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Úvodem:
Kolektiv právníků odboru řízení státní správy Ministerstva životního prostředí vypracoval
další část příručky Judikatura v právu životního prostředí, jejímž obsahem jsou především prameny
z rozhodovací činnosti soudů z roku 2009, zařazena je i vybraná judikatura starší, v tomto období
publikovaná.
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 řízení státní správy

V Praze dne 1. června 2010
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Intertemporální (přechodné) ustanovení ve správním řádu
Vyjádření účastníka k podkladům pro rozhodnutí správního orgánu
k § 179, § 36 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

I. Postup podle dřívějších procesních předpisů za účinnosti nového procesního předpisu je vždy
výjimkou, která se použije pouze tam, kde tak přechodná ustanovení nového zákona výslovně
s t a no v í .
II. Správní orgán je dle § 36 správního řádu povinen poskytnout účastníku řízení možnost vyjádřit
se k podkladům před vydáním rozhodnutí v okamžiku, kdy má zato, že shromáždil všechny
potřebné podklady a další dokazování již není třeba provádět. Smyslem citovaného ustanovení
je umožnit účastníkům řízení, aby mohli uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy, před
vydáním rozhodnutí, tedy tak, aby rozhodnutí vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Jen
na základě úplných a správných podkladů může být vydáno rozhodnutí, které je v souladu s
p r á v n í m i p ř ed p i s y .
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. března 2009, čj. 4 As 71/2008 – 123
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Podáním ze dne 11. 3. 2005 požádala společnost H., s. r. o. (jako původní investor stavby) Magistrát hl.
města Prahy o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů ťuhýka
obecného, veverky obecné, vlaštovky obecné a rorýse obecného, vyskytujících se v území navržené stavby
obytného komplexu Hanspaulka Nové Vily, podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v § 50
téhož zákona, a to v souvislosti s výstavbou na pozemcích parc. č. 3083/2 a p. č. 3082/2 v k. ú. Dejvice.
Magistrát hl. m. Prahy výjimku udělil rozhodnutím ze dne 10. 6. 2005 pro zvláště chráněné druhy živočichů
ťuhýka obecného a veverky obecné, udělení výjimky v odvolacím řízení potvrdil žalovaný. O vydání výjimky pro
druhy vlaštovka obecná a rorýs obecný správní orgán prvního stupně nerozhodoval, neboť nad danou
lokalitou pouze přelétají, a vydání rozhodnutí ve vztahu k nim proto není potřeba. Následně investor provedl
jako přípravné práce přípravu staveniště a skrývku ornice. Poté v r. 2006 Městský soud v Praze rozhodnutí
žalovaného zrušil, přičemž správním orgánům vytkl nedostatečné věcné odůvodnění podmínek ust. § 56
zákona č. 114/1992 Sb. pro udělení výjimky. Novým rozhodnutím ze dne 20. 12. 2006 žalovaný zrušil
původní rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prostředí, ze dne 10. 6. 2005, o povolení
výjimky, a řízení zastavil, s odůvodněním, že žádost se stala zjevně bezpředmětnou. Toto rozhodnutí je
předmětem nynějšího soudního přezkumu.
Stěžovatel své obsáhle vymezované námitky orientoval trojím směrem. Jednak namítal nesprávný procesní
postup, spojený se zákonem č. 500/2004 Sb., namísto předchozího správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.),
dále namítal nedostatečně zjištěný skutkový stav posuzované věci žalovaným, a nakonec i to, že mu byla
žalovaným upřena možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. To vše ve spojení s
nesprávným posouzením daného postupu žalovaného soudem.
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I.
Pokud jde o první směr, či okruh námitek, stěžovatel namítl nesprávný výklad § 179 zákona č. 500/2004 Sb.
soudem, v jehož smyslu soud akceptoval postup žalovaného, který mu umožnil zastavit řízení postupem
podle § 90 odst. 4 tohoto zákona. Uvedl, že daná otázka není jen akademickou, neboť zákon č. 71/1967 Sb.
(dále též "starý správní řád"), který měl být správně použit, zastavení řízení v rámci odvolacího řízení s
tvrzením, že se žádost stala bezpředmětnou, neumožňoval.
Ustanovení § 179 zákona č. 500/2004 Sb. (dále též "nový správní řád"), je přechodným ustanovením, které
řeší, v jakých situacích má být u řízení běžících na přelomu platnosti a účinnosti starého a nového správního
řádu, tedy k 1.1.2006, v řízení pokračováno podle jednoho, či druhého zákonného předpisu. Dikce odst. 1 a 2
tohoto zákonného ustanovení zní:
(1) Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních
předpisů. Bylo li rozhodnutí před účinností tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání
správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních předpisů.
(2) Bylo li řízení pravomocně skončeno před účinností tohoto zákona, postupuje se při přezkumném řízení,
obnově řízení nebo vydávání nového rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně lhůt, v nichž lze takové řízení
zahájit.
Rozhodnutí žalovaného v posuzované věci, tj. rozhodnutí ze dne 20. 12. 2006, bylo vydáno poté, co předchozí
správní řízení bylo pravomocně skončeno rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 9. 2005, s účinky nabytí právní
moci ke dni 27. 9. 2005. Toto rozhodnutí bylo následně zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne
24. 8. 2006, č. j. 11 Ca 276/2005 40. Zákon č. 500/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006. Před tímto
datem, jak vyplývá ze shora uvedeného, bylo předchozí řízení u žalovaného pravomocně skončeno a jako
pravomocné toto rozhodnutí "trvalo" i k datům ukončení účinnosti starého a nabytí účinnosti nového
správního řádu. Ke zrušení tohoto pravomocného rozhodnutí žalovaného soudem došlo až po nabytí účinnosti
zákona č. 500/2004 Sb., zákon č. 71/1967 Sb. již neplatil a ani z přechodných ustanovení nelze dovodit, že
by se mohl či měl na danou situaci vztáhnout, a proto se také nové odvolací řízení muselo za tohoto stavu
věci řídit již novým správním řádem, a nikoliv správním řádem starým.
Ostatně obdobně bylo již Nejvyšším správním soudem judikováno, když Nejvyšší správní soud v rozsudku ze
dne 18. 10. 2007, č. j. 7 Ans 1/2007 100, konstatoval, že z výkladu ust. § 179 odst. 1 správního řádu a
contrario nevyplývá nic jiného, než že po zrušení pravomocného správního rozhodnutí, k němuž došlo již za
účinnosti nového správního řádu, se v dalším řízení postupuje podle tohoto procesního předpisu,
předpisu a dospěl k
závěru, že bylo li správní rozhodnutí, které nabylo právní moci za účinnosti správního řádu č. 71/1967 Sb.,
správním soudem zrušeno již za účinnosti správního řádu č. 500/2004 Sb., postupuje se v dalším řízení podle
nového správního řádu
řádu (§ 179 odst. 1 věta druhá správního řádu č. 500/2004 Sb., a contrario).

II.
Jako v pořadí druhou skupinou námitek se Nejvyšší správní soud považoval za nutné zabývat námitkami,
resp. námitkou, že stěžovateli nebyla dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, zejména
fotodokumentací a rozhodnutími stavebního úřadu, a vyjádřit se k nim, neboť byly doplněny až po lhůtě, která
mu byla stanovena pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k nim a která mu skončila dne
27. 11. 2006, přičemž podklady byly doplněny až v prosinci. Stěžovatel v této souvislosti namítal porušení § 3
odst. 2 a § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., resp. § 4 odst. 4 a § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., podle
něhož postupoval žalovaný.
Podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. "Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat
jejich práva a oprávněné zájmy." Podle ustanovení § 36 odst. 3 téhož zákona platí, že "Nestanoví li zákon
jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal."
Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu ukládá správnímu orgánu povinnost dát účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ve spojení s § 4 odst. 4 a dále i § 36 odst. 1
téhož zákona také popř. navrhnout jejich doplnění. Z citovaných ustanovení jednoznačně vyplývá, že správní
orgán byl v dané věci povinen poskytnout stěžovateli možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním
rozhodnutí v okamžiku, kdy měl zato, že shromáždil všechny potřebné podklady a další dokazování již není
třeba provádět. Rozhodně však z nich nelze dovodit, že je postačující poskytnout možnost vyjádřit se k
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podkladům, jak to učinil žalovaný, ve stádiu, kdy ještě není shromažďování podkladů uzavřeno, nejsou
shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí, a poté dále podklady doplňovat, aniž by účastníkům byla
dána ještě možnost s doplněnými podklady se seznámit dodatečně. V takovém případě jsou tito účastníci
řízení v jeho závěru postaveni mimo hru, a je jim v podstatě teprve až v odůvodnění rozhodnutí sděleno, jaké
všechny podklady a důkazy byly podkladem pro vydané rozhodnutí. Vyjádření a výhrady k podkladům a
důkazům takto doplněným potom mohou účastníci paradoxně uplatnit až v návazném opravném či
přezkumném prostředku. Smyslem citovaného ustanovení je však umožnit účastníkům řízení, aby mohli
uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy, před vydáním rozhodnutí, tedy tak, aby rozhodnutí
vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Zda účastník řízení svá procesní práva využije či nikoliv je
ponecháno na jeho uvážení. Daná zákonná povinnost však musí být správním orgánem beze zbytku splněna,
protože tímto způsobem je zajišťováno, aby správní orgán měl před vydáním rozhodnutí k dispozici všechny
rozhodné podklady pro zjištění skutkových a právně významných okolností případu, protože jen na základě
úplných a správných podkladů může být vydáno rozhodnutí, které je v souladu s právními předpisy. Postupem
žalovaného tak bylo stěžovateli upřeno právo zakotvené v § 36 odst. 3 správního řádu a tím i právo
garantované v ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu. Opačný než výše uvedený názor by vedl k závěru, že
správní orgán bez ohledu na umožnění vyjádřit se k podkladu rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě
bez možnosti navrhnout jeho doplnění, již předvídá, jak rozhodne, čímž by porušoval i zásadu volného
hodnocení důkazů.
V této souvislosti nelze nezmínit i nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005 sp. zn. II. ÚS 329/04, v němž je
vyjádřen názor, že je porušením principu právního státu, který je zakotven v čl. 1 Ústavy ČR, a práva na soudní
ochranu a na soudní přezkum, vyplývající
vyplývající z čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny, pokud správní orgán nedal stěžovateli
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2
zákona č. 71/1967 Sb. (což byla obdoba § 36 odst. 3 nového správního řádu), a soud
soud v rámci přezkumu
správních rozhodnutí k této okolnosti nepřihlédl. Poskytnutí možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k
podkladům rozhodnutí je třeba přitom chápat jako možnost, která je dána účastníkovi správního řízení v jeho
závěrečné fázi před vydáním rozhodnutí, poté, co jsou shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí.
Smyslem citovaného ustanovení je totiž umožnit účastníkovi řízení, aby mohl uplatnit své výhrady, příp. učinit
procesní návrhy tak, aby rozhodnutí vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Správní řád ukládá přitom
správním orgánům povinnost vycházet ze zjištěného stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti i v
ustanovení § 3.

III.
Za tohoto stavu věci Nejvyšší správní soud shledal důvodnou i námitku, jejíž podstatu lze shrnout tak, že
žalovaný nevycházel z náležitě zjištěného skutkového stavu věci. Aniž by bylo nutno posuzovat a hodnotit
jednotlivé výhrady stěžovatele podrobně uváděné v tomto směru v kasační stížnosti, považuje Nejvyšší
správní soud za zřejmé, že absence poskytnutí
poskytnutí možnosti řádného seznámení se stěžovatele s podklady
rozhodnutí a s tím spojené možnosti učinit příslušná vyjádření, a příp. navrhnout jejich určitá doplnění,
objektivně signalizuje možnost nedostatečného zjištění skutkového stavu tak, aby o něm nebyly
nebyly důvodné
pochybnosti. Teprve ve spojení s těmito příp. vyjádřeními a v komplexu všech ostatních potřebných
skutečností a podkladů bude možno souhrnně považovat rozhodný skutkový stav za zjištěný a ten také
náležitě posoudit a vyhodnotit.
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U stanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu a osobě, jíž se prokazatelně nedaří doručovat
Nesouhlas opatrovníka se svým ustanovením
K o m p et en č n í v ý l u k y ( v y l o u č e n í n ě k t e r ý c h ú k o n ů s p r á v n í h o o r g á n u z e s o u d n í h o p ř e z k o u m á n í )
k § 32 odst. 2 písm. d) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
k § 70 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
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I. Rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, které zakládá
osobě, která je ustanovena opatrovníkem, povinnost jednat namísto účastníka neznámého
pobytu a hájit jeho práva a zájmy, nelze považovat pouze za rozhodnutí upravující vedení řízení,
byť důvod k jeho vydání spočívá v tom, aby mohlo být řízení dále vedeno. Rozhodnutí o
ustanovení opatrovníka proto nelze podřadit pod rozhodnutí vyloučená ze soudního přezkumu
p o d l e § 7 0 s o u d n í h o ř á d u sp r á v n í h o .
II. U stanovením opatrovníka, který objektivně nemůže a ani nechce tuto funkci řádně vykonávat
(což obecně vzato vyplývá z jeho odvolání proti usnesení o ustanovení opatrovníkem), může být
porušeno opatrovancovo ústavně zaručené právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36
Listiny základních práv a svobod.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. června 2009, čj. 9 As 80/2008 – 57
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Podanou kasační stížností se žalované Ministerstvo životního prostředí (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení
shora citovaného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud"), kterým tento soud zrušil jeho
rozhodnutí, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Zároveň stanovil povinnost stěžovateli zaplatit žalobkyni náhradu
nákladů řízení ve výši 10 568 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Stěžovatel zamítl tímto svým
rozhodnutím odvolání žalobkyně proti usnesení České inspekce životního prostředí (dále jen "správní orgán I.
stupně"), a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. Správní orgán I. stupně rozhodl v napadeném
usnesení o ustanovení žalobkyně opatrovníkem panu J. B., a to z důvodu neznámého pobytu. Zároveň bylo
oznámeno zahájení správního řízení s výše jmenovaným, zastoupeným žalobkyní, ve věci uložení pokuty za
správní delikt podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její
působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.
Jedním z důvodů podané kasační stížnosti byla stěžovatelem tvrzená nezákonnost spočívající v nesprávném
posouzení právní otázky soudem týkající se kompetenční výluky podle § 70 písm. c) s.ř.s., dle něhož jsou ze
soudního přezkoumávání vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje řízení před správním orgánem.
Žalobkyně byla ustanovena opatrovníkem podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu k ochraně práv pana J.
B. ve věci uložení pokuty za správní delikt z důvodu jeho nepřebírání poštovních zásilek na výše uvedené
adrese, kde se nezdržuje, a je neznámého pobytu. Správní orgán I. stupně ustanovil opatrovníkem
statutárního zástupce příslušné Městské části Brno střed starostku (žalobkyni), přičemž uvedl, že žalobkyně
je povinna, pokud jí v tom nebrání vážné důvody, funkci opatrovníka přijmout a chránit práva a zájmy tohoto
účastníka řízení. Zároveň správní orgán I. stupně vydal oznámení o zahájení správního řízení spojené s
usnesením o lhůtě, do kdy může účastník navrhovat důkazy a činit jiné návrhy.
Proti tomuto usnesení o ustanovení opatrovníkem podala žalobkyně odvolání s odůvodněním, že opatrovník
je ustanoven účastníkovi řízení k ochraně jeho práv a zájmů, přičemž ten může funkci opatrovníka odmítnout,
pokud mu v tom brání vážné důvody. Žalobkyně uvedla, že vzhledem k tomu, že s funkcí starostky je spojena
celá řada administrativně a časově velmi náročných činností, lze předpokládat, že dbát řádně o ochranu práv
a zájmů opatrovance nebude schopna, což považuje za vážný důvod k odmítnutí přijetí funkce opatrovníka.
Proto navrhla, aby stěžovatel zrušil výše citované usnesení a ustanovil opatrovníkem někoho jiného.
Stěžovatel odvolání žalobkyně proti ustanovení opatrovníkem pro nedůvodnost zamítl rozhodnutím. Postup
správního orgánu I. stupně považuje za zákonný a logický. Nemá li Městská část Brno střed pro zastupování
práv a zájmů osob bez domova, které mají trvalou adresu v sídle úřadu této městské části, stanovenou
zodpovědnou osobu, nelze správním orgánům vytýkat, ustanovují li opatrovníkem těchto osob nejvýše
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postaveného voleného zástupce příslušné obce nebo její části. Uvedený důvod žalobkyně o její
zaneprázdněnosti uznal, nicméně dodal, že v tomto případě se její zaneprázdněnost podstatně nezvýší.
Proti rozhodnutí stěžovatele podala žalobkyně k městskému soudu žalobu, které městský soud vyhověl a
napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil stěžovateli k dalšímu řízení, neboť neshledal, že by napadené
rozhodnutí o ustanovení opatrovníka bylo vyloučeno ze soudního přezkoumání, protože toto rozhodnutí
zakládá osobě, která je takto ustanovena, povinnost jednat v řízení namísto účastníka neznámého pobytu a
hájit jeho práva; vůči takto ustanovené osobě je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., byť důvod k jeho
vydání spočívá v tom, aby mohlo být dále vedeno řízení. S ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS
27/2000 městský soud poukázal na to, že nelze ustanovit fyzickou či právnickou osobu opatrovníkem proti
její vůli. Městský soud má za to, že byť se citovaný nález zabývá problematikou ustanovení opatrovníka
účastníkovi neznámého pobytu v občanském soudním řízení, závěry Ústavního soudu vyplývající z citovaného
nálezu jsou použitelné i pro ustanovení opatrovníka v řízení správním. Městský soud pokládá za vhodné
předem zjišťovat, zda osoba se svým ustanovením do funkce opatrovníka souhlasí, neboť je zřejmé, že osoba,
která nebude chtít tuto funkci vykonávat, nebude ani dbát ochrany práv a zájmů opatrovance, na základě
čehož pak bude nutno ustanovení zrušit, jelikož odvolání opatrovníka proti usnesení o ustanovení
opatrovníkem bude prakticky vždy důvodné.
Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené rozhodnutí městského soudu a
dospěl k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná. NSS souhlasí s názorem městského soudu, že rozhodnutí,
které zakládá osobě, která je ustanovena, povinnost jednat namísto účastníka neznámého pobytu a hájit
jeho práva a zájmy nelze považovat pouze za rozhodnutí upravující vedení řízení, byť důvod k jeho vydání
spočívá v tom, aby mohlo být řízení dále vedeno. Proto tvrzení stěžovatele, že se v dané věci "nejedná o
rozhodnutí meritorní, jímž by bylo rozhodováno ve věci samé, neboť jím nedochází k dotčení hmotných práv
adresáta, tzn. ustanoveného opatrovníka", v důsledku čehož se podle stěžovatele musí jednat o rozhodnutí
pouze upravující vedení řízení, považuje za mylné. NSS doplňuje argumentaci městského soudu tím, že
ustanovením opatrovníka, který objektivně nemůže a ani nechce tuto funkci řádně vykonávat, což obecně
vzato vyplývá z jeho odvolání proti usnesení o ustanovení opatrovníkem, může být porušeno opatrovancovo
ústavně zaručené právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen
"Listina").
Listina ve svém čl. 36 odst. 2 vymezuje základní právo na soudní ochranu tak, že "kdo tvrdí, že byl na svých
právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost
takového rozhodnutí, nestanoví li zákon jinak". Obyčejným zákonem však nemůže být "stanoveno jinak",
jestliže jde o přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny, což je patrně
třeba vykládat tak, že jde o rozhodnutí, jejichž obsahem by mohla být zaručená základní práva a svobody
porušena (viz Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková V., Šolín, M. Soudní řád správní. Komentář. Praha: C. H.
Beck, 2004, s. 147). Ustanovení § 70 s. ř. s. vymezuje specifické případy, v nichž je soudní přezkoumání
vyloučeno. Mezi ně patří i rozhodnutí, která pouze upravují vedení správního řízení. Taková rozhodnutí pak
zahrnují např. rozhodnutí o přerušení řízení, o prominutí zmeškání lhůty, ale i rozhodnutí, kterým bylo
napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena správnímu orgánu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí. Z
výše uvedeného vyplývá, že jde o taková rozhodnutí, která nemají zásadní vliv na práva a povinnosti
účastníků a která svým obsahem nemohou porušit Listinou zaručená základní práva a svobody. To o
rozhodnutí o ustanovení opatrovníka říci nelze, proto jej nelze ani podřadit pod rozhodnutí vyloučená ze
soudního přezkumu.
Smyslem institutu opatrovníka ustanoveného podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu je, aby ustanovený
opatrovník chránil práva a zájmy účastníka správního řízení neznámého pobytu, který tuto možnost z důvodů,
že mu nelze doručit zásilku, nemá, neboť ani nemá o takovém řízení vědomost. Z povahy věci se opatrovanec
nemůže sám bránit proti ustanovení mu opatrovníka, např. z důvodů, že osoba ustanovená nemá ve svém
zájmu řádně chránit jeho práva a zájmy. Tuto námitku by pak měl právě učinit sám ustanovený opatrovník,
který by v zájmu opatrovance měl upozornit na okolnosti, které mu brání řádně vykonávat funkci opatrovníka.
Tuto úvahu lze dovodit i z toho, že osoba zvolená správním orgánem pro výkon této funkce se vydáním
usnesení o ustanovení stává bez dalšího opatrovníkem, a proto již od tohoto okamžiku je její povinností hájit
zájmy a chránit práva opatrovance. Tedy i odvolání se takové osoby proti ustanovení opatrovníkem z důvodů,
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že nemůže řádně vykonávat takovou funkci, je v podstatě úkonem ve prospěch opatrovance.
Nejvyšší správní soud dále svou argumentaci rozvádí s upozorněním na to, že podle § 32 odst. 4 správního
řádu správní orgán ustanoví opatrovníkem toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo
jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné
důvody. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že ustanovená osoba sice má povinnost funkci opatrovníka
přijmout, má však také možnost této povinnosti nevyhovět, brání li jí ve výkonu této funkce závažné důvody.
Je tedy na zvážení správních orgánů, zda jsou důvody opatrovníka, který podal odvolání, natolik závažné, že
jej mohou zprostit této povinnosti. Nejvyšší správní soud podotýká, že je nutné při zvažování těchto důvodů
vždy brát především ohled na opatrovance a jeho práva a zájmy, jež má ustanovený opatrovník chránit.
Důvody, jež žalobkyně ve svém odvolání uvedla, kterými jsou především její velká zaneprázdněnost při
výkonu funkce starostky, lze považovat za závažné, vzhledem k zájmu na řádné ochraně práv a zájmů
opatrovance. Dle citovaného ustanovení správní orgán ustanoví opatrovníkem jinou vhodnou osobu, nelze li
ustanovit osobu, v jejíž péči se opatrovanec nachází. Takovou jinou vhodnou osobou bude bezpochyby pouze
ta osoba, která bude řádně chránit práva a zájmy opatrovance. Osobou vhodnou bude především osoba
blízká, čemuž svědčí i nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000, který jednoznačně
stanoví, že "opatrovníka je pak třeba hledat především v okruhu osob blízkých
blízkých osobě zastupovaného, resp.
těch, jež jsou schopny skutečně reprezentovat zájmy účastníka". Žalobkyně však takovou osobou blízkou
nebyla a správní orgány se ani nepokusily najít pro tuto funkci takovou osobu, jak vyplývá ze správního spisu.
Nejvyšší správní soud dále podotýká, že i z dosavadní soudní praxe vyplývá, že rozhodnutí o ustanovení
opatrovníkem byla již dříve předmětem soudního přezkumu. Tak tomu bylo např. v rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ze dne 21. 9. 2006, č. j. 7 As 18/2006 76, ve kterém se soud věnoval přezkumu usnesení
o ustanovení opatrovníkem Veřejného ochránce práv účastníku řízení neznámého pobytu. Také z rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2008, č. j. 8 As 59/2007 63, „…Neučinil li opatrovník žádný úkon,
tedy nedošlo li k realizaci usnesení o jeho ustanovení, je dán důvod k odmítnutí kasační stížnosti proti tomuto
usnesení dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s." lze implicitně dovodit přezkoumatelnost usnesení o ustanovení
opatrovníka, neboť se jmenovaný soud ve věci přezkumu tohoto usnesení nezabývá nepřezkoumatelností
takového usnesení pro jeho procesní povahu, nýbrž na základě jiných okolností kasační stížnost odmítá.
Bylo li by rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem vyloučeno ze soudního přezkumu, znamenalo by to, že při
ustanovení a potvrzení ustanovení opatrovníka správními orgány, a to proti vůli opatrovníka, tj. bez zájmu
řádně hájit práva a zájmy opatrovance, by proběhlo správní řízení opatrovance de facto bez řádného hájení
jeho práv. Taková situace není přípustná. Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 27/2000,
potvrzuje, že opatrovník musí se svým ustanovením do funkce souhlasit. Ústavní soud v citovaném nálezu
uvedl, že "nejde o výkon funkce veřejnoprávního orgánu místní veřejné správy, ale
ale jde o výkon funkce
vyplývající z toho, že obec je právnickou osobou, tedy osobou soukromoprávní, a že proto musí být s ní
zacházeno obdobně jako s každou fyzickou osobou, což znamená, že podle současného znění občanského
soudního řádu ji nelze proti její
její vůli pověřit funkcí opatrovníka". Podle Nejvyššího správního soudu se tento
nález vztahuje i na ustanovení opatrovníka pro účastníka řízení neznámého pobytu v dané věci. Souhlas s
ustanovením opatrovníkem pak může být obdržen výslovně nebo může vyplývat z jednání opatrovníka, začne
li činit úkony ve prospěch opatrovance. K tomu však v dané věci nedošlo a žalobkyně neučinila žádný úkon ve
prospěch opatrovance, nýbrž opakovaně projevovala svůj nesouhlas se svým ustanovením do funkce
opatrovníka. V takovém případě nelze o předpokladu toho, že ustanovený opatrovník bude řádně hájit zájmy
opatrovance, uvažovat.
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Náležitosti odvolání
D o r u č o v á n í f y z i ck ý m o s o b á m n a a d r e su p r o d o r u č o v á n í
k § 37, § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
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I. Náležitosti odvolání jsou ve správním řádu explicitně vyjádřeny v ustanovení § 82 odst. 2. To
znamená, že každé podání, které má být posouzeno jako odvolání, musí obsahovat specifikaci
rozhodnutí, proti kterému směřuje, dále rozsah, v němž jej napadá, to je uvedení výroků, které
jsou napadány a dále konkrétní skutečnosti, z nichž se dovozuje nesprávnost právního
posouzení věci či nesprávnost vyhodnocení skutkového stavu věci či nedostatky v dokazování.
II. Vzhledem k tomu, že odvolání je podáním v smyslu § 37 správního řádu, rovněž tak s ohledem
na § 93 odst. 1 správního řádu, když se pro odvolací řízení použijí obdobná ustanovení hlavy I
a IV, VI a VII v druhé části správního řádu, nemá li odvolání nějakou náležitost vyplývající z §
37 nebo z § 82 odst. 3 správního řádu, je namístě postupovat podle § 37 odst. 3 správního
řádu tak, že správní orgán pomůže žadateli nedostatky odstranit nebo jej k odstranění vyzve.
Podle § 39 odst. 1 správního řádu, správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu
k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je li to zapotřebí. U rčením lhůty nesmí být
o hr o ž e n ú č e l ř í z e ní a ni p o r u š e na r o v n o s t ú č a s t ní ků .
III. Správní řád preferuje doručování fyzickým osobám na místo trvalého bydliště, připouští však
možnost doručení na adresu pro doručení a to za předpokladu, že fyzická osoba takovou
adresu správnímu orgánu sdělila a že správní orgán požadavku na doručování na tuto adresu
vyhověl. Požádání adresáta o doručování písemností na adresu pro doručování je úkonem
účastníka řízení směřujícím vůči správnímu orgánu, je tedy podáním ve smyslu § 37 správního
řádu. Jako takové musí splňovat formální i obsahové náležitosti podání, zejména s ohledem
na význam institutu doručování písemností pro průběh správního řízení. Pokud by byl tento
úkon učiněn jen neformálně, správní orgán se tak vystavuje riziku, že v průběhu správního
řízení dojde ke zpochybnění toho, že písemnosti v řízení byly doručeny v souladu s právní
úpravou doručování.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2009, čj. 1 Ca 13/2008 – 64
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (fyzická osoba) se podanou žalobou domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Správy Národního parku České
Švýcarsko ze dne 25. 7. 2007, kterým byl žalobce shledán vinným ze spáchání přestupku podle § 87 odst. 3
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
ochraně přírody a krajiny“), za což mu byla uložena pokuta ve výši 10.000, Kč. Spáchání uvedeného
přestupku se měl žalobce dopustil tím, že dne 27. 5. 2007 vjel motocyklem na území Národního parku České
Švýcarsko mimo silnice a komunikace, čímž porušil ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Ze správního spisu soud zjistil několik pochybení správních orgánů obou stupňů. Především správní orgán
měl vyrozumět žalobce o právu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním, jak ukládá
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, když žalobce utekl z jednání. Tímto jednáním bylo žalobci upřeno
podstatné procesní právo, čímž správní orgán zatížil své rozhodnutí vadami spočívajícími v porušení obecných
procesních předpisů. Rovněž námitka žalobce, že nebyl vyzván k doplnění odvolání je důvodná. Podle § 82
odst. 2 správního řádu musí odvolání mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není li v odvolání uvedeno,
v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Z citovaného
zákonného ustanovení je zřejmé, že náležitosti odvolání jsou ve správním řádu explicitně vyjádřeny. To
znamená, že každé podání, které má být posouzeno jako odvolání, musí obsahovat specifikaci rozhodnutí,
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proti kterému směřuje, dále rozsah, v němž jej napadá, to je uvedení výroků, které jsou napadány a dále
konkrétní skutečnosti, z nichž se dovozuje nesprávnost právního posouzení věci či nesprávnost vyhodnocení
skutkového stavu věci či nedostatky v dokazování. Co se týče odvolání žalobce, absence tvrzené nesprávnosti
předcházejícího řízení byla nahrazena žádostí o poskytnutí dodatečné lhůty k doplnění odvolání. Vzhledem
k tomu, že odvolání je podáním ve smyslu § 37 správního řádu, rovněž tak s ohledem na § 93 odst. 1
správního řádu, když se pro odvolací řízení použijí obdobná ustanovení hlavy I a IV, VI a VII v druhé části
správního řádu, nemá li odvolání nějakou náležitost vyplývající z § 37 nebo z § 82 odst. 3 správního řádu, je
namístě postupovat podle § 37 odst. 3 správního řádu tak, že správní orgán pomůže žadateli nedostatky
odstranit nebo jej k odstranění vyzve. Podle § 39 odst. 1 správního řádu, správní orgán účastníkovi určí
přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je li to zapotřebí. Určením lhůty nesmí být
ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. V daném případě výzva k doplnění odvolání nebyla
žalobci řádně doručena. Výzva k doplnění dokazování byla žalobci zaslána do vlastních rukou na adresu X.
Správní řád preferuje doručování fyzickým osobám na místo trvalého bydliště, připouští však možnost
doručení na adresu pro doručení, a to za předpokladu, že fyzická osoba takovou adresu správnímu orgánu
sdělila a že správní orgán požadavku na doručování na tuto adresu vyhověl. Požádání adresáta o doručování
písemností na adresu pro doručování je úkonem účastníka řízení směřujícím vůči správnímu orgánu, je tedy
podáním ve smyslu § 37 správního řádu. Jako takové musí splňovat formální i obsahové náležitosti podání,
zejména s ohledem na význam institutu doručování písemností pro průběh správního řízení. Pokud by byl
tento úkon učiněn jen neformálně, správní orgán se tak vystavuje riziku, že v průběhu správního řízení dojde
ke zpochybnění toho, že písemnosti v řízení byly doručeny v souladu s právní úpravou doručování. V daném
případě tyto pochybnosti nastaly, neboť žalovaný sice doručoval na adresu, kterou správní orgán I. stupně
používal pro doručování a žalobce si písemnosti přebíral, ale k dohodě o doručování na uvedenou adresu
nedošlo. Tedy lze mít za to, že v průběhu správního řízení byla porušena ustanovení správního řádu týkající se
doručování.

