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sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích
ministra životního prostředí

č. 7/2001

Vydávání osvědčení odborné způsobilosti

k § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce, vydaná před účinností zákona č. 366/2000 Sb., se po účinnosti tohoto zákona
posoudí jako žádost o vydání nového osvědčení.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 4. 9. 2001, č.j. M/100754/01, SRK/249/R-1122/01)
Rozhodnutím ze dne 7. 12. 2000 ministerstvo vydalo k žádosti pana Z. podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o
geologických pracích osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie.

Dne 7. 12. 2000 pan Z. písemně potvrdil převzetí rozhodnutí včetně předložených podkladů a současně se
vzdal možnosti odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Přesto podal pan Z. dopisem ze dne 17. 12. 2000 proti rozhodnutí ministerstva rozklad. Uvádí, že souhlasí se
závěrem rozhodnutí o vydání osvědčení a i s tím, aby nabylo právní moci. Nesouhlasí však s částí
odůvodnění rozhodnutí, především s textem: „Uvedená novela navíc neobsahuje institut prodlužování
platnosti vydaných osvědčení. To je nutno vyložit tak, že každá žádost musí být vyřizována jako nová.“ Pan Z.
se domnívá, že za stavu, kdy je osvědčením dána trvalá platnost, neomezená ani zásadními změnami
právních předpisů, lze požadovat, aby platnost všech dosud vydaných osvědčení byla rovněž prodloužena na
dobu neurčitou, a to bez dalšího.

Ministr životního prostředí v souladu s ustanovením § 60 správního řádu rozklad zamítl.

Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 53 správního řádu má proti rozhodnutí správního orgánu účastník řízení právo podat
odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do
protokolu nevzdal. V daném případě se pan Z. dne 7. 12. 2000 prokazatelně vzdal odvolání. Z toho důvodu je
třeba považovat jeho podání ze dne 17. 12. 2000, nazvané jako rozklad k rozhodnutí poř. č. 1212/2000, za
nepřípustný rozklad. Ve smyslu ustanovení § 60 správního řádu se však i nepřípustný rozklad přezkoumává
z toho hlediska, zda neodůvodňuje obnovu řízení anebo změnu nebo zrušení rozhodnutí mimo odvolací
řízení. V těchto řízeních přísluší posuzovat toliko zákonnost napadeného rozhodnutí, tedy to, zda bylo vydáno
v rozporu se zákonem nebo obecně závazným právním předpisem.

Námitky pana Z. směřují výlučně proti odůvodnění rozhodnutí, a to konkrétně proti té části, kde se uvádí, že
novela zákona neobsahuje institut prodlužování platnosti vydaných osvědčení a že každá žádost o takové
prodloužení tedy musí být vyřizována jako žádost o vydání nového osvědčení.

Zákon č. 366/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nově upravil platnost osvědčení odborné způsobilosti
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, a to tak, že rozhodnutí, kterým se vydává osvědčení
odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací, se vydává na dobu neurčitou. Dosavadní
zákon dobu platnosti osvědčení výslovně neupravoval. Správní orgány tedy postupovaly v souladu
s vyhláškou č. 412/1992 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce, kde se v ustanovení § 5 uvádí, že osvědčení má platnost 5 let. Ministerstvo na žádost



držitele může platnost osvědčení prodloužit vždy o dalších 5 let. Za stavu, kdy v současné době zákon
výslovně zakotvuje platnost osvědčení na dobu neurčitou, zatímco citovaná vyhláška stanoví platnost
osvědčení na dobu pěti let, je třeba dát přednost zákonné úpravě. Zákon č. 366/2000 Sb. však neobsahuje
přechodná ustanovení týkající se platnosti osvědčení vydávaných na dobu určitou a vzhledem k tomu, že
nová právní úprava stanovuje platnost osvědčení na dobu neurčitou, neobsahuje ani ustanovení o prodloužení
této platnosti. V tom smyslu ministerstvo nepochybilo, když v odůvodnění svého rozhodnutí uvedlo, že každá
žádost o prodloužení platnosti vydaných osvědčení musí být vyřizována jako žádost nová.

