu zvolil NSS neobvyklé právní 
řešení, které má i do budoucna zůstat výjimkou a nebude se uplatňovat v jiných věcech jen na základě toho, 
že jde o řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a že v procesu EIA byla posuzována jediná 
varianta stavebního záměru. Stěžovatelův poukaz na řízení ve věci části dálnice D0136 měl ilustrovat jen 
jeho tvrzení, že variantní řešení pocházející od spolků nedocházejí sluchu, zatímco žadatel typu Ředitelství 
silnic a dálnic bývá úspěšný s návrhem na změnu územního rozhodnutí (i zde na mimoúrovňovou 
křižovatku), i když předkládá stavebně komplikovanější řešení. Toto tvrzení ale nemůže zpochybnit 
argumentaci soudu ke dvěma uvedeným základním námitkám. Stejně tak nemá na věc vliv informace            
o tom, že územní řízení ve věci křižovatky u Nošovic je již několik let přerušeno.
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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,



101

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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