6 16
I. Rozdíl mezi podáním vysvětlení a důkazem svědeckou výpovědí
I I . O h l ed á n í v ě c i p r o v e d e n é v r o z p o r u s e z á k o n e m
k ustanovení § 46, § 54, § 55 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
k ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
k ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

I. Podání vysvětlení podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, slouží
pouze k prověřování došlého oznámení o přestupku v době, než bylo řízení o přestupku
zahájeno, nikoliv až poté, co řízení o přestupku bylo zahájeno podle § 46 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád. Podáním vysvětlení po zahájení řízení je obcházen účel ústního
jednání dle ust. § 49 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. a má jím být nahrazen důkaz svědeckou
výpovědí podle § 55 správního řádu.; ovšem tento důkaz nemůže být učiněn jednak mimo
jednání, jednak bez toho, aby žalobce (obviněný z přestupku) byl seznámen s provedením tohoto
úkonu a bylo mu dáno právo se k výpovědi svědka vyjádřit a pokládat mu otázky.
II. Další pochybení správního orgánu bylo to, že usnesením ze dne 1. 8. 2007 nařídil ohledání věci,
aniž by s tímto úkonem dle § 54 správního řádu byl seznámen žalobce jako osoba, která se
přestupku měla dopustit. Je nutno přisvědčit žalobci, že tento důkaz byl proveden v rozporu
s ust. § 54 správního řádu a jako důkaz učiněný v rozporu se zákonem neměl být hodnocen.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2009, č.j. 1 Ca 2/2009 – 19
(Z vlastních zdrojů)
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Z odůvodnění:
Žalobce (fyzická osoba) se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti
Broumovsko, ze dne 3. 1. 2008, kterým byl žalobce shledán vinným ze spáchání přestupku podle § 87 odst.
3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“). Tohoto přestupku se údajně dopustil tím, že dne 11. 6. 2007 vykonával ve zvláště chráněném
území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko zakázanou činnost dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona, a to jízdou
terénní motorkou (Enduro) na pozemkových parcelách č. 633, 651/3 a 651/3 v k.ú. Pěkov ve 3. zóně CHKO
Broumovsko a Ptačí oblasti Broumovsko. Za toto jednání mu byla uložena pokuta dle ustanovení § 87 odst. 3
písm. n) zákona ve výši 10.000, Kč a současně mu byla dle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 200/1990 Sb.“), uložena pokuta i povinnost
uhradit náklady řízení.
Žalobce byl shledán vinným ze spáchání přestupku podle ust.§ 87 odst. 3 písm. n) zákona, jehož se dopustí
ten, kdo vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné
lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu
ochrany přírody, bez tohoto souhlasu. Za zakázanou činnost se dle zákona mimo jiné má i vjíždění a setrvání
s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem
orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a
zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární
službu (§ 26 odst. 1 písm. c) zákona). Dle názoru soudu se za zakázanou činnost má i vjíždění terénní
motorkou na CHKO, námitka žalobce, že vjížděl na toto území za účelem zemědělského hospodaření, je
nelogická (motocykl Enduro rozhodně nelze považovat za vozidlo potřebné k lesnímu hospodaření), což
dokazuje i to, že rýhy po kolech byly ve stejných stopách. Dále z uvedeného ustanovení vyplývá, že zakázanou
činnost uvedenou v § 26 zákona nelze vykonávat na těchto územích a dále, že některá činnost je vázaná na
povolení orgánu ochrany přírody, není tedy důležité, kdo je vlastníkem pozemku.
Soud však musel přisvědčit žalobci, že správní orgán prvního stupně, Správa Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko, se dopustil několika závažných procesních pochybení. Především zápis ze šetření ze dne 11. 6.
2007, který je součástí správního spisu, je velmi stručný a neříká nic o rozsahu poškození parcel, které jsou
zemědělsky využívány jízdou žalobce. Navíc poté, co bylo zahájeno správní řízení ve věci, prováděl správní
orgán úkony dle ust. § 60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. Podání vysvětlení však slouží pouze k prověřování
došlého oznámení o přestupku v době, než bylo řízení o přestupku zahájeno, nikoliv až poté, co říze578ní o
přestupku bylo zahájeno podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“). Podáním vysvětlení po zahájení řízení je obcházen účel ústního jednání dle
ust. § 49 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. a má jím být nahrazen důkaz svědeckou výpovědí podle § 55
správního řádu.; ovšem tento důkaz nemůže být učiněn jednak mimo jednání, jednak bez toho, aby žalobce
(obviněný z přestupku) byl seznámen s provedením tohoto úkonu a bylo mu dáno právo se k výpovědi svědka
vyjádřit a pokládat mu otázky.
Další pochybení správního orgánu bylo to, že usnesením ze dne 1. 8. 2007 nařídil ohledání věci, aniž by
s tímto úkonem dle § 54 správního řádu byl seznámen žalobce jako osoba, která se přestupku měla dopustit.
Je nutno přisvědčit žalobci, že tento důkaz byl proveden v rozporu s § 54 správního řádu a jako důkaz učiněný
v rozporu se zákonem neměl být hodnocen. Stejně tak neměly být hodnoceny ani skutečnosti uvedené
zástupcem Družstva vlastníků P.n M., které učinil dne 13. 8. 2007 ve formě podání vysvětlení podle § 60
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., neboť takový úkon mohl být učiněn jen před zahájením správního řízení
z důvodu vysvětlení a prověření došlého oznámení o přestupku. Jestliže k tomuto úkonu došlo až po zahájení
řízení o přestupku proti konkrétní osobě, postupoval správní orgán v rozporu s ust. § 55 správního řádu, neboť
žalobce byl v takovém případě vyloučen z možnosti klást osobě, která vysvětlení podávala, otázky a
vyjadřovat se ke skutečnostem, které ve vysvětlení uváděl.
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6 17

Zastavení řízení o žádosti z důvodu její zjevné bezpředmětnosti
k ustanovení § 37 odst. 1, § 45 odst. 2, § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
k čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi, ve znění pozdějších předpisů
k čl. 51 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 865/2006, o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č.
338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi

Jelikož žalobce není držitelem části původního počtu exemplářů želvy zelené, zanikl mu právní titul
podané žádosti v této části. V tomto rozsahu je tak žádost žalobce bezpředmětná. V té části, v níž
však žalobce disponuje předmětnými exempláři, nelze jeho žádost i vzhledem k tomu, že žalobce
nadále trvá na rozepsání výjimky, považovat za bezpředmětnou ve smyslu ust. § 66 odst. 1 písm. g)
správního řádu. V tomto rozsahu bylo na správních orgánech, aby posoudily, zda jsou splněny
podmínky pro postup podle čl. 51 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 865/2006, o prováděcích
pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
r o s t o u c í c h r o s t l i n r e gu l o v án í m o b c ho d u s n i m i .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2009, č.j. 9 Ca 186/2007 23
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného (MŽP) ze dne 21. 3. 2007, kterým
bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno usnesení magistrátu města ze dne 19. 12. 2006, jímž bylo podle §
66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastaveno řízení o žádosti žalobce o rozepsání EU
výjimky 05SIPEU 0185 ze zákazu obchodních činností stanoveného v čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97, o
ochraně druhů volně žijících a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, ve znění pozdějších
předpisů, udělené slovinským výkonným orgánem (dále jen „žádost“), neboť se žádost žalobce stala zřejmě
bezpředmětnou.
Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu
tvrzených žalobních bodů, kterými je vázán, vycházeje ze skutkového a právního stavu platného v době vydání
žalobou napadeného rozhodnutí a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. V obecné poloze je k institutu
zřejmě bezpředmětné žádosti možno uvést, že za takovou je pokládána žádost, u níž fakticky zanikl její
předmět. Bezpředmětnou se však stává i žádost, kde zanikl právní titul jejího uplatnění, případně kde žadatel
odmítá jakoukoliv další součinnost.
V projednávané věci bylo předmětem žádosti 250 exemplářů želvy zelené (Testudo hermanni), jejíchž
vlastníkem byl ke dni podání žaloby žalobce. Ke dni vydání prvostupňového rozhodnutí byl žalobce držitelem
98 exemplářů želvy zelené, když 152 exemplářů bylo žalobcem prodáno na podkladě rozhodnutí magistrátu
města ze dne 6. 12. 2005. S ohledem na uvedené nelze považovat předmět žádosti žalobce za fakticky
zaniklý (exempláře želvy zelené, ať už v držení žalobce či třetí osoby, existují). Žalobci však v rozsahu, v němž
není držitelem exemplářů želvy zelené, zanikl právní titul podané žádosti. V tomto rozsahu je tak žádost
žalobce bezpředmětná. V části, v níž žalobce disponuje předmětnými exempláři, nelze žádosti i vzhledem
k tomu, že žalobce nadále trvá na rozepsání výjimky, považovat za bezpředmětnou ve smyslu ust. § 66 odst.
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1 písm. g) správního řádu. V tomto rozsahu bylo na správních orgánech, aby posoudily, zda jsou splněny
podmínky pro postup podle čl. 51 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 865/2006, o prováděcích pravidlech
k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi. Pakliže u správních orgánů vznikly jakékoliv pochybnosti o tom, že exempláře, pro něž bylo
žádáno vydání odpovídajících potvrzení nejsou exempláři, na něž se vztahovalo slovinské potvrzení, bylo na
správních orgánech, aby vyzvaly žalobce k prokázání původu a totožnosti exemplářů i pomocí jiných důkazů
než slovinským potvrzením. Takovým postupem by správní orgány předešly spekulacím, zda se fyzické
vlastnosti předmětných exemplářů mohly v rozmezí cca 14 dnů změnit natolik, aby je šlo identifikovat za
pomocí fotografií plastronu.

6 18
Seznámení účastníků řízení s rozhodnými skutečnostmi před vydáním správního rozhodnutí o
z a s t a v e n í ř í z en í
P o s u z o v á n í o t á z k y v ý s k y t u z v l á š t ě c h r á n ě n ý c h ž i v o č i c h ů v d o t č en é l o k a l i t ě
k § 179 odst. 1, § 2 odst. 4, § 36 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
k § 56, § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

I. Jestliže účastníci řízení mají právo vyjádřit se ke všem rozhodným skutečnostem a seznámit se
v tomto ohledu s podklady rozhodnutí, musí jim být předtím sděleno, co správní orgán za ony
rozhodné skutečnosti považuje. Zpravidla vyplývají ony rozhodné skutečnosti již z předmětu
ř í z e n í , z p o d á n í , j í m ž b y l o ř í z en í z a h á j e n o , r es p . z t o h o , c o j e u v ed e n o v o z n á m e n í o z a h á j en í
správního řízení. Může však nastat situace, kdy v důsledku okolností, které v mezidobí nastaly,
se chystá správní orgán rozhodovat právě s ohledem na tyto nově nastalé skutečnosti. Pak
však musí účastníky řízení o tomto svém závěru poučit.
Pokud se ke zrušení prvostupňového rozhodnutí při současném zastavení správního řízení
rozhodne odvolací orgán, je rozhodnutí o zastavení řízení v takovém případě rozhodnutím
jednostupňovým, protože dle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se nelze proti rozhodnutí
odvolacího orgánu dále odvolat. Právě z důvodu, že již účastník správního řízení nemá
možnost ve správním řízení proti zastavení řízení brojit, je třeba tím spíše trvat na tom, aby byl
účastník správního řízení o zamýšleném postupu správního orgánu předtím poučen.
II. Pokud bylo namítáno, že ze skutečnosti, že třetí subjekt v mezidobí podal žádost o udělení
výjimky, je zřejmé, že se v území stále nachází zvláště chránění živočichové, pak je třeba
uvést, že jenom ta okolnost, že jiný subjekt iniciuje správní řízení, nemůže zodpovědět
uvedenou otázku. Případná přítomnost uvedených živočichů na území je otázkou skutkovou a
nemůže být předjímána z toho, že jiné subjekty případně iniciují to které správní řízení.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2009, č.j. 11 Ca 60/2007 – 58
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (občanské sdružení) se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva
životního prostředí ze dne 4.1.2007, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu hl. m. prahy, odboru životního
prostředí, ze dne 20. 4. 2005, a řízení o povolení výjimky podle ust. § 53 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
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ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), bylo zastaveno. Žalobce mj. namítal, že správní orgány
nepostupovaly správně, pokud aplikovaly zákon č. 500/2004 Sb., protože mělo být postupováno podle
zákona č. 71/1967 Sb. Předchozí zrušující rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2006 mělo
účinky ex tunc, na zrušené rozhodnutí se tak hledí, jako by nebylo vůbec vydáno. Předmětné správní řízení
nebylo tedy po zrušení rozhodnutí žalovaného pravomocně ukončeno a bylo nutno postupovat podle zákona
č. 71/1967 Sb., který však neupravoval postup nově upravený v ustanovení § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., tzn. zastavení odvolacího řízení v případě, pokud nastala skutečnost zastavení odůvodňující.
Dne 17. 2 2005 požádala zúčastněná osoba (s.r.o.) o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona na ploše možné výstavby rezidenčního komplexu Hanspaulka
Praha 6. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně ze dne 20. 4. 2005 byla výjimka podle ust. § 56
odst. 3 zákona ze zákazu stanoveného v ust. § 50 zákona pro předmětné zvláště chráněné živočichy udělena.
Dále byla stanovena podmínka podle § 63 zákona pro výkon činnosti – přípravných prací v období září únor
kalendářního roku. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce odvolání, o kterém bylo rozhodnuto
rozhodnutím žalovaného dne 8. 9. 2005, kterým bylo odvolání žalobce zamítnuto a prvostupňové rozhodnutí
potvrzeno. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2006, č.j. 10 Ca 262/2005 66, bylo
rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 9. 2005 zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Dne 4. 12
2006 žalovaný sdělil účastníkům správního řízení, že bude znovu rozhodovat o jejich odvolání proti
prvostupňovému rozhodnutí. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 4. 1. 2007 bylo prvostupňové
rozhodnutí zrušeno a řízení bylo zastaveno.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů, jimiž je vázán, a dospěl
k závěru, že žaloba je důvodná. Nejprve je vhodné, shodně jak již učinil Městský soud v Praze v řízení
vedeném pod sp.zn. 10 Ca 262/2005, zdůraznit, že žalobce je občanským sdružením ve smyslu ustanovení §
70 odst. 2 zákona, má právní subjektivitu a je oprávněn požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby
byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Za podmínek stanovených zákonem je oprávněn účastnit se
správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně ve lhůtě 8 dnů od zahájení řízení orgánu státní správy,
který řízení zahájil. V takové případě má postaven účastníka řízení. Subjektivní procesní práva, která náleží
občanskému sdružení, tj. práva vyplývající ze zákona ve správních řízeních, jsou legitimací k podání žaloby ve
správním soudnictví (rozhodnutí Ústavního soudu ČR č.j. 3 ÚS 70/97 33). Lze tedy konstatovat, že žalobce
může účinně namítat jen tu nezákonnost rozhodnutí, kterou byl zkrácen na svých právech, přičemž zkrácením
na právech je pak nutno rozumět nejen zkrácení na právech hmotných, ale i na právech procesních (§ 65
s.ř.s.). Protože žalobce je občanským sdružením, které se zabývá ochranou jednotlivých složek životního
prostředí, a není nositelem práv a povinností vyplývajících
vyplývajících z práva hmotného, o kterých bylo ve správním
řízení rozhodováno, mohl v žalobě namítat jen porušení procesních práv (shodně rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 29. 7. 2004, č.j. 7 A 139/2001 67). S ohledem na uvedené skutečnosti se proto
Městský soud v Praze věcně zabýval toliko žalobcem tvrzeným porušením jeho procesních práv. Shodně jako
Vrchní soud v Praze ve věci sp. zn. 5 A 98/98, Městský soud v Praze pod procesní práva žalobce podřazuje i
právo na to, aby se správní orgán vypořádal s námitkami žalobce v průběhu správního řízení i jeho námitkami
uvedenými v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně
stupně. Soud proto průběh správního řízení i
žalobou napadené rozhodnutí hodnotil právě s přihlédnutím k tomu, zda napadené rozhodnutí obsahuje
náležité vyjádření žalovaného k námitkám uplatněným žalobcem, zda je tedy řádně odůvodněno.
Námitku žalobce, že měl ve věci žalovaný postupovat podle zákona č. 71/1967 Sb. soud důvodnou
neshledal. V pořadí první rozhodnutí žalovaného o zamítnutí odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí bylo
vydáno dne 8. 9. 2005 a nabylo první moci dne 16. 9. 2005, tedy před nabytím účinnosti zákona č.
500/2004 Sb. Zrušující rozsudek byl vydán Městským soudem v Praze dne 17. 7. 2006 a první moci nebyl
dne 4. 8. 23006, tedy po nabytí účinnosti uvedeného zákona. Podle ustanovení § 179 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadních předpisů. Bylo li rozhodnutí před účinností tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému
projednání správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních předpisů. Z věty druhé, která upravuje
případy, kdy došlo následně ke zrušení pravomocného rozhodnutí vydaného po proběhnuvším řízení podle
zákona č. 71/1967 Sb., vyplývá, že rozhodnou okolností při úvaze o tom, kterou právní úpravu použít, je to,
kdy došlo ke zrušení pravomocného rozhodnutí. Zákon výslovně stanoví, že pokud ke zrušení došlo před
účinností zákona č. 500/2004 Sb., postupuje se dále podle dosavadních předpisů. Z toho lze učinit jediný
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závěr a sice, že pokud ke zrušení před nabytím účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. nedojde, tzn. dojde k němu
až po nabytí účinnosti uvedeného zákona, neuplatní se pravidlo, že bude dále postupováno podle
dosavadních právních předpisů. Jediným právním předpisem, podle kterého lze za takové situace (tzn. kdy
nelze zákon č. 71/1967 Sb. použít) postupovat, je právě zákon č. 500/2004 Sb. K obdobnému závěru došel
též Nejvyšší správní soud ve věci 7 Ans 1/2007 100 ze dne 18. 10. 2007, když konstatoval, že bylo li správní
rozhodnutí, které nabylo právní moci za účinnosti správního řádu č. 71/1967 Sb. správním soudem zrušeno
již za účinnosti správního řádu č. 500/2004 Sb., postupuje se v dalším řízení podle nového správního řádu (§
179 odst. 1 věta druhá správního řádu č. 500/2004 Sb., a contrario).
contrario) Za situace, kdy bylo třeba postupovat
podle zákona č. 500/2004 Sb., byl proto žalovaný oprávněn uvážit též aplikaci ustanovení § 90 odst. 4 tohoto
zákona.
V souzené věci nastala situace v jistém smyslu atypická. Předmětem zahájeného správního řízení bylo
povolení výjimky ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 a § 56 odst. 3 písm. h) zákona ze zákazů stanovených v
§ 50 zákona pro zvláště chráněné živočichy. Zatímco předpoklady pro povolení výjimky jsou upraveny v právu
hmotném a bylo třeba v řízení prokázat, že jsou splněny podmínky uvedené zejména v ustanovení § 56 odst.
1 písm. h) zákona, pak v případě postupu, který následně zvolil žalovaný, pokud se řízení rozhodl zastavit,
bylo třeba zkoumat naplnění předpokladu, že se stala žádost zjevně bezpředmětnou (§ 66 odst. 1 písm. g)
zákona č. 500/2004 Sb.). Oběma výše uvedeným předpokladům však korespondují jiné skutečnosti, které je
třeba v řízení prokazovat, v návaznosti na tom i jiná tvrzení, která účastníci správního řízení musí činit. Bylo
proto třeba posoudit, zda žalovaný postupoval v řízení tak, aby jeho účastníkům byla tato práva zachována.
Ze správního spisu vyplývá, že poté, kdy bylo rozhodnutí o odvolání městským soudem zrušeno, sdělil
žalovaný dne 4. 12. 2006 účastníkům řízení, že bude znovu rozhodováno o odvoláních proti prvostupňovému
rozhodnutí, uvedl, které dokumenty mu byly v mezidobí předloženy, poučil účastníky, že mají možnost se před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a stanovil k takovému poučení lhůtu. Zcela zásadní však je, že
žalovaný nepředestřel účastníkům řízení, že při rozhodování bude vedle úvahy o důvodnosti odvolacích
námitek zvažovat i otázku, zda nastaly v mezidobí důvody pro zastavení řízení. Tuto okolnost účastníci
předpokládat nemohli, nebyli na ni žalovaným upozorněni a nemohli se proto v řízení k této okolnosti ani
vyjádřit ani předkládat důkazní prostředky případně prokazující, že podmínky pro zastavení řízení nebyly
v souzené věci splněny.
Nejvyšší správní soud např. v rozhodnutí ze dne 12. 8. 2004 č.j. 2 Afs 47/2004 83 konstatoval, že „základním
principem materiálního právního státu je předvídatelnost rozhodování státních orgánů a s ním související
princip právní jistoty mající v konečném důsledku
důsledku dopady i na princip rovnosti účastníků soudního řízení“.
řízení“
Princip předvídatelnosti správních rozhodnutí lze dovodit též z ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., protože za okolnosti případu lze nepochybně považovat i to, zda jsou účastníci řízení předem obeznámeni
s tím, o čem bude správním rozhodnutím rozhodováno. Lze to dovodit rovněž z ustanovení § 36 odst. 2 a 3
tohoto zákona. Jestliže účastníci řízení mají právo vyjádřit se ke všem rozhodným skutečnostem a seznámit
se v tomto ohledu s podklady rozhodnutí, musí jim být předtím sděleno, co správní orgán za ony rozhodné
skutečnosti považuje. Zpravidla vyplývají ony rozhodné skutečnosti již z předmětu řízení, z podání, jímž bylo
řízení zahájeno, resp. z toho, co je uvedeno v oznámení o zahájení správního řízení. Může však nastat situace,
kdy v důsledku okolností, které v mezidobí nastaly, se chystá správní orgán rozhodovat právě s ohledem na
tyto nově nastalé skutečnosti. Pak však musí účastníky řízení o tomto svém závěru poučit.
Princip předvídatelnosti správního rozhodnutí a v důsledku toho princip právní jistoty jeho účastníků nebyl ve
věci respektován. Jak již bylo uvedeno, před vydáním žalobou napadeného rozhodnutí bylo řízení vedeno o
tom, zda výjimku lze či nelze udělit. Teprve z žalobou napadeného rozhodnutí se účastníci řízení dozvěděli, že
žalovaný požadoval žádost za zjevně bezpředmětnou. Nemohli tak ve správním řízení proti takovému postupu
náležitě brojit. V souzení věci jde o procesní pochybení tím závažnější, že k zatavení řízení přistoupil odvolací
orgán. Je skutečností, že ustanovení § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. odvolacímu orgánu takový postup
umožňuje. Je však třeba brát v úvahu, že pokud se ke zrušení prvostupňového rozhodnutí při současném
zastavení správního řízení rozhodne odvolací orgán, je rozhodnutí o zastavení řízení v takovém případě
rozhodnutím jednostupňovým, protože dle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se nelze proti rozhodnutí
odvolacího orgánu dále odvolat. Právě z důvodu, že již účastník správního řízení nemá možnost ve správním
řízení proti zastavení řízení brojit, je třeba tím spíše trvat na tom, aby byl účastník správního řízení o
zamýšleném postupu správního orgánu předtím poučen. Lze tedy uzavřít, že soud ve shora uvedených
okolnostech shledal podstatnou vadu řízení před správním orgánem, která mohla mít za následek nezákonné
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rozhodnutí ve věci samé. Proto soud s odkazem na ustanovení § 78 odst. 1 s.ř.s. žalobou napadené
rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V němž žalovaný především zajistí, aby účastníci
správního řízení byli poučeni o tom, že při rozhodování bude zvažováno rovněž to, zda nejsou splněny
podmínky pro zastavení správního řízení (byť by se to mohlo jevit s ohledem na obsah odůvodnění tohoto
rozsudku nadbytečným). V návaznosti na případná vyjádření účastníků k této otázce ve věci znovu rozhodne.
Pokud bylo namítáno, že ze skutečnosti, že třetí subjekt v mezidobí podal žádost o udělení výjimky je zřejmé,
že se v území stále nachází zvláště chránění živočichové, pak je třeba uvést, že jenom ta okolnost, že jiný
subjekt iniciuje správní řízení, nemůže zodpovědět uvedenou otázku. Případná přítomnost uvedených
živočichů na území je otázkou skutkovou a nemůže být předjímána z toho, že jiné subjekty případně iniciují to
které správní řízení. Dále lze obecně konstatovat, že z hlediska dodržení procesních práv žalobce (tedy i práva
na řádné zdůvodnění správního rozhodnutí) je podstatné, aby odůvodnění správního rozhodnutí případně
obsahovalo dostatek konkrétních argumentů směrem k tomu, že jde případně o bezpředmětnou žádost a
právě z jejich množství a přesvědčivosti lze případně následně uzavřít, že se žádost stala zjevně
bezpředmětnou.
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B. Soudní řízení správní
79

Vztah institutů soudního řízení správního a občanského soudního řízení
k § 34 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
k § 7 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zaměstnanec právnické osoby není v řízení před správním soudem (které je vedeno ve věci
uložení pokuty právnické osobě za správní delikt) osobou zúčastněnou na řízení ani tehdy, jestliže
je v občanském soudním řízení takovému zaměstnanci pravomocně uloženo uhradit uvedené
p r á v n i c k é o s o b ě n á h r a d u š k o d y z a v y m ěř en o u p o k u t u .

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2009, čj. 2 As 44/2009 44)
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo vysloveno,
že není osobou zúčastněnou na řízení. V tomto řízení, které bylo u městského soudu vedeno pod sp. zn. 9 Ca
190/2007, se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného (Ministerstvo životního prostředí), jímž bylo
zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu, a
toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Prvostupňovým rozhodnutím byla žalobci uložena pokuta ve výši 100 000 Kč
podle § 80 odst. 3 a § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, za porušení
ustanovení § 7 odst. 1 téhož zákona, ke kterému došlo poškozením 103 kusů jabloní tvořících doprovodnou
silniční zeleň podél silnice I. třídy č. 35, v úseku Jaroslav Holice. Jabloně byly poškozeny v červenci 2004
mechanicky při kosení trávy podél silnice. Usnesení městského soudu vycházelo z toho, že stěžovatel, který
byl zaměstnancem žalobce, nemůže být přímo dotčen ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného
rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ani nemůže být přímo dotčen jeho zrušením nebo
vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu. Stěžovateli bylo rozsudkem civilního soudu uloženo, aby
žalobci zaplatil částku 17 934 Kč s příslušenstvím jakožto pracovněprávní náhradu škody za uloženou
pokutu, neboť to byl stěžovatel, kdo trávu v předmětném úseku a v rozhodné době sekal. Městský soud v
napadeném usnesení dospěl k závěru, že případné dotčení ve stěžovatelových právech v řízení ve správním
soudnictví může být toliko nepřímé.
Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační
stížnost je podána včas a stěžovatel je zastoupen advokátem. I na otázku, zda je kasační stížnost proti
usnesení, jímž se vyslovuje, že osoba domáhající se postavení osoby zúčastněné jí ve skutečnosti není,
přípustná, odpovídá zdejší soud kladně. Nelze připustit názor, že kasační stížnost proti takovémuto rozhodnutí
je s ohledem na § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. z kasačního přezkumu vyloučena s tím, že subjekt má možnost
podat kasační stížnost až proti konečnému rozhodnutí, a to ve lhůtě počítané od doručení rozhodnutí
poslednímu účastníkovi. Nejvyšší správní soud při posuzování této otázky vycházel především z účelu
správního soudnictví, kterým je poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických
osob (§ 2 s. ř. s.), a to způsobem, aby byla zaručena práva všech zúčastěných subjektů. Pokud soud vysloví,
že někdo není osobou zúčastněnou na řízení, musí mít tento subjekt reálnou možnost, aby toto rozhodnutí
bylo přezkoumáno. Nelze proto dospět k závěru, že by usnesení o tom, že určitá osoba není osobou
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zúčastněnou na řízení, bylo rozhodnutím, které pouze upravuje vedení řízení, neboť jeho právní účinky mají
pro takové osoby závažný význam, který spočívá v možnosti předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu,
být vyrozuměn o nařízeném jednání, žádat o udělení slova při jednání a nároku na doručení rozhodnutí, tedy v
ochraně jejich práv v řízení. Kasační stížnost proti takovému rozhodnutí je nutno připustit i z důvodu, že
osoba, která uplatnila práva osoby zúčastněné, se vůbec nemusí dozvědět o tom, že soud již ve věci vydal
konečné rozhodnutí či toto zjištění pro ni může být spojeno se značnými obtížemi. S ohledem na důležitost
tohoto faktu pro počítání lhůty pro podání kasační stížnosti by jí tak bylo fakticky znemožněno konečné
rozhodnutí napadnout. Podpůrným argumentem je i skutečnost, že Nejvyšší správní soud připustil kasační
stížnosti i proti usnesením, kterým se straně sporu neustanovuje právní zástupce, přičemž právní důsledky
takovéhoto rozhodnutí jsou s předmětnou věcí srovnatelné. Tomuto názoru ostatně svědčí i zásada procesní
ekonomie, neboť jestliže Nejvyšší správní soud zruší rozhodnutí soudu, kterým bylo vysloveno, že určitá osoba
není osobou zúčastněnou na řízení, může řízení pokračovat bez toho, že by ho bylo nutné opakovat, jak by
tomu bylo v případě možnosti podání kasační stížnosti až proti konečnému rozhodnutí, která byla shledána
důvodnou. V těchto svých úvahách vyšel zdejší soud i ze svých předchozích rozhodnutí, zejm. z rozsudku ze
dne 31. 8. 2005, č. j. 7 As 43/2005 53, publ. pod č. 710/2005 Sb. NSS. Důvodnost kasační stížnosti pak
soud posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.).
Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly přímo dotčeny ve svých
právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ty, které
mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou li
účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat. Z citace
tohoto ustanovení plyne, že institut osoby zúčastněné na řízení je vymezen poměrně úzce. Je totiž třeba, aby
dotčení v právech bylo přímé, nepostačí tedy zasažení nepřímé či dokonce eventuální. Vedle toho je třeba
opětovně poukázat na znění § 2 s. ř. s., dle něhož ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným
subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek
stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Z
tohoto ustanovení plyne, že hovoří li nějaké ustanovení s. ř. s. o právu (ve smyslu oprávnění), míní tím veřejné
subjektivní právo. V tomto duchu je třeba vykládat citovaný § 34 odst. 1 s. ř. s.
Tomuto výkladu svědčí i důvodová zpráva k návrhu soudního řádu správního (tisk č. 1080/0), v níž je
uvedeno: „…Zavádí se institut osob zúčastněných na řízení. Tím osnova reaguje na citelný nedostatek
dosavadní právní úpravy, kdy osoba, které vzniklo subjektivní veřejnoprávní oprávnění (zvýraznil NSS) nebo
povinnost na základě rozhodnutí, které je žalobou napadeno, se nestávala ze zákona účastníkem soudního
řízení a nebyla tu ani povinnost soudu či nikoho jiného ji o probíhajícím řízení informovat. (…) Nelze tu
přijmout nabízející institut vedlejší intervence po vzoru občanského soudního řádu, protože především není
možno takto dotčené osoby spolehlivě rozdělit na ty, které podporují návrh, a ty, které mu naopak spolu se
správním orgánem odporují. Účast těchto osob (kterých mohou být stovky i tisíce) je promítána na dalších
místech do zákona zavedením také podpůrných mechanismů (např. zvláštní doručování těmto osobám)...".
Stejný je i náhled odborné literatury: „Ve vymezení osoby zúčastněné se spojují prvky objektivní i subjektivní.
Kritérium 'přímého dotčení' práv [subjektivních
subjektivních veřejných práv srov. § 2 (zvýraznil NSS)] značí, že okruh
těchto osob může být širší, než byl okruh účastníků předcházejícího správního řízení. Může být ale také užší."
V podrobnostech viz Vopálka, Mikule, Šimůnková, Šolín: Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2004, s. 57.
V nyní posuzované věci ovšem stěžovatel neuvedl žádné veřejné subjektivní právo, na němž by mohl být
přímo dotčen. Stěžovatel pouze uvádí, že výsledek řízení před městským soudem může mít dopad na
stanovení náhrady škody. Z toho vyplývá, že jde za prvé o dotčení nepřímé, za druhé s dopadem do
soukromého subjektivního práva (resp. povinnosti). Žalobou napadené rozhodnutí pouze zamítlo odvolání
proti rozhodnutí orgánu prvního stupně, jímž byla uložena pokuta žalobci, tedy osobě odlišné od stěžovatele.
Jde tedy o situaci, kdy orgán veřejné správy vrchnostensky stanovuje povinnost (zaplatit pokutu) žalobci.
Jedná se tak ryze o vztah mezi orgánem příslušným projednat správní delikt a žalobcem, o žádných veřejných
subjektivních právech stěžovatele rozhodováno nebylo a nemohla ani být dotčena.
Civilní soud při určování náhrady škody vychází ze znění § 135 odst. 1 o. s. ř., podle něhož soud je vázán
rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt
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postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však není
vázán rozhodnutím v blokovém řízení. Vázán je ovšem pouze výrokem, tedy tím, že tzv. jiný správní delikt
spáchal žalobce. O otázce, zda bude přiznána regresní náhrada (eventuálně v jaké výši), si musí učinit úsudek
sám. V této věci byl stěžovatel účastníkem občanského soudního řízení a mohl v něm uplatňovat veškerá svá
procesní práva. Ústavním pořádkem garantované právo na spravedlivý proces tak stěžovateli upřeno nebylo.
Pokud se stěžovatel domnívá, že žalobce správní delikt nespáchal, mohl v jeho prospěch svědčit ve správním
řízení (a ostatně tak i učinil) a rovněž mohl správnímu orgánu poskytnout všechny podklady pro to, aby byl ve
smyslu § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. To
ovšem nic nemění na věci, že stěžovatel nebyl účastníkem správního řízení a nebyl jím ani přímo dotčen ve
svých subjektivních právech. Pokud jde o otázku, zda žalobce spáchal uvedený správní delikt, tu nemohl
zdejší soud posuzovat. O této věci bude nyní rozhodovat městský soud. Zdejší soud dospěl toliko k závěru, že
městský soud nepochybil, pokud do uvedeného řízení nepřipustil stěžovatele jako osobu zúčastněnou na
řízení.

27

28

II. Z VL Á Š T N Í Č Á S T
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A . O c h r a na v o d
120
N e d o v o l e n é v yp o u š t ě n í v o d
k § 8 odst. 1 písm. c), § 116 odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon)

Správní delikt nedovoleného vypouštění vod není výslovně vymezen materiálním znakem. Ačkoli
materiální znak nebyl pro správní delikt stanoven, není v souladu s jednotícími principy správního
řádu, aby nebyl použit.
K postihu povinné osoby je tedy nezbytné, aby její jednání porušovalo nebo ohrožovalo zájem
c hr án ě ný v o d ní m z ák o ne m .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. července 2009, čj. 5 Ca 157/2006 45
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (společnost a.s.) se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí,
jímž bylo změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 8. 3. 2005 tak, že větu výroku „a to
v období od ledna do října 2003“ nahradil zněním „ke kterému došlo ve dnech…“. Rozhodnutím správního
orgánu I. stupně byla žalobci za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), tím, že v rozporu
s povolením OkÚ Zlín ze dne 2. 12. 1997 a ze dne 15. 1. 2001 nedovoleně vypouštěl předčištěné odpadní
vody z ČOV Otrokovice do vod povrchových v říčním km 164, 875 toku Morava v období od ledna do října
2003, uložena pokuta podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 vodního zákona ve výši 100.000, Kč.
Městský soud v Praze na základě žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání
předcházelo, a dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně.
Podle § 8 odst. 1 pís. c) vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je
třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Podle § 116 odst. 1 písm. b) téhož
zákona nejde li o trestný čin, uloží Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností pokutu podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen „povinná osoba“), která vypustí
odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, popř. do kanalizace v rozporu s tímto
zákonem (dále jen „nedovolené vypouštění odpadních vod“). Podle § 118 odst. 1 téhož zákona pokuta za
nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši od 10.000, Kč do 10.000.000, Kč.
Soud konstatoval, že správním deliktem je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, správní
orgán pak za ně ukládá zákonem stanovený trest. Jedná se o protiprávní jednání bez ohledu na zavinění,
zpravidla výslovně označené zákonem jako správní delikt (srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
31. 5. 2007, č.j. 8 As 17/2007 – 135). V posuzovaném případě je znakem nedovoleného vypouštění vod
jednání povinné osoby spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které je v rozporu
s povolením k nakládání s povrchovými vodami, tzn. že jde o jednání, které je v rozporu se zákonem o
vodách. Jelikož odpadní vody vypouštěné žalobcem – povinnou osobou – překračovaly ve shora uvedeném
období koncentrační limit pro ukazatel Pcelk. stanovený v povolení s nakládání s vodami, soud má za to, že
žalobcovo jednání naplňuje formální znaky správního deliktu – nedovoleného vypouštění vod.

31

Pokud žalobce poukazuje na to, že jeho jednáním nebyla naplněna materiální stránka tohoto správního
deliktu, soud k tomuto tvrzení dodává, že správní delikt nedovoleného vypouštění vod není výslovně vymezen
materiálním znakem. Ačkoli materiální znak nebyl pro správní delikt stanoven, není v souladu s jednotícími
principy správního řádu, aby nebyl použit (srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008,
č.j. 7 Afs 27 /2008 46). K postihu žalobce bylo tedy nezbytné, aby jeho jednání porušovalo nebo ohrožovalo
zájem chráněný vodním zákonem. Soud je toho názoru, že žalobcovo jednání porušilo zájem na ochraně
povrchových vod, neboť žalobce při provozu velkého zdroje znečišťování opakovaně překračoval emisní limit
stanovený v povolení s nakládání s povrchovými vodami, a to ve třech případech cca o 50%, v jednom případě
cca o 30% a jednom případě došlo k mírnému překročení stanoveného limitu. Toto jednání soud hodnotí
jako společensky škodlivé do té míry, že vyžaduje žalobcův postih. Proto soud dospěl k závěru, že správní
orgány žalobce oprávněně postihly za nedovolené vypouštění vod.