č. 8/2001

Uvedení použitých nemovitostí do předešlého stavu
k § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích nezakládá pravomoc správních orgánů
rozhodovat o tom, že povinnost v něm upravená nemusí být splněna. Ani pro přesné stanovení
termínů pro uvedení pozemku do původního stavu není za situace, kdy zákon určuje termín
„neprodleně“, zákonný podklad. To, zda byla povinnost splněna „neprodleně“, se posuzuje podle
konkrétních okolností případu.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 4. 9. 2001, č.j. M/100756/01, SRK/346/P-1130/01)

Rozhodnutím ze dne 8. 11. 2000 ministerstvo povolilo akciové společnosti U. podle ustanovení § 4 odst. 1 a 3
zákona o geologických pracích geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů –
hořlavého zemního plynu a ropy v průzkumném území B. V souladu s ustanovením odstavce 3 citovaného
paragrafu stanovilo v rozhodnutí podmínky pro provádění uvedených prací. V podmínce označené písmenem
a) ministerstvo akciové společnosti U. mimo jiné uložilo uvést veškeré lokality průzkumných prací po ukončení
těchto prací do původního stavu, pokud v rozhodnutí specifikované orgány nestanoví jinak. Tento požadavek
musí akciová společnost splnit nejpozději do 1 roku od ukončení platnosti předmětného povolení, pokud v této
lhůtě a v příslušné lokalitě nepožádá o udělení předchozího souhlasu k návrhu na stanovení dobývacího
prostoru, nejpozději pak do 3 let, pokud nebude do té doby pravomocně stanoven dobývací prostor.

Proti tomu bylo namítnuto, že text podmínky a) rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona,
kde je zakotvena povinnost uvést pozemky do předešlého stavu. Tato povinnost nemusí být totiž splněna
pouze tehdy, dojde-li k situaci předpokládané ustanovením § 15 zákona, podle kterého je vlastník nemovitosti
povinen strpět na své nemovitosti vyznačení a uchovávání významných výzkumných a průzkumných děl,
která určí Ministerstvo životního prostředí, a zdržet se všeho, co by tato díla mohlo poškodit, zničit nebo učinit
nepouživatelnými. V rozhodnutí vyjmenované státní orgány či orgány samosprávy nemají pravomoc
rozhodnout, že uvedená povinnost nemusí být splněna. Rozpor se zákonem je spatřován též v přesném
stanovení termínů pro uvedení pozemku do původního stavu, poněvadž zákon termín v ustanovení § 16 odst.
2 určuje slovem „neprodleně“. Rovněž je poukazováno na to, že uvedená podmínka zakládá povinnost
likvidace průzkumných děl bez výjimky, aniž připouští prohlášení průzkumného díla za významné průzkumné
dílo podle ustanovení § 15 zákona.

Ministr životního prostředí podle ustanovení § 65 odst. 2 změnil rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 11. 2000
tak, že v podmínce označené písmenem a) vypustil druhou a třetí větu, které zněly: „Pokud nestanoví tyto
orgány jinak, uvede zadavatel veškeré lokality průzkumných prací po ukončení těchto prací do původního
stavu. Tento požadavek musí splnit zadavatel nejpozději do 1 roku od ukončení platnosti tohoto povolení,
pokud v této lhůtě a v příslušné lokalitě nepožádá o udělení předchozího souhlasu k návrhu na stanovení
dobývacího prostoru, nejpozději pak do 3 let, pokud nebude do té doby pravomocně stanoven dobývací
prostor.“

Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona jsou orgány a organizace po skončení činností podle ustanovení § 14
odst. 1 a § 15 (vstup na cizí nemovitosti za účelem zřízení pracoviště, přístupové cesty, přívodu vody a
energie atd. a vyznačení a uchovávání významných výzkumných a průzkumných děl) povinny uvést použité
nemovitosti neprodleně do předešlého stavu, popřípadě pozemky po dohodě s vlastníkem nemovitosti
rekultivovat. Citované ustanovení ani jiné ustanovení zákona nezakládá pravomoc správních orgánů
rozhodovat o tom, že předmětná povinnost nemusí být splněna. Pokud není možné nebo hospodářsky účelné
nahradit způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, má vlastník nemovitosti právo na náhradu škody
v penězích (§ 16 odst. 3). V takovém případě se v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona postupuje
podle obecných předpisů o náhradě škody.

V souvislosti s tím je třeba též konstatovat, že ani pro přesné stanovení termínů pro uvedení pozemku do
původního stavu není za situace, kdy zákon určuje termín pojmem „neprodleně“, zákonný podklad. To, zda
byla povinnost splněna „neprodleně“, se posuzuje podle konkrétních okolností případu.



Uvedená část podmínky je rovněž v rozporu s ustanovením § 15 zákona, jehož aplikaci ve své podstatě
vylučuje. Nepamatuje totiž na možnost určení průzkumného díla za významné průzkumné dílo, kdy by
nemovitost ve stanovených termínech nemohla být uvedena do předešlého stavu.

č. 9/2001

Důvody obnovy řízení
Vyloučení pro podjatost v řízení o povolení obnovy

k § 9 odst. 2, § 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů

I. Za novou skutečnost, která by byla důvodem obnovy řízení, nelze považovat takovou, která nastala
až po proběhlém řízení ukončeném vydáním rozhodnutí. Správní orgán musí vycházet ze skutkového a
právního stavu v době vydání rozhodnutí.

II. Obnovu řízení povolí na návrh účastníka řízení nebo nařídí správní orgán, který ve věci rozhodl
v posledním stupni. Z logiky této právní úpravy vyplývá, že nelze uplatňovat důvod ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 2 správního řádu, kdy z projednávání a rozhodování před správními orgány je
vyloučen ten, kdo se v téže věci zúčastnil řízení jako pracovník správního orgánu jiného stupně.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 3. 9. 2001, č.j. M/100746/01, SRK/309/R-1080/01)

Rozhodnutím ze dne 10. 8. 2000 ministerstvo podle ustanovení § 62 a následujících správního řádu
nepovolilo obnovu řízení ve věci omezení rybářského práva akciové společnosti R. na území Přírodní
rezervace Věstonická nádrž pravomocně rozhodnuté rozhodnutím ministerstva ze dne 28. 12. 1999. Návrh na
obnovu podala akciová společnost dopisem ze dne 5. 6. 2000 s doplněním ze dne 3. 7. 2000 s tím, že ve
smyslu ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které
mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení. Uvádí,
že důkazy, na něž se odvolává, v době řízení existovaly, ale společnost je nemohla použít. Za tyto důkazy
považuje vydání odborného stanoviska, které na její žádost vydala Akademie věd České republiky, Ústav
biologie obratlovců v Brně dne 2. 5. 2000 ve věci povolení regulačních odlovů dvou druhů ryb – cejna velkého
a karase stříbřitého. Společnost poukazuje na konstataci stanoviska, že hospodářské odlovy nejsou ve
Věstonické nádrži negativním činitelem ovlivňujícím „kvalitní hodnoty“ biodiverzity společenstva ryb, a dále, že
dva uvedené druhy ryb jsou ve Věstonické nádrži přemnoženy, a proto je účelné jejich početnost snižovat.
Dále se pak společnost odvolává na doplněk odborného stanoviska ze dne 1. 6. 2000, podle něhož
doporučení hospodářské těžby cejna velkého a karase stříbřitého v revíru Dyje 6 vychází ze zcela aktuálních
podkladů, které v roce 1999 ještě nebyly zpracovány, a jde tedy o nový důkaz, který „zhodnotil stav v době
vydání rozhodnutí“, ale nemohl být použit, neboť si ho správní orgány rozhodující ve věci v 1. a 2. stupni
nevyžádaly. V této souvislosti společnost dále zdůrazňuje, že provádění ichtyologického monitoringu má své
časové zákonitosti (vegetační období apod.). Společnost má za to, že rozhodnutí prvostupňového správního
orgánu bylo založeno pouze na domněnkách a nepodložených tvrzeních. Ohrazuje se zejména proti tomu, že
jednorázové porušení stanovené vzdálenosti 200 metrů od ostrovů bylo v prvostupňovém rozhodnutí
zavádějícím způsobem zobecněno, a dále proti tvrzení, že lovem do tenatních sítí nelze zajistit selektivní
odlov, tzn. zabránit odchytu zvláště chráněného živočicha – jelce jesena. V doplnění návrhu na obnovu ze dne
3. 7. 2000 společnost uvádí, že správní orgán 1. stupně na jedné straně konstatuje, že k porušování zákona
č. 102/1963 Sb., o rybářství, na území Přírodní rezervace Věstonická nádrž z její strany nedochází, dává však
do „zavádějící“ souvislosti výkon hospodářské těžby s dobou reprodukce a hájení, které se vztahují pouze ke
sportovnímu rybolovu. Společnost je přesvědčena o tom, že vckompetenci orgánů ochrany přírody je pouze
omezení výkonu rybářského práva v oblasti ochranného pásma ostrovů, na nichž dochází k hnízdění ptactva,
nikoliv v celé nádrži. Toto omezení je stanoveno plánem péče, takže podle mínění společnosti je možno
postihnout pouze jeho prokazatelné porušení.