1 21
Nedovolené vypouštění odpadních vod
k ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 118 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nedovolené vypouštění odpadních vod je jakýkoliv jejich odtok mimo zařízení, kde vznikly,
popřípadě mimo zařízení, v němž měly být přechodně uloženy do doby zajištění jejich zneškodnění
původcem. Není přitom vůbec relevantní, jak k takovému odtoku odpadních vod došlo zda se tak
stalo s vědomím, nedostatečnou údržbou, či snad dokonce aktivně cílenou činností povinného
subjektu.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2009, č. j.6 As 11/2009 95
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalovaný (MŽP) rozhodnutím ze dne 28. 2. 2006 zamítl odvolání žalobce a potvrdil jím napadené rozhodnutí
ČIŽP ze dne 22. 12. 2005. Uvedeným rozhodnutím ČIŽP uložila žalobci pokutu ve výši 1 mil. Kč podle
ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, za vypouštění odpadních vod s obsahem šestimocného chrómu
v rozporu s vodním zákonem do horninového prostředí a následně do podzemních vod v důsledku netěsnosti
šachty na kanalizaci odpadních vod.
Podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona se dopustí správního deliktu povinná osoba, nejde li
o trestný čin, jestliže vypustí odpadní vody nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě
do kanalizace v rozporu s tímto (tj. vodním) zákonem (dále jen „nedovolené vypouštění vod“). Podle ustálené
judikatury (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2008, č.j. 1 As 51/2008 – 72, nebo
Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 12. 1994, č.j. 7 A 14/93 – 20) je „vypouštěním odpadních vod“ jejich
odtok mimo zařízení, kde vznikly, popřípadě mimo zařízení, v němž měly být přechodně uloženy do doby
zajištění jejich zneškodnění původcem. V posuzovaném případě došlo k vypouštění odpadních vod tím, že
unikly přes netěsnost v kanalizační šachtě do vod podzemních. Rozpor s vodním zákonem a „nedovolenost“
je dána tím, že k případnému vypouštění je třeba získat povolení (srov. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona) a
postupovat v souladu se zákonem. Stěžovateli nebylo kladeno za vinu, že vypouštěl odpadní vody bez
povolení, ale že k samotnému vypouštění odpadních vod vůbec došlo. Je totiž povinností povinné osoby
pečovat o technický stav zařízení tak, aby nedošlo k únikům (vypouštění) odpadních vod. Sankcionován byl
samotný výsledek jednání, což je v souladu s koncepcí odpovědnosti za správní delikty jako odpovědnosti
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objektivní. Není proto podstatné, zda se tak stalo s vědomím, nedostatečnou údržbou, či snad dokonce
aktivně cílenou činností žalobce, neboť správní delikty právnických osob jsou postihovány zásadně bez ohledu
na zavinění. Základním předpokladem pro uložení sankce je zejména skutečnost, že poškození nebo
ohrožení zákonem chráněného zájmu nastalo provozní činností povinné osoby, nebo tehdy, jestliže tento
důvod vznikl při činnosti povinné osoby jednáním nebo opomenutím osob, které povinná osoba k této
činnosti použila.
Nejvyšší správní soud dále odkazuje na právní závěry učiněné v souvislosti s výkladem ustanovení § 116 odst.
1 písm. b) vodního zákona v rozsudku ze dne 28. 2. 2006, č.j. 4 As 37/2007 – 78. Podle nich slovní spojení
„nedovolené vypouštění vod“ je legislativní zkratkou pro stav, kdy povinný subjekt v rozporu se zákonem
dopustí odtok odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod. Vždyť právě ochrana čistoty těchto vod je
smyslem a účelem vodního zákona. Je proto nesprávná a zavádějící úvaha stěžovatele, že slovní spojení,
které užívá ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona, vyžaduje pojmově úmysl odpadní vody
vypustit, či vědomí takové skutečnosti a hlavně aktivní činnost, a že sem nepatří únik, který představuje
samovolný proces, navíc nežádoucí a nechtěný, který nastal v důsledku netěsnosti kanalizační šachty.
V takovém případě by za skutečnost, že k úniku odpadních vod došlo, nebyl nikdo odpovědný. Nejvyšší
správní soud neshledává důvodnou ani argumentaci stěžovatele, že šlo o havarijní stav podle ustanovení §
40 vodního zákona. Havárie byla naopak způsobena únikem (vypouštěním) odpadních vod s obsahem
chrómu do vod povrchových.

1 22
Důlní vody z hlediska poplatkové povinnosti
k ustanovení § 127 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
k ustanovení § 40 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Práva a povinnosti toho, kdo užívá vody pro zásobování pitnou vodou, je nutno posuzovat podle
vodního – a nikoliv horního – zákona, a to bez ohledu na to, zda je či není důlní organizací, neboť
každý subjekt využívající vody (důlní vody) k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny
v ustanovení § 40 odst. 2 horního zákona, je podroben režimu zákona o vodách.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2009, č. j. 8 Ca 277/2006 48
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného (MŽP), jímž bylo
zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí ČIŽP ze dne 16. 6. 2004, kterým byla stanovena záloha poplatku za
odběr podzemní vody pro rok 2004 ze zdroje Z. v souhrnné výši 827 456, Kč. V žalobě žalobce především
namítal, že se žalovaný neřídil závazným právním názorem soudu uvedeným v předcházejícím rozsudku ze
dne 28. 4. 2006, kdy soud zavázal žalovaného k tomu, aby posoudil v dalším řízení, zda vody čerpané
žalobcem z vodního zdroje Z. jsou či nejsou důlními vodami, přičemž závěr o této otázce měl žalovaný
odůvodnit právní argumentací.
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo,
v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Pro
zodpovězení otázky, zda se na žalobce pro rok 2004 vztahuje – vzhledem k ustanovení § 127 odst. 7
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poslední věta vodního zákona – poplatková povinnost, je pak nutno posoudit, zda voda z vodního zdroje Z. je
vodou důlní či nikoliv. Právní argumentace žalovaného k závěru o tom, že po ukončení hornické činnosti nelze
vydobyté prostory pokládat za důlní prostory, a v důsledku toho vody vnikající do těchto prostor nelze
považovat za důlní vody, opět v napadeném rozhodnutí zcela chybí, proto je třeba napadené rozhodnutí z toho
hlediska považovat za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Městský soud v Praze opětovně
zdůrazňuje, že pro posouzení věci je rozhodné, k jakému účelu jsou vody využívány. Jak již bylo uvedeno,
žalobce užívá vody pro zásobování pitnou vodou. Již z uvedeného účelu vyplývá, že bez ohledu na to, zda
provádí hornickou činnost či nikoliv a bez ohledu na to, zda je či není důlní organizací, je nutno jeho práva a
povinnosti posuzovat podle vodního – a nikoliv horního – zákona, neboť každý subjekt využívající vody (důlní
vody) k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v ustanovení § 40 odst. 2 horního zákona, je podroben
režimu zákona o vodách.

1 23
Osvobození od poplatku za odběr důlních vod
k ustanovení § 127 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
k ustanovení § 40 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Pro možnost osvobození od poplatku podle věty druhé § 127 odst. 7 vodního zákona není
rozhodující otázka, zda ten, kdo čerpal podzemní vodu pro hromadné zásobování pitnou vodou,
je či není důlní organizací provádějící hornickou činnost podle horního zákona, nýbrž otázka,
zda došlo k čerpání podzemní vody jako vody důlní podle § 40 horního zákona či nikoliv.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2009, č. j. 9 Ca 297/2007 46
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce se žalobami podanými k Městskému soudu v Praze domáhal přezkoumání v záhlaví uvedených
rozhodnutí ze dne 6. 8. 2007, kterými žalovaný (MŽP) zamítl jeho odvolání a potvrdil rozhodnutí ČIŽP ze dne
14. 6. 2004 a 19. 5. 2004. Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 14. 6. 2004 byla žalobci podle ust. § 88 odst.
7 a odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanovena záloha poplatku za odběr podzemní vody pro rok 2004 ve výši 3.254.600,
Kč. Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 19. 5. 2004 byla žalobci podle téhož ustanovení vodního zákona
stanovena záloha poplatku za odběr podzemní vody pro rok 2004 ve výši 341.000, Kč.
Soud ze správního spisu zjistil, že žalobou napadená rozhodnutí byla vydána jako nová odvolací rozhodnutí ve
věci, a to v důsledku závěrů rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2009, jímž byla původní
rozhodnutí žalovaného zrušena a tato věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení. Žalobce se od počátku
správních řízení domáhal přehodnocení povinnosti platit poplatek za odběr vody z odběrných míst ČV a DŽ
s tím, že se na tyto vody vztahuje ustanovení § 127 odst. 7 vodního zákona, tj. osvobození od poplatků
z odběru u vod, které jsou vodami důlními.
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo,
v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Podle
ustanovení § 127 odst. 7 vodního zákona z roku 2001 odběry podzemních vod, popřípadě povrchových vod,
které jsou vodami důlními, se považují ode dne účinnosti tohoto zákona za povolené; to platí do 31. prosince
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2004, pokud nebude jejich další odběr povolen podle § 8. Ve shora uvedené věci se na tyto odběry
nevztahuje ustanovení o poplatcích podle hlavy X tohoto zákona. Podle ust. § 40 odst. 1 horního zákona
důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo
povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží
nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami… Podle odst. 3 při použití důlních vod podle odstavce 2 písm. a) a b) je organizace
povinna pečovat o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům upravují zvláštní
předpisy.
V posuzované věci je mezi účastníky řízení opět spornou otázka aplikace ustanovení § 127 odst. 7 vodního
zákona z roku 2001, a to z důvodu nerespektování názoru Městského soudu v Praze vysloveného
v předcházejícím rozsudku. Soud v těchto rozsudcích jasně vyložil otázku skutkových a právních předpokladů
pro posouzení aplikace ust. § 127 odst. 7 vodního zákona z roku 2001 na případ žalobce. Tyto právní
předpoklady spočívají v posouzení, zda žalobcem odebírané vody ze zdrojů ČV a DŽ jsou vodami důlními ve
smyslu § 40 horního zákona, popřípadě i jiných právních předpisů, z nichž by bylo možné charakteristiku
důlního charakteru vod dovodit.
Platný zákon o vodách z roku 2001 v ustanovení § 127 odst. 7 neobsahuje úpravu, z níž by bylo možné
osvobození od poplatkové povinnosti vztáhnout pouze na těžební organizace, nepřenáší žádnou úpravu
povolení k odběru důlních vod těžebními organizacemi do nového zákona ve vztahu k poplatkové povinnosti.
Bezúplatné užívání důlních vod pro vlastní potřebu stanoví pro těžební organizace (při hornické činnosti) ust.
§ 40 odst. 2 horního zákona, ale z tohoto ustanovení ve spojení s ust. § 40 odst. 3 horního zákona a ust. §
127 odst. 7 zákona o vodách z roku 2001 nelze dovodit, že ust. § 127 odst. 7 vodního zákona upravuje
přechodný stav pro důlní vody pouze pro organizace provádějící hornickou činnost, když není logické, proč by
tak zákon činil jen pro těžební organizace, když bezplatné užívání důlních vod pro vlastní potřebu těžebními
organizacemi upravuje horní zákon /§ 40 odst. 2 písm. a)/ a zákon o vodách z roku 1973 i z roku 2001 mají
obsahovat úpravu pro další případy důlních vod (§ 40 odst. 3, věta druhá horního zákona). Žalovaný tedy
svým jiným výkladem a odklonem od právního závěru soudu nejenže nepracoval s právním závěrem soudu,
ale nezákonně napadenými rozhodnutími založil poplatkovou povinnost žalobce na výkladu, nikoliv na znění
zákona, a to dokonce na výkladu, které cit. právní předpisy neumožňují.
Je stále na žalovaném, aby ve smyslu znění § 127 odst. 7 vodního zákona vyjasnil, zda žalobce odebíral vody
důlní či nikoliv. Pokud by žalovaný zjistil a posoudil, že žalobce odebíral z předmětných zdrojů vody důlní,
bude zřejmé, že na žalobce dopadá ust. § 127 odst. 7 vodního zákona, a následně bude úkolem žalovaného
zabývat se aplikací poslední věty tohoto zákonného ustanovení, což naznačil i soud v předchozím řízení, ve
vztahu k založenému povolení k odběru vod fikcí, ale podmíněnému ve vztahu k případnému vydanému
povolení dle § 8 vodního zákona. Bude se tedy zabývat návazností poslední věty ust. § 127 odst. 7 vodního
zákona na větu předchozí stanovící podmíněnou fikci povolení ve vztahu k postupu dle § 8 vodního zákona.
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Ke stanovení výše pokuty podle dvojnásobné sazby
K nevyhovění žádosti o upuštění od pokuty
k ustanovení § 116 odst. 1 písm. b), ustanovení § 118 a ustanovení § 123 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
k ustanovení § 125 vodního zákona

I.

Nezbytnou podmínkou pro uložení další pokuty podle dvojnásobné sazby podle ustanovení §
123 odst. 1 vodního zákona je skutečnost, že k porušení povinnosti, za kterou je další pokuta
ukládána, došlo po právní moci předchozího rozhodnutí o uložení pokuty.
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II. Je povinností správního orgánu v případě, kdy žádosti o zastavení řízení podle ustanovení § 125
vodního zákona nevyhoví (buď proto,
proto, že neshledá splněnou některou z podmínek, nebo i přesto,
že jsou splněny všechny zákonné podmínky, nevyhoví z jiných legitimních důvodů), aby svůj
postup řádným a přezkoumatelným způsobem odůvodnil.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2009, č. j. 10 Ca 286/2007 53
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného (MŽP), kterým bylo zamítnuto jeho
odvolání proti rozhodnutí ČIŽP ze dne 13. 6. 2007 a toto rozhodnutí potvrzeno. Cit. rozhodnutím ČIŽP byla
žalobci uložena podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b), ustanovení § 118 a ustanovení § 123 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokuta ve
výši 200.000, Kč za správní delikt, kterého se žalobce údajně dopustil nedovoleným vypouštěním odpadních
vod z ČOV do vod povrchových, a to za vypouštění vod z této ČOV v období od 1. 1. 2005 do 18. 4. 2006 bez
platného povolení k tomuto nakládání a za vypouštění odpadních vod z této ČOV v rozporu s podmínkami
platného povolení k jejich vypouštění, vydaného rozhodnutím Městského úřadu XX ze dne 28. 3. 2006, a to za
překročení stanovené maximální hodnoty „m“ ve vzorcích odtoku ze šachty Š8 ze dne 10. 5. 2006 v ukazateli
NL a N NH4+ a ze dne 7. 6. 2006 a 12. 7. 2006 v ukazateli NL a N NH4+. Současně byla žalobci uložena
povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou ve výši 1.000, Kč.
Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla k míře překročení podmínek, která byla zhodnocena jako významná,
když dvakrát se jednalo o překročení o 130 % a jednou o 180 %… Příčina absence platného povolení
v daném případě spočívala v nedůsledné péči provozovatele o legislativou stanovené povinnosti, příčina
překračování stanovených limitů tkví v nedostatečných pokynech pro optimální provoz ČOV ze strany
provozovatele. Byla zohledněna i skutečnost, že žalobci již byla uložena pokuta rozhodnutími ČIŽP ze dne 20.
3. 2006 a 14. 7. 2006, přičemž tato rozhodnutí nabyla právní moci dne 21. 7. 2006 a 27. 10. 2006. Proto
byla při stanovení pokuty použita dvojnásobná sazba dle § 123 vodního zákona.
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo,
v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Podle
ustanovení § 123 odst. 1 vodního zákona poruší li podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba do 1 roku
od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoliv povinnost, za niž se ukládá pokuta podle tohoto
zákona, použije se pro stanovení výše další pokuty dvojnásobná sazba. V daném případě ovšem rozhodnutí,
na jejichž základě byla použita zvýšená horní sazba pro uložení pokuty, nabyla právní moci až dne 21. 7.
2006 a 27. 10. 2006, tedy po spáchání správního deliktu, jak je vymezen rozhodnutím ČIŽP, takže podmínky
pro aplikaci § 123 odst. 1 vodního zákona nebyly v tomto případě dány. Správní orgány tak aplikovaly právní
normu, která na projednávaný případ nedopadá, a jejich rozhodnutí jsou z tohoto důvodu nezákonná, neboť
při stanovení výše pokuty za správní delikt správní orgány vycházely z dvojnásobné sazby, ač pro takový
postup nebyla zákonná opora.
Soud rovněž shledává důvodnou třetí žalobní námitku týkající se možnosti postupu dle § 125 vodního
zákona… Soud souhlasí s žalovaným, že i při naplnění všech zákonných předpokladů neměl žalobce právní
nárok na to, aby bylo řízení zastaveno, a bylo tedy věcí správního uvážení ČIŽP, potažmo žalovaného, zda
návrhu žalobce na zastavení řízení vyhoví. Je však zároveň povinností správních orgánů v případě, kdy žádosti
o zastavení řízení nevyhoví (buď proto, že neshledá splněnou některou z podmínek, nebo i přesto, že jsou
splněny všechny zákonné podmínky nevyhoví z jiných legitimních důvodů), aby svůj postup řádným a
přezkoumatelným způsobem správní orgán odůvodnil.
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B. Ochrana ovzduší
54
Ú častníci řízení o povolení stavby zdroje
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
k ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Účastníkem řízení o povolení stavby stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o
ochraně ovzduší mohou být také další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu, pokud
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Orgán ochrany ovzduší
je povinen se zabývat otázkou účastenství takových dotčených osob podle hledisek v § 27
správního řádu a pokud dojde k závěru, že tyto osoby účastníky řízení nejsou, vydá o tom usnesení
podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2009, č. j. 10 Ca 301/2007 5)
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného (MŽP), kterým bylo jako
nepřípustné zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2007,
kterým bylo panu LK vydáno povolení podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ke změně stavby středního
zdroje znečišťování ovzduší „Rekonstrukce kotelny a olejového hospodářství“ v obci Stojčín a byly stanoveny
podmínky pro ochranu ovzduší.
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo,
v rozsahu uplatněných žalobních námitek, kterými je vázán, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Podle
ustanovení § 53 zákona č. 86/2002 Sb. platí, že na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád
s výjimkou rozhodování podle ustanovení § 8 a ustanovení § 17 odst. 1 písm. a). Zákon o ochraně ovzduší
nestanoví specielně oproti správnímu řádu okruh účastníků pro řízení dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona (ani pro jiná řízení vedená podle ustanovení § 17 zákona). Podle ustanovení § 27 odst. 2 správního
řádu účastníky řízení jsou též (tedy kromě účastníků vymezených v odst. 1 § 27) další dotčené osoby, pokud
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Podle ustanovení § 28 odst. 1
správního řádu je v pochybnostech považován za účastníka řízení každý, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud
není prokázán opak. Soud proto zdůrazňuje, že pro posouzení účastenství v řízení není podstatné, zda
rozhodnutím krajského úřadu do práv a právem chráněných zájmů odvolatele (žalobce) skutečně bylo
zasaženo, ale je podstatné, zda zasaženo být mohlo. Žalovaný odůvodnil závěr, že žalobci postavení účastníka
v daném řízení nepříslušelo jednak tím, že podle jeho názoru nebyl (ani nemohl být) přímo zasažen ve svých
právech a jednak tím, že povolení dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona je rozhodnutím předběžné
povahy vydané v rámci vedeného stavebního řízení, v němž žalobce svá práva jako účastník řízení může
uplatnit.
Soud tento závěr žalovaného nesdílí. Pro posouzení otázky možného okruhu účastníků řízení ve věci vydání
povolení dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona je nutno vycházet z předmětu, o němž se vede řízení,
jehož výsledkem je samostatné rozhodnutí o povolení stavby středního stacionárního zdroje či povolení
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změny stavby, oproti předmětu jiných řízení, a dále z provázanosti tohoto řízení s řízením vedeným podle
dalších právních předpisů, zejména v daném případě se stavebním zákonem (zákonem č. 50/1976 Sb., resp.
zákonem č. 183/2006 Sb.). Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší podle ustanovení § 17 zákona
příslušný orgán ochrany ovzduší vydává sice k řízením podle zvláštního právního předpisu (tj. stavebního
zákona), nicméně stanoviska či povolení obsahují podmínky ochrany ovzduší. Vyjma ustanovení § 17 odst. 1
písm. a) zákona jsou stanoviska a povolení vydávána v samostatném správním řízení, jejichž předmětem je
samostatné posouzení přípustnosti zvláštního typu staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních
zdrojů, z hlediska ochrany ovzduší (a to ve všech fázích – umístění, povolení stavby, změny stavby, povolení
trvalého provozu, ale i změn týkajících se vlastního technického provozu, tj. změny technologie, používaných
paliv a s tím souvisejících změn provozního řádu, včetně i pokračování provozu stacionárního zdroje po
uplynutí lhůty platnosti stávajícího povolení).
Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona bez závazného stanoviska podle odstavce nelze vydat územní
rozhodnutí týkající se zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů. Podmínky ochrany ovzduší
stanovené podle odstavce 1 jsou závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních
právních předpisů. Podle odst. 4 povolení nebo závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) až d) a
odstavce 2 písm. c), d), e), f), h) a i) může být vydáno na dobu časově omezenou. Podle odst. 7 povolení nebo
závazné stanovisko podle odst. 1 písm. b) až d) a podle odst. 2 písm. a) až g) a i) obsahuje mj. závazné
podmínky provozování stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší, které (odst. 8) obsahují zejména a)
emisní limity znečišťujících látek a další podmínky ochrany ovzduší, b) opatření k vyloučení rizik možného
znečišťování životního prostředí, c) podmínky zajišťující ochranu životního prostředí. Ze zákonné úpravy tak
vyplývá, že rozhodnutí dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona, jímž je povolena (nebo nepovolena)
stavba, či změna stavby stacionárního zdroje má samostatný specifický předmět řízení (odlišný od předmětu
obecného stavebního řízení) posuzovaný v samostatném řízení; předmět tohoto řízení je odvislý od veřejného
zájmu, resp. okruhu chráněného zájmu zákonem o ochraně ovzduší, stručně řečeno povolení a provoz
stacionárních zdrojů podléhá zvláštnímu povolení, které je předpokladem pro legální provozování takto
vymezené podnikatelské činnosti a současně závazným (ale samostatným) aktem, jehož kladný závěr je
předpokladem pro případný navazující zákonem stanovený postup podle stavebního zákona. Stavební úřad v
(zákonem obecně předpokládaném) navazujícím řízení je vázán tímto rozhodnutím a nesmí své rozhodnutí
bez tohoto kladného rozhodnutí vydat. Jde o řetězení samostatných správních aktů vydaných v samostatných
řízeních s rozdílným předmětem řízení. Nelze proto uznat důvodným závěr žalovaného, že žalobci nepřísluší
právo být účastníkem tohoto řízení a že je účastníkem až navazujícího stavebního řízení, kde na obranu svých
práv má prostor. Jestliže obecně je povolení dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) závazným jak pro investora
(provozovatele) tak pro stavební úřad, pak již dotčené osoby, pakliže by jim účast v tomto řízení nebyla
přiznána, by neměli žádnou možnost vznést námitky proti tomuto závaznému povolení v navazujícím
stavebním řízení. Jde tak o konečné rozhodnutí o takto speciálně vymezeném předmětu řízení, a nikoliv o
předběžné rozhodnutí, jehož obsah již nemůže být (jinak než opět jen zákonem nastoleným postupem)
změněn či modifikován navazujícím rozhodnutím stavebního úřadu. Při úvaze o charakteru žalobou
napadeného rozhodnutí vycházel Městský soud v Praze ze závěrů obsažených v usnesení rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, č.j. 8 As 47/2005 86, které se týkalo závazného stanoviska
vydaného dle ustanovení § 44 zákona č. 114/1992 Sb. (viz Judikatura v právu životního prostředí 2008, str.
98, 195).
Na žalovaném tedy nyní bude, aby otázku účastenství žalobce opětovně posoudil, a to z hledisek uvedených
v ustanovení § 27 správního řádu. Soud připomíná, že postavení obce jako osoby dotčené bude nutno
posoudit jak z hlediska jejího postavení jako samosprávné jednotky, tak i event. z titulu vlastníka dotčených
pozemků a staveb, je li obec vlastníkem takovýchto nemovitostí.
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C. Ochrana přírody a krajiny
1 99
Pravomoc rozhodovat o náhradě za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
k § 58 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 76 odst. 2, § 46 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

N á h r a d a d l e § 5 8 z á ko n a o o c h r a ně p ř í r o d y a k r a j i n y j e s o u k r o m o p r á v ní ho c h a r a k t e r u a z á k o n
nesvěřuje správním orgánům pravomoc rozhodovat o poskytnutí náhrady. Tuto pravomoc mají
s o u d y v o b č a n s k é m s o u d n í m ř í z en í ( § 7 o d s t . 1 o . s . ř . ) .
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. dubna 2009, čj. 1 As 97/2008 – 76)
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Společnost S., s. r. o. (dále jen "stěžovatelka") je nájemcem pozemku v katastrálním území Loučky u Jihlavy,
který je ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy. Jedná se o pozemek určený k plnění funkcí lesa s lesním
porostem, jenž se nachází v přírodní rezervaci V Klučí. Stěžovatelka na pozemku hospodaří na základě
lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Lesy Města Jihlavy na období 1998 2007, jehož
podkladem je plán péče o přírodní rezervaci V Klučí pro období 1998 2007. Stěžovatelka podala dne 31. 3.
2005 žádost o poskytnutí náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, u Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (dále jen
"správní orgán I. stupně"). Stěžovatelka následně vyčíslila výši újmy za období roku 2004, která jí byla
způsobena omezením lesního hospodaření v přírodní rezervaci, na 5 916 973 Kč. Správní orgán I. stupně
nejprve žádosti stěžovatelky zčásti vyhověl a rozhodnutím jí potvrdil nárok na část požadované náhrady. Proti
tomuto rozhodnutí se však stěžovatelka odvolala a Ministerstvo životního prostředí (dále jen "žalovaný")
rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo k dalšímu řízení. Po doplnění dokazování vydal správní orgán I. stupně dne 8.
3. 2006 rozhodnutí, kterým rozhodl o neposkytnutí požadované náhrady. Následně žalovaný v záhlaví
označeným rozhodnutím zamítl odvolání stěžovatelky a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Stěžovatelka napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud ve shora
uvedeném usnesení zčásti akceptoval právní názory vyslovené v rozsudku NSS čj. 8 As 7/2007 64. Ve shodě
s tímto rozsudkem dospěl městský soud k závěru, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně i žalovaného byla
vydána mimo pravomoc správních orgánů. Náhrada dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny je
soukromoprávního charakteru a zákon nesvěřuje správním orgánům pravomoc rozhodovat o poskytnutí
náhrady. Tuto pravomoc mají soudy v občanském soudním řízení. Obě správní rozhodnutí jsou tudíž nicotná.
Nejvyšší správní soud vyslovil své právní názory v rozsudku ze dne 11. 6. 2008, čj. 8 As 7/2007 64 (KINSKÝ
Žďár, a. s.). Soud v něm dospěl k závěru, že nárok na náhradu dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny je
soukromoprávního charakteru. Jelikož zákon nesvěřuje správním orgánům pravomoc rozhodovat o tomto
nároku, jsou k řešení sporů týkajících se nároku na náhradu dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny
povolány soudy v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí správních orgánů v této věci
jsou nicotná, neboť správní orgány nejsou nadány pravomocí k jejich vydání. Totožný závěr učinil též zvláštní
senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb. v usnesení ze dne 17. 2. 2009, čj. Konf 10/2008 15.

Nejvyšší správní soud se dále v rozsudku ve věci KINSKÝ Žďár, a. s., vyjádřil též k dopadům
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nicotnosti rozhodnutí do řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu vedeného před správním soudem.
Uvedl, že § 76 odst. 2 s. ř. s. ukládá správnímu soudu, aby prohlásil nicotnost rozhodnutí. Může tak učinit
jedině v rámci meritorního přezkumu rozhodnutí, nikoliv v odůvodnění usnesení o odmítnutí žaloby pro
nedostatek pravomoci.
Ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. předvídá pouze dvě hypotézy, při jejichž splnění je správní soud povinen žalobu
odmítnout a poučit žalobce o možnosti podat žalobu k civilnímu soudu.
Prvním z případů je, když se žalobce domáhá rozhodnutí ve sporu nebo jiné právní věci, o které má jednat
soud v občanském soudním řízení. O tuto situaci se však nejedná tehdy, pokud ve věci již jednaly správní
orgány, byť mimo svoji pravomoc, a žalobce se domáhá zrušení vydaného rozhodnutí (resp. prohlášení
nicotnosti). Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle soudního řádu správního a řízení dle části
třetí občanského soudního řádu mají totiž odlišný předmět řízení. Předmětem řízení o žalobě proti rozhodnutí
správního orgánu je napadané rozhodnutí, předmětem řízení dle části třetí občanského soudního řádu jsou v
žalobě uvedené rozhodující skutečnosti (§ 79 odst. 1 o. s. ř.). Jestliže učiní žalobce předmětem řízení před
správním soudem rozhodnutí, nelze žalobu odmítnout a odkázat žalobce na možnost podat žalobu dle části
třetí občanského soudního řízení. To by bylo možné pouze v případě, že by žaloba nesprávně podaná u
správního soudu nesměřovala proti rozhodnutí správního orgánu.
Druhým případem je, že správní orgán rozhodl o soukromoprávním nároku, to ovšem za podmínky, že tak
učinil v mezích své pravomoci. Jedná se o řízení dle části páté občanského soudního řádu, jehož předmětem
je správní rozhodnutí. Předmět řízení je tedy shodný s řízením o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle
soudního řádu správního. Rozlišujícím kritériem je, že správní orgán rozhodl v mezích své pravomoci o
soukromoprávním nároku. Nedostatek pravomoci je totiž jednou z nejzávažnějších vad správního rozhodnutí,
která jej činí nicotným. Stěžovatelka zcela správně argumentuje tím, že soud nemá možnost v řízení dle části
páté občanského soudního řádu "odklidit" nicotné rozhodnutí. Takovou žalobu není možno odmítnout ani
řízení zastavit (§§ 250g a 250h o. s. ř.). Nejsou dány podmínky ani pro zamítnutí žaloby, neboť nicotné
rozhodnutí nepochybně není správné (§ 250i o. s. ř.). Nicotné rozhodnutí nelze ani nahradit (§ 250j o. s. ř.),
neboť právně neexistuje, nevyvolává právní účinky. Navíc pokud správní orgán neměl pravomoc vydat
rozhodnutí, nemá ani soud v řízení dle části páté občanského soudního řádu pravomoc vlastním rozhodnutím
nahradit nicotné rozhodnutí. Nejsou splněny podmínky, aby mohl soud v občanském soudním řízení
rozhodnout o žalobě a vydat rozsudek. Soud v občanském soudním řízení nemá pravomoc rušit rozhodnutí
správních orgánů ani prohlašovat jejich nicotnost. Požadavek § 46 odst. 2 s. ř. s., že se musí jednat o
rozhodnutí v soukromoprávní věci vydané v mezích pravomoci správního orgánu, brání vzniku neřešitelné
situace, v níž by byl soud v občanském soudním řízení rozhodující dle části páté občanského soudního řádu
konfrontován s nicotným správním rozhodnutím.
Zákon svěřuje pravomoc prohlásit nicotnost správního rozhodnutí výlučně správním soudům (§ 76 odst. 2 s. ř.
s.). Nelze přisvědčit městskému soudu, že § 4 s. ř. s. působí nedostatek podmínek řízení, který brání
prohlášení nicotnosti správních rozhodnutí. Výše uvedený závěr lze podpořit též judikaturou Ústavního soudu,
který ve svém nálezu ze dne 10. 10. 2002, sp. zn. III. ÚS 728/01 (Sb. n. u., sv. 28, č. 125, s. 79, s. 82 83),
uvedl (zvýraznění doplněno): „Ve správním soudnictví přezkoumávají soudy na základě žalob nebo opravných
prostředků ve smyslu ust. § 244 o. s. ř. zákonnost napadených rozhodnutí orgánů veřejné správy. Soudy jsou
v rámci tohoto řízení proto
proto povinny přihlédnout i ke skutečnosti, že správní orgán (včetně orgánu odvolacího)
překročil při rozhodování svou pravomoc a vydal nulitní (a tudíž nezákonný) správní akt a takový nezákonný
správní akt zrušit. Jen stěží lze totiž požadovat po občanech, aby sami posoudili nulitu správního aktu, když
tak neučinil ani kompetentní odvolací orgán veřejné správy. S odvoláním na čl. 2 odst. 2 Listiny je sice třeba
trvat na tom, že v případě, kdy správní orgán vydá správní akt, který přesahuje jeho pravomoc, nemůže
takové rozhodnutí zakládat ničí práva a povinnosti, není způsobilé zasáhnout do práv a povinností, neboť akt
trpí takovými vadami, že nastává stav, který doktrína nazývá nulitou aktu. V praxi však nemusí být nulita na
prvý pohled zřejmá nebo nemusí být zřejmá všem zainteresovaným; na adresáta přitom dopadnou případné
negativní důsledky takového správního aktu. Snížit toto riziko může adresát sporného aktu jen tím, že jej
napadne přípustnými opravnými prostředky, jako by šlo o vadný správní akt; po přezkoumání odvolací orgán
akt zruší nebo změní. Jestliže tak neučiní, nelze adresátovi tohoto sporného aktu odepřít možnost obrátit se
ve správním soudnictví se žalobou na obecný soud."
Ústavní soud dále v nálezu ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 150/01 (Sb. n. u., sv. 31, č. 117, s. 57, s. 68
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69), uvedl: „Souhrnně vyjádřeno, správní teorie nečiní ostrých rozdílů mezi neplatností (nulitou, negotium
nullum) zapříčiněnou nedostatkem příslušnosti správního orgánu, který takto vadný akt vydal, a neexistencí
(nicotností,
(nicotností, non negotium, paakt) takového aktu způsobenou nedostatkem pravomoci zmíněného orgánu. V
případě paaktů, též s odvoláním na správní praxi, je třeba i ty rušit, a to v zájmu právní jistoty a s ohledem na
princip ochrany v dobré víře nabytých práv." Tyto závěry, ačkoliv se vztahují k rozhodování soudů o žalobách
proti správním rozhodnutím dle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2002, je nutno s
jistými modifikacemi vztáhnout i na rozhodování správních soudů dle soudního řádu správního. Zatímco totiž
v řízení o přezkumu správních rozhodnutí dle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2002
byla nicotná rozhodnutí rušena pro nezákonnost, soudní řád správní upravil tuto otázku odlišně v tom smyslu,
že nicotná rozhodnutí se neruší, nýbrž prohlašuje se jejich nicotnost.