Ministerstvo v odůvodnění rozhodnutí, jímž návrh na obnovu zamítlo, mj. uvádí, že odborná stanoviska
Akademie věd České republiky, Ústavu biologie obratlovců v Brně (dále jen „AV ČR“), ze dne 2. 5. a
1. 6. 2000, nelze posuzovat jako důkazy, které by ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu
mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení.
Ministerstvo konstatuje, že stanovisko AV ČR bylo zpracováno na žádost společnosti z podkladů, které byly k
dispozici už v době, kdy probíhalo správní řízení ve věci. Zdůrazňuje, že společnost sama ve svém podání
potvrzuje, že věděla o tom, že AV ČR provádí na nádržích Vodního díla Nové Mlýny od roku 1979
ichtyologický výzkum a že bylo možno si vyžádat její odborné stanovisko. Společnosti nic nebránilo v tom, aby
už ve svém vyjádření k oznámení o zahájení řízení ze dne 9. 7. 1999 uplatnila své právo účastníka a navrhla
doplnění řízení o další důkazy, tedy např. o odborné stanovisko AV ČR o provádění regulačních odlovů ve
Věstonické nádrži. Ministerstvo uvádí, že tato možnost byla společnosti dána a krom toho byla ve smyslu
ustanovení § 34 odst. 3 správního řádu povinna na podporu svých tvrzení navrhnout důkazy, které jí byly



známy. Pokud jde o skutečnosti uváděné společností v doplnění návrhu ze dne 3. 7. 2000, ministerstvo
konstatuje rovněž, že nenaplňují důvod obnovy řízení podle ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu,
neboť nejde o nové skutečnosti či důkazy, nýbrž o opakování těch, které byly projednány, resp. zhodnoceny
v prvostupňovém správním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost včas rozklad, v němž mj. uvádí, že správní orgán pochybil, pokud
předložené odborné posudky AV ČR ze dne 2. 5. a 1. 6. 2000 ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 písm. a)
neposoudil jako nové důkazy, resp. skutková zjištění, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly
být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení. V rozkladu poukazuje na to, že pokud si správní orgán
tyto dokumenty nevyžádal a neseznámil se s nimi, rozhodoval na základě neúplně zjištěného skutkového
stavu a navíc obvinil účastníka řízení, že věděl o tom, že AV ČR provádí průzkum v uvedené oblasti, a mohl si
tedy vyžádat odborné stanovisko, což v průběhu řízení neučinil. V této souvislosti společnost zdůrazňuje, že
AV ČR ve svém stanovisku uvádí, že jde o materiály a informace, které před dubnem 2000 nebyly zpracovány
a ani zveřejněny. Dále znovu poukazuje na skutečnost, že bylo povinností správních orgánů opatřit si a
provést důkazy. Poukazuje i na to, že o povolení obnovy řízení rozhodovali titíž úředníci jako v řízení
o odvolání, a lze mít tedy s ohledem na jejich poměr k věci pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Ministr životního prostředí v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 správního řádu a podle odst. 2 téhož
paragrafu rozklad zamítl a rozhodnutí ministerstva ze dne 10. 8. 2000 potvrdil.