2 00
Pravomoc rozhodovat o nároku na finanční náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního
hospodaření
K prohlášení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu soudem
k § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

F i n a n č n í n á h r a d u ú j m y d l e u s t a n o ve n í § 5 8 z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y p o s k y t n e z
prostředků státního rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody. Z cit. ustanovení tak lze dovodit, že
není li nárok, resp. jeho výše sporná, správní orgán vyplatí finanční náhradu; z citovaného
u s t a n o v en í n a o p a k n el z e d o v o d i t p r a v o m o c s p r á v n í c h o r g á n ů k v ed e n í s p r á v n í h o ř í z e n í a k
přezkoumání důvodnosti nároku nebo jeho výše v případě, že jsou tyto skutečnosti sporné.
Správní orgány ochrany přírody a krajiny tak v dané věci nedisponují pravomocí k rozhodování o
nároku ve správním řízení. Nedostatek pravomoci správního orgánu přitom představuje závažnou
vadu, která má za následek nicotnost v řízení vydaného správního aktu.
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. srpna 2009, čj. 2 As 21/2009 98)
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalované MŽP (dále také "stěžovatel") včas podanou kasační stížností napadlo rozsudek Městského soudu v
Praze, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce (Mendlova zemědělská a
lesnická univerzita v Brně) proti výroku b) rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy Chráněné
krajinné oblasti Moravský kras ze dne 15. 12. 2006, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Uvedeným výrokem
prvostupňového rozhodnutí bylo vysloveno, že se podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, žalobci náhrada za ztížení lesního hospodaření za rok 2005 na vymezených pozemcích neposkytuje.
Městský soud ve svém rozsudku vyšel z toho, že správní orgán nemá pravomoc vést správní řízení a vydat
správní rozhodnutí v případě, kdy je výše nároku podle § 58 uvedeného zákona sporná. O výši náhrady by v
případě sporu rozhodoval soud v občanském soudním řízení. Rozhodnutí správních orgánů v dané věci ale
městský soud nepovažoval za nicotná, nýbrž nezákonná. Žalovaný nemohl postupovat podle § 77 a § 78
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Na skutečnost, že správní orgán prvního stupně neměl pravomoc vydat
rozhodnutí, měl odvolací orgán reagovat v odvolacím řízení. S ohledem na nedostatek pravomoci (nikoliv
věcné příslušnosti) správního orgánu prvního stupně nemohl žalovaný toto rozhodnutí prohlásit za nicotné a
tedy bylo namístě podle názoru městského soudu toto rozhodnutí zrušit podle § 90 odst. 1 písm. a) správního
řádu jako rozhodnutí, které je v rozporu s právními předpisy, a řízení zastavit. Pokud tak žalovaný neučinil a
nicotnost prvostupňového rozhodnutí pominul, je jeho rozhodnutí nezákonné.
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Stěžovatel v podané kasační stížnosti brojil proti nepřezkoumatelnosti rozhodnutí městského soudu. Ta měla
spočívat v tom, že stejný senát městského soudu rozhodl v krátké době v právně totožné věci zcela odlišně.
Zatímco v nyní posuzovaném případě městský soud rozhodnutí zrušil, ve věci vedené pod sp. zn. 7 Ca
220/2006, kde šlo také o náhradu újmy podle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny, žalobu odmítl s
poukazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 7/2007. Pokud není dána pravomoc
správního orgánu z důvodu soukromoprávní povahy nároku, není pak dána ani pravomoc správního soudu (a
to ani pro vyslovení nicotnosti), neboť absence kompetence soudu je neopominutelná překážka řízení, bránící
soudu jakkoliv věc rozhodnout. Proti rozsudku ve věci 7 Ca 220/2006 podal žalobce kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud usnesením sp. zn. 1 As 97/2008 řízení o ní přerušil s tím, že probíhá řízení o
kompetenčním sporu před zvláštním senátem podle zákona č. 131/2002 Sb.
Stěžovatel rovněž poukazoval na ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť řízení před městským
soudem považuje za zmatečné. Tuto zmatečnost spatřuje stěžovatel v tom, že soud nedostatečně zkoumal
dodržení podmínek řízení, neboť se po zahájení řízení a v jeho průběhu nezabýval otázkou své příslušnosti ani
tím, zda projednání věci nebrání překážka již probíhajícího řízení v téže věci. Stěžovatel zjistil, že žalobce
podal dne 2. 1. 2007 civilní žalobu na zaplacení částky 7 771 586 Kč proti České republice (Ministerstvu
životního prostředí) u Okresního soudu v Blansku (věc vedena pod sp. zn. 6 C 1/2007). Žalobce v petitu
především navrhl, aby soud vydal rozsudek, dle něhož je žalovaný povinen zaplatit žalobci výše uvedenou
částku s úrokem z prodlení od 1. 4. 2006 do zaplacení. Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 2. 5. 2007
vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Obvodnímu soudu
pro Prahu 3 jako soudu místně příslušnému. Informace o postupu civilních soudů nemá stěžovatel k
dispozici.
Spornou otázkou souzené věci bylo to, zda má správní soud žalobu, která směřuje proti rozhodnutí správního
orgánu podle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny, projednat, anebo ji má odmítnout podle § 46 odst. 2 s.
ř. s. a poučit žalobce o tom, že může podat žalobu k civilnímu soudu. Stěžovatel sám v tomto směru nic
konkrétního v kasační stížnosti nenamítá, s ohledem na znění petitu, který požaduje zrušit napadený
rozsudek a odmítnout žalobu (§ 110 odst. 1 věta první za středníkem s. ř. s.), lze mít za to, že se kloní k
závěru, že správní soud nesmí žalobu proti uvedenému typu správního rozhodnutí vůbec projednat. V této
skutečnosti se ovšem jak bude dále rozvedeno mýlí. Alespoň po této stránce je napadený rozsudek
Městského soudu v Praze věcně správný a reflexi právního názoru rozporné judikatury, na který poukazuje
stěžovatel, lze provést i v rozhodnutí kasační instance. Proto není důvodu jen pro toto pochybení rozsudek
městského soudu zrušit. Stížní námitka tedy, jakkoli jí nelze upřít v obecné argumentační rovině trefnost,
není v posuzovaném případě důvodná.
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2008, č. j. 7 Ca 220/2006 51, které je v konkurenci s
právním názorem městského soudu vysloveným v nyní napadeném rozsudku, bylo totiž zrušeno rozsudkem
Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2009, č. j. 1 As 97/2008 76, www.nssoud.cz. Nejvyšší správní soud
tak učinil po rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých
kompetenčních sporů, ze dne 17. 2. 2009, č. j. Konf 10/2008 15, www.nssoud.cz, které fakticky potvrdilo
závěry plynoucí z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2008, č. j. 8 As 7/2007 64,
www.nssoud.cz. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí zvláštního senátu bylo vydáno před tím, než byla zdejšímu
soudu předložena kasační stížnost k rozhodnutí, nebylo již třeba řízení přerušovat, jak to navrhoval stěžovatel.
Shrnutí stěžejních závěrů těchto tří rozhodnutí, které mají dopad na nyní projednávaný spor, provádí zdejší
soud v následujících odstavcích.
Podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny platí, že v situacích, kdy vlastníku zemědělské půdy
nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nebo nájemci, který tyto pozemky
oprávněně užívá, vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona
včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě újma, má nárok na její
finanční náhradu. Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku.
Požádají li o náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na finanční
náhradu náleží vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní
drůbeže nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, též v případě, že mu vznikne nebo trvá újma v
důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto
zákona.
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Žalobce se takové finanční náhrady újmy domáhal. Tuto náhradu poskytne z prostředků státního rozpočtu
příslušný orgán ochrany přírody (§ 58 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny), ve vztahu k žalobci je tímto
orgánem správa chráněné krajinné oblasti (§ 58 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny). Citovaná
ustanovení tedy určují, z jakých prostředků má být finanční náhrada vyplacena (z prostředků státního
rozpočtu) a který orgán ji poskytne. Citovaná ustanovení, ani jiné ustanovení zákona o ochraně přírody
krajiny, však výslovně nestanoví, že by tyto orgány zároveň měly pravomoc vést správní řízení o poskytnutí
finanční náhrady (srov. zejm. § 78, § 79 zákona o ochraně přírody a krajiny, příp. rovněž § 90 zákona o
ochraně přírody a krajiny). Státní moc lze přitom uplatňovat vždy jen na základě zákona, resp. v zákonných
mezích (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
Přestože je zákon o ochraně přírody a krajiny obecně předpisem veřejného práva, nevyznačuje se úprava
nároku podle § 58 znaky typickými pro veřejnoprávní regulaci a přes odlišnou terminologii se svým
charakterem blíží spíše náhradě škody ve smyslu soukromoprávní úpravy. Správním orgánům pak z
citovaného ustanovení nevyplývá žádná pravomoc rozhodovat vrchnostensky o právech a povinnostech, ale
pouze povinnost vyplatit náhradu na základě písemného uplatnění nároku, jestliže jsou tento nárok a výše
újmy prokázány doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku. Hovoří li citované ustanovení o
podkladech potřebných pro posouzení nároku, nelze tímto posuzováním rozumět ono vrchnostenské
rozhodování, ale pouze zhodnocení, zda je existence zákonného nároku podložena. Pravomoc k
vrchnostenskému rozhodování nelze dovodit ani ze zmocňovacího ustanovení § 58 odst. 6 zákona o ochraně
přírody a krajiny a koneckonců ani z předpisů přijatých na jeho základě a v jeho mezích. Z § 58 lze tedy
dovodit, že není li nárok resp. jeho výše sporná, správní orgán vyplatí finanční náhradu. Z citovaného
ustanovení naopak nelze dovodit pravomoc správních orgánů k vedení správního řízení a k přezkoumání
důvodnosti nároku nebo jeho výše v případě, že jsou tyto skutečnosti sporné.
Zároveň úprava nároku na náhradu újmy podle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny vykazuje shodné rysy
s úpravou nároku na náhradu újmy podle § 11 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů. Ve vztahu k posledně citovanému ustanovení přitom Nejvyšší soud v usnesení ze
dne 24. 2. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1211/2001 (srov. rovněž usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, sp.
zn. 25 Cdo 119/2003, obě dostupná na www.nsoud.cz), dovodil, že z něj vyplývá specifický nárok zakotvený v
jinak veřejnoprávním předpisu, který je třeba podřadit pod vztah občanskoprávní ve smyslu § 7 odst. 1 o. s. ř.,
a o němž v případě sporu rozhoduje soud.
Správní orgány ochrany přírody a krajiny tak v dané věci nedisponují pravomocí k rozhodování o nároku ve
správním řízení. Nedostatek pravomoci správního orgánu přitom představuje závažnou vadu, která má za
následek nicotnost v řízení vydaného správního aktu. V tomto kontextu je třeba se zabývat i otázkou vztahu §
46 odst. 2 s. ř. s. a § 76 odst. 2 s. ř. s. Jakkoliv se na nicotné rozhodnutí hledí jako kdyby neexistovalo, ukládá
§ 76 odst. 2 s. ř. s. soudu z důvodu právní jistoty povinnost deklarovat nicotnost napadeného aktu. Tato
deklarace je ovšem z podstaty věci možná pouze v meritorním rozhodnutí a soud ji nemůže vyslovit
rozhodnutím, kterým se odmítne věcí vůbec zabývat pro nedostatek své příslušnosti. Oproti tomu § 46 odst. 2
s. ř. s. ukládá soudu povinnost odmítnout návrh tehdy, domáhá li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v
jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá li se
návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v
soukromoprávní věci.
Zákon svěřuje pravomoc prohlásit nicotnost správního rozhodnutí výlučně správním soudům (§ 76 odst. 2 s. ř.
s.). Nelze přisvědčit názoru, že § 4 s. ř. s. působí nedostatek podmínek řízení, který brání prohlášení nicotnosti
správních rozhodnutí. Tato rozhodnutí byla formálně vydána orgány moci výkonné v oblasti veřejné správy.
Jinou otázkou je, že tak orgány moci výkonné učinily mimo svoji pravomoc. Tento zásadní nedostatek
rozhodnutí je sankcionován jeho nicotností. Je sice pravda, že nicotné rozhodnutí existuje pouze formálně, a
nevyvolává žádné právní následky, avšak přesto je třeba formálně deklarovat jeho nicotnost; opačný postup
by totiž byl v příkrém rozporu s požadavkem právní jistoty jednotlivců.
Z uvedeného vyplývá, že městský soud postupoval správně, pokud žalobu projednal a neodmítnul ji s
poučením, že má být vedeno řízení před civilním soudem. Naopak nepostupoval správně, pokud nevyslovil
nicotnost správních rozhodnutí, která byla způsobena absolutním nedostatkem pravomoci správního orgánu
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(k tomu, že v daném případě je způsobena nicotnost rozhodnutí obou správních stolic dospěla všechna tři
shora shrnutá rozhodnutí). Z rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2005, č.
j. 6 A 76/2001 96, publ. pod č. 793/2006 Sb. NSS, vyplývá, že nicotný je správní akt, který
který trpí natolik
intenzivními vadami, že jej vůbec za rozhodnutí ani považovat nelze. Takovými vadami jsou např. absolutní
nedostatek pravomoci, absolutní nepříslušnost rozhodujícího správního orgánu, zásadní nedostatky projevu
vůle vykonavatele veřejné správy
správy (absolutní nedostatek formy, neurčitost, nesmyslnost), požadavek plnění,
které je trestné nebo absolutně nemožné, uložení povinnosti nebo založení práva něčemu, co v právním
smyslu vůbec neexistuje, či nedostatek právního podkladu k vydání rozhodnutí. K nicotnosti soud přihlíží z
úřední povinnosti. Stěžovatel sice námitku nicotnosti neuplatnil v kasační stížnosti (což je logické, neboť
stěžovatelem je žalovaný), avšak podle § 109 odst. 3 s. ř. s. je Nejvyšší správní soud vázán důvody kasační
stížnosti; to neplatí, bylo li řízení před soudem zmatečné [§ 103 odst. 1 písm. c)] nebo bylo zatíženo vadou,
která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je li napadené rozhodnutí
nepřezkoumatelné [§ 103 odst. 1 písm. d)], jakož i v případech, kdy je rozhodnutí správního orgánu nicotné.
K nicotnosti rozhodnutí správního orgánu tedy zdejší soud musí přihlížet vždy a ex offo. Sám přitom nemá
procesní možnost, kterak nicotnost rozhodnutí vyslovit. Tou ale disponuje městský soud. Ten ale naopak
nemůže nicotné rozhodnutí zrušit, neboť nelze pojmově zrušit něco, co neexistuje. Z těchto důvodů tedy
Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž je vázán
právním názorem v tomto rozsudku vysloveným (§ 110 odst. 1, 3 s. ř. s). Bude tedy nutné, aby městský soud
přihlédl k tomu, že rozhodnutí správních orgánů v dané věci jsou nicotná.

2 01
K u d ě l e n í s o u h l a s u o r g á n u o c h r a n y p ř í r o d y k e s t a ve b n í č i n n o s t i v C H K O
K nepřezkoumatelnosti jako jednoho z důvodů podání kasační stížnosti
k § 37, § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 103 odst. 1 písm. d) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

V případě udělování souhlasů podle ust. § 37 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, se účastník správního řízení nemůže domáhat vydání souhlasného stanoviska orgánu
ochrany přírody stran svého stavebního záměru s poukazem na rozhodování stejných správních
orgánů v rozporu se zákonem. V každém případě musí být vždy zkoumána individuální situace na
základě vyhodnocení konkrétních charakteristik a specifik případu.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. července 2009, čj. 6 As 25/2008 – 81
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (dále jen "stěžovatel") podal kasační stížnost proti rozsudku městského soudu, jímž byla zamítnuta
jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného, kterým bylo k jeho odvolání změněno rozhodnutí Správy Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko (dále jen "Správa CHKO"). Tímto (prvostupňovým) rozhodnutím Správa CHKO
vyslovila nesouhlas podle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně přírody", popř. "zákon"), se stavební činností v ochranném
pásmu přírodní rezervace Kokořínský důl a podle § 44 odst. l s použitím § 12 téhož zákona s vydáním
rozhodnutí o umístění a povolení stavby "dřevěný srub na pozemku č. k. n. 521/10 v k. ú. Kokořín". Odvolací
orgán toto rozhodnutí změnil pouze tak, že z výroku rozhodnutí byla vypouštěna slova "s použitím § 12" a za
slova "dřevěný srub na pozemku č. k. n. 521/10 v k. ú. Kokořín" bylo vloženo: podle předložené "Montážní
dokumentace srubový domek typ SDZ 36/4 E speciál", v ostatním zůstalo rozhodnutí správního orgánu
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prvního stupně nedotčeno.
Nejvyšší správní soud konstatoval, že městský soud vyšel ze zcela správných východisek, jestliže v úvodu
odůvodnění svého rozhodnutí vyšel z toho, že rozhodování podle § 37 a § 44 zákona o ochraně přírody se
děje na principu správního uvážení. Podle ust. § 37 odst. 1, 2 zákona o ochraně přírody je ke stavební
činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podle ust.
§ 44 odst. 1 téhož zákona na území národních parků a chráněných krajinných oblastí nelze bez souhlasu
orgánu ochrany přírody vydat rozhodnutí o umístění, povolení či změně v užívání stavby. (Tohoto souhlasu
není pro účely územního a stavebního řízení třeba pouze, jde li o stavby v souvisle zastavěném území obce ve
čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti a pokud má obec schválenou územně plánovací dokumentaci se
zapracovaným stanoviskem orgánu ochrany přírody k této dokumentaci.) V případě, kdy je rozhodnutí
vydáváno na základě správního uvážení, je na přezkumném orgánu pouze vyhodnotit, zda správní uvážení
bylo dostatečné a zda nebyly překročeny zákonné meze takového uvážení. Záleží tedy na kvalitě,
přesvědčivosti, dostatečnosti, konkrétnosti a podloženosti takového správního uvážení jinými slovy, záleží na
kvalitě odůvodnění takového rozhodnutí. V daném případě je třeba konstatovat, že odůvodnění žalovaného i
odůvodnění městského soudu jsou kvalitní a vyznačují se vysokou mírou srozumitelnosti a přesvědčivosti (jak
bude ještě rozvedeno níže). Žalovaný v projednávaném případě pouze pasivně neakceptoval znalecký
posudek pořízený prvostupňovým orgánem, ale připojil k věci i vlastní srozumitelné hodnocení věci. Již sám
znalecký posudek ze dne 4. 5. 2005, zpracovaný Ing. R. E. (jehož součástí je i mapa dotčeného krajinného
prostoru, letecké snímky území a fotografická dokumentace z místa) je značně konkrétní a vypovídající. V
textové části je mj. uvedeno: "Zájmové území je typický krajinný přechodový prvek mezi intravilánem stávající
zástavby a okolní volnou krajinou. Částečně byla jeho hodnota snížena nevhodnými terénními úpravami již v
minulosti. Právě staré neudržované ovocné sady zarůstající náletovými dřevinami jsou významným
ekologickým a estetickým prvkem v krajině. Jejich přírodní hodnota a koeficient ekologické stability jsou
vyšší než zastavěné území. Navrhovaný objekt navíc nesplňuje obecné regulativy pro výstavbu a přestavbu na
území CHKO Kokořínsko. Stavba se také bude uplatňovat v dálkových pohledech a může tak relativně ovlivnit
estetickou hodnotu významných prvků širšího okolí, s nimiž prostorově a pohledově bezprostředně nesouvisí.
Konfliktní je také vzdálenost od již stávajících objektů v osadě Kokořínek, s nimiž netvoří sourodý celek a
svým architektonickým řešením se od nich značně liší." Znalecký posudek uzavřel s tím, že navrhovaný záměr
se jeví z hlediska chráněných hodnot Kokořínska jako nepřijatelný. Žalovaný se však nespokojil pouze se
znaleckým posudkem pořízeným prvostupňovým orgánem, ale připojil k věci i vlastní konkrétní a
přezkoumatelné hodnocení věci.
Stěžovatel napadl v prvé řadě nepřezkoumatelnost rozhodnutí městského soudu. Otázkou, kdy je rozhodnutí
krajského (městského) soudu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm.
d) s. ř. s., se Nejvyšší správní soud zabýval např. v rozsudku ze dne 12. 1. 2005, č. j. 4 Azs 300/2004 36,
www.nssoud.cz. Nejvyšší správní soud zde dovodil, že "nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti
rozhodnutí spočívá buď v tom, že rozhodnutí vykazuje takové textové a formulační nedostatky, že z obsahu
textu není dostatečně
dostatečně zřejmá souvislost s příslušnými podklady pro rozhodnutí, nebo příp. v tom, že i jinak
text rozhodnutí obsahuje nejasné, rozporné či jiným způsobem nesrozumitelné údaje. Nepřezkoumatelnost
spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí je potom třeba spatřovat
spatřovat v tom, že se rozhodnutí neopírá o
důvody, které opodstatňují dospět k určitému výroku rozhodnutí, a možný dopad je třeba posuzovat vždy ve
spojení se zněním konkrétního rozhodnutí."
Nejvyššímu správnímu soudu nezbývá než konstatovat, že se s hodnocením soudu i po obsahové stránce plně
ztotožňuje. Předmětem přezkoumání je v daném případě jedno, určité a konkretizované rozhodnutí nikoliv
rozhodnutí jiná s ohledem na nedostatek informací dost možná i nezákonná. Taková případně i chybná či
nezákonná rozhodnutí nemohou být důvodem k vydávání a připouštění dalších takových rozhodnutí. V
každém případě u souhlasů dle § 37 a § 44 zákona o ochraně přírody musí být vždy zkoumána individuální
situace na základě vyhodnocení konkrétních charakteristik a specifik případu. Z odkazu na jinou stavbu tak
není možno dovodit stěžovatelem předkládané závěry. Předmětem soudního přezkumu je pouze dané
rozhodnutí a to bylo shledáno kvalitně, dostatečně a srozumitelně odůvodněným a přesvědčivým (zejména
pak v ohledu jeho správního uvážení). Pokud by správní uvážení chybělo, nebo vykazovalo známky svévole, či
neodůvodného postupu, na základě neurčitého, nekonkrétního a nepřesvědčivého vysvětlení důvodů pro
rozhodnutí správního orgánu, byl by to důvod k zásahu do takového rozhodnutí. To však zjevně není daný
případ. K námitce, že soud nezdůvodnil, jak by mohly být výstavbou dřevěného srubu poškozeny přírodní
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hodnoty když pobyt ve srubu může přírodní hodnoty poškodit méně, než pobyt mimo srub, soud v obsahu
celého odůvodnění velmi srozumitelně osvětlil, v jaké skutečnosti spatřuje poškození přírodních hodnot:
"Ochrana před poškozováním přírodních hodnot CHKO je veřejným zájmem, tj. zájmem obecně prospěšným,
jehož míru naplnění při střetu se subjektivním právem žalobce je právě třeba posuzovat v řízení o udělení
souhlasu orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti, resp. při rozhodování o umístění a povolení stavby v
CHKO s přihlédnutím k hospodářským, sociálním a kulturním potřebám obyvatel, regionálním a místním
poměrům. ... předmětný pozemek žalobce se nachází ve III. zóně ochranného pásma CHKO a ve smyslu § 25
odst. 2 se hospodářské využívání těchto území provádí tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav.
Pokud tedy správní orgány dospěly k závěru, že by zamýšlenou stavbou k rekreačnímu vyžití žalobce došlo k
poškozování přírodních hodnot chráněných krajinných oblastí, nemusely uvádět konkrétní případy takového
poškození, neboť zabezpečení zvlášť chráněných území před rušivými vlivy z okolí právem pojímaly jako
celek. Rozhodnutí žalovaného podle závěru soudu nebylo vydáno na základě předpokladu a domněnek, ale
naopak podrobně hodnotí zjištěný skutkový stav a závěry učiněné z něj správním orgánem I. stupně ...". Je
tedy zjevné, že městský soud se při hodnocení poškození přírodních hodnot plně ztotožnil s (dostatečně
konkrétním a jasným) vyhodnocením správního orgánu, v čemž Nejvyšší správní soud
při natolik
přesvědčivém, konkrétním a srozumitelném odůvodnění rozhodnutí správního orgánu neshledává pochybení.
Navíc nutno podotknout, že sám argument, že "pobyt ve srubu může přírodní hodnoty poškodit méně, než
pobyt mimo srub" je absurdní. Jinak by zákon o ochraně přírody nezakazoval, či neomezoval na plochách
zvláště chráněných území na jednom z prvních míst právě realizování staveb. Stěžovatel se staví do role, že
nepochopil, že stavba je pro území jednoznačně jedním z nejzátěžovějších faktorů. Je to dáno už jejím
celkovým charakterem: trvalostí, či alespoň dlouhodobostí (tedy faktem, že ovlivní území zejména vizuálně
na dlouho, řádově i ve stovkách let), nároky na svůj vznik a užívání (nezbytná komunikační dostupnost,
příjezdnost a přístupnost, energetické nároky, exhalace a imise spojené s užíváním, zatížení území při
budování stavby), nehledě na její další rekreační využívání. Tato námitka je tedy scestná. Argument
ministerstva, že žadateli již z několika předchozích řízení musel být znám nesouhlasný postoj Správy CHKO k
výstavbě na pozemku, nebyl použit jako klíčový, či vůbec zásadní argument a důvod pro postup správního
orgánu. I tak je ale zřejmé, že touto větou chtěl žalovaný vyjádřit, že (dost možná nákladné) architektonické
upravování stavby nebylo jádrem problému (z důvodů naprosté nevhodnosti zastavění předmětné lokality) a
bylo tak nadbytečné. Nejvyšší správní soud tedy nepřisvědčil žádné z kasačních námitek.

2 02
Orgán příslušný pro povolení ke kácení dřevin
Odpovědnost ze nedovolené kácení dřevin
k § 8 odst. 1, § 4 odst. 2, § 71 odst. 1 písm. a), § 76 odst. 2 písm. a), § 88 odst. 1 písm. c) zák. č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 103 odst. 1 písm. a) a d) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
I. Orgánem ochrany přírody příslušným k povolení kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zák. č.
114/1992 Sb. je v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 písm. a) cit. zákona pouze obecní
úřad (v rámci výkonu přenesené působnosti) a nikoliv jiný orgán obce, přičemž ať už formální
či neformální souhlas v podobě dohody o kácení dřevin těchto jiných orgánů obcí
s účastníkem správního řízení nemůže vyvolat právní účinky povolení dle ust. § 8 odst. 1 cit.
z ák o na .
Pokud dřeviny tvoří nebo jsou součástí významného krajinného prvku (ust. § 3 písm. b) cit.
zákona), je nezbytné si opatřit kromě zmíněného řádného povolení ke kácení dřevin rovněž
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2 cit. zákona, k jehož vydání
je však příslušný pověřený obecní úřad (ust. § 76 odst. 2 písm. a) cit. zákona).
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II. Za protiprávní jednání spočívající v nepovoleném poškození nebo zničení dřevin nebo skupiny
dřevin rostoucích mimo les ( § 88 odst. 1 písm. c zák. č. 114/1992 Sb.) je postižen každý
subjekt (právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti), který bez
povolení orgánu ochrany přírody poškodí nebo zničí dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích
mimo les. Odpovědnost za správní delikt má proto objektivní charakter, nejde o odpovědnost
z a z av i ně n í .
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, čj. 9 As 26/2008 – 73
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se žalované Ministerstvo životního prostředí (dále jen „stěžovatel") domáhalo
zrušení rozsudku Městského soudu v Praze (dále též „městský soud"), kterým tento soud zrušil jeho
rozhodnutí ze dne 7. 12. 2005, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Uvedeným rozhodnutím stěžovatele bylo
zamítnuto odvolání žalobce (dále též „účastník řízení") a současně potvrzeno rozhodnutí České inspekce
životního prostředí, oblastního inspektorátu, ze dne 24. 8. 2005, jímž byla účastníkovi řízení uložena pokuta v
celkové výši 65 000 Kč za protiprávní jednání uvedené v ust. § 88 odst. 1 písm. c) č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), ke
kterému došlo tím, že v období po 20. lednu 2004 zničil bez povolení skupinu minimálně 225 ks dřevin
rostoucích mimo les na vymezených pozemcích v katastrálním území Rudíkov a Vlčatín, které tvořily součást
břehového porostu vodního toku Oslavičky, a za protiprávní jednání uvedené v § 88 odst. 1 písm. i) téhož
zákona, ke kterému došlo tím, že provedl v období po 20. lednu 2004 na vymezených pozemcích v
katastrálním území Rudíkov a Vlčatín škodlivý zásah do významného krajinného prvku vodního toku
Oslavičky a jeho údolní nivy bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
Jako právní důvody kasační stížnosti stěžovatel uvedl důvody obsažené v ust. § 103 odst. 1 písm. a)
(nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení) a d)
(nepřezkoumatelnost rozhodnutí spočívající v jeho nesrozumitelnosti a nedostatku důvodů rozhodnutí)
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.").
Z judikatury zdejšího soudu týkající se otázky nepřezkoumatelnosti rozhodnutí městského soudu stojí za
připomenutí rozsudek ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 75, publikovaný pod č. 133/2004 Sb. NSS, v
němž Nejvyšší správní soud uvedl následující: „Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost lze obecně
považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku
výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu
zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, případně jehož výrok je vnitřně rozporný. Pod tento pojem spadají i případy,
kdy nelze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán. …
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je založena na nedostatku důvodů skutkových, nikoliv na dílčích
nedostatcích odůvodnění soudního rozhodnutí. Musí se přitom jednat o vady skutkových zjištění, o něž soud
opírá své rozhodovací
rozhodovací důvody. Za takové vady lze považovat případy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o
skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo případy, kdy není zřejmé,
zda vůbec nějaké důkazy byly v řízení provedeny."
V souzené věci je však z kasační stížností napadeného rozhodnutí městského soudu patrno, jak tento soud v
jím projednávané věci rozhodl (žalobou napadené rozhodnutí správního orgánu zrušil a věc mu vrátil k
dalšímu řízení), jsou odlišitelné jednotlivé části rozhodnutí, tj. výrok, odůvodnění a poučení o opravném
prostředku, a rovněž účastníci řízení jsou jasně vymezeni. V daném případě proto nelze hovořit o
nepřezkoumatelnosti rozhodnutí městského soudu pro nesrozumitelnost ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm.
d) s. ř. s.
Pokud stěžovatel dále namítá nepřezkoumatelnost rozhodnutí městského soudu pro nedostatek důvodů,
přičemž tuto dovozuje ze skutečnosti, že z rozsudku městského soudu není patrno, proč tento zrušil
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rozhodnutí stěžovatele jako celek, ačkoliv shledal důvodnými žalobní námitky jen ve vztahu k existenci
souhlasu (povolení) ke kácení dřevin, považuje Nejvyšší správní soud za nezbytné uvést následující. Částečný
přezkum žalovaného rozhodnutí připouští ust. § 75 odst. 2 s. ř. s., podle něhož soud přezkoumá napadené
výroky v mezích žalobních bodů. Je však nezbytné, aby se jednalo o samostatné, na sobě nezávislé výroky
rozhodnutí, jež svou povahou umožňují samostatný přezkum. Vzhledem ke skutečnosti, že v projednávané
věci přezkoumával městský soud na základě podané žaloby rozhodnutí stěžovatele, jehož jediným výrokem
bylo zamítnuto odvolání žalobce a současně potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne
24. 8. 2005,, nemohl městský soud v situaci, kdy dospěl k závěru, že rozhodnutí stěžovatele je pro
nezákonnost nezbytné zrušit, postupovat jinak, než zrušit rozhodnutí stěžovatele jako celek a věc mu vrátit k
dalšímu řízení. Částečný přezkum žalovaného rozhodnutí, resp. zrušení rozhodnutí stěžovatele jen v části, zde
byl tedy pojmově vyloučen.
V pořadí druhá stížní námitka se týká nesprávného posouzení právní otázky udělení povolení ke kácení dřevin
podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a naplnění skutkové podstaty správního deliktu
podle ust. § 88 odst. 1 písm. c) téhož zákona. V této věci považuje Nejvyšší správní soud za potřebné nejprve
zdůraznit, že podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ke kácení dřevin nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody, není li dále stanoveno jinak. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les
rostou (ust. § 8 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s ust. § 8 odst. 3, větou první, vyhlášky
č. 395/1992 Sb.). Orgánem ochrany přírody příslušným k vydání povolení ke kácení dřevin je v souladu s ust.
§ 76 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obecní úřad.
Podle ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny uloží orgán ochrany přírody pokutu až do
výše 500 000 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. Základním předpokladem pro uložení sankce za správní delikt podle výše citovaného ustanovení je tedy
existence protiprávního jednání právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti,
uvedený škodlivý následek nepovolené poškození nebo zničení dřevin nebo skupiny dřevin rostoucích mimo
les a příčinná souvislosti mezi jednáním a následkem. Pod pojmem protiprávní jednání je nutno rozumět
každé jednání, které je v rozporu s právními povinnostmi, zde povinností mít povolení orgánu ochrany přírody
ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Z výše uvedené úpravy sankčního
postihu je tudíž zřejmé, že za protiprávní jednání spočívající v nepovoleném poškození nebo zničení dřevin
nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les je postižen každý subjekt (právnická osoba nebo fyzická osoba při
výkonu podnikatelské činnosti), který bez povolení orgánu ochrany přírody poškodí nebo zničí dřevinu nebo
skupinu dřevin rostoucích mimo les. Odpovědnost za správní delikt má proto objektivní charakter, nejde o
odpovědnost za zavinění.
V návaznosti na výše uvedené je potom nezbytné zdůraznit, jak to již učinil Vrchní soud v Praze v rozsudku ze
dne 14. 1. 1997, č. j. 7 A 185/94 23, publikovaném v Judikatuře v právu životního prostředí 1990 1999, č.
II/C/5, že "právní úprava odpovědnosti za správní delikty právnických či fyzických osob spadá do oblasti
práva veřejného; jejím cílem je zajistit dodržování povinností stanovených zákonem na ochranu hodnot, na
jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem, a postihovat protiprávní jednání, jež je v rozporu se zájmy
společnosti, je společensky škodlivé nebo nebezpečné. Odpovědnosti za správní delikt v oboru práva
veřejného se nelze zásadně vyhnout poukazem na smluvní či jiné ujednání mezi účastníky soukromoprávního
vztahu ani poukazem
poukazem na porušení povinností ze strany jiného subjektu."
Nejvyšší správní soud považuje za důvodnou námitku stěžovatele, že městský soud v rozporu s ust. § 75 a §
76 zákona o ochraně přírody a krajiny nezohlednil fakt, že orgánem ochrany přírody příslušným k povolení
kácení dřevin je pouze obecní úřad, a nikoliv jiný orgán obce, přičemž ať už formální či neformální souhlas v
podobě dohody o kácení dřevin těchto jiných orgánů obcí se žalobcem nemůže vyvolat právní účinky povolení
dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť ty mohl vyvolat pouze a jenom souhlas dle
shora citovaného ustanovení vydaný Obecním úřadem Rudíkov a Obecním úřadem Vlčatín, jako místně
příslušných orgánů ochrany přírody, v rámci výkonu přenesené působnosti těchto obcí.
K námitce stěžovatele, že závěr městského soudu, že "existenci souhlasu (povolení) orgánu ochrany přírody
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(přinejmenším Obecního úřadu Vlčatín) ke kácení předmětných dřevin lze dovodit v mezích, v nichž Městský
úřad Třebíč povolil zásah do významného krajinného prvku", nemá oporu v zákoně, uvádí Nejvyšší správní
soud následující: Předně je třeba zdůraznit, že zákon o ochraně přírody a krajiny vyžaduje ke kácení dřevin
povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody (ust. § 8 odst. 1 citovaného zákona). Orgánem
příslušným k vydání tohoto povolení je v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obecní úřad.
V nyní projednávané věci to byl Obecní úřad Rudíkov a Obecní úřad Vlčatín. Může ovšem nastat i situace, jako
tomu bylo i v této věci, kdy předmětné dřeviny tvoří nebo jsou součástí významného krajinného prvku (ust. §
3 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny). V takovém případě je nezbytné si opatřit kromě zmíněného
řádného povolení ke kácení dřevin rovněž závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2
téhož zákona, k jehož vydání je však příslušný pověřený obecní úřad (ust. § 76 odst. 2 písm. a) citovaného
zákona), konkrétně Městský úřad Třebíč.
Ze shora uvedeného je tedy patrno, že povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 citovaného zákona a
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2 téhož zákona vydávají dva zcela odlišné
subjekty v jednom případě obecní úřady, v druhém pak pověřené obecní úřady. Rovněž ust. § 88 odst. 1
citovaného zákona rozlišuje dvě různé skutkové podstaty, a to podle toho, zda bylo postupováno bez povolení
ke kácení dřevin či bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (ust. § 88 odst. 1 písm. c) a i) zákona o
ochraně přírody a krajiny). Vzhledem ke skutečnosti, že zákon nehovoří o možnosti nahrazení povolení orgánu
ochrany přírody (obecního úřadu) ke kácení dřevin závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody
(pověřeným obecním úřadem), má stěžovatel pravdu v tom, že takový postup není možné v daném případě
dovozovat.