Z odůvodnění:
Správní orgán rozhodující o povolení obnovy řízení při posuzování, zda jsou dány důvody obnovy, postupoval
v souladu se správním řádem. Podle ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) tohoto zákona se na návrh účastníka
obnoví řízení ukončené pravomocným rozhodnutím, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které
mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení.
Z citovaného ustanovení jednoznačně vyplývá, že tyto skutečnosti nebo důkazy existovaly již v době řízení,
ale účastník je buď neznal, nebo je nemohl použít. Za novou skutečnost nelze považovat takovou, která
nastala až po proběhlém řízení ukončeném vydáním rozhodnutí. Správní orgán musí vycházet ze skutkového
a právního stavu v době vydání rozhodnutí.
Předmětné rozhodnutí ministerstva bylo vydáno dne 16. 7. 1999 a dne 4. 1. 2000 se stalo pravomocným.
Stanoviska AV ČR, jichž se společnost dovolává jako nových důkazů ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 písm.
a) správního řádu, byla na její žádost zpracována dne 2. 5. a 1. 6. 2000. Vyplývá z nich, že AV ČR doporučuje
pokračovat v regulačních odlovech, a to i metodou elektrorybolovu, s vyloučením lovu v bezpečnostní klidové
zóně.

Správní orgán správně usoudil, že tato stanoviska nelze považovat za důkaz; který by ve smyslu ustanovení
§ 62 odst. 1 písm. a) správního řádu mohl mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohl být v řízení uplatněn bez
zavinění účastníka řízení. Ze správního spisu je zřejmé, že stanoviska byla zpracována na základě podkladů,
které existovaly už v době správního řízení v předmětné věci. Společnost sama ve svém podání potvrzuje, že
věděla o tom, že AV ČR provádí na nádržích vodního díla Nové Mlýny od roku 1979 ichtyologický výzkum, a
že tedy bylo možné si vyžádat její stanovisko. V průběhu řízení však podle ustanovení § 33 správního řádu ve
spojení s jeho ustanovením § 34 odst. 3 tento důkaz na podporu svých tvrzení nenavrhla, ačkoli o této
možnosti věděla a správní orgány rozhodující ve věci v l. a 2. stupni jí v tom nikterak nebránily.

Z výše uvedeného vyplývá, že námitky rozkladu jsou nedůvodné. To platí i o námitce rozkladu, že o návrhu na
povolení obnovy řízení rozhodovali titíž pracovníci jako v řízení o odvolání a lze mít tedy s ohledem na jejich
poměr k věci pochybnosti o jejich nepodjatosti. V daném případě o odvolání rozhodovalo ministerstvo.
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 správního řádu o návrhu na povolení obnovy řízení rozhodovalo taktéž
ministerstvo, poněvadž příslušným je ten orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Z logiky této právní
úpravy tedy vyplývá, že nelze uplatňovat důvod ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 správního řádu, kdy
z projednávání a rozhodování před správními orgány je vyloučen ten, kdo se v téže věci zúčastnil řízení jako
pracovník správního orgánu jiného stupně.

Rovněž skutečnosti uváděné společností v doplnění návrhu na obnovu řízení ze dne 3. 7. 2000, jakož i část
námitek rozkladu nemají charakter důvodů obnovy řízení ve smyslu citovaného ustanovení správního řádu,
nýbrž směřují proti meritornímu rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu byl rozklad přezkoumán i z toho
hlediska, zda neodůvodňuje změnu či zrušení napadeného rozhodnutí v mimoodvolacím řízení ve smyslu
ustanovení § 65 a následujících správního řádu. Důvody pro tento postup však nebyly shledány.

č. 10/2001

Postup vůči rozhodnutí, které bylo vydáno 
na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu

k § 32, § 59 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů



Zjistí-li odvolací orgán, že prvoinstanční rozhodnutí bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného
skutkového stavu, doplní chybějící skutková zjištění sám nebo věc vrátí prvoinstančnímu orgánu
k novému projednání a rozhodnutí, pokud by takový postup byl rychlejší a hospodárnější.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20. 6. 2001, č.j. M/100552/01, SRK/307/P-1099/01)

Na základě stížnosti bylo dne 14. 6. 2000 provedeno místní šetření v objektu společnosti D. Šetření provedla
Česká inspekce životního prostředí, a jeho předmětem bylo nakládání s odpadními vodami vznikajícími
v uvedeném objektu. Na základě provedeného šetření zahájila inspekce správní řízení a rozhodnutím ze dne
9. 8. 2000 uložila společnosti pokutu ve výši 15 000,- Kč za vypouštění odpadních vod ze septiku skladu do
vod povrchových a podzemních bez povolení vodohospodářského orgánu.

Proti rozhodnutí podala společnost dopisem ze dne 24. 8. 2000 odvolání, ve kterém označila uložení pokuty
za neopodstatněné a neadekvátní. Společnost namítla, že při místním šetření nebylo prokázáno jakékoliv
znečištění vod blízkého rybníka, jež by pocházelo z provozu skladu. Společnost dále označila za spekulativní
tvrzení inspekce, že v areálu je umístněn septik s filtrem či podmokem, a přiklonila se k názoru, že splaškové
vody ze sociálního zařízení skladu jsou zachycovány v bezodpadové žumpě.

Ministerstvo rozhodnutím ze dne 2. 11. 2000 napadené rozhodnutí inspekce zrušilo. Důvodem pro zrušení
rozhodnutí bylo, dle odůvodnění rozhodnutí ministerstva, porušení ustanovení § 32 správního řádu ze strany
inspekce, tedy, že prvoinstanční orgán rozhodoval na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu.
Ministerstvo konstatovalo, že nebylo dostatečně, zjištěno, jakým způsobem jsou odpadní vody likvidovány.
Zpochybňuje závěr prvoinstančního orgánu, že nádrž umístněná v areálu skladu je septik, protože tato
domněnka nebyla při místním šetření, a ani později prokázána. Stejně tak nebylo prokázáno, že odpadní vody
jsou z této nádrže vypouštěny do nedalekého rybníka. Proto ministerstvo rozhodnutí inspekce zrušilo na
základě ustanovení § 59 odst. 2 správního řádu. Řízení však zastaveno nebylo.

Dopisem ze dne 23. 11. 2000 podala paní H. podnět k přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí ministerstva
mimo odvolací řízení s tím, že rozhodnutí bylo učiněno bez řádného a důsledného prošetření celé záležitosti.
Ministr životního prostředí podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu změnil rozhodnutí ministerstva ze dne
13. 11. 2000 ve výroku tak, že se rozhodnutí inspekce ze dne 9. 8. 2000 ruší a věc se vrací prvoinstančnímu
orgánu k novému projednání a rozhodnutí.

Z odůvodnění:
Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že v areálu skladu společnosti je umístněno sociální zařízení, které je
využíváno. Důsledkem jeho provozu vznikají, byť v malém množství, odpadní vody. Dále bylo zjištěno, že
provozovatel zařízení a ani vodohospodářské orgány nebyly v průběhu správního řízení s to uspokojivě
objasnit, jakým způsobem jsou tyto odpadní vody likvidovány. V tomto směru lze souhlasit s názorem
odvolacího orgánu, že likvidace odpadních vod jejich vypouštěním do vod povrchových nebyla spolehlivě
prokázána a šetření, které prvoinstanční orgán v tomto směru provedl, nebylo dostatečné. Uložení sankce na
základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu pak bylo bezpochyby v rozporu s ustanovením § 32
správního řádu a rozhodnutí o uložení sankce bylo nezbytné zrušit. Je však třeba konstatovat, že odvolací
orgán pochybil, když prvoinstanční rozhodnutí pouze zrušil. Odvolací orgán sám připustil, že skutkový stav
nebyl dostatečně spolehlivě objasněn. Za takové situace mohl chybějící skutková zjištění doplnit sám, anebo
věc vrátit prvoinstančnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí, pokud by takový postup byl rychlejší a
hospodárnější. Nelze připustit stav, kdy bude nadále trvat pochybnost o tom, zda se společnost protiprávního
jednání dopustila či nikoliv. Proto je nutné, aby vodohospodářský orgán prvního stupně již provedená šetření
doplnil a domnělé protiprávní jednání s jistotou prokázal, nebo naopak vyvrátil.