2 03
Odpovědnost za správní delikt
k § 88 odst. 1 písm. i) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ke spáchání daného správního deliktu a založení odpovědnosti právnické osoby nebo jí naroveň
postavené fyzické osoby, tj. fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti, je
nezbytné, aby byly mj. naplněny všechny znaky skutkové podstaty, mezi něž patří i objektivní
stránka deliktu. Obligatorní znaky objektivní stránky jsou jednání, následek a příčinná souvislost
m e z i n i m i . P ř í č i n n á s o u v i s l o s t k a u z á l n í n ex u s ( n ex u s c a u s a l i s ) j e v z t a h m e z i p r o t i p r á v n í m
jednáním jako příčinou a škodlivým následkem, který je právě tímto jednáním vyvolán. Ve shodě s
doktrínou je přitom jednání příčinou následku pouze tehdy, jestliže by následek bez tohoto jednání
nenastal buď vůbec, anebo by bez něho nenastal takovým způsobem, jakým konkrétně nastal.
Nelze tak přijmout princip, podle kterého by postup správních orgánů při posuzování správních
deliktů podnikajících osob vycházel z toho, že sankce může být uložena, jakmile nastanou
okolnosti pro její uložení stanovené, naprosto bez ohledu na to, z jakých příčin a v jaké souvislosti
k n i m d o šl o .
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. března 2009, čj. 9 As 50/2008 – 64
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalované Ministerstvo životního prostředí (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností napadlo pravomocný
rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo jeho rozhodnutí ze dne 4. 10.
2005 zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení; citovaným rozhodnutím stěžovatel zamítl odvolání žalobce (pan
S.) a potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí, (dále jen „inspekce“), ze dne 27. 6. 2005, č. j.
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02/OL/05/567/5082/Si/364/01 S, kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 50 000 Kč za to, že se
dopustil protiprávního jednání uvedeného v § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění účinném v rozhodné době (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“); tzn., že provedl
škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
Napadeným rozsudkem městský soud shledal žalobu jako důvodnou a dle § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002
Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), rozhodnutí stěžovatele zrušil
pro vady řízení. Vycházel přitom z právního názoru Nejvyššího správního soudu vyjádřeného v rozsudku ze
dne 29. 1. 2004, č. j. 7 A 156/2000 54, publikovaného pod č. 664/2005 Sb. NSS a dostupného též z
www.nssoud.cz, dle kterého lze uložit pokutu jen té osobě, u níž bude spolehlivě prokázáno, že se dopustila
protiprávního jednání a pokud správní orgány neodstranily pochybnosti ohledně určení sankčně odpovědného
subjektu, nelze pokutu uložit jen jednomu ze subjektů přicházejících v úvahu.
úvahu.
Z obsahu předloženého správního spisu vyplývají následující podstatné skutečnosti. Dne 14. 6. 2004 došlo
mezi společností KIMOS, jako kupujícím, a Ing. L. P., jako prodávajícím, k uzavření kupní smlouvy, jejímž
předmětem byly pozemky p. č. 57/2, 62/2, 88/1, 88/2, 101/1, 120, 132, 147, 148, 105/3, vše v k. ú.
Tourov. Dne 6. 8. 2004 bylo společností KIMOS a Ing. P. sepsáno vyrozumění o zamýšlené těžbě, které měl
Ing. P., jako odborný lesní hospodář a dosavadní vlastník uvedených lesních pozemků, zaslat na Městský úřad
Vodňany, odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že v kupní smlouvě byly nesprávně specifikovány
některé z prodávaných pozemků, zastavil příslušný katastrální úřad řízení o vkladu vlastnického práva ve
prospěch společnosti KIMOS, o čemž byla tato společnost vyrozuměna dne 8. 8. 2004. V této souvislosti
došlo k náležité opravě kupní smlouvy a k jejímu podpisu dne 29. 9. 2004 s tím, že téhož dne byla podána na
příslušný katastrální úřad a nastaly právní účinky vkladu.
Následně společnost KIMOS zadala žalobci těžbu dřeva, jenž byla zahájena na pozemcích p. č. 105/3 a
101/1 v k. ú. Tourov v polovině měsíce října 2004, přičemž rozsah a způsob těžeb byl přímo v terénu
vyznačen dne 29. 9. 2004 za účasti: Ing. L. P., P. Č., T. K. a žalobce. Vlastní vyznačení těžebního zásahu
provedl T. K., zaměstnanec společnosti KIMOS, a to na základě vyznačení hranic těžby Ing. L. P., dosavadním
vlastníkem předmětných pozemků a odborným lesním hospodářem, který potvrdil, že s ním byl těžební zásah
na předmětných lesních pozemcích konzultován a že nového vlastníka lesa upozornil na nejednoznačnost
vlastnických hranic v terénu (viz protokol o kontrole ze dne 15. 3. 2005). Podle takto vyznačených hranic pak
došlo k samotné těžbě dřeva provedené žalobcem na základě smlouvy o dílo se společností KIMOS, kterou
byly dotčeny pozemky p. č. 105/1, 108 a 1218 v k. ú. Tourov, jejichž vlastníkem nebyla společnost KIMOS, a
funkci odborného lesního hospodáře na nich vykonával státní podnik Lesy ČR, lesní správa Vodňany. Touto
těžbou, ke které vlastníci uvedených lesních pozemků ani orgán ochrany přírody nedali souhlas, došlo k
nezákonnému vytěžení lesa, jehož nezachování nutně vede k oslabení funkcí lesního ekosystému, což
představuje ekologickou újmu. Na základě toho inspekce vyhodnotila jednání žalobce jako protiprávní, jež
naplňuje skutkovou podstatu správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny, a
uložila mu pokutu ve výši 50 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí inspekce podal žalobce odvolání, kterým s
ohledem na skutkové okolnosti případu zpochybňoval svoji míru odpovědnosti za daný správní delikt
(zejména ve vztahu k jednání Ing. P., dle jehož pokynů měl být těžební zásah vyznačován) a žádal o snížení
uložené pokuty. Rozhodnutím stěžovatele však bylo jeho odvolání zamítnuto a potvrzeno rozhodnutí
inspekce.
K stěžovatelem uplatněné argumentaci v návaznosti na obsah kasační stížnosti uvádí Nejvyšší správní soud
následující. Les je jednou ze základních složek životního prostředí, jenž plní nenahraditelné funkce, produkční
i mimoprodukční, a k zajištění jeho ochrany slouží celá řada právních institutů a ochranných režimů. Jedním z
nich je i režim významných krajinných prvků, kterým je les chráněn v rámci obecné ochrany přírody a krajiny,
neboť je její součástí (ať už rozlohou nebo důležitostí) poměrně významnou a z tohoto důvodu nepodléhá
toliko právní úpravě obsažené v lesním zákoně, ale ve značné míře spadá také pod právní regulaci obsaženou
v zákoně o ochraně přírody a krajiny, právě jehož porušení bylo v předmětném správním řízení
sankcionováno. Všechny lesy jsou ze zákona významnými krajinnými prvky tak, jak je chápe ustanovení § 3
odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotnou částí krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Podle § 4 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny jsou všechny významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a
ničením, mohou být využívány pouze takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich obnova ani nedošlo k
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ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Mohlo li by tedy dojít nějakým zásahem k poškození nebo
zničení lesa nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko stabilizační funkce, musí být v důsledku právní
konstrukce, dle níž je les významným krajinným prvkem, k takovému zásahu nejdříve vyžádáno závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody.
Dané stanovisko orgánu ochrany přírody tak ve svých důsledcích představuje administrativně právní nástroj
ochrany lesa, jenž se z důvodu svého efektivního fungování pojí s právní odpovědností dotčeného subjektu
tak, jako tomu je v projednávané věci. Jedná se o deliktní odpovědnost správní, jenž lze podle zákona o
ochraně přírody a krajiny rozlišovat dvojí, a to jednak odpovědnost za přestupky spáchané fyzickými osobami
a jednak odpovědnost právnických osob nebo fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, která je
vystavěna na principu objektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti bez ohledu na zavinění.
Jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů právnických osob nebo fyzických osob při výkonu
podnikatelské činnosti jsou popsány v § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž v projednávané věci
bylo ve vztahu k žalobci shledáno naplnění skutkové podstaty v odst. 1 písm. i), dle jehož znění v době
rozhodné pro posuzovanou věc: „Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě
nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že provádí
škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody." Dle městského soudu
však byla sankční odpovědnost vůči žalobci vyvozena nesprávně, neboť jednal pouze jako nástroj společnosti
KIMOS, a proto rozhodnutí stěžovatele pro vady řízení zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Jako klíčové tedy
v rámci posouzení zákonnosti napadeného rozsudku městského soudu bylo to, zda v projednávané věci
skutečně existují pochybnosti ohledně určení sankčně odpovědného subjektu.
V tomto ohledu zdejší soud předně poukazuje na to, že v daném případě je odpovědnost sankcionovaného
subjektu primárně odvozena od činnosti, nikoli od právního poměru k nemovitosti (i ten však za určitých
okolností může hrát roli), a proto správní orgán při rozhodování o uložení pokuty musí zjišťovat především to,
kdo a při jaké činnosti provedl škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany
přírody. V daném případě však stěžovatel tímto způsobem nepostupoval a v zásadě bez dalšího vyšel z toho,
že těžba dřeva na shora uvedených lesních pozemcích byla přímo v terénu provedena rukou žalobce, aniž by
přitom jakkoli zvažoval a zjišťoval také sankční odpovědnost společnosti KIMOS. Je totiž otázkou, zda onou
činností, kterou došlo k naplnění shora specifikované skutkové podstaty, bylo zadání těžby dřeva, zahrnující
označení konkrétních dřevin určených k těžbě (provedené společností KIMOS) nebo její samotný výkon
(provedený žalobcem). Ostatně sám stěžovatel v kasační stížnosti připouští s odkazem na judikaturu, že za
určitých okolností nelze vyloučit i odpovědnost zadavatele (těžebních) prací provedených na základě smlouvy
o dílo; dodává však, že tyto okolnosti v řešené věci nenastaly, aniž by je přitom jakkoli pozitivně vymezil a
určil, za jakých okolností by odpovědnost zadavatele nastat mohla.
Nejvyšší správní soud se proto ve shodě s městským soudem domnívá, že tyto okolnosti nastaly, resp. nastat
mohly v právě projednávané věci, neboť předložený spisový materiál svědčí spíše tomu, že naplnění dané
skutkové podstaty nastalo provozní činností společnosti KIMOS, jež pak k vlastnímu těžebnímu zásahu
použila žalobce. Tomuto závěru nasvědčuje nejen celý kontext posuzovaného případu, ale také některé
konkrétní písemnosti, jako např. protokol o kontrole ze dne 15. 3. 2005 sepsaný zaměstnanci inspekce, dle
kterého: „Těžbu dřeva zadala firma KIMOS p. S. v měsíci říjnu r. 2004…“; totéž se opakuje i v protokolu o
kontrole ze dne 7. 4. 2005. Dále lze připomenout také úřední záznam ze dne 8. 6. 2005 sepsaný Policií
České republiky podle § 158 odst. 5 trestního řádu (zákona č. 141/1961 Sb.) s H. K., ředitelem společnosti
KIMOS, v rámci objasnění a prověření skutečností týkajících se prodeje lesních pozemků a vyznačení hranic
při těžbě ze strany Ing. L. P., v němž je uvedeno: „V měsíci říjnu 2004 na základě vyznačení hranic těžby
panem P. došlo k těžbě dřeva, kdy si naše firma najala další firmu a to firmu pana S., na základě našich
pokynů. Pan S. je naším externím zaměstnancem. Těžba se provedla, dřevo se odvezlo k našim zákazníkům
a začaly se připravovat paseky na sázení.“ Rovněž v přípisu inspekce ze dne 9. 8. 2005, č. j.
02/OL/005/567/5991/Si/433/O1 S, kterým bylo postoupeno odvolání k rozhodnutí stěžovateli se uvádí, že
pan S. zajišťuje těžební činnost pro společnost KIMOS. Je zde tedy patrná poměrně úzká vazba žalobce na
společnost KIMOS a její provozní činnost a rozhodně lze polemizovat s tvrzením stěžovatele v tom smyslu, že
jmenovaná společnost neřídila těžbu a nevydávala žádné konkrétní pokyny k její realizaci. Ze všech dosud
zjištěných skutečností totiž vysvítá, že postup těžby byl řízený a koordinovaný jmenovanou společností, o
čemž ostatně svědčí i průběh vyznačování těžby, které prováděl zaměstnanec společnosti KIMOS (T. K.) a
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žalobce se ho zúčastnil.
V této souvislosti je třeba také připomenout, že ke spáchání daného správního deliktu a založení
odpovědnosti právnické osoby nebo jí naroveň postavené fyzické osoby, tj. fyzické osoby jednající v rámci své
podnikatelské činnosti, je nezbytné, aby byly mj. naplněny všechny znaky skutkové podstaty, mezi něž patří i
objektivní stránka deliktu. Obligatorní znaky objektivní stránky jsou jednání, následek a příčinná souvislost
mezi nimi. Příčinná souvislost kauzální nexus (nexus causalis) je vztah mezi protiprávním jednáním jako
příčinou a škodlivým následkem, který je právě tímto jednáním vyvolán. Ve shodě s doktrínou je přitom
jednání příčinou následku pouze tehdy, jestliže by následek bez tohoto jednání nenastal buď vůbec, anebo by
bez něho nenastal takovým způsobem, jakým konkrétně nastal. Při posuzování projednávané věci proto bylo
nutné zaměřit se na konkrétní jednání, jakožto nejvýznamnější příčinu škodlivého následku v podobě
vytěženého lesa a ptát se, zda by tento následek nastal i v případě absence tohoto jednání. Jako relevantní se
v této souvislostí jeví zejména otázka, zda by k vytěžení lesa došlo i v případě absence jednání žalobce, tzn.
pokud by danou těžbu např. odmítl provést, nedošlo by k ní vůbec nebo by k ni došlo „rukou“ jiné společností
KIMOS oslovené osoby. A naopak, zda by k vytěžení lesa došlo i v případě absence jednání společnosti
KIMOS, tzn. pokud by si společnost KIMOS danou těžbu neobjednala, provedl by ji žalobce i tak, řečeno
metaforou „na vlastní pěst“. Těmito otázkami ani naznačenou diferenciací mezi jednáním žalobce a
jednáním společnosti KIMOS ve vztahu k vytěžení lesa se však inspekce ani stěžovatel nezabývali.
Pochybnosti městského soudu ohledně výběru sankčně odpovědného subjektu jsou proto na místě, a to v
souvislosti s provozní činností společnosti KIMOS a absencí konkrétního zkoumání příčinného vztahu a
kauzální podmíněnosti následku správního deliktu. Nepochybné je pouze to, že subjektem, který by v daném
případě naplnil skutkovou podstatu dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny,
není Ing. P., ač se lze důvodně domnívat, že sankcionované jednání žalobce, resp. společnosti KIMOS mohl
svým způsobem významně ovlivnit; v tomto směru se kasační soud ztotožňuje se stěžovatelem.
Dle názoru Nejvyššího správního soudu nelze přijmout princip, podle kterého by postup správních orgánů při
posuzování správních deliktů podnikajících osob vycházel z toho, že sankce může být uložena, jakmile
nastanou okolnosti pro její uložení stanovené, naprosto bez ohledu na to, z jakých příčin a v jaké souvislosti k
nim došlo. Pak by nešlo mluvit o odpovědnosti (ve smyslu právní povinnosti nést následky jednání nebo
opominutí) ani o deliktech vůbec, neboť by bylo možno uložit pokutu dokonce i tehdy, kdyby výsledek nastal
zásahem vyšší moci, neodvratitelným zásahem třetí osoby apod.
Ostatně na postup, kdy se správní orgán odvolává na zjištěný protiprávní stav a nezjišťuje patřičně protiprávní
jednání právnické či fyzické osoby, které mu předcházelo, již reagovala i správní judikatura vycházející z
následujících premis. Správní úřad se při rozhodování o odpovědnosti právnických osob za správní delikt v
oboru práva veřejného (tzv. odpovědnost za správní delikt) řídí (nestanoví li zákon výslovně něco jiného)
obdobnými principy jako soud v oboru práva soukromého při rozhodování o jejich obecné odpovědnosti za
škodu. Základním předpokladem pro uložení sankce tak bude zejména skutečnost, že poškození nebo
ohrožení zákonem chráněného zájmu nastalo provozní činností právnické osoby, nebo tehdy, jestliže tento
důvod vznikl při činnosti právnické osoby jednáním nebo opominutím osob, které právnická osoba k této
činnosti použila. Odpovědnost za správní delikt má objektivní a nikoli absolutní charakter; nejde tedy o
odpovědnost za zavinění, ale ani o odpovědnost za výsledek (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25.
11. 1994, č. j. 6 A 12/94 16, publikovaný pod č. 106 Soudní judikatury ve věcech správních 1993 1997,
Linde, Praha, 1999).
Je pochopitelné, že společnost KIMOS měla jako nový vlastník zájem na využívání produkčních funkcí lesa
zakoupeného od Ing. P., avšak vedle zjevného ekonomického užitku těžby dřeva bylo třeba mít na zřeteli také
povinnosti, které musí vlastník lesa při hospodaření v něm respektovat a přispívat tak k jeho zachování a
obnově. To však v daném případě naplněno nebylo a nic na tom nemění ani skutečnost, že daná společnost
jednala v dobré víře s tím, že těžba probíhá na jejích pozemcích a v souladu s vyrozuměním ze dne 6. 8. 2004
o těžbě dle § 33 odst. 3 lesního zákona, které měl Ing. P. zaslat Městskému úřadu ve Vodňanech, odboru
životního prostředí, jakožto orgánu státní správy lesů. Jak již bylo konstatováno výše, jedná se objektivní
odpovědnost a skutečnost, že subjekt, který se dopustil protiprávního jednání, jednal
jednal v dobré víře nemůže být
důvodem zproštění této sankční odpovědnosti; takováto okolnost může mít pouze vliv na stanovení výše
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uložené pokuty (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2003, sp. zn. 5 A 110/2001
54, publikovaný pod č. 384/2004 Sb. NSS, www.nssoud.cz.).
Pro úplnost je třeba poznamenat, že byť se může jednat o tentýž obecní úřad obce s rozšířenou působností,
nelze zaměňovat orgán státní správy lesů a orgán ochrany přírody, a to zejména v souvislosti s poněkud
rozdílným "schvalovacím" mechanismem, který zákon předpokládá. V případě orgánu státní správy lesů totiž
existuje žalobcem zmíněná domněnka či fikce souhlasu (§ 33 odst. 3 lesního zákona), zatímco v případě
orgánu ochrany přírody je jeho souhlas povinný, čemuž ostatně odpovídá i zákonná dikce ustanovení § 88
odst. 1 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny, která postihuje absenci souhlasu orgánu ochrany přírody v
případě provedení škodlivého zásahu do významného krajinného prvku.
Stěžovatel také namítá, že žalobce nevznesl žádnou námitku uplatňující případný podíl společnosti KIMOS na
vzniku správního deliktu, za který byl sankcionován, a proto se městský soud neměl sankční odpovědností
společnosti KIMOS zabývat. Za podstatné v tomto ohledu Nejvyšší správní soud považuje to, že žalobce
zpochybnil svoji deliktní odpovědnost jako takovou a není určují, že tak učinil především ve vztahu k jednání
Ing. P. Otázka vymezení okruhu v úvahu připadajících subjektů sankční odpovědnosti totiž představuje
základní podmínku pro uložení sankce z hlediska výše citovaných zákonných ustanovení a její vyřešení ze
strany správního orgánu musí odpovídat zjištěnému skutkovému stavu věci zachycenému v předloženému
spisovému materiálu. Nelze proto městskému soudu vytýkat, že se touto klíčovou otázkou zabýval a
následně napadené rozhodnutí stěžovatele zrušil pro vady řízení s tím, že je zapotřebí znovu posoudit
odpovědnost jednotlivých v úvahu připadajících subjektů, neboť pochybnosti stran sankčně odpovědného
subjektu byly shledány jako opodstatněné. S ohledem na výše vyslovené závěry byla kasační stížnost
shledána nedůvodnou a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 , věty poslední, s. ř. s. zamítl.

2 04
Dostatečná identifikace odebraných exemplářů
k § 89 odst. 1, § 54 odst. 1 a § 5a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Z rozhodnutí ČIŽP, jakož i z rozhodnutí správního orgánu, je patrno, že pojem „vycpanina“ použily
tyto správní orgány pro označení deseti exemplářů neživých (mrtvých), nikoli živých, zvláště
chráněných jedinců identifikovaných prostřednictvím jejich rodového a druhového jména, jež byly
předmětem řízení o odebrání podle ust. § 89 zákona o ochraně přírody a krajiny. Předmětná
rozhodnutí tedy nevzbuzují jakoukoliv pochybnost o charakteru a identitě odebraných exemplářů.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. července 2009, čj. 9 As 79/2008 – 55
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel") domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v
Praze (dále též „městský soud"), kterým tento soud zamítl jeho žalobu podanou proti rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí (dále též „žalovaný" či „správní orgán"), jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a
potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále též „ČIŽP" či „prvostupňový správní orgán"), ve
věci odebrání ve výroku tohoto rozhodnutí uvedených neživých jedinců zvláště chráněných druhů živočichů a
ptáků podle ust. § 89 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), pro jejich nedovolené držení a neprokázání jejich
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původu podle ust. § 54 odst. 1 a § 5a odst. 3 téhož zákona.
Kasační stížnost byla podle ust. § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a ačkoliv byla z převážné části psána
nesouvislým způsobem, byla v ní podle jejího obsahu namítány důvody odpovídající ust. § 103 odst. 1 písm.
b) a d) téhož zákona. Stěžovatel namítal vady řízení před správními orgány spočívající v tom, že skutková
podstata, z níž ve svém rozhodování vycházely, nemá oporu ve správním spisu, a městský soud, který ve věci
rozhodoval, měl pro tuto důvodně vytýkanou vadu napadené rozhodnutí zrušit [§ 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.];
a dále namítal nepřezkoumatelnost rozhodnutí městského soudu spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí
[§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek
městského soudu z důvodů v této stížnosti uplatněných a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
Podle ust. § 5a odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny kdo takové ptáky, na něž se vztahuje zákaz, drží,
chová, dopravuje, vyměňuje nebo nabízí za účelem prodeje nebo výměny, je povinen prokázat na výzvu
orgánu ochrany přírody nebo stráže přírody jejich zákonný původ a svou totožnost. Při prokázání původu se
postupuje obdobně podle § 54. Podle ust. § 48 odst. 4 citovaného zákona je stejně jako zvláště chráněný
živočich nebo zvláště chráněná rostlina chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho,
u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z
částí takového živočicha nebo rostliny. Podle ust. § 54 odst. 1 citovaného zákona kdo drží, chová, pěstuje,
dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou
rostlinu, zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo
podle zvláštního právního předpisu o dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen na výzvu orgánu ochrany
přírody prokázat jejich zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo sběrem,
pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto ustanovení
a podobně). Bez tohoto prokázání původu je zakázáno zvláště chráněnou rostlinu nebo živočicha nebo
rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu o
dovozu a vývozu ohrožených druhů držet, chovat, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat a nabízet
za účelem prodeje nebo výměny. U nezaměnitelně označených nebo identifikovatelných jedinců pravomocně
odebraných podle § 89 nebo podle zvláštního právního předpisu o dovozu a vývozu ohrožených druhů se za
zákonný původ považuje pravomocné rozhodnutí o odebrání.
Stěžejní námitku představoval nesouhlas stěžovatele s tím, jak se městský soud vypořádal s jeho žalobní
argumentací vztahující se k identifikaci odebíraných exemplářů zvláště chráněných živočichů a ptáků, když
toto „vypořádání se" pokládá stěžovatel za nedostatečné.
Pokud jde o tvrzení stěžovatele, že z výroku ani z odůvodnění napadených rozhodnutí správních orgánů
nebyla zřejmá bližší identifikace odebíraných věcí, je podle Nejvyššího správního soudu nezbytné
připomenout, že již v oznámení o zahájení řízení o odebrání ze dne 4. 12. 2006 byly jednotlivé exempláře
neživých zvláště chráněných jedinců dostatečně identifikovány prostřednictvím jejich taxativního výčtu s
uvedením jejich rodového a druhového jména s tím, že totožná identifikace byla použita rovněž ve výroku
rozhodnutí prvostupňového správního orgánu, na který odkázal v napadeném rozhodnutí městský soud.
Nejvyšší správní soud proto souhlasí se závěry městského soudu, když považoval takovou identifikaci za
dostatečnou. Jestliže stěžovatel v této souvislosti namítal, že ačkoliv z odůvodnění napadených rozhodnutí
bylo zřejmé, že se nejedná o živé „zvláště chráněné živočichy", dále byly tyto neživé věci charakterizovány již
pouze jako „vycpaniny", je z toho podle Nejvyššího správního soudu zřejmá zcela účelová snaha napadnout
rozhodnutí správního orgánu a ČIŽP, avšak na zcela neodůvodněném základě. Jak již k této námitce uvedl
městský soud, v průběhu správního řízení nebyly správními orgány zjištěny ani samotným stěžovatelem
tvrzeny žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly pochybnosti o tom, že v případě zjištěných a následně
odebraných exemplářů živočichů a ptáků se jednalo o preparované zvláště chráněné živočichy a ptáky.
Ostatně i sám stěžovatel, jak zdůraznil městský soud, pojem "vycpanina" opakovaně použil a nikterak jej
nerozporoval. Pro Nejvyšší správní soud je však v tomto směru rozhodující to, že z rozhodnutí ČIŽP, jakož i z
rozhodnutí správního orgánu, je patrno, že pojem „vycpanina" použily tyto správní orgány pro označení deseti
exemplářů neživých (mrtvých), nikoliv živých, zvláště chráněných jedinců identifikovaných prostřednictvím
jejich rodového a druhového jména, jež byly předmětem řízení o odebrání podle ust. § 89 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Předmětná rozhodnutí tedy nevzbuzují jakoukoliv pochybnost o charakteru a identitě
odebraných exemplářů a podle zdejšího soudu je argumentace městského soudu ve vztahu k této žalobní
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námitce dostačující.
Podle Nejvyššího správního soudu je z odůvodnění rozhodnutí městského soudu patrno, že tento připustil, že
správní orgán se podrobnějším způsobem nezabýval odvolací námitkou vztahující se k charakteru
odebraných exemplářů, to ovšem neznamená, že by předmětný soud dovodil nepřezkoumatelnost rozhodnutí
správního orgánu, jak to činí stěžovatel. Nejvyšší správní soud proto důkladně přezkoumal rozhodnutí
městského soudu, jakož i rozhodnutí správního orgánu, a dospěl k závěru, že z odůvodnění rozhodnutí
správního orgánu je patrno, jak tento rozhodl o jediné odvolací námitce stěžovatele, a je z něho v základních
rysech zřejmé, proč správní orgán tuto námitku nepřijal (pojem „vycpanina" sloužil k objasnění technologie
vzniku neživých jedinců chráněných živočichů a ptáků). Bylo by jistě vhodnější, kdyby správní orgán tuto svou
argumentaci více rozvedl, avšak to, že tak neučinil, nemá vliv na přezkoumatelnost jeho rozhodnutí, zvláště
když se s ohledem na skutkové okolnosti daného případu jednalo o zcela účelovou a do značné míry
vykonstruovanou odvolací námitku. Ostatně rovněž Evropský soud pro lidská práva (srovnej rozsudek
Evropského soudu pro lidská práva ve věci Van de Hurk vs. Nizozemí ze dne 19. 4. 1994, § 61; či rozsudek
téhož soudu ve věci Ruiz Torija vs. Španělsko ze dne 9. 12. 1994, § 29, oba dostupné na
www.echr.coe.int/echr) opakovaně judikoval, že povinnost řádně odůvodnit rozhodnutí nelze chápat tak, že
musí být na každý argument strany podrobně reagováno.
reagováno
Pokud jde o námitku stěžovatele týkající se zneužití institutu domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor,
považuje Nejvyšší správní soud za nezbytné opakovaně připomenout, že předešlé správní řízení probíhalo ve
věci odebrání ve výroku rozhodnutí ČIŽP uvedených neživých jedinců zvláště chráněných druhů živočichů a
ptáků podle ust. § 89 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny pro jejich nedovolené držení a neprokázání
jejich původu podle ust. § 54 odst. 1 a § 5a odst. 3 téhož zákona. Proto i následný soudní přezkum prováděný
městským soudem a Nejvyšším správním soudem se soustředí výhradně na toto správní řízení, které, jak je
ostatně popsáno výše, proběhlo zcela v souladu se zákonem. Případné vady provedeného trestního řízení
tedy nemohou být přezkoumány v rámci správního soudnictví, ale jejich posouzení náleží toliko příslušným
trestním soudům.

2 05

Význam povolovacích aktů podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro územní nebo stavební
ř í ze n í
k § 12, § 44, § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
I.

Z ustanovení § 12 ani § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny, ani ze zákona č. 244/1992
Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, či zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), nelze dovodit, že stanovisko (proces)
EIA nebo SEA je podmínkou pro vydání rozhodnutí podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody
a krajiny. Rozhodnutí vydaná podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny nejsou
s a m a o s o b ě v y k o n a t el n á , a l e j s o u s t e j n ě t a k j a k o s t a n o v i s k a E I A ( S E A ) n ez b y t n ý m
podkladem požadovaným zákonem pro územní nebo stavební řízení.

II. Totéž platí pro rozhodnutí vydané podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle názoru
soudu rozhodnutí podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny není nezbytným podkladem
pro vydání rozhodnutí podle § 12 a § 44 téhož zákona.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2009, čj. 5 Ca 171/2007 – 51
(Z vlastních zdrojů)
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Z odůvodnění:
Žalobci (občanská sdružení.) se podanou žalobou domáhali zrušení rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí, kterým byla zamítnuta jejich odvolání a napadené rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti
České středohoří v Litoměřicích ze dne 25. 9 . 2006 bylo potvrzeno v celém rozsahu. Tímto rozhodnutím
Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří vydala souhlas s povolením stavby dálnice D8, stavby
0805 Lovosice – Řehlovice dle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona č. 114/19952 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).
K otázce procesní přípustnosti žaloby soud odkazuje na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního
soudu, č.j. 6 as 7/2005 97, ze dne 21. října 2008, podle kterého závazné stanovisko, jakým je kupř. souhlas
orgánu ochrany přírody k povolení stavby vydaný podle § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny, je správním
rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s.ř.s.“), a není rozhodnutím předběžné povahy. Žalobou napadené rozhodnutí tak není vyloučeno
z přezkumu ani podle ustanovení § 70 pís. a), ani dle § 70 písm. b) s.ř.s.
Pro předmětnou stavbu dálnice byla udělena Ministerstvem životního prostředí výjimka ze zákazu § 26 odst.
1 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny, za podmínky dodržení mj. i zákazu stanoveného v § 26 odst. 1
písm. d), tedy nerozšiřovat na území nepůvodní druhy dřevin. Za těchto podmínek pak bylo vydáno i územní
rozhodnutí o umístění stavby, které podmínku převzalo. Teprve následně vydala vláda ČR další výjimku,
kterou povolila vysazení tří nepůvodních druhů dřevin ve středovém pruhu dálnice D8. Žalobce namítá, že
toto rozhodnutí je v rozporu s územním rozhodnutím, stejně jako s předchozí udělenou výjimkou. Tato
námitka není důvodná. Ve vztahu k předchozí výjimce udělené Ministerstvem životního prostředí není možné
věc interpretovat nežli tak, že k původně stanoven výjimce ze zákazu ust. § 26 odst. 1 písm. f), nově přibyla i
výjimka z ust. § 26 odst. 1 písm. d), a to za přesně stanovených podmínek. Příslušný orgán tedy rozhodl o
nové žádosti o výjimku, čímž se ovšem nedostal do rozporu s předchozím rozhodnutí o výjimce ze zákona o
ochraně přírody a krajiny. Pokud pak jde o námitku rozporu s územním plánem, nelze než souhlasit
s názorem žalovaného, a sice v tom smyslu, že vypořádání tohoto rozporu je záležitostí stavebního řízení.
V tomto řízení orgán ochrany přírody uděluje souhlas se stavbou předmětné dálnice; vzhledem k tomu, že již
před podáním žádosti obdržel investor obě výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny (jak pro § 26 odst. 1
písm. f), tak pro písm. d)), není pro orgán ochrany přírody a krajiny plánované užití nepůvodních druhů dřevin
ve středovém pruhu dálnice nezákonné, nýbrž v souladu s udělenou výjimkou. Je ovšem logické, že vzhledem
k tomu, že druhá výjimka právě pro dřeviny ve středovém pruhu dálnice byla udělena až po vydání územního
rozhodnutí, územní rozhodnutí ve svých podmínkách stanoví i dodržení tohoto zákonného ustanovení. Je
ovšem pouze věcí stavebního úřadu, jak se vypořádá s tímto rozporem v rámci stavebního řízení. Vzhledem
k oběma uděleným výjimkám ze zákona o ochraně přírody a krajiny tato skutečnost není pro orgán ochrany
přírody a krajiny relevantní.
K námitkám obou žalobců, jimiž jsou namítány vady v procesu posouzení vlivu stavby předmětné dálnice na
životní prostředí, soud konstatuje, že tyto námitky nelze uplatňovat v řízení dle zákona o ochraně přírody a
krajiny. Tyto námitky mají místo a lze je uplatnit v rámci přezkumu rozhodnutí vydaného v územním nebo
stavebním řízení. Z ustanovení § 12 ani § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny, ani ze zákona č. 244/1992
Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, či zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), nelze dovodit, že stanovisko /proces/ EIA nebo SEA je podmínkou pro vydání rozhodnutí
podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny. Rozhodnutí vydaná podle § 12 a § 44 zákona o
ochraně přírody a krajiny nejsou sama o sobě vykonatelná, ale jsou stejně tak jako stanoviska EIA (SEA)
nezbytným podkladem požadovaným zákonem pro územní nebo stavební řízení. Totéž platí dle názoru
zdejšího soudu pro rozhodnutí vydané podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle názoru soudu
rozhodnutí podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny není nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí
podle § 12 a § 44 téhož zákona. Navíc zdejší soud poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
4. 2. 2009, č.j. 1 As 79/2008 128, ve kterém nejvyšší správní soud konstatoval, že pokud bylo stavební
povolení (§ 66 stavebního zákona z roku 1976) vydáno v době, kdy existovalo pravomocné
pravomocné územní
rozhodnutí, není následné zrušení územního rozhodnutí samo o sobě důvodem ke zrušení stavebního
povolení soudem.
soudem Toto vyplývá ze zásady presumpce správnosti aktů vydávaných správními orgány a principu
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ochrany dobré víry jejich adresátů. Totéž by nepochybně platilo i pro případ, že by bez pravomocného
rozhodnutí vydaného podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nebylo možno vydat rozhodnutí podle §
12 a § 44 téhož zákona, jak tvrdí žalobce.

2 06
R e g i s t r a c e e xe m p l á ř ů
k § 54 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 23, § 24, § 34 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
k § 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád; ustanovení § 27 odst. 1)

K e k a ž d é m u e x em p l á ř i m u s í e x i s t o v a t k o n k r é t n í r e g i s t r a č n í l i s t , z n ě h o ž m u s í j e d n o z n a č n ě
vyplývat, že se vztahuje právě a jen k tomuto exempláři.
Důkazní povinnost prokázat registraci přitom stíhá majitele popř. držitele exemplářů. Pokud tuto
povinnost nesplní a neprokáže ke každému konkrétnímu exempláři doklad o jeho registraci,
dopadají na něj důsledky neunesení důkazního břemene a z toho vyplývající oprávnění správního
orgánu takové exempláře zabavit.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2009, čj. 7 Ca 98/2006 – 75
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobci se podanou žalobou domáhali zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo
zamítnuto odvolání žalobců proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, ředitelství, oddělení ochrany
přírody (dále jen „ČIŽP“), kterým byly žalobcům podle ust. § 34 odst. 2 písm. r) zákona č. 100/2004 Sb., o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen „cit.
zákon“) zabaveny exempláře CITES, a to 402 želv Testudo hermanni, 7 želv Testudo marginata a 3 želvy
Geochelone elegans. Zabavené druhy nebyly ke dni kontroly drženy legálně, neboť nebyly zaregistrovány
podle ust. § 23 cit. zákona a nebyl u nich ani prokázán původ ve smyslu ust. § 24 cit. zákona, resp. ust. § 54
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v mezích
uplatněných žalobních bodů, jimiž je vázán, vycházeje ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době
rozhodování správního orgánu, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
Žalobci v žalobě nijak nezpochybnili provedení komparace jednotlivých exemplářů s registračními listy,
nezpochybnili závěr žalovaného, že některé z exemplářů nebyly označeny, a nebylo tak možné registrační listy
k těmto exemplářům přiřadit. Již jen na základě tohoto skutkového stavu mohl přitom správní orgán
postupovat podle ust. § 34 cit. zákona a sporné exempláře zabavit. Žalobcům bylo navíc ještě před vydáním
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně známo, že ohledně části zadržených exemplářů se nepodařilo
správnímu orgánu přiřadit exempláře k registračním listům, v tomto směru byli také poučeni, že mohou
provést vlastní ztotožnění exemplářů s registračními listy. Žalobci však takové ztotožnění neprovedli, ačkoli
provedením takového úkonu mohli jednoznačně prokázat existenci daných exemplářů. Zde soud poukazuje
na povinnost vlastníka či dlouhodobého držitele označit exemplář nezaměnitelným způsobem nesnímatelnou
značkou, přitom způsob označení se zaznamená v registračním listu, popř. v případě nemožnosti označení se
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v registračním listu provede popis exempláře a pořídí se fotodokumentace. Doklady o nákupu uvedených
druhů želv bez konkrétného ztotožnění se zadrženými exempláři nemají důkazní sílu zákonný původ
zadržených exemplářů prokázat, a to zejména s ohledem na výše uvedenou absenci dokladů o registraci.
Dále je nutné mít na zřeteli, že je přípustné, aby výrok o zabavení exemplářů směřoval proti více osobám,
potencionálním vlastníkům či držitelům; tímto rozhodnutím se totiž neukládá účastníkům řízení povinnost,
rozhodující je určení okruhu účastníků, kteří takovým rozhodnutím mohou být dotčeni.