č. 11/2001

Řízení o odstranění stavby vodního díla
k § 60 odst. 2, § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stavební zákon nedává možnost, aby řízení zahájené podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona bylo zastaveno podle ustanovení § 60 odst. 2 tohoto zákona. Stavební úřad je
povinen po splnění zákonem stanovených podmínek vodohospodářské dílo buď dodatečně povolit
nebo rozhodnout o jeho odstranění.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 5. 9. 2001, č.j. M/100769/01, SRK/481/P-1145/01)

Dne 10. 2. 1999 zahájil Okresní úřad B. správní řízení ve věci odstranění stavby malé vodní nádrže v k.ú.
Lipovec a současně řízení přerušil s tím, že stanovil lhůtu k předložení dokladů, které by prokázaly, že
dodatečné povolení stavby není v rozporu se zájmy společnosti a vodohospodářskými zájmy:



Dne 13. 3. 2000 vydal okresní úřad rozhodnutí, kterým podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) stavebního a
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/ 1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dodatečně povolil manželům Č. vybudování vodohospodářského díla na uvedených pozemcích a
nakládání s vodami spočívající v akumulaci a vzdouvání povrchových vod v krajině o maximálním objemu
250 m3.

Proti tomuto rozhodnutí podali společně odvolání manželé N. V odvolání uvedli, že rozhodnutí okresního
úřadu vychází z nesprávně zjištěného skutkového stavu věci, neboť stálý průtok nebyl zajištěn betonovými
rourami DN 300 o délce 5 m, jak bylo podle jejich názoru nepravdivě uvedeno v rozhodnutí. Podle mínění
odvolatelů byla hráz nádrže provedena takovým způsobem, že to s velkou pravděpodobností povede
k podmáčení jejich pozemku, a proto navrhli, aby bylo rozhodnutí okresního úřadu ze dne 13. 3. 2000
změněno tak, že bude nařízeno stavbu nádrže odstranit.

Ministerstvo jako odvolací orgán provedl dne 7. 7. 2001 místní šetření a shledalo, že námitky odvolatelů jsou
odůvodněné, neboť betonové roury DN 300 nejsou na předmětném vodohospodářském díle umístěny
způsobem, jak je popisuje prvoinstanční rozhodnutí, a tudíž rozhodnutí okresního úřadu nevycházelo
v rozporu s ustanovením § 3 odst. 4 a ustanovením § 46 správního řádu ze spolehlivě zjištěného skutkového
stavu věci. Ministerstvo přezkoumalo v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 správního řádu napadené
rozhodnutí v celém rozsahu a dospělo k závěru, že projektová dokumentace, která byla hlavním podkladem
pro vydání prvoinstančního rozhodnutí, nebyla zpracována osobou oprávněnou k výkonu vybrané činnosti ve
výstavbě (ustanovení § 46a stavebního zákona) autorizovaným inženýrem nebo technikem v oboru
vodohospodářské stavby. Ministerstvo kvalifikovalo tento nedostatek podle ustanovení § 60 odst. 2 a správní
řízení zastavilo.

Ministr životního prostředí podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu rozhodnutí ministerstva ze dne
11. 7. 2000 zrušil. Tím se věc vrátila do stadia odvolacího řízení, v němž se bude znovu rozhodovat
o odvolání.

Z odůvodnění:
Správní řízení o odstranění vodohospodářské stavby podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona zahajuje příslušný vodohospodářský orgán z úřední povinnosti, jestliže bylo vodohospodářské dílo
postaveno bez stavebního povolení nebo ohlášení či v rozporu s ním. Pokud stavebník prokáže ve smyslu
citovaného ustanovení, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací
dokumentací, cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými
požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy, a jestliže stavebník v řízení o odstranění stavby
podá žádost o její dodatečné povolení a předloží podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem v jím
stanovené lhůtě a v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, odstranění stavby se nenařídí. V opačném
případě je vodohospodářský orgán povinen nařídit odstranění vodního díla. Zákon nedává možnost, aby řízení
zahájené podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona bylo zastaveno podle ustanovení § 60
odst. 2 tohoto zákona. Stavební úřad je povinen po splnění zákonem stanovených podmínek
vodohospodářské dílo buď dodatečně povolit, nebo rozhodnout o jeho odstranění.
V Praze dne 4. října 2001

JUDr. Jiří Šembera, CSc., v.r.
ředitel sekretariátu rozkladové komise