2 07
Posuzování veřejného zájmu při povolování výjimky ze základních podmínek ochrany živočichů a
ro stli n
k § 43, § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 33 odst. 2, § 3 odst. 4 a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (nahrazen zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád; ve znění pozdějších přepisů)
k § 11 odst. 1 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů

I. Z odůvodnění správního rozhodnutí musí být zřejmé, v čem spočívá zájem veřejný a zájem
ochrany přírody (konkrétních živočichů a rostlin). Zájem veřejný nespočívá pouze v povaze
dané stavby, nýbrž i v dalších souvislostech (finanční náklady, konstrukční možnosti, dopravní
situace). Zájem ochrany přírody nespočívá pouze v konstatováni ochrany konkrétního druhu
ž i v o č i c h ů a r o s t l i n , n ý b r ž v j eh o v ý s k y t u a v ý z n a m u .
Je povinností správního orgánu výslovně definovat veřejný zájem stavby a zájem ochrany
přírody (§ 47 odst. 3 správního řádu), neboť potom není zřejmé, jaké konkrétní zájmy ve
smyslu kvantity a kvality správní orgán posuzoval.
II. Veřejný zájem není dán pouze existencí stavby jako takové, neboť v případě dálnic by výjimka
podle § 56 zákona byla nadbytečná, jakož i samotný zákaz podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona.
Veřejný zájem se projeví v povaze stavby, ale také např. v neuspokojení požadované potřeby
(jiné trasy, jiný druh komunikace); tento veřejný zájem je však povinen prokázat zejména
n av r h o v at e l , n i k o l i s p r á v ní o r gá n .
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. června 2009, čj. 7 Ca 162/2008 – 173
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (občanské sdružení) se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí ministra životního prostředí,
kterým bylo změněno rozhodnutí správního orgánu 1. stupně ve věci udělení výjimky ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané
za účelem výstavby dálnice D8 – v úseku 0805 Lovosice – Řehlovice tak, že výjimka ze základních podmínek
ochrany byla žadateli udělena. Žalobce v žalobě zejména namítal porušení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967
Sb., o správním řízení (zrušen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), neboť
během odvolacího řízení pořídil žalovaný nové podklady, na které žalobce neupozornil a neumožnil mu se k
nim vyjádřit (jednalo se o stanovisko vypracované správním orgánem 1. stupně); dále porušení § 3 odst. 4 a §
46 správního řádu, jelikož napadené rozhodnutí nevycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věcí.
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Městský soud v Praze na základě žaloby v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán,
přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcháze1o, a dospěl k závěru, že žaloba
byla podána důvodně. Při přezkoumáni rozhodnuti soud vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl
v době rozhodování správního orgánu. Přípustnost žaloby proti rozhodnutí o udělení výjimky podle § 56
zákona konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28.5.2008, č.j. 6 As 9/2006 99, kterým zrušil
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.9.2005, č.j.: 7 Ca 137/2004 46, o odmítnutí žaloby proti
napadenému rozhodnutí.
K obsahu žaloby soud uvádí, že výjimku ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin podle § 56
odst. 1 zákona pro stavbu dálnice D8 0805 Lovosice Řehlovice hodnotil senát 7 Ca Městského soudu v Praze
již v rozsudku ze dne 12.1.2009, sp.zn. 7 Ca 99/2006, kterým zrušil rozhodnutí o povolení výjimky. Obdobně
jako v předchozím případě je namítáno, že jednotlivé varianty trasy dálnice D8 nebyly řádně posouzeny.
K procesu EIA (SEA) soud ve svém rozsudku sp.zn. 7 Ca 99/2006 konstatoval, že zákon o ochraně přírody ani
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon
zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
č. 244/1992 Sb.”), nestanoví, že stanovisko (proces) EIA nebo SEA je podmínkou pro udělení výjimky podle §
11 odst. I zákona č. 244/1992 Sb., neboť udělením výjimky ze zákazu podle § 56 zákona není povolen zásah
do zákonem chráněného zájmu, pouze je vyloučen zákonný zákaz předmětného zásahu do přírody. Případné
vady procesu posouzení vlivu stavby dálnice na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. nelze
úspěšně namítat v řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nýbrž v rámci přezkumu rozhodnutí
vydaného v územním nebo stavebním řízení,
řízení což je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b) Aarhuské úmluvy
(vyhlášené pod č. 121/2004 Sb.m.s.) a čl. 10 směrnice č. 85/337/EHS, které odkazují na vnitrostátní právo,
a čl. 1 odst. 2 směrnice 85/337/EHS ohledně definice povolení (NSS č.j. 2 As 59/2005 136, 1 As 39/2006
55). Proto postačuje jejich přezkoumání (stanoviska podle zákona č. 244/1992 Sb.) až ve fázi, kdy
takovýmito úkony dochází k zásahu do právní sféry fyzických a právnických osob (NSS sp.zn. 9 As 38/07).
Soud zároveň konstatoval, že vady posouzení vlivu stavby na životní prostředí mohou nepřímo (faktickými
důsledky) založit vady i v řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť výsledek procesu EIA (SEA)
má nepřímý vliv na řízení podle zákona, neboť
neboť v něm zjištěné skutečnosti jsou (mohou být) podkladem pro
určení intenzity veřejného zájmu stavby a zájmu ochrany přírody. Řádně provedený proces podle zákona č.
244/1992 Sb. nalézá odraz v řízení na něj navazujícím, tzn. i v řízení o povolení výjimky podle tohoto zákona.
Řízení o výjimce ale nemůže nahrazovat proces EIA (byl li proveden v souladu se zákonnou úpravou), neboť
řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona je řízením návrhovým,
návrhovým kdy posuzovaná trasa dálnice je dána
návrhem investora. Správní orgán posuzuje navrženou variantu stavebního záměru, a to v úhlu podmínek §
56 zákona, zda jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, a poté výjimku udělí či
nikoli. Veřejný zájem nepředstavuje pouze povaha stavby (dálnice), nýbrž také jeho provedení a konkrétní
trasa. Veřejný zájem nelze spatřovat pouze v potřebě zajistit spojení mezi Prahou a Berlínem (rozhodnutí
správního orgánu I. stupně), ale v jeho konkrétním provedení, tedy v konkrétní variantě dálnice. Správní orgán
sice posuzuje pouze stavbu navrženou investorem a není oprávněn ji měnit, pokud je však předložena
dostatečně určitá jiná varianta stavby, je třeba mít za to, že se jedná o námitku ohledně veřejného zájmu, se
kterou je správní orgán při posuzování obou zájmů povinen se vypořádat tak, aby bylo zřejmé, že i v případě
jiné varianty stavby je stále dána výrazná převaha veřejného zájmu požadované stavby a na základě jakých
důvodů. Podle § 56 zákona jsou chráněným objektem zvláště chráněné rostliny a živočichové. Ustanovení §
56 zákona vyžaduje převahu veřejného zájmu, a to výraznou, čímž je umocněna vysoká ochrana zvláště
chráněných rostlin a živočichů. Poměření zájmů podle § 56 zákona lze určit pouze tak, že správní organ
stanoví negativní důsledky stavby na přírodu, tzn. jaký zásah do populace chráněných rostlin a živočichů
stavba přináší (negativní vymezení zájmu ochrany přírody) a tento porovná s veřejným zájmem stavby.
Posoudí tak zápory a přínosy stavby. Negativní vymezení zájmu ochrany přírody v sobě zahrnuje i pozitivní
vymezení ochrany přírody, a to uvedení kvality a kvantity chráněné populace, jinak by určení rozsahu zásahu
nebylo ani možné. Konkrétní vymezení zásahu stavby se specifikací množství, výskytu a celkového významu
předmětového druhu živočicha a rostliny jak v oblasti CHKO, tak i větších celků (Česká republika, případně i
Evropa), s přihlédnutím k namítaným jiným variantám trasy dálnice (dlouhé tunely, mimo oblast CHKO) se
poměří se zájmem na výstavbu trasy dálnice. Oponentní návrh jiné trasy je třeba považovat za námitku proti
veřejnému zájmu, a proto se jí musí správní orgán zabývat a uvést konkrétní úvahy, nikoli pouze odkázat na
vázanost předloženým návrhem trasy stavby. Správní orgán je vázán návrhem pouze v tom rozsahu, že není
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oprávněn rozsah stavby jakkoli měnit. Neznamená to však, že není oprávněn posoudit rozsah stavby v rámci
zjištění veřejného zájmu v souvislosti jinými variantami stavby. Pokud není konkretizován zájem ochrany
přírody a zároveň specifikován následek stavby na chráněnou populaci, není potom zřejmé, v čem je
spatřován zájem ochrany přírody a tedy ani jak byla shledána výrazná převaha veřejného zájmu na stavbě.
S uvedeným posouzením věci se soud ztotožňuje také v tomto případě a dále konstatuje, že v napadeném
rozhodnutí žalovaný ohledně veřejného zájmu odkazuje na rozhodnuti ministra životního prostředí, kterým
byla povolena výjimka podle § 43 zákona ze zákazu stavět dálnici podle § 26 odst. 1 písm. 1 zákona.
Žalovaný v napadeném řízení neuvedl, v čem spočívá veřejný zájem dané stavby, pouze odkázal na jiné
rozhodnutí týkající se této stavby. Přestože je dán značný přesah a obě řízení se vzájemně prolínají, jedná se
o samostatná, na sobě nezávislá řízení. Poskytnutá výjimka podle § 43 zákona bez dalšího nezakládá splnění
podmínek pro udělení výjimky podle § 56 zákona, předmětem obou řízení jsou odlišné zákazy zasahovat do
přírody (zákaz stavby dálnic podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona a zákaz zasahování do populace chráněných
rostlin a živočichů podle § 49 odst. 1, § 50 odst. 2 zákona). Jakkoli stavba dálnice napříč CHKO v sobě
zahrnovala zásah do populace chráněných rostlin a živočichů, správní organ v souladu s úmyslem
zákonodárce vedl řízení jak podle § 43, tak podle § 56 zákona. Soud je přesvědčen o tom, že by obě řízení
bylo vhodné spojit ke společnému projednáni a zkoumat podmínky pro povoleni výjimky v jednom celku, a to
v rozsahu celé stavby dálnice D8. Z hlediska samotné výstavby dálnice mohlo být rozdělení na jednotlivé
stavby sice pragmaticky efektivní, avšak bylo v rozporu s účelem nejen zákona o ochraně přírody a krajiny,
ale i zákona č. 244/1992 Sb., neboť stavba nebyla posuzována komplexně jako celek. Nejde však o vadu
zakládající nezákonnost napadeného rozhodnutí nebo vady řízení. Daná skutečnost společně s tvrzeným
neúplným procesem posouzení vlivu na životní prostředí má nepřímý vliv na další řízení, což se také projevilo
v postavení investora, jehož procesní aktivita ve správním řízení byla nepatrná, přestože tento subjekt bez
ohledu na povahu správního řízení měl být z povahy věci hlavním oponentem žalobce. Jestliže správní orgán
vedl jednotlivá řízení, byl povinen v každém řízení podle § 47 odst. 3 správního řádu uvést, na základě jakých
úvah rozhodl, v čem a na základě jakých skutečností spatřuje zákonem specifikovaný zájem a jeho výraznou
převahu. Přestože žalobce byl účastníkem řízení vedeného podle § 43 zákona, má soud za to, že provedení
odkazu na jiné rozhodnutí v rozsahu posouzení rozhodné skutečnosti pro rozhodnutí správního orgánu je v
rozporu s § 47 odst. 3 správního řádu, neboť z napadeného rozhodnutí není zřejmé, jakými úvahami byl
odvolací orgán veden.
Soud je toho názoru, že z odůvodnění správního rozhodnutí musí být zřejmé, v čem spočívá zájem veřejný a
ochrany přírody (konkrétních živočichů a rostlin). Zájem veřejný nespočívá pouze v povaze dané stavby, nýbrž
i v dalších souvislostech (finanční náklady, konstrukční možnosti, dopravní situace). Zájem ochrany přírody
nespočívá pouze v konstatováni ochrany konkrétního druhu živočichů a rostlin, nýbrž v jeho výskytu a
významu. Soud si je vědom náročnosti požadovaného postupu, avšak požadovaný postup úměrně odpovídá
intenzitě navrženého zásahu do CHKO České středohoří. Následné poměření obou zájmů je předmětem
správního uvážení, neboť zákon žádný přesný algoritmus rozhodné převahy veřejného zájmu nestanoví.
Přestože správní orgán rozhoduje na základě absolutně volné správní úvahy, musí být jeho rozhodnutí
přezkoumatelné a musí být zřejmé, že z mezí a hledisek správního uvážení nevybočil. Podle soudu je
povinností správního orgánu výslovně definovat veřejný zájem stavby a zájem ochrany přírody (§ 47 odst. 3
správního řádu), neboť potom není zřejmé, jaké konkrétní zájmy ve smyslu kvantity a kvality správní orgán
posuzoval. V tomto rozsahu se soud neztotožňuje se závěrem zdejšího soudu, podle kterého je správní orgán
v řízení podle § 56 zákona vázán rozhodnutím v řízení podle § 43 zákona (rozsudek č.j. 8 Ca 91/2004 40),
neboť jde o zcela samostatná řízení. Žalovaný sice poukázal na skutečnosti, jež snižují intenzitu zájmu na
ochraně přírody (dostatečný výskyt uvedených rostlin a živočichů, záchranný transfer, okrajové dotčení
biotopu), avšak pokud nestanovil kvalitativně a kvantitativně úroveň obou zájmů, potom nelze posoudit, jak
oba zájmy poměřoval, na základě čeho převážil veřejný zájem stavby, jestliže zákon požaduje jeho výraznou
převahu nad zájmem přírody
Soud má za to, že veřejný zájem není dán pouze existencí stavby jako takové, neboť v případě dálnic by
výjimka podle § 56 zákona byla nadbytečná, jakož i samotný zákaz podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona.
Veřejný zájem se projeví v povaze stavby (spojení do Berlína), ale také např. v neuspokojení požadované
potřeby (jiné trasy, jiný druh komunikace); tento veřejný zájem je však povinen prokázat zejména navrhovatel
nikoli správní orgán. Ze správních rozhodnutí obou stupňů nevyplývá, jaká intenzita veřejného zájmu a zájmu
ochrany přírody byla zjištěna, pouze lze dovodit skutečnosti snižující intenzitu zájmu ochrany přírody
(dostatečný výskyt uvedených rostlin a živočichů, záchranný transfer, okrajové dotčení biotopu).
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Vzhledem k předpokládanému intenzivnímu zásahu do životního prostředí chráněného režimem CHKO je
nutné úměrně tomu konkrétně posuzovat, k jakému zásahu do zájmu ochrany přírody dojde a zda vzhledem
k tomu je skutečně dána výrazná převaha veřejného zájmu navržené stavby, to vše k přihlédnutí k jiným
navrženým variantám (mimo CHKO, “dlouhé tunely”, tunel Kubačka). Pokud ohledně těchto variant nebylo
provedeno řízení podle zákona č. 244/1 992 Sb., správní orgán zejména za součinnosti investora “nahradí”
dané řízení jen v takovém rozsahu, aby byl schopen argumentačně vyložit, proč pro ochranu přírody méně
příznivější varianta stále zakládá výraznou převahu ve smyslu § 56 zákona. Z tohoto pohledu je pouhé tvrzení
žalovaného, že výběr varianty byl proveden po zhodnocení dalších variant, které byly vyhodnoceny jako méně
vhodné, nedostatečné. Správní orgán musí při rozhodováni podle § 56 zákona vycházet z účelu zákona,
zejména z účelu ochrany zvláště chráněných území, přičemž musí zvážit, zda zamýšlená stavba neznamená
vzhledem ke konkrétním okolnostem nepřiměřený zásah do chráněného území. Nelze absolutizovat jedno
základní právo na úkor práva druhého, v posuzovaném případě právo podnikat a právo na příznivé životní
prostředí (P1. US 24/2000).
Vzhledem k výše uvedenému konstatování soud shledal žalobu důvodnou, a proto napadené rozhodnutí pro
nepřezkoumatelnost z nedostatku důvodů rozhodnuti zrušil podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a věc vrátil
žalovanému k dalšímu řízeni (§ 78 odst. 4 s. ř. s.). Zbylé žalobní námitky soud shledal jako nedůvodné.
K Bernské úmluvě (č. 107/2001 Sb.m.s.) soud dodal, že je sice platnou mezinárodní smlouvou, u které však
nebyl dán souhlas parlamentu podle čl. 49 Ústavy, čímž nebyla inkorporována do českého právního řádu a
nestala se tak pramenem českého práva (článek 10 Ústavy). Proto správní orgány nebyly vázány touto
úmluvou.

2 08
Stanovisko orgánu veřejné správy jako veřejná listina
Odpovědnost za správní delikt
k § 8 odst. 1 a 2, § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

I. Stanovisko orgánu veřejné správy je svou povahou veřejná listina. Z povahy veřejné listiny
vyplývá, že není na účastníkovi správního řízení, aby správnímu orgánu předkládal důkazy o
tom, že obsah veřejné listiny byl sepsán v souladu se zákonem a k tomu oprávněnou osobou.
Je právě na správním orgánu, aby důkazem opaku vyvrátil obsah veřejné listiny, či aby
prokázal překročení pravomoci správního orgánu při vydání veřejné listiny, pokud o taková
tvrzení opírá své rozhodnutí.
II. Jakkoliv je odpovědnost za správní delikt v případě ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, odpovědností objektivní, musí jednání delikventa
v sobě obsahovat prvek protiprávnosti.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2009, čj. 11 Ca 289/2008 – 40
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (společnost s.r.o.) se podanou žalobou domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životního
prostředí ze dne 16. 10. 2007, jímž mu byla uložena pokuta ve výši 400.000, Kč za jednání v rozporu
s ustanoveními § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Žalobce byl sankcionován podle ust. § 88 odst. 1 písm. c) téhož
zákona za to, že pokácel v období 16. – 19. 4. 2007 bez povolení orgánu ochrany přírody celkem 134 ks
topolů bílých v k.ú. Poděbrady.
Žalobce v podané žalobě v prvé řadě namítal, že popsaného správního deliktu se nemohl dopustit proto, že
měl ke kácení předmětných dřevin potřebné povolení. Z obsahu vyjádření odboru životního prostředí
Městského úřadu v Poděbradech ze dne 23. 3. 2007 vyplývá, že pokud jde o doprovodnou zeleň na cit.
pozemcích, tato se nikdy neudržovala, po vichřici v lednu 2007 bylo velké množství popadaných silných,
přerostlých a suchých větví, kmeny rostoucí podél místních komunikací zasahují přímo do komunikace. Dále
toto vyjádření obsahuje sdělení, že ke kácení dřevin z důvodů pěstebních podle ust. § 8 odst. 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny není povolení orgánu ochrany přírody potřeba, kácení musí být písemně nejméně
15 dnů předem orgánu ochrany přírody ohlášeno. Dále odbor životného prostředí vyjádřil v této písemnosti
souhlas s pokácením topolů podél místních komunikací s tím, že pokud dojde ke kácení těchto přerostlých
topolů, bude provedena v celkové výši za pokácené dřeviny náhradní výsadba.
Žalobcovu stěžejní námitku považoval soud za důvodnou. Vyjádření odboru životního prostředí města
Poděbrady ze dne 23. 3. 2007 bylo vydáno pro potřeby Města Poděbrady jako vlastníka pozemků, na nichž se
předmětné dřeviny rostoucí mimo les nacházely. Je svou povahou veřejná listina, neboť jde o stanovisko
orgánu veřejné správy. Z povahy veřejné listiny vyplývá, že není na účastníkovi správního řízení, aby
správnímu orgánu předkládal důkazy o tom, že obsah veřejné listiny byl sepsán v souladu se zákonem a
k tomu oprávněnou osobou. Je právě na správním orgánu, aby důkazem opaku vyvrátil obsah veřejné listiny,
či aby prokázal překročení pravomoci správního orgánu při vydání veřejné listiny, pokud o taková tvrzení opírá
své rozhodnutí. Správní orgány obou stupňů dospěly po provedeném správním řízení k závěru, že vyjádření ze
dne 23. 3. 2007 není řádným povolením orgánu ochrany přírody směřující k tomu, aby bylo možno vykácet
předmětné dřeviny. Tento svůj závěr však žalovaný správní úřad blíže neodůvodnil žádnými skutkovými či
právními závěry a omezil se na citaci prováděcího předpisy, tj. § 8 vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, aniž by jakkoli uvedl úvahu o tom, na základě jakých – skutkových či právních –
zjištěných skutečností k uvedenému závěru dospěl. Městský soud v Praze zastává názor, že pokud odbor
životního prostředí Městského úřadu v Poděbradech vyjádřil v písemnosti ze dne 23. 3. 2007, že souhlasí
s pokácením topolů podél místních komunikací se zajištěním náhradní výsadby a dále poukázal na
skutečnost, že podle ust. § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny není povolení ke kácení třeba
v případě kácení dřevin z důvodů pěstebních, nelze za takové situace sankcionovat žalobce za jednání
v rozporu s ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, když příslušný odbor životního prostředí ve
svém vyjádření ze dne 23. 3. 2007 vyjádřil v zásadě jednak to, že povolení není potřeba, jednak vyjádřil
souhlas s pokácením. Jakkoliv je odpovědnost za správní delikt v daném případě odpovědností objektivní,
musí jednání delikventa v sobě obsahovat prvek protiprávnosti. Právě o protiprávnosti jednání žalobce lze mít
s přihlédnutím k vyjádření odboru životního prostředí ze dne 23. 3. 2007 důvodné pochybnosti.
Žalobce v podané žalobě dále namítl, že kácení předmětných dřevin fakticky provedli zaměstnanci nikoli
žalobce, ale společnosti L.R. s.r.o. K této námitce Městský soud v Praze – s přihlédnutím k žalobcem cit.
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2001, č.j. 7 A 156/2000 – 54, uvádí, že je pravdou, že
pokutu ve smyslu ust. 88 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny lze uložit 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.
Městský soud v Praze má za to, že skutečnost, že žalobce pokácení předmětných dřevin neprovedl vlastními
zaměstnanci, ale zaměstnanci subdodavatelské společnosti, mohla mít vliv s ohledem na výše cit. judikát
nejvyššího správního soudu na správnost a zákonnost napadeného rozhodnutí, avšak jen za situace, kdyby
žalobce uvedenou námitku uplatnil v rámci správního řízení, a nikoli až v řízení před soudem.
S ohledem na uvedené Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí žalovaného správního
úřadu zrušil pro vady řízení podle ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení podle ust. §
78 odst. 4 s.ř.s., když uvedené nedostatky a vady řízení měly za následek nezákonné rozhodnutí ve věci
samé. Při vydání nového rozhodnutí bude třeba při posouzení, zda byl správní delikt spáchán žalobcem,
věnovat soustředěnou pozornost odůvodnění závěru, proč správní úřad nepovažuje vyjádření odboru životního
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prostředí města Poděbrady ze dne 21. 3. 2007 za souhlasné vyjádření orgánu ochrany přírody s kácením
předmětných dřevin a dále odůvodnění závěru o tom, z jakých skutkových a právních zjištění správní úřad
vycházel, dospěl li k závěru o výlučné odpovědnosti žalobce za jednání, v němž správní úřad spatřuje naplnění
zákonných znaků skutkové podstaty správního deliktu podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny.

2 09
Rozhodnutí o omezení a zákazu činnosti na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu
k ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k ustanovení § 3, § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

I. Rozhodnutí o omezení či zákazu vydaném podle ust. § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, je v pravomoci orgánu ochrany přírody. Ten také posuzuje naplnění podmínek,
tedy existenci a míru ohrožení částí přírody, kterým je tímto ustanovením poskytována
ochrana. Toto posouzení ovšem nemůže být libovůlí. Musí vycházet z řádně zjištěného
skutkového stavu, zjištěné skutečnosti musí být v souladu se zákonem vyhodnoceny, a závěr
musí být ve vydaném rozhodnutí dostatečně zdůvodněn.
II. Při posuzování do jaké míry dojde v daném případě k zásahu do biotopu tetřívka obecného,
přitom se jedná o zjištění skutkové, nikoli o právní hodnocení, tedy žalovaný vycházel z tvrzení,
které bylo jiným zcela rovnocenným tvrzením vyvráceno. Skutkový stav, z něhož žalovaný
vycházel, byl zjištěn neúplně. Bylo namístě buď postupovat podle ust. § 56 správního řádu a
ustanovit znalce, který by vypracoval znalecký posudek řešící rozpory mezi jednotlivými
vyjádřeními, nebo se odborně vypořádat s tvrzením uvedeným ve vyjádření předloženém
ž a l o b c e m.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2009, čj. 7 Ca 274/2007 – 52
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (společnost s r. o.) žalobou napadl rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto
odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životného prostředí, ze dne 7. 6. 2007, kterým byla žalobci
zakázána podle ust. § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), veškerá
činnost ať již prováděná vlastními prostředky nebo prostřednictvím najatého subjektu v souvislosti
s výstavbou 2 ks větrných elektráren včetně přípojky v k.ú. Větrov u Krásného Lesa, a to až do doby
pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody o udělení výjimky podle ust. 56 zákona o
ochraně přírody a krajiny ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v ust. § 50 tohoto
zákona.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v mezích
uplatněných žalobních bodů, jimiž je vázán, vycházeje přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl
v době rozhodování správního orgánu, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Podle ust. § 66 zákona je
orgán ochrany přírody oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která
by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou
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činnost zakázat. Rozhodnutí o takovém omezení či zákazu vydaném podle ust. § 66 zákona je v pravomoci
orgánu ochrany přírody. Ten také posuzuje naplnění podmínek, tedy existenci a míru ohrožení částí přírody,
kterým je tímto ustanovením poskytována ochrana. Toto posouzení ovšem nemůže být libovůlí. Musí vycházet
z řádně zjištěného skutkového stavu, zjištěné skutečnosti musí být v souladu se zákonem vyhodnoceny a
závěr musí být ve vydaném rozhodnutí dostatečně zdůvodněn.
Rozhodující pro posouzení věci, tedy zda li existují důvody pro rozhodnutí podle ust. § 66 zákona, je zjištění,
zda stavba a následný provoz dvou větrných elektráren znamenají nedovolenou změnu chráněných částí
přírody. Za nedovolenou změnu je nutné považovat právě škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména jejich odchyt, chov v zajetí, rušení, zraňování nebo usmrcování. Při stavbě a
provozu větrných elektráren přichází v úvahu škodlivý zásah do přirozeného vývoje v rušení, zraňování nebo
usmrcování živočichů. Žalovaný měl při hodnocení odvolání žalobce k dispozici dvě odborná vyjádření, která
se v zásadní skutečnosti, tj. v rozsahu zásahu do biotopu, tedy ve specifikaci území, kde bude tetřívek rušen,
rozcházela. Zejména rušení obtékáním vzduchu kolem listů rotoru je právě tím nedovoleným zásahem do
biotopu tetřívka obecného. Pouze postavením najisto, do jaké vzdálenosti je tetřívek obecný rušen větrnými
elektrárnami a vymezením jeho stanovišť v dané lokalitě (zejména tokanišť) bylo možné určit konkrétní
zásah do biotopu tetřívka obecného a následně posoudit, zdali je tento zásah nedovolený či nikoliv.
Nesprávně žalovaný v napadeném rozhodnutí i při jednání vycházel z toho, že stavbou a provozem elektráren
bude biotop zasažen vždy, přitom není jejich vzdálenost od tokanišť rozhodná. Bez specifikace zásahu a jeho
rozsahu nelze nijak objektivně určit, zdali konkrétní zásah bude škodlivý, a tedy nedovolený.
Další skutečností v níž soud shledal vadu řízení je i nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného spočívající
v nedostatku důvodů, neboť se žalovaný nevypořádal s odvolacími námitkami tvrdícími rozdílný postup
správních úřadů v případě větrných elektráren umístěných v sousedních lokalitách. Důsledkem rozhodnutí
podle ust. § 66 zákona bylo v daném případě pozastavení vykonatelnosti pravomocného stavebního povolení,
které výrazným způsobem zasahuje do žalobcem nabytých práv. S ohledem na tuto skutečnost je zcela
legitimní poukaz žalobce na ust. § 2 odst. 4 správního řádu, podle kterého správní orgán dbá, aby přijaté
řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i to, aby při
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. S ohledem na zcela
konkrétní tvrzení žalobce v odvolání byl žalovaný povinen zjistit, z jakého skutkového stavu bylo vycházeno
v žalobcem namítaných případech, pokud jde o rozsah zásahu větrných elektráren do biotopu tetřívka
obecného, a tvrzením žalobce o nedůvodných rozdílech se v odůvodnění rozhodnutí vypořádat.
Soud neshledal důvodným tvrzení žalobce o kolizi mezi rozhodnutím inspekce, resp. žalovaného,
s rozhodnutími vydanými v souvislosti se stavebním řízením, popř. v řízeních stavebnímu řízení
předcházejících, která v minulosti negativní vliv na chráněná území vyloučila. V tomto ohledu soud poukazuje
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2008, č.j. 9 As 8 /2008 – 80. Nejvyšší správní soud
došel k závěru, že rozhodujícím kriteriem
kriteriem pro uplatnění pravomoci orgánu ochrany přírody podle § 66 zákona
je hrozba nežádoucích změn chráněných částí přírody v důsledku realizované činnosti bez ohledu na to, zda
tuto hrozbu představuje mj. činnost povolená. Zároveň není důvodný žalobní bod namítající neurčitost výroku
rozhodnutí inspekce, pokud zakázala stavební činnost do doby vydání rozhodnutí o udělení výjimky podle ust.
§ 56 zákona ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v ust. § 50 zákona. Ve výroku
rozhodnutí inspekce je uveden okruh kriticky a silně ohrožených druhů živočichů, které mají v dotčeném
území biotop, je tak zřejmé, ohledně jakých živočichů má být o výjimku žádáno.

2 10
Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
k ustanovení § 58, § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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Orgán ochrany přírody nemá žádnou pravomoc vydávat o žádosti o náhradu dle § 58 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, rozhodnutí ve správním řízení, a to ani v případě, kdy
žádosti vyhoví, ani v případě, kdy žádosti nevyhoví. Orgány ochrany přírody nemají oprávnění
a u t o r i t a t i v n ě u r č o v a t , z d a ž a d a t e l i n á h r a d a p ř í s l u š í či n i k o l i a v j a k é v ý š i .
Žadatel, kterému správní orgán (jednající za stát) náhradu neposkytne (nevyplatí), musí své právo
uplatnit u soudu pořadem práva, tj. například žalobou na plnění.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2009, čj. 5 Ca 248/2006 – 36
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (společnost s r.o.) žalobou napadl rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto
odvolání žalobce proti rozhodnutí Správy CHKO Pálava ze dne 22. února 2006, a toto rozhodnutí potvrzeno.
Tímto rozhodnutím CHKO Pálava nebyla žalobci podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny (dále jen „zákon“), přiznána náhrada za ztížení zemědělského hospodaření, spočívající v odstraňování
škod způsobených činností kriticky ohroženého zvláště chráněného druhu bobra evropského na rybnících
Nadsázky a Dolní Písečný na pozemcích v k. ú. Hodonín.
Jak vyplývá z právní úpravy ustanovení § 58 zákona, je nutné rozlišit vrchnostenské rozhodování – výkon
státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, kdy orgány ochrany přírody, resp. vláda jsou nadány
pravomocí vyhlásit určité území za zvláště chráněné, vymezit zóny ochrany, popř. vydávat souhlasy, udělit
výjimky z ochranných podmínek apod., kdy je jejich působnost vymezena ust. § 75 a násl. zákona, od
postupu, kdy zákon zakládá nárok na náhradu újmy (§ 58 zákona) svou povahou občanskoprávního
charakteru, neboť vztah mezi účastníky, na jedné straně státem a na druhé straně vlastníkem či nájemcem
pozemků, se vyznačuje rovným postavením, a kdy nejde o vztah nadřízenosti a podřízenosti, v němž by stát
resp. jeho příslušné orgány, byl oprávněn ukládat druhé straně jednostranně povinnosti a autoritativně
rozhodovat o právech a povinnostech vyplývajících z tohoto vztahu. Vztah mezi subjektem, jemuž vznikla
újma, a orgánem státní správy podle § 58 zákona nemá již znaky veřejnoprávní regulace. Ustanovení § 58
zákona ani žádné jiné ustanovení tohoto zákona, zejména pak § 75 a násl. (srov. § 78, § 79 zákona)
upravující působnost orgánů ochrany přírody, nesvěřuje výslovně rozhodování o nárocích podle § 58 do
působnosti správních orgánů, a to ani jako o nárocích soukromoprávních. Nárok na náhradu újmy podle § 58
odst. 2 vzniká přímo ze zákona, aniž by k tomu bylo třeba rozhodnutí orgánů státní správy o přiznání výše
náhrady. Zákon toliko stanoví, že příslušný orgán státu poskytne ze státního rozpočtu finanční náhradu na
základě písemného uplatnění nároku, je li nárok na náhradu a její výše prokázán doklady a podklady
potřebnými pro posouzení, tedy způsobem, který je dále upraven prováděcími předpisy dle zmocnění v § 58
odst. 6 (tj. např. vyhláška č. 432/2005 Sb., vyhláška č. 335/2006 Sb.), tzn. je li nesporný. Ani z ustanovení §
90 odst. 1 zákona nelze dovodit a contrario kompetenci orgánu státu rozhodnout o výši náhrady, toto
ustanovení toliko vylučuje postup podle obecných předpisů o správním řízení v řízeních tam uvedených. Ze
skutečnosti, že mezi těmito řízeními není uvedeno řízení o nárocích podle § 58, nelze dovozovat, že o těchto
nárocích má probíhat správní řízení. To, že o nárocích na náhradu újmy má probíhat správní řízení, nelze
dovodit ani z ustanovení § 58 odst. 3 a 4 zákona o ochraně přírody a krajiny upravujících obecně postup při
uplatnění nároku a z jakých prostředků a který orgán náhradu ze státního rozpočtu poskytuje. Podrobné
podmínky pro uplatnění nároku pak stanoví prováděcí předpisy (viz uvedené vyhlášky), kde jsou uvedeny
náležitosti uplatnění nároku, tj. samotné žádosti, v níž se uvádí výše náhrady vypočtená postupem podle
uvedené vyhlášky, a rozsah podkladů, který musí být připojen; je tím vymezeno jakým způsobem je nutno
existenci uplatněného nároku a jeho výši prokázat.
Soud odkazuje na usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování
některých kompetenčních sporů, ze dne 17. února 2009, č.j. Konf 10/2008 15, ve kterém tento senát
v obdobném případě rozhodl, že „příslušným vydat rozhodnutí ve věci vedené (…) o poskytnutí finanční
náhrady podle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., je soud v občanském soudním řízení, a že rozhodnutí
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Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (…) a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (…) jsou
nicotná“.

2 11
Postup správního orgánu při určování objemu navezené zeminy, která má být odstraněna
k ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Pokud navezená zemina na pozemku zůstává (je přitom lhostejno, zda byla v mezidobí
rozhrnuta, a tedy více integrována do podkladu, na nějž byla navezena), je velmi dobře možné,
aby byla také odstraněna, bude li rozhodnutím správního orgánu přesně specifikováno, jaké
množství zeminy se má odstranit, a to zejména definováním objemu a určením, jak mocná má
být vrstva, která bude odstraňována, a zda a případně jak se má mocnost odstraňované vrstvy
v různých částech plochy, z níž bude zemina odstraňována, lišit.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2009, č.j. 7 Ca 391/2008 – 106 a rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 26. listopadu 2008, č.j. 7 As 14/2008 – 86

Z odůvodnění:
Žalobci (fyzické osoby) žalobou napadli rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo na základě
odvolání žalobců změněno rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří, jímž byla žalobci A podle
ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), uložena
povinnost navrátit do původního stavu nedovoleně změněnou a poškozenou část Chráněné krajinné oblasti
Poodří, a to odstraněním navážky 30 – 50 cm vysoké vrstvy ornice se zbytky cukrové řepy na části
předmětných pozemků s tím, že mimo území chráněné krajinné oblasti bude vyvezeno nejméně 300 m3
navážky, přitom termín odvozu bude oznámen Správě CHKO Poodří nejméně 4 dny před jeho provedením.
Žalovaný rozhodnutí správního orgánu prvního stupně změnil tak, že slovo „nejméně“ z jeho výroku odstranil.
Žalobce především namítal údaj k výšce navážky uvedený v rozhodnutích správních orgánů jako nepodložený.
Žalobce v žalobě připustil, že na předmětné pozemky navezl část hlíny, kterou získal oklepáním sklizených
bulev cukrové řepy, množství této zeminy je však řádově nižší než to, které napadené rozhodnutí nařizují
dovést. Nepoměr je dle odhadů žalobců až třicetinásobný.
Městský soud zamítl žalobu rozsudkem ze dne 30. 11. 2007, č.j. 7 Ca 200/2006 – 47, avšak tento rozsudek
byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2008, č.j. 7 As 14/2008 – 86, ve kterém
Nejvyšší správní soud mj. uvedl: „Stěžovatelé směřovali svou další námitku proti skutkovým závěrům
správních orgánů i městského soudu. Z údajů ve správním spise není množství navážky objektivně zjistitelné,
resp. údaj o 300 m3 navážky není ověřitelný. Nejvyšší správní soud se s posouzením této námitky městským
soudem neztotožňuje, neboť při posuzování množství zeminy, ke kterému dospěly správní orgány, vycházel ze
skutečnosti, že se jednalo (při zaměření, tedy před rozhrnutím zeminy) o souvislou vrstvu navážky. Ze
správního spisu, především z fotodokumentace, však tato souvislost nevyplývá. Fotografie zobrazují vždy
pouze části pozemku, přičemž u některých z nich jsou mezery mezi jednotlivými hromadami značné, u jiných
méně významné. V žádném případě se však nejedná o souvislou vrstvu navážky. Jelikož chybí celkový pohled
na předmětný pozemek, nelze ani zjistit, zda se výrazné mezery (nepravidelnosti) nacházejí pouze na
okrajích, jak uvádí ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí, či na celé ploše pozemku. Je zřejmé, že
v daném případě nelze postupovat tak, že by správní orgán měřil každou hromadu navezené zeminy zvlášť,
neboť i tak by bylo dosti obtížné stanovit zcela přesný výsledek. Proto je třeba pokusit se nalézt průměrné
hodnoty a zohlednit všechny související okolnosti. Správní orgán tedy postupoval v zásadě správně, neboť
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určil průměrnou výšku navážky zeminy, avšak již nezohlednil nepravidelnost okrajů či mezery mezi
navezenými hromadami a také možné nerovnosti na předmětném pozemku či snížení objemu organických
zbytků v průběhu času. Proto nebyl celkový objem zeminy určen postupem, který by v maximální reálně
dostupné míře směřoval k přesnosti určovaných skutečností. I když není účelné měřit každou hromadu zvlášť,
je třeba, aby správní orgán učinil kvalifikovaný odhad, o kolik je třeba snížit vypočítaný objem, aby se co
nejvíce přiblížil reálnému množství navezené zeminy. Tato kasační námitka stěžovatelů je proto důvodná.
Rovněž lze konstatovat, že je zcela pochopitelné, že stěžovatelé měli výhrady ke zjištěnému množství zeminy
až po vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nikoliv při zaměřování. Stěžovatelé totiž nemohli
předvídat, jakým způsobem bude konkrétní množství zeminy ze změřených údajů určeno.
Podle stěžovatelů jsou nepravdivé i závěry městského soudu o změně výšky terénu a zániku zákonem
chráněného biotopu. Tato námitka není podle Nejvyššího správního soudu důvodná, neboť již ze samotného
měření je zcela evidentní změna výšky terénu a se změnou poměrů v daném místě (neexistence mokřadu)
úzce souvisí i zánik zákonem chráněného biotopu. Podle § 86 odst. 1 zákona platí, že ten kdo poškodí, zničí
nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do
původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu
rozhoduje orgán ochrany přírody. Nejvyšší správní soud dále považuje rozhodnutí správního orgánu za
vykonatelné. Skutečnost, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně předpokládalo existenci hromad
cizorodého materiálu, není významná. Pokud totiž navezená zemina na pozemku zůstává (je přitom
lhostejno, zda byla v mezidobí rozhrnuta, a tedy více integrována do podkladu, na nějž byla navezena), je
velmi dobře možné, aby byla také odstraněna, bude li rozhodnutím správního orgánu přesně specifikováno,
jaké množství zeminy se má odstranit, a to zejména definováním objemu a určením, jak mocná má být
vrstva, která bude odstraňována, a zda a případně jak se má mocnost odstraňované vrstvy v různých částech
plochy, z níž bude zemina odstraňována, lišit.

2 12
Naplnění materiální stránky správního deliktu jakožto jedné z podmínek pro postih za spáchání
s p r á v n í h o d el i k t u
k ustanovení § 56, § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Rozpor mezi akty státu, kdy na jedné straně orgány státní správy vydají ohledně určité činnosti
žalobce rozhodnutí, a na druhé straně příslušný orgán ochrany přírody rozhodne o uložení pokuty
žalobci v podstatě za to, že jednal v souladu s vydanými rozhodnutími, nelze akceptovat a soud
má za to, že ač žalobcovo jednání naplňuje formální znaky předmětného správního deliktu a
takový stav není přípustný, nelze ho v daném případě klást k tíži žalobci, a tudíž postih za
předmětný správní delikt není v souladu se zákonem.
Správní delikt totiž obsahuje i znak materiální, a to nebezpečnost skutku pro společnost, a ten
dle názoru soudu za tohoto stavu dán není.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2009, čj. 8 Ca 231/2006 – 55
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
odůvodnění:
Žalobce (státní podnik) žalobou napadl rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, jímž bylo změněno
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, ze dne 29. 11. 2005, tak, že výrok za slovem rozhodnutí zní:
Společnost X, s.p.,…, se dopustila protiprávního jednání tím, že nedovoleně zasáhla do přirozeného vývoje
zvláště chráněných druhů rostlin, když bez výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v průběhu měsíce září
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a října 2003 při provádění údržby lesotechnických meliorací, včetně odbahnění navazujících retenčních nádrží
„Dubový“ na pozemku č. parc. 780/3 a „Olšový“ na pozemku č. parc. 774/20 a v jejich okolí na
pozemcích…vše v k. ú. Loučeň, rozprostřela vyhrnutý materiál z odbahněných nádrží na jejich březích a v okolí
nádrží, ačkoliv tyto pozemky jsou biotopem zvláště chráněných druhů rostlin, kriticky ohroženého druhu sítina
slatinná a silně ohrožených druhů bahnička chudokvětá, ostřice šupinoplodá, ostřice lemovaná a kosatec
sibiřský. Za toto jednání byla společnosti X, s.p., uložena podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb.
pokuta ve výši 20.000, Kč. V odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný uvedl, že po podrobném seznámení se
spisovou dokumentací dospěl k závěru, že společnost X, s.p., se dopustila protiprávního jednání, nikoliv ve
smyslu § 88 odst. 2 písm. d), ale ve smyslu § 88 odst. 1 písm. d), když nedovoleně zasáhla do přirozeného
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin.
Městský soud v Praze konstatoval, že v dané věci je nesporné, že žalobce v průběhu měsíců září a října 2003
prováděl údržbu lesotechnických meliorací, včetně odbahnění navazujících retenčních nádrží na předmětných
pozemcích. Před započetím této činnosti požádal žalobce orgán státní správy o vyjádření z hlediska ochrany
přírody k plánovaných opravám stávajících melioračních kanálů v lesních porostech k.ú. Loučeň. Důvodem
této akce bylo snížení hladiny spodní vody a její odvedení do retenčních nádrží, čímž mělo dojít ke zlepšení
růstových poměrů, zpřístupnění porostů a k obnově funkčnosti retenčních nádrží. Na základě žádosti žalobce
vydal Okresní úřad Nymburk, referát životního prostředí, dne 13. 3. 2002, rozhodnutí, jímž bylo žalobci
vydáno podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného
krajinného prvku – les, vodní tok a rybník, obnovou a rekonstrukcí stávající lesotechnické meliorační sítě a
revitalizací lesních rybníčků za v tomto rozhodnutí uvedených podmínek. Rozhodnutím Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 10. 10. 2003, pak bylo vysloveno, že
realizace předmětného projektu je opatřením ve veřejném zájmu, při kterém stát vynaloží maximálně
2.728.301, Kč bez DPH. Uskutečněním tohoto projektu mělo dojít ke zlepšení lesního ekosystému, zajištění
větší stability lesních porostů proti poškození větrem a zlepšení zdravotního stavu lesních porostů. Zlepšit měl
i půdní poměry, oxidační procesy v půdě a mělo rovněž dojít ke zvýšení retence vody v krajině. Z výše
uvedeného je zřejmé, že žalobce jednal v souladu s vydanými rozhodnutími (Okresního úřadu Nymburk a
krajského úřadu Středočeského kraje).
Městský soud v Praze má za to, že správním orgánem byl v daném případě náležitě zjištěn skutkový stav,
žalobce i dle názoru soudu naplnil formální znak předmětného správního deliktu, tedy jednání žalobce
vykazovalo znaky uvedené v zákoně, tedy znaky skutkové podstaty správního deliktu nedovoleného zásahu
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin podle ust. § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992
Sb. Nicméně správní delikt obsahuje i znak materiální, a to nebezpečnost skutku pro společnost, a ten dle
názoru soudu dán není. Jestliže stát prostřednictvím svých orgánů státní správy na předmětnou činnost
žalobci vydal rozhodnutí, tedy rozhodnutí orgánů státní správy na úseku ochrany životního prostředí, aniž by
bylo předem rozhodnuto o výjimce ze zákonných zákazů a aniž byl na tuto skutečnost žalobce v předmětných
rozhodnutích upozorněn (např. jako další bod podmínek pro realizaci předmětné činnosti), což i správní orgán
I. stupně označil ve svém rozhodnutí za postup nedůsledný, nemůže stát opět prostřednictví orgánů státní
správy žalobce sankcionovat za to, že v rámci své činnosti dle příslušných povolení konal.
Pakliže tedy žalobce vykonával činnost (označenou ve veřejném zájmu) v rozsahu příslušných rozhodnutí,
které pro tuto činnost měl, nemohl se dopustit jednání, které by bylo v rozporu s veřejným zájmem (se
zájmem společnosti). Zde je pak nutno poukázat na to, že správní trestání je trestním řízením svého druhu a
pro něj se uplatní stejné zásady jako pro každé jiné trestní řízení, přičemž musí být zachována minimální
práva zaručujícího spravedlivý proces (rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 2/2005 – 62). Rozpor
mezi akty státu, kdy na jedné straně orgány státní správy vydají ohledně určité činnosti žalobce rozhodnutí a
na druhé straně příslušný orgán ochrany přírody rozhodne o uložení pokuty žalobci v podstatě za to, že jednal
v souladu s vydanými rozhodnutími, nelze akceptovat a soud má za to, že ač žalobcovo jednání naplňuje
formální znaky předmětného správního deliktu a takový stav není přípustný, nelze ho v daném případě klást
k tíži žalobci a tudíž postih za předmětný správní delikt není v souladu se zákonem.
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2 13
Vztah povolení ke kácení dřevin a závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
k ustanovení § 3 písm. b), § 4 odst. 2, § 8 odst. 1, § 76 odst. 1 písm. a), § 88 odst. 1 písm. c) a i)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny vyžaduje ke kácení dřevin povolení místně příslušného orgánu
ochrany přírody (ust. § 8 odst. 1 zákona). Orgánem příslušným k vydání tohoto povolení je
v s o u l a d u s u s t . § 7 6 o d s t . 1 p í s m . a ) z á k o n a o b e c n í ú ř a d . M ů ž e o v š e m n a s t a t i s i t u a c e, j a k o
tomu bylo i v této věci, kdy předmětné dřeviny tvoří nebo jsou součástí významného krajinného
prvku (ust. § 3 písm. b) zákona). V takovém případě je nezbytné opatřit si kromě zmíněného
řádného povolení ke kácení dřevin rovněž závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust.
§ 4 odst. 2 zákona, k jehož vydání je však příslušný pověřený obecní úřad.
Rovněž ustanovení § 88 odst. 1 zákona rozlišuje dvě různé skutkové podstaty, a to podle toho,
zda bylo postupováno bez povolení ke kácení dřevin či bez závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody (ust. § 88 odst. 1 písm. c) a i) zákona).
Zákon nehovoří o možnosti nahrazení povolení orgánu ochrany přírody (obecního úřadu) ke
kácení dřevin závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody (pověřeným obecním úřadem).
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. března 2009, č.j. 5 Ca 58/2006 – 90 a rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č.j. 9 As 26/2008
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (fyzická osoba podnikající) podal k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního
prostředí, ze dne 24. 8. 2005, o uložení pokuty ve výši 65.000, Kč za protiprávní jednání dle § 88 odst. 1
písm. c) a §88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“). Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 11. 2007, č.j. 5 Ca 58/2006 45,
žalobou napadené rozhodnutí zrušil, věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a přiznal žalobci náklady ve výši
4.676 , Kč. Tento rozsudek městského soudu zrušil ke kasační stížnosti žalovaného správního orgánu
Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 22. ledna 2009, č.j. 9 As 26/2008, a věc vrátil zdejšímu soudu
k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud zdůraznil, že podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody, není li dále stanoveno jinak. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les
rostou (ust. § 8 odst. 5 zákona ve spojení s ust. § 8 odst. 3, větou první, vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Orgánem
ochrany přírody příslušným k vydání povolení ke kácení dřevin je v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona
obecní úřad.
Nejvyšší správní soud dále uvedl, že podle ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona uloží orgán
ochrany přírody pokutu až do výše 500.000, 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. Základním předpokladem pro uložení sankce za správní delikt
podle výše citovaného ustanovení je existence protiprávního jednání právnické osoby nebo fyzické osoby při
výkonu podnikatelské činnosti, uvedený škodlivý následek – nepovolené poškození nebo zničení dřevin nebo
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skupiny dřevin rostoucích mimo les a příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. Pod pojmem
protiprávní jednání je nutno rozumět každé jednání, které je v rozporu s právními povinnostmi, zde povinností
mít povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona. Z výše uvedené úpravy
sankčního postihu je tudíž zřejmé, že za protiprávní jednání spočívající v nepovoleném poškození nebo
zničení dřevin nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les je postižen každý subjekt (právnická osoba nebo
fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti), který bez povolení orgánu ochrany přírody poškodí nebo
zničí dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. Odpovědnost za správní delikt má proto objektivní
charakter, nejde o odpovědnost za zavinění.
S poukazem na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 1. 1997, č.j. 7 A 185/94 23, publikovaném
v Judikatuře v právu životního prostředí 1990 1999, č. II/C/5, Nejvyšší správní soud zdůraznil, že právní
úprava odpovědnosti za správní delikty právnických či fyzických osob spadá do oblasti práva veřejného; jejím
cílem je zajistit dodržování povinností stanovených zákonem na ochranu hodnot, na jejichž vytváření a
ochraně je veřejný zájem, a postihovat protiprávní jednání, jež je v rozporu se zájmy společnosti, je
společensky škodlivé nebo nebezpečné. Odpovědnosti za správní delikt v oboru práva veřejného se nelze
zásadně vyhnout poukazem na smluvní či jiné ujednání mezi účastníky soukromoprávního vztahu ani
poukazem na porušení povinnosti ze strany jiného subjektu. K další námitce stěžovatele, že závěr městského
soudu, že „existenci souhlasu (povolení) orgánu ochrany přírody (Obecního Úřadu Vlčatín) ke kácení
předmětných dřevin lze dovodit v mezích, v nichž městský úřad Třebíč povolil zásah do významného
krajinného prvku“, nemá oporu v zákoně,
Nejvyšší správní soud zdůraznil, že zákon o ochraně přírody a krajiny vyžaduje ke kácení dřevin povolení
místně příslušného orgánu ochrany přírody (ust. § 8 odst. 1 zákona). Orgánem příslušným k vydání tohoto
povolení je v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona obecní úřad. Může ovšem nastat i situace, jako tomu
bylo i v této věci, kdy předmětné dřeviny tvoří nebo jsou součástí významného krajinného prvku (ust. § 3
písm. b) zákona). V takovém případě je nezbytné opatřit si kromě zmíněného řádného povolení ke kácení
dřevin rovněž závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2 zákona, k jehož vydání je však
příslušný pověřený obecní úřad (ust. § 76 odst. 2 písm. a) zákona. Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8
odst. 1 zákona a závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2 zákona vydávají dva zcela
odlišné subjekty – v jednom případě obecní úřady, v druhém pak pověřené obecní úřady. Rovněž ustanovení
§ 88 odst. 1 zákona rozlišuje dvě různé skutkové podstaty, a to podle toho, zda bylo postupováno bez
povolení ke kácení dřevin či bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (ust. § 88 odst. 1 písm. c) a i)
zákona). Zákon nehovoří o možnosti nahrazení povolení orgánu ochrany přírody (obecního úřadu) ke kácení
dřevin závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody (pověřeným obecním úřadem).
K dalším námitkám uplatněným v žalobě ve vztahu ke správnímu deliktu dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona
soud konstatuje, že žalobce se nemůže zbavit odpovědnosti za protiprávní jednání poukazem na to, že žádost
o vydání povolení dle § 8 odst. 1 zákona neměl podat žalobce, nýbrž osoby jiné, a to vlastníci pozemků, na
nichž se dřeviny nacházely. Bylo totiž na žalobci, aby si před započetím prací ověřil, zda takové povolení
vydáno bylo, neboť se měl být vědom toho, že pokácí li dřeviny bez uvedeného povolení, poruší zákon.
Odpovědnost žalobce – podnikající fyzické osoby, za předmětný správní delikt je odpovědností objektivní, tj.
odpovědností bez ohledu na zavinění. Zavinění žalobce ani jeho případnou dobrou víru tak není na místě
zkoumat, ani ji nelze zohlednit. Ani dohoda vlastníků pozemků s žalobcem o provedení prací nemůže žalobce
vyvinit. Z obsahu ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona je zřejmé, že protiprávního jednání spočívajícího
v nepovoleném poškození či zničení dřevin nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les se dopustí každá
právnická osoba či fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti, která bez povolení vydaného podle § 8
odst. 1 zákona dřeviny poškodí nebo zničí. Protože žalobce uvedené dřeviny pokácel (zničil), a to dle závěru
Nejvyššího správního soudu bez povolení dle § 8 odst. 1 zákona, správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. c)
zákona se dopustil.
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2 14

I. U ložení pokuty v rozporu se zásadou předvídatelnosti práva
II. Rovnost právnických osob z hlediska sankční odpovědnosti
k ustanovení § 5a, § 5b, § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
k ustanovení § 23 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 a o změně
a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
k ustanovení § 37 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o
změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů,
k přechodným a společným ustanovením zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

I. Zákonodárce stanovil zákonem č. 218/2004 Sb. povinnost mít ode dne 28. 4. 2004 pro
držení určitých druhů ptáků rozhodnutí o odchylném postupu, přitom však před tímto datem
nebylo možné rozhodnutí o odchylném postupu získat. Neexistence přechodných ustanovení
tohoto zákona způsobila, že všichni adresáti této právní normy chovali dravce po 27. 4. 2004
bez povolení a dopouštěli se správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně
p ř í r o d y a k r aj i n y .
Přechodná ustanovení zákona č. 218/2004 Sb. je tedy nutno vyložit tak, že „nedotčenost“
dřívější právní úpravy znamená, že žalobce, který podle dřívější právní úpravy legálně držel
ptáky na základě registračního listu, nemusel pro tyto ptáky mít rozhodnutí o odchylném
postupu podle úpravy nové, a proto ani nebyl povinen o ně žádat. Pokud by zákonodárce chtěl
i pro ptáky držené legálně podle dřívější úpravy zavést povinnost mít rozhodnutí o odchylném
postupu podle úpravy nové, musel by novou úpravu doplnit o přechodná ustanovení, jež by
takovému držiteli ptáků umožnila v rozumné lhůtě o vydání uvedeného rozhodnutí požádat.
II. Při použití teleologického výkladu nelze vejít na názor žalobce, že sankční odpovědnost dle
z á k o n a č . 1 1 4 /1 9 9 2 s e n e v z t a h u j e n a p r á v n i c k é o s o b y , k t e r é n e j s o u p o d n i k a t e l s k ý m i
subjekty, neboť by to znamenalo, že tyto osoby by byly zcela nerovně vyloučeny ze sankční
odpovědnosti nejen oproti právnickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, ale i oproti
všem fyzickým osobám, které jsou v této oblasti ochrany vedeny k odpovědnosti za přestupky
i správní delikty.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2009, č.j. 9 Ca 135/2007 81
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. července 2009, č.j. 7 As 17/2009 70)
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(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného (MŽP) ze dne 5. 2. 2007, kterým
bylo ve výroku pod bodem I zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí ČIŽP ze dne 21. 9. 2006, a to
v části prvostupňového výroku I, týkajícího se uložení pokuty podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992
Sb., a kterým dále bylo ve výroku pod bodem II zrušeno prvostupňové rozhodnutí v části 2., týkající se uložení
pokuty podle § 88 odst. 2 písm. p) cit. zákona zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí.
Žalobce podanou žalobou směřoval toliko do rozsahu výrokové části napadeného rozhodnutí pod bodem I.,
týkajícího se části výroku o uložení pokut podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.
V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný správní orgán v uvedeném rozsahu pokut ve výši 6.000 Kč za
porušení § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. vyšel z výsledku kontroly provedené ČIŽP dne 22. 8.
2005 zaměřené na kontrolu ptáků držených žalobcem v chovatelském zařízení společnosti v jejím sídle a
dále v její sokolnické expozici v zámeckém parku. Na základě kontrolního zjištění dospěla ČIŽP k závěru, že
žalobce se dopustil protiprávního jednání ve smyslu § 88 odst. 1 písm. e) cit. zákona tím, že u 13 jedinců
druhu poštolky obecné, káně lesního, kalouse ušatého, puštíka obecného a káně bělochvostého neměl
povolení ve smyslu § 5b zákona č. 114/1992 Sb.
O podané žalobě rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 8. 2008, č.j. 9 Ca 135/2007 34,
kterým podanou žalobu zamítl. Uvedený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2008 byl ke
kasační stížnosti žalobce zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č.j. 7 As
17/2009 70. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že vzhledem k tomu, že právní úprava nestanovila
dostatečně jasný a reálně splnitelný přechodový režim pro případy, kdy ptáci, na něž se podle nové úpravy
měla vztahovat ustanovení o odchylném postupu, byli legálně drženi již za úpravy předchozí, nelze stěžovatele
postihnout za správní delikt spočívající v porušení ustanovení nové úpravy. Stěžovatel totiž ve vztahu
k ptákům, které legálně držel již za předchozí právní úpravy, neměl povinnost mít rozhodnutí o odchylném
postupu, proto se nemohl dopustit správního deliktu, jestliže jej neměl. V intencích uvedených závěrů
Nejvyššího správního soudu Městský soud v Praze znovu přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení,
které jeho vydání předcházelo, podle § 65 a násl. s.ř.s. je vázán dle us. § 110 odst. 3 s.ř.s. právním názorem
Nejvyššího správního soudu a dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí. Při
použití teleologického výkladu nelze vejít na názor žalobce, že sankční odpovědnost dle zákona č. 114/1992
se nevztahuje na právnické osoby, které nejsou podnikatelskými subjekty, neboť by to znamenalo, že tyto
osoby by byly zcela nerovně vyloučeny ze sankční odpovědnosti nejen oproti právnickým osobám při výkonu
podnikatelské činnosti, ale i oproti všem fyzickým osobám, které jsou v této oblasti ochrany vedeny
k odpovědnosti za přestupky i správní delikty. Důvody vedoucí ke zrušení napadeného rozhodnutí jsou však
dány závěry Nejvyššího správního soudu, že v dané věci došlo k uložení sankce v rozporu se zásadou
předvídatelnosti práva, požadavkem na určitost skutkové podstaty správního deliktu, a to za jednání,
k němuž neměl žalobce právo volby mezi porušením práva či jeho dodržením vzhledem k nedostatečné
právní úpravě přechodného období. S přihlédnutím k právní regulaci vztahů vyjádřené pouze přechodnými
ustanoveními zákona č. 218/2004 Sb. tak, že tímto zákonem nejsou dotčena dosavadní vydaná rozhodnutí o
výjimkách ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., je třeba v pochybnostech přijmout výklad pro žalobce
příznivější, tj. že žalobce neměl povinnost mít povolení o odchylném postupu v době svého jednání, jestliže
legálně choval ptáky již za úpravy předchozí.

2 15
Přezkoumatelnost rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona o ochraně přírody a
k r aj i n y
k § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 76 odst. 1 písm. a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

72

p

I. U st. § 56 zákona vyžaduje převahu veřejného zájmu, a to výraznou, čímž je umocněna vysoká
ochrana zvláště chráněných rostlin a živočichů. Poměření zájmů dle § 56 zákona lze určit
p o u z e t a k , ž e s p r á v n í o r g á n s t a n o v í n e g a t i v n í d ů s l ed k y s t a v b y n a p ř í r o d u , t e d y j a k ý z á s a h d o
populace chráněných rostlin a živočichů stavba přináší (negativní vymezení zájmu ochrany
přírody) a tento porovná s veřejným zájmem stavby. Posoudí tak zápory a přínosy stavby.
N e g a t i v n í v y m e z e n í z á j m u o c h r a n y p ř í r o d y v s o b ě z a h r n u j e i p o z i t i v n í v y m ez e n í o c h r a n y
přírody, a to uvedení kvality a kvantity chráněné populace, jinak by určení rozsahu zásahu
n eb y l o a n i m o ž n é .
Pokud není konkretizován zájem ochrany přírody ve smyslu určení výskytu a rozsahu chráněné
populace a zároveň specifikován následek stavby na chráněnou populaci, není potom zřejmé,
v čem je spatřován zájem ochrany přírody a tedy ani jak byla dovozena výrazná převaha
veřejného zájmu na stavbě. Teprve je li negativně určen zájem na ochraně přírody, lze
důsledně posoudit oba zájmy, jinak je zájem na ochraně přírody (§ 1 zákona) pouze
abstraktní.
II. Neuvedení východisek, ze kterých vyplývá veřejný zájem, zájem ochrany přírody a výrazná
převaha zájmu veřejného, zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí, ke kteréžto vadě soud
přihlédne dle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. i bez jejího výslovného namítnutí v žalobě. Podstata
řízení dle § 56 zákona spočívá v posouzení zájmu veřejnosti a zájmu na ochranu přírody, je li
dána nepřezkoumatelnost určení zájmu a jejich poměření, je dána nepřezkoumatelnost
rozhodnutí jako celku pro nedostatek důvodů podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. ledna 2009, č.j. 7 Ca 99/2006 – 65
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (občanské sdružení) se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva
životního prostředí ze dne 5.3.2003 a rozhodnutí ministra životného prostředí ze dne 14. 2. 2006, neboť měl
za to, že byl krácen na svých právech, jelikož rozhodnutí nevycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci, a že
tato rozhodnutí byla v rozporu s § 3 odst. 4 a § 46 správního řádu. Rozhodnutím žalovaného ze dne 5.3.2003
byla na návrh ŘSD ČR pro stavbu dálnice D8 – úsek 0805 Lovosice Řehlovice udělena výjimka dle § 56
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), ze zákazů do biotopu, poškozování a
ničení zvláště chráněných druhů živočichů dle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona, a to jeřábu černého, zmije
obecné, mloka skvrnitého, ještěrky obecné, slepýše křehkého a užovky hladké za podmínky vypěstování a
výsadby 100ks sazenic jeřábu a provedení terénních skrývkových prací v období srpen září. Rozhodnutím
ministra životního prostředí ze dne 15. 2. 2006 bylo změněno rozhodnutí správního orgánu I.stupně pouze
v rozsahu určení lokalit omezených podmínkou doby provedení terénních skrývkových prací.
Námitky uplatněné žalobcem ohledně procesu EIA (SEA) ve smyslu podmínky řízení dle zákona nejsou v této
věci zcela příhodné. Zákon o ochraně přírody ani zákon č. 244/1992 Sb. nestanoví, že stanovisko (proces)
EIA nebo SEA je podmínkou pro udělení výjimky dle § 11 odst. 1 zák. č. 244/1992 Sb., neboť udělením
výjimky ze zákazu dle § 56 zákona není povolen zásah do zákonem chráněného zájmu, pouze je vyloučen
zákonný zásah předmětného zásahu do přírody. Případné vady procesu posouzení vlivu stavby dálnice na
životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. nelze úspěšně namítat v řízení dle zákona, nýbrž v rámci
přezkumu rozhodnutí vydaného v územním nebo stavebním řízení, což je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b)
Aarhuské úmluvy (vyhlášené pod č. 121/2004 Sb.m.s.), čl. 10 směrnice č. 85/337/EHS, které odkazují na
vnitrostátní právo a čl. 1 odst. 2 směrnice č. 85/337/EHS ohledně definice povolení (NSS č.j. 2 As 59/2005
136, 1 As 39/2006 55), neboť postačuje jejich přezkoumání (stanoviska dle zák.č. 244/1992 Sb.) až ve fázi,
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kdy takovýmito úkony dochází k zásahu do právní sféry fyzických a právnických osob (NSS sp.zn. 9 As
38/07).
Jak je v rozsudku dále uvedeno, vady posouzení vlivu stavby na životní prostředí mohu však nepřímo
(faktickými důsledky) založit vady i v řízení dle zákona, neboť v něm zjištěné skutečnosti jsou (mohou být)
podkladem pro určení intenzity veřejného zájmu stavby a zájmu ochrany přírody. Řádně provedený proces dle
zákona č. 244/1992 Sb. nalézá odraz v řízení na něj navazujícím, tedy i v řízení o povolení výjimky dle
zákona. Řízení o výjimce však nemůže nahrazovat proces EIA (byl li proveden v souladu se zákonnou
úpravou), neboť řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona je řízením návrhovým, kdy posuzovaná trasa
dálnice je dána návrhem investora ŘSD ČR. Správní úřad posuzuje pouze navrženou variantu stavebního
záměru, ale v úhlu podmínek § 56 zákona, zda jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany
přírody, a poté výjimku udělí či nikoli. Veřejný zájem nelze spatřovat pouze v potřebě zajistit spojení mezi
Prahou a Berlínem (rozhodnutí správního orgánu I.st.), ale v jeho konkrétním provedení, tedy v konkrétní
variantě dálnice. Správní orgán sice posuzuje pouze stavbu navrženou investorem a není oprávněn ji měnit,
pokud je však předložena dostatečně určitá jiná varianta stavby, je třeba mít za to, že se jedná o námitku
ohledně veřejného zájmu, se kterou je správní orgán při posuzování obou zájmů povinen se vypořádat tak,
aby bylo zřejmé, že i v případě jiné varianty stavby, je stále dána výrazná převaha veřejného zájmu
požadované stavby a na základě jakých důvodů.
Dle § 56 zákona jsou chráněným objektem zvláště chráněné rostliny a živočichové. Ust. § 56 zákona
umocněna
cněna vysoká ochrana zvláště chráněných
vyžaduje převahu veřejného zájmu, a to výraznou, čímž je umo
rostlin a živočichů. Poměření zájmů dle § 56 zákona lze určit pouze tak, že správní orgán stanoví negativní
důsledky stavby na přírodu, tedy jaký zásah do populace chráněných rostlin a živočichů stavba přináší
(negativní
(negativní vymezení zájmu ochrany přírody), a tento porovná s veřejným zájmem stavby. Posoudí tak zápory a
přínosy stavby. Negativní vymezení zájmu ochrany přírody v sobě zahrnuje i pozitivní vymezení ochrany
populace,
ulace, jinak by určení rozsahu zásahu nebylo ani možné.
přírody, a to uvedení kvality a kvantity chráněné pop
Konkrétní vymezení zásahu stavby se specifikací množství, výskytu a celkového významu předmětového
druhu živočicha či rostliny, jak v oblasti CHKO, tak větších celků (ČR, Evropa), s přihlédnutím k namítaným
jiným variantám trasy dálnice (dlouhé tunely, mimo oblast CHKO) se poměří se zájmem na výstavbu trasy
dálnice. Pokud by byl proveden řádně proces EIA, správní orgán by vycházel ze stanoviska dle zák. č.
244/1992 Sb. a nenahrazoval tak z části řízení dle uvedeného zákona. Oponentní návrh jiné trasy je třeba
považovat za námitku proti veřejnému zájmu, a proto se jí musí správní orgán zabývat a uvést konkrétní
úvahy, nikoli pouze odkázat na vázanost předloženým návrhem trasy stavby. Správní orgán je vázán návrhem
pouze v tom rozsahu, že není oprávněn posoudit rozsah stavby v rámci zjištění veřejného zájmu v souvislosti
s jinými variantami stavby. Lze souhlasit se žalovaným, že vzhledem k rozsahu a povaze předmětných
živočichů nelze atomizovat celé stavbou zasažené území, avšak zároveň nelze pominout významné lokality
zasažené oblasti (např. významný krajinný prvek Vchynický potok, Debus, Prackovice), v rámci kterých je
nutné posoudit vliv stavby a přijmout opatření k jejich zmírnění. Pokud není konkretizován
konkretizován zájem ochrany
přírody ve smyslu určení výskytu a rozsahu chráněné populace a zároveň specifikován následek stavby na
chráněnou populaci, není potom zřejmé, v čem je spatřován zájem ochrany přírody a tedy ani jak byla
dovozena výrazná převaha veřejného zájmu na stavbě. Teprve je li negativně určen zájem na ochraně přírody,
lze důsledně posoudit oba zájmy, jinak je zájem na ochraně přírody (§ 1 zákona) pouze abstraktní.
V napadeném rozhodnutí žalovaný ohledně veřejného zájmu odkázal na rozhodnutí žalovaného potvrzené
ministrem životního prostředí, kterým byla povolena výjimka dle § 43 zákona ze zákazu stavět dálnici dle §
26 odst. 1 písm. f) zákona. Žalovaný tak v napadeném řízení neuvedl, v čem spočívá veřejný zájem dané
stavby, pouze odkázal na jiné rozhodnutí týkající se téže stavby. Přestože byl dán značný přesah a vzájemné
prolínání obou řízení, jedná se o samostatná, na sobě nezávislá řízení. Poskytnutá výjimka dle § 43 zákona
bez dalšího nezakládá splnění podmínek pro udělení výjimky dle § 56 zákona, předmětem obou řízení jsou
odlišné zákazy zasahovat do přírody (zákaz stavby dálnic dle § 26 odst. 1 písm. f) zákona a zákaz zasahování
do populace chráněných rostlin a živočichů dle § 49 odst. 1, 50 odst. 2 zákona). Jakkoli stavba napříč CHKO
v sobě zahrnovala zásah do populace chráněných rostliny a živočichů, správní orgán v souladu s úmyslem
zákonodárce vedl jak řízení podle § 43 tak § 56 zákona. Přičemž dle soudu by bylo víc než vhodné obě řízení
dle zákona spojit ke společnému projednání a zkoumat podmínky zákona v jednom celku, ostatně takto
mělo být učiněno i v rozsahu celé stavby dálnice D8. Z hlediska samostatné výstavby dálnice mohlo bát
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rozdělení na jednotlivé stavby pragmaticky efektivní, avšak bylo v rozporu s účelem nejen zákona, ale i
zákona č. 244/1992 Sb., neboť jednotlivá stavba tak nebyla posuzována komplexně v rámci celé D8. Nejde
však o vadu zakládající nezákonnost napadeného rozhodnutí nebo vady řízení.
Jestliže správní úřad vedl jednotlivá řízení samostatně, byl potom povinen v každém řízení dle § 47 odst. 3
správního řádu uvést, na základě jakých úvah rozhodl, v čem a na základě jakých skutečností spatřuje
zákonem specifikovaný zájem a jeho výraznou převahu. Přestože žalobce byl účastníkem odkázaného řízení
dle § 43 zákona, má soud za to, že provedení odkazu na jiné rozhodnutí v rozsahu posouzení rozhodné
skutečnosti pro rozhodnutí správního orgánu je v rozporu s § 47 odst. 3 správního řádu, neboť z napadeného
rozhodnutí není zřejmé, jakými úvahami byl veden. Neuvedení východisek, ze kterých vyplývá veřejný zájem,
zájem ochrany přírody a výrazná převaha zájmu veřejného, zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí, ke
kteréžto vadě soud přihlédne dle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. i bez jejího výslovného namítnutí v žalobě.
Podstata řízení dle § 56 zákona spočívá v posouzení zájmu veřejnosti a zájmu na ochranu přírody, je li dána
nepřezkoumatelnost určení zájmu a jejich poměření, je dána nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako celku pro
nedostatek důvodů podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.
Z odůvodnění rozhodnutí musí být zřejmé, v čem spočívá zájem veřejný a ochrany přírody (konkrétních
živočichů a rostlin). Zájem veřejný nespočívá pouze v povaze dané stavby, nýbrž i v dalších souvislostech
(finanční náklady, konstrukční možnosti, dopravní situace). Zájem ochrany přírody nespočívá pouze
v konstatování ochrany konkrétního druhu živočichů a rostliny, nýbrž v jeho výskytu a významu. Soud si je
vědom náročnosti požadovaného postupu, avšak požadovaný postup úměrně odpovídá intenzitě navrženého
zásahu do CHKO České středohoří. Následné poměření obou zájmů je pak předmětem správního uvážení,
neboť zákon žádný přesný algoritmus rozhodné převahy veřejného zájmu nestanoví. I když správní orgán
rozhoduje na základě absolutně volné správní úvahy, musí být jeho rozhodnutí přezkoumatelné a musí být
zřejmé, že z mezí a hledisek správního uvážení nevybočil. I v těchto případech musí správní orgán respektovat
stanovené procesní postupy i elementární právní principy správního rozhodování (NSS č.j. 3 As 24/2004 –
79). V tomto rozsahu lze poznamenat, že veřejný zájem není dán pouze povahou finančních zdrojů (státní
rozpočet), jak dovodilo ŘSD ČR v podání ze dne 19. 8. 2002, zdroje financování nemohou být určující oproti
účelu a významu stavby.
Jak je výše uvedeno, řízení dle § 56 zákona a dle § 43 zákona jsou samostatná řízení a jakkoli se mohou
v určitém rozsahu překrývat, je správní orgán povinen v každém řízení vždy výslovně definovat veřejný zájem
stavby a zájem ochrany přírody (§ 47 odst. 3 správního řádu), neboť potom není zřejmé, jaké konkrétní zájmy
ve smyslu kvantity a kvality správní orgán posuzoval. Žalovaný v posuzovaném případě sice uvedl
skutečnosti, jež snižují intenzitu veřejného zájmu na ochraně přírody (dostatečný výskyt uvedených rostlin a
živočichů, záchranný transfer, okrajové dotčení biotopu), avšak pokud nestanovil kvalitativně a kvantitativně
úroveň obou zájmů, potom nelze posoudit, jak oba zájmy poměřoval, na základě čeho převážil veřejný zájem
stavby, jestliže zákon požaduje jeho výraznou převahu nad
nad zájmem přírody. Ze správních rozhodnutí
správních orgánů obou stupňů nevyplývá, jaká intenzita veřejného zájmu a zájmu ochrany byla ujištěna,
pouze lze dovodit skutečnosti snižující intenzitu zájmu ochrany přírody.
Soud dle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. bez nařízení jednání napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušil,
neboť z něj není zřejmé, v čem spočívá zájem ochrany přírody, veřejný zájem a jeho výrazná převaha. Soud
dále zrušil rozhodnutí dle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. pro podstatné porušení ust. § 32 odst. 1 správního řádu,
kdy žalovaný z předložených podkladů neprovedl nutná konkrétní zjištění o výskytu populace chráněných
druhů a intenzitě zásahu stavby, přičemž tato zjištění jsou určující pro zjištění převahy zájmu, případně
neprovedl doplnění skutkového stavu ohledně těchto skutečností.

2 16
V ý j i m k a z e z ák a z u u z v l áš t n ě c hr án ě ný c h r o s t l i n a ž i v o č i c h ů
k § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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Ochrana před povodněmi je „jiným veřejným zájmem“ ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Aby bylo možné dovodit, že tento zájem výrazně
převažuje nad zájmem ochrany přírody, a že je tedy dán důvod k udělení výjimky dle § 56 odst. 1
a odst. 3 téhož zákona, musí být doloženo, že uvažovaný zásah je nejen potřebný, a v kladném
případě, že neexistuje jiné uspokojivé řešení.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. května 2009, č.j. 8 As 5/2008 – 93
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 4.2.2005 ve věci udělení výjimky z
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny, byla osobě zúčastněné na řízení povolena výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do biotopu a do
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů zařazených do kategorie ohrožených druhů dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Výjimka byla požadována za účelem uvolnění průtočního profilu od štěrkových lavic a nánosu ve vodním toku
Ostravice, tj. za účelem realizace protipovodňových opatření. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání,
které žalovaný dne 10.8.2005 zamítl.
Toto rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou k Městskému soudu v Praze. Ten shora uvedené
rozhodnutí žalovaného rozsudkem č. j. 8 Ca 296/2005 40 ze dne 30.10.2007 zrušil a věc mu vrátil k
dalšímu řízení. Uvedl, že mezi účastníky byl spor o to, zda právě těžba štěrků je opatřením potřebným a
nezbytným pro zajištění protipovodňové ochrany. Z tohoto důvodu bylo nejprve nutné zodpovědět otázku, zda
taková těžba souvisí s protipovodňovou ochranou města, a až poté posuzovat, zda veřejný zájem na realizaci
protipovodňových opatření převyšuje zájem na ochraně přírody. Vzhledem k tomu, že se žalovaný
nevypořádal s žalobcem předloženým odborným vyjádřením zpracovaným Mgr. Janem Hradeckým ze dne
12.1.2005, podle kterého štěrky usazené v korytě řeky neovlivňují průtočnou kapacitu a nemají vliv na
protipovodňovou ochranu, postupoval v rozporu s § 4 odst. 1, § 34 odst. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správní řád).
Proti rozsudku Městského soudu v Praze brojil žalovaný (stěžovatel) kasační stížností. Namítal, že městský
soud stejně jako žalobce nerozlišoval správní řízení vedené podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a
krajiny, jehož účelem je zhodnotit, zda těžbou štěrku dojde k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku, nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko stabilizační funkce, a podle § 56 téhož zákona, jehož
účelem je posoudit, zda veřejný zájem na realizaci protipovodňových opatření výrazně převažuje nad zájmem
ochrany přírody a zda tedy lze povolit výjimku z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů.
Podle prvně uvedeného ustanovení vydal rozhodnutí Městský úřad ve Frýdku Místku a v řízení o odvolání se
věcí zabýval krajský úřad. O otázce uvedené na druhém místě rozhodoval krajský úřad a jako správní orgán
druhého stupně stěžovatel. Odborné vyjádření ze dne 12.1.2005 se týkalo pouze těžby štěrku a nikoliv vlivu
této těžby na ohrožené druhy živočichů a jednalo se tak tedy o vyjádření pouze k řízení dle § 4 odst. 2 zákona
o ochraně přírody a krajiny. Stěžovatel se s tím vypořádal i v napadeném správním rozhodnutí, ve kterém
poukázal na to, že navržený důkaz, tedy předmětné odborné vyjádření, se k řízení dle § 56 zákona o ochraně
přírody nevztahuje.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště
chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, § 50 a § 51 odst. 2 může v případech,
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody.
Ustanovení § 56 odst. 3 téhož zákona, pokud se týká zvláště chráněných rostlin a živočichů, možnost udělení
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výjimky dále omezuje tak, že stanoví, ve kterých případech [uvedených pod písm. a) i)] je možno výjimku ze
zákazu udělit s tím, že tak lze učinit jen tehdy, neexistuje li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného
druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany. Společným prvkem pro takto vypočtené případy je
existence veřejného zájmu. I Nejvyšší správní soud má za to, že ochrana před povodněmi takovýmto veřejným
zájmem je. V dané věci, za dosavadního stavu řízení, nebylo sporné, že zájem na ochraně přírody biotopu a
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů byl dán a že navrhovaná těžba štěrků by mohla do
tohoto zájmu zasáhnout. Na „druhou misku vah“ při posuzování, který ze zájmů převažuje ve smyslu § 56
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, byl kladen „jiný veřejný zájem“ ochrana před povodněmi. Aby
bylo možné dospět k závěru, že tento jiný veřejný zájem je nejen dán, ale navíc výrazně převažuje, muselo by
být doloženo, že pro ochranu před povodněmi je těžba štěrků vůbec potřebná (a v kladném případě, že
neexistuje „jiné uspokojivé řešení“). Toho konkrétně, že štěrk není překážkou v korytě zmenšující průtočnou
kapacitu koryta Ostravice se právě odborné vyjádření zpracované Mgr. Janem Hradeckým týkalo. Se
zřetelem na uvedené nebyl dán důvod k odmítnutí návrhu na provedení důkazu odborným vyjádřením ze dne
12.1.2005, tím méně s argumentací použitou v rozhodnutí i kasační stížnosti žalovaného. Po provedení
tohoto důkazu pak bylo na správním orgánu, aby v souladu s § 34 odst. 4 a odst. 5 správního řádu důkaz
řádně zhodnotil a posoudil, zda není nutné provést další důkazy. Je tedy třeba přisvědčit městskému soudu,
že ve správním řízení a v něm vydaném rozhodnutím došlo k porušení příslušných ustanovení správního řádu
a bylo nutno rozhodnutí žalovaného zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Proto byla kasační stížnost jako
nedůvodná zamítnuta (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

2 17
V ý j i m k a z e z ák a z u u z v l áš t n ě c hr án ě ný c h r o s t l i n a ž i v o č i c h ů
k § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Z rozhodnutí podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, musí být patrno,
jaké skutečnosti bral správní orgán v potaz při hodnocení zájmu na ochraně přírody, a naopak,
jaké vzal v potaz při hodnocení jiného veřejného zájmu. Z porovnání těchto skutečností pak musí
být zřejmé, proč byl upřednostněn jiný veřejný zájem nad zájmem na ochraně přírody, tj.
vyhodnocení zamýšleného zásahu z hlediska dopadů na přírodu a jeho srovnání naopak s
přínosem tohoto zásahu pro společnost, aby bylo možno vůbec posoudit, který zájem převažuje.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. března 2008, č.j. 6 As 48/2006 – 118
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Rozsudkem Městského soudu v Praze bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí ze dne
28. 11. 2003, kterým bylo na základě rozkladu podaného ŘVC ČR (státní podnik) změněno rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí tak, že byla povolena výjimka ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů pro účely investičního
záměru "Nový plavební stupeň Přelouč“, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Žalovanému byla uložena
povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal kasační stížnost
žalovaný a osoba zúčastněná na řízení – ŘVC ČR. Řízení o kasační stížnosti podané žalovaným bylo usnesením sp.
zn. 6 As 48/2006 ze dne 27. 3. 2008 zastaveno, neboť žalovaný vzal kasační stížnost zpět. V tomto řízení před
Nejvyšším správním soudem je tedy rozhodováno o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení ŘVC ČR.
Městský soud v Praze vyšel v odůvodnění svého rozhodnutí z následujících skutečností: ust. § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných
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rostlin a živočichů zní následovně: "Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů
rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody.“ Zatímco správní orgán
prvního stupně výjimku podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů nepovolil, žalovaný rozhodl v rámci řízení
o rozkladu ve věci opačně a výjimku povolil. Jde tedy povahou o nové rozhodnutí ve věci, které se vzhledem k
opačnému právnímu závěru správního orgánu prvního stupně nemůže o jeho právní závěry (resp. jeho
odůvodnění) opírat. Z rozhodnutí mělo být patrno, jaké skutečnosti bral žalovaný v potaz při hodnocení zájmu
na ochraně přírody a naopak jaké vzal v potaz při hodnocení jiného veřejného zájmu – zde reprezentovaného
investičním záměrem "Nový plavební stupeň Přelouč“. Z porovnání těchto skutečností pak musí být zřejmé,
proč byl upřednostněn jiný veřejný zájem nad zájmem na ochraně přírody. Z rozhodnutí žalovaného však není
zřejmé to nejdůležitější: tj. vyhodnocení zamýšleného zásahu z hlediska dopadů na přírodu a jeho srovnání
naopak s přínosem tohoto zásahu pro společnost, aby bylo možno vůbec posoudit, který zájem převažuje. S
ohledem na tyto skutečnosti kvalifikoval městský soud napadené rozhodnutí jako nepřezkoumatelné, a proto
rozhodnutí žalovaného s odkazem na § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního
(dále jen "s. ř. s.“), a § 78 odst. 4 s. ř. s. zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Pro úplnost ještě soud dodal, že
podmínky stanovené v rozhodnutí investorovi měly být splněny již ke dni rozhodování o výjimce, resp. měly
být již obsahem samotného záměru, ke kterému potom měli mít účastníci řízení právo se vyjádřit.
Proti tomuto rozsudku městského soudu podala kasační stížnost osoba zúčastněná na řízení – ŘVC ČR (dále
jen "stěžovatel) navrhovatel daného záměru. Důvody kasační stížnosti shledával stěžovatel především ve
zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení (§ 103 odst. 1 písm. c/ s. ř. s.)
a v nesprávném posouzení právní otázky soudem (§ 103 odst. 1 písm. a/ s. ř. s.), dále také v tom, že
rozhodnutí nemá oporu ve spisech (§ 103 odst. 1 písm. b/ s. ř. s.), a dále v tom, že napadené rozhodnutí je
nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů rozhodnutí (§ 103 odst. 1 písm. d/ s. ř. s.). Po
přezkoumání kasační stížnosti Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost není důvodná.
V řízení před městským soudem žádný z účastníků nenamítal, že rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona č.
114/1992 Sb. není samostatně přezkoumatelné. Městský soud se proto výslovně touto otázkou nezabýval, a
pokud takovéto rozhodnutí přezkoumal, zřejmě vyšel z přezkoumatelnosti uvedeného rozhodnutí. K námitce
stěžovatele o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o výjimce podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Nejvyšší správní
soud uvádí, že toto rozhodnutí je samostatným správním rozhodnutím o žádosti adresáta a má samostatný
předmět řízení;
řízení; závazně se jim určuje, zda konkretizovaný 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, a to přesto, že 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. Nejde proto o akt předběžné povahy. Adresát i na základě tohoto rozhodnutí
nabývá (nebo nikoli) oprávnění provést zamýšlený zásah, neboť i toto rozhodnutí (v kladném případě)
samostatně stanoví podmínky, které je povinen respektovat, a to nezávisle na podmínkách vymezených v
dalších souběžně vydaných či navazujících rozhodnutí. S názorem stěžovatele, že žaloba měla být městským
soudem podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jako nepřípustná odmítnuta, nelze proto souhlasit.
Námitku stěžovatele o nezákonnosti rozhodnutí městského soudu z důvodu nesprávného posouzení právní
otázky dodržení formálních náležitostí správního rozhodnutí, když podle názoru stěžovatele přezkoumávané
rozhodnutí ministra životního prostředí vytýkanými nedostatky ve skutečnosti v žádném případě netrpí,
neshledal Nejvyšší správní soud důvodnou. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěrem městského soudu,
že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, když žalovaný ve svém rozhodnutí
hodnotí pouze jiný veřejný zájem, nijak se však již nezabývá zájmem ochrany přírody. V dalším lze pro
stručnost odkázat na výstižné odůvodnění rozsudku městského soudu. Nejvyšší správní soud rovněž
neshledal stěžovatelem vytýkanou nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu spočívající v nedostatku
důvodů rozhodnutí, pokud je namítána nepřezkoumatelnost rozsudku spočívající v neurčitém označení
zrušovaného rozhodnutí, neboť ve výroku I. napadeného rozsudku zcela chybí označení dne vydaní zrušeného
rozhodnutí ministra životního prostředí a jako den vydání rozhodnutí je označeno datum 28. 11. 203, když je
mimo jakoukoli pochybnost, jaké rozhodnutí správního orgánu bylo přezkoumáváno, v případě nesprávného
uvedení data rozhodnutí se jedná o zjevnou nesprávnost, kterou lze odstranit postupem dle § 54 odst. 4 s. ř. s.
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V projednávané věci žalobcem v řízení před městským soudem bylo občanské sdružení, jehož hlavním
posláním podle stanov je ochrana krajiny a přírody, takže může úspěšně namítat nezákonnost rozhodnutí,
avšak jen potud, tvrdí li, že v řízení byla zkrácena jeho procesní práva. Námitka o zkrácení procesních práv
žalobce je v žalobě proti rozhodnutí správního orgánu uvedena, neboť žalobce mimo jiné uvedl, že vzhledem k
tomu, že veškeré podmínky rozhodnutí byly stanoveny až v rozhodnutí o rozkladu, byl žalobce zbaven
možnosti vyjádřit své výhrady k formulaci těchto podmínek prostřednictvím podaného opravného prostředku.
Rozhodnutím "per saltum“ tedy žalovaný značně zkrátil žalobce na jeho právu podílet se na ochraně přírody
při formulaci podmínek chránících cenné části přírody. Žalovaný tak porušil ust. § 70 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. Dále žalobce poukázal na to, že jestliže se žalovaný rozhodl zvrátit výsledek prvoinstančního
řízení, měl dát účastníkům možnost vyjádřit se k podmínkám, za kterých by bylo možné výjimku povolit,
včetně situováni náhradních biotopů pro transfer populací chráněných druhů. V opačném postupu, který zvolil
žalovaný, spatřuje žalobce porušení § 33 odst. 2 správního řádu. Konečně žalobce ve své žalobě namítl, že
tím, že žalovaný povolil paušální výjimku na nedefinované zásahy, zkrátil žalobce na jeho právu uvedeném v
§ 70 odst. 1 uvedeného zákona podílet se řádně na ochraně přírody (kdyby byly tyto zásahy projednány v
řízení, měl by žalobce možnost se k nim vyjádřit a případně prokázat, že nejsou vyžadovány veřejným
zájmem). Tím, že žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nerozvedl své správní uvážení, jež jej vedlo k
stanovení takovéto paušální výjimky, porušil ust. § 47 odst. 3 správního řádu. Podle názoru Nejvyššího
správního soudu nelze proto souhlasit s námitkou stěžovatele, že v té části, kde se žalobce domáhal věcného
přezkumu správního rozhodnutí, byl návrh podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

2 18
Orgány kompetentní k projednávání přestupků dle zákona o ochraně přírody a krajiny
Pokračující přestupek
k ustanovení § 7 odst. 1, 26 odst. 1 písm. c), § 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
k ustanovení § 71 odst. 2 a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
k ustanovení § 20 odst. 1 č. 200/1990 Sb., o přestupcích

I. Česká inspekce životního prostředí je oprávněna zahájit řízení o uložení pokuty dle zákona č.
114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud toto řízení nezahájil jiný správní orgán, a to
buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa národních parků a
chráněných krajinných oblastí.
II. Za pokračující přestupek je nutno považovat takové jednání, které v čase nebylo přerušeno.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2009, č.j. 2 Ca 18/2008 – 22
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (fyzická osoba) se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního
prostředí, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, ze dne 24. 6.
2008, a toto rozhodnutí potvrzeno, tak i rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu, neboť tato rozhodnutí
považoval za nezákonná. Především namítal, že rozhodnutí bylo vydáno nepříslušným orgánem, neboť
zvláštní zákon, tj. zákon č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), nestanoví, že by
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Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) byla oprávněna projednat přestupky podle ust. § 87
tohoto zákona.
Soud se především zabýval námitkou žalobce o tom, zda ve věci rozhodoval oprávněný (věcně příslušný)
správní orgán. Dle § 7 odst. 1 zákona jsou příslušnými orgány státní správy dle ust. § 75 odst. 1, kde pod
písm. f) je označena ČIŽP. Dle ust. § 80 odst. 1 zákona je ČIŽP orgánem veřejné správy, která dozírá na
dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny právnickými a
fyzickými osobami. Je oprávněna ukládat opatření dle § 66 odst. 1 , § 86 odst. 2 tohoto zákona. Dle ust. § 80
odst. 3 věta druhá zákona ČIŽP může zahájit řízení o uložení pokuty pouze tehdy, nezahájí li jí již obecní úřad
obce s rozšířenou pravomocí, krajský úřad nebo správa dle věty třetí téhož ustanovení; pokud řízení o pokutě
zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa inspekce ve stejný den, provede
řízení o uložení pokuty obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. Dle věty 4 o
zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo
správa vzájemně informují. Odvolání proti rozhodnutí ČIŽP rozhoduje Ministerstvo životního prostředí dle ust.
§ 80 odst. 3 věta 2 zákona. Z uvedeného vyplývá oprávnění ČIŽP k řízení o uložení pokuty dle zákona, pokud
toto řízení nezahájil jiný správní orgán, a to buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo
správa. V daném případě řízení o přestupku dle ust. § 7 odst. 1 zákona nebylo zahájeno ani obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo správou národních parků a chráněných krajinných
oblastí, které jsou dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona, orgány státní správy v oblasti ochrany přírody, a proto
České inspekci životního prostředí nic nebránilo v tom, aby řízení ve věci porušení ustanovení § 7 odst. 1 zák.
č. 114/1992 Sb. nezahájila. Neobstojí tedy tvrzení žalobce, že prvoinstanční správní orgán ČIŽP byl
nepříslušný orgán pro zahájení řízení dle zákona. Na druhé straně je však nutno přisvědčit žalobci, že jeho
jednání v období od 15. 8. 2007 do 15. 5. 2008 nebylo pokračujícím přestupkem, neboť za pokračující
přestupek je nutno považovat takové jednání, které v čase nebylo přerušeno. V daném případě však žalobce
byl uznán vinným za přestupek dle § 7 odst. 1 zákona, kterého se měl dopustit v časových etapách od 15. 8
do 29. 8. 2007 a od 15. 4. do 15. 5. 2008, došlo tedy k časovému přeryvu v jednání žalobce mezi 29. 8.
2007 a 15. 4. 2008, nelze tedy hovořit o pokračujícím jednání žalobce, ale o dvou časových úsecích, kdy
žalobce svým jednáním měl naplnit porušení ust. § 7 odst. 1 zákona, a kdy jednání žalobce bylo kvalifikováno
jako přestupek dle ust. § 87 zákona. Na porušení zákona se vztahují obecná ustanovení přestupkového
zákona č. 200/1990 Sb., tedy i ustanovení § 20 odst. 1 tohoto zákona o nemožnosti projednání přestupu,
uplynul li od jeho spáchání jeden rok. § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. je nutno vykládat tak, že po
uplynutí jednoho roku nelze nejen přestupek projednat, ale i o přestupku rozhodnout. Jelikož řízení jak před
prvoinstančním správním orgánem, tak před odvolacím správním orgánem, je jednotným řízením ve věci
přestupku, musí být o přestupku dle ust. § 20 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., rozhodnuto do jednoho roku od
jeho spáchání. Pokud byl žalobce uznán vinným za spáchání přestupku, kterého se měl dopustit v časových
úsecích od 15. 8. do 29. 8. 2007 a od 15. 4. do 15. 5. 2008, tak doba k projednání jednotlivých jednání
žalobce v takto uzavřených časových úsecích do 29. 8. 2007 a do 15. 5. 2008 pokud se týká časového úseku
15. 4. až 15. 5. 2008 již uplynula. Jestliže bylo rozhodnuto o přestupku žalobce dle ust. § 7 odst. 1 zák. č.
114/1192 Sb., až rozhodnutím odvolacího správního orgánu dne 8. 9. 2008, které bylo dáno k vypravení 11.
9. 2008, jednalo se o posouzení jednání žalobce v uzavřeném časovém úseku 15. 8. až 29. 8. 2007 až po
uplynutí jednoroční lhůty dle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. S ohledem na toto ustanovení pak
odvolací správní orgán jednání žalobce v období od 15. 8. do 29. 8. 2007 vůbec nemohl projednávat, neboť
od tohoto jednání žalobce ukončeného 29. 8. 2007 uplynula doba delší jednoho roku. V tomto směru je
nutno odkázat na ust. § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu, dle kterého se vydáním rozhodnutí rozumí
předání stejnopisu písemného vyhotovení k doručení dle ust. § 19 téhož zákona. Rozhodující tedy není, kdy
rozhodnutí odvolacího správního orgánu nabylo právní moci, jak se domnívá žalobce, ale kdy toto rozhodnutí
bylo předáno k vypravení dle ust. § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu. Jestliže tedy k jednání žalobce došlo
v časově uzavřených blocích a mezi těmito časovými bloky byl časový přeryv v délce přibližně půl roku, nelze
hovořit o pokračujícím jednání žalobce od 15. 8. 2007 do 15. 5. 2008, neboť pokračující jednání znamená
jednání v časovém období bez časového přeryvu. K tomu však v daném případě nedošlo.
Dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1192 Sb. jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, pokud se
na ně nevztahuje ochrana dle § 46 a 48 nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 61/1977
Sb., o lesích). K tomu, že došlo k poškození dřevin musí být prokázáno bez jakýchkoli pochyb a nelze pouze
odkazovat na obecně známé skutečnosti. Především je nutno odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního
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soudu sp. zn. 5 As 41/2006, dle kterého správní trestání je trestní řízení svého druhu, při kterém musí být
zachována minimální práva, která zaručují
zaručují spravedlivý proces. Poškození dřevin je pak zásadním skutkovým
zjištěním pro zjištění zavinění a rozhodnutí o spáchání přestupku. Jedná se o posouzení odborné otázky,
kterou by měl posoudit znalec,
znalec což vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 41/2005.

2 19
Intertemporální ustanovení ve správním řádu
Posuzování zjevné bezpředmětnosti žádosti v řízení podle správního řádu
Právo na příznivé životní prostředí
k § 179 odst. 1 a odst. 2, § 66 odst. 1 písm. h) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
k § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

I. Podle ust. § 179 odst. 1 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., platí, že bylo li rozhodnutí před
účinností tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, postupuje
se podle dosavadních předpisů. S použitím výkladu a contrario nelze dospět k jinému závěru,
než že bylo li odvolací rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2005 v přezkumném soudním řízení
zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení až po nabytí účinnosti zákona č.
500/2004 Sb., byl žalovaný v dalším řízení povinen postupovat již podle nové úpravy
správního řízení zakotvené v zákoně č. 500/2004 Sb.
II. Při zastavení řízení s odkazem na ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu: „zjevnost“
bezpředmětnosti žádosti nelze stavět na roveň pouhé očividnosti – tzv. viditelnosti na první
pohled, nýbrž je třeba tento pojem významově chápat jako zjevnost v jednoznačnosti zjištění
správního orgánu nepřipouštějící důvodné pochybnosti. Je logické, že správní orgán nebude
rozhodovat o zastavení řízení nejen ve vztahu k okamžité zjistitelné bezpředmětnosti žádosti,
ale i ve vztahu k takovým žádostem, které se ukáží jako bezpředmětné až v průběhu
správního řízení, po shromáždění takových poznatků či důkazů o stavu věci, z nichž vyplyne
zjevná bezpředmětnost rozhodování v meritu věci.
III. Na udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. není právní nárok; žadatel proto
nemůže být jejím neudělením zkrácen na svých subjektivních právech, tím spíše to platí o
žalobci, který je právnickou osobou, neboť ten není nositelem žádných práv vyplývajících
z p r á v a h m o t n é h o , o n i c h ž j e v ř í z e n í o u d ě l e n í v ý j i m k y r o z h o d o v á n o . Z u v e d en é h o d ů v o d u
rozhodnutími správních orgánů vydanými v projednávané věci nemohlo být dotčeno právo
žalobce na příznivé životní prostředí garantované v čl. 35 Listiny.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. února 2009, č.j. 9 Ca 110/2007 – 57
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
V souzené věci bylo správní řízení pravomocně skončeno v den, kdy bylo odvolací rozhodnutí žalovaného ze
dne 1. 7. 2005 doručeno účastníkům řízení. K tomu došlo ještě před nabytím účinnosti zákona č. 500/2004
Sb., správní řád. Ke zrušení tohoto v pořadí prvého odvolacího rozhodnutí žalovaného zrušovacím rozsudkem
soudu však došlo již v době účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. Podle ust. § 179 odst. 1 věta druhá zákona č.
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500/2004 Sb. platí, že bylo li rozhodnutí před účinností tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému
projednání správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních předpisů. S použitím výkladu a contrario nelze
dospět k jinému závěru, než že bylo li odvolací rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2005 v přezkumném
soudním řízení zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení až po nabytí účinnosti zákona č.
500/2004 Sb., byl žalovaný v dalším řízení povinen postupovat již podle nové úpravy správního řízení
zakotvené v zákoně č. 500/2004 Sb. (shodně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2007,
č.j. 7 Ans 1/2007).
Dle náhledu městského soudu v Praze vyplývá nutnost postupu žalovaného v opakovaném odvolacím řízení
podle zákona č. 500/2004 Sb. též z ustanovení § 179 odst. 2 tohoto zákona, které stanoví, že bylo li
přezkumné řízení pravomocně skončeno před účinností tohoto zákona, postupuje se při přezkumném řízení,
obnově řízení nebo vydávání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně lhůt, v nichž lze takové řízení zahájit.
K vydání nového rozhodnutí dochází podle § 101 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. rovněž tehdy, jestliže
rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona. V daném případě bylo
v pořadí první odvolací rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2005 zrušeno soudem, který je nepochybně
orgánem veřejné moci, a ke zrušení uvedeného rozhodnutí došlo podle příslušných ustanovení zvláštního
zákona – soudního řádu správního. Napadené rozhodnutí je nutno považovat za nové rozhodnuté ve smyslu §
101 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., při jehož vydávání byl žalovaný v souladu s ustanovením § 179 odst. 2
téhož zákona povinen postupovat již podle tohoto zákona, tj. podle zákona č. 500/2004 Sb.
K argumentu žalobce, že k zastavení řízení s odkazem na ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu
nepostačovalo doložit, že se jedná o bezpředmětnou žádost, ale muselo být doloženo, že žádost se stala
zjevně bezpředmětnou, soud uvádí, že „zjevnost“ bezpředmětnosti žádosti nelze stavět na roveň pouhé
očividnosti – tzv. viditelnosti na první pohled, nýbrž je třeba tento pojem významově chápat jako zjevnost
v jednoznačnosti zjištění správního orgánu nepřipouštějícího důvodné pochybnosti. Je logické, že správní
orgán nebude rozhodovat o zastavení řízení nejen ve vztahu k okamžité zjistitelné bezpředmětnosti žádosti,
ale i ve vztahu k takovým žádostem, které se ukáží jako bezpředmětné až v průběhu správního řízení, po
shromáždění takových poznatků či důkazů o stavu věci, z nichž vyplyne zjevná bezpředmětnost rozhodování
v meritu věci. Vzhledem k zastavení řízení pro zjevnou bezpředmětnost žádosti investora se žalovaný
v napadeném rozhodnutí logicky nezabýval tím, zda v daném případě byl naplněn některý z důvodů pro
udělení výjimky zakotvený v ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro
které jedině lze žádosti vyhovět a výjimku udělit.
Námitka žalobce, že byl zkrácen na právu na příznivé životní prostředí, je krajně obecná a nekonkrétní. Soudu
není zřejmé, jakým způsobem by žalobce jakožto právnická osoba mohl být dotčen na právu na příznivé
životní prostředí zastavením předmětného právního řízení z důvodu zjevné bezpředmětnosti žádosti investora.
Na udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. není právní nárok; žadatel proto nemůže být jejím
neudělením zkrácen na svých subjektivních právech, tím spíše to platí o žalobci, který je právnickou osobou,
neboť ten není nositelem žádných práv vyplývajících z práva hmotného, o nichž je v řízení o udělení výjimky
rozhodováno. Z uvedeného důvodu rozhodnutími správních orgánů vydanými v projednávané věci nemohlo
být dotčeno právo žalobce na příznivé životní prostředí garantované v čl. 35 Listiny (shodně viz rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2004, č.j. 7 A 139/2001 67).

2 20

Zásada předběžné opatrnosti a postup správního orgánu v souvislosti s udělením výjimky ze
zákazů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
k § 86 odst. 2, § 82 odst. 4, § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
k § 50, § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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I. Zásada předběžné opatrnosti podle ustanovení § 13 zákona č. 17/1192 Sb., které stanoví:
„Lze li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo
závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému
poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“, je
obecnou úpravou předběžného zajištění ochrany přírody do vyřešení všech pochybností o
negativních dopadech předmětného zásahu; nelze jí obcházet řádné zjištění skutkového stavu
v ě ci .
II. Neexistenci jiného uspokojivého řešení jakožto jednu z podmínek pro udělení výjimky dle
ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je nutné zjišťovat pro
daný záměr v dotčené lokalitě. Tj. zjišťovat, zda li existuje obdoba navrženého řešení, ve
veřejném zájmu, které by v dané lokalitě zatěžovalo životní prostředí méně. Tato úvaha však
přichází na řadu až poté, co je porovnán zájem na ochraně přírody s jiným veřejným zájmem,
přitom výsledkem tohoto porovnání je závěr, že jiný veřejný zájem převyšuje zájem na ochraně
př í r o dy .
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2009, č.j. 7 Ca 172/2008– 62
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (společnost s ručením omezeným) napadl rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí,
kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy
Chráněné krajinné oblasti Pálava, ze dne 21. 1. 2008, jímž nebyla povolena výjimka ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných živočichů podle ust. § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, pro kriticky ohrožené druhy raroh velký, orel mořský, luňák hnědý, luňák červený, drop velký, a silně
ohrožené druhy kalous pustovka, moták lužní, moták pilich, sova pálená, čáp černý, netopýr večerní, netopýr
stromový, netopýr rezavý, netopýr parkový, netopýr hvízdavý a netopýr pestrý. Výjimka byla žalobcem
požadována pro realizaci záměru „Větrný park Makovice“ a spočívajícího ve vybudování 26 větrných
elektráren s výškou stožáru 105 m a průměrem rotoru 90 m a dále jeho podzemního napojení do rozvodny
110 kV přes k.ú. Litobratřice a Hrušovany nad Jevišovkou.
Podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) až i) zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění
účinné do 30. 11. 2009) lze výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů udělit jen v zájmu
veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu obrany státu, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu
nebo provozu na dopravně významné cestě, nebo v zájmu stavby dálnice a rychlostní silnice, v zájmu
předcházení závažným škodám na úrodě, domácích zvířatech či lesích nebo závažným škodám v rybářském
nebo vodním hospodářství, za účelem ochrany živočichů, rostlin nebo jejich stanovišť nebo ochrany přírodních
stanovišť, pro účely výzkumu nebo vzdělávání, pro účely opětovného osídlení určitého území populací druhu
nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu nebo pro chov v zajetí pro tyto účely, včetně umělého
rozmnožování rostlin, z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch,
které jsou sociální a ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní prostředí, nebo v zájmu
využívání určitých ptáků pro sokolnické účely podle zvláštního právního předpisu. Výjimku lze udělit jen tehdy,
neexistuje li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu
z hlediska ochrany.
Udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů bylo jednou z podmínek
souhlasného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydaného žalobci dne 19. 1. 2009.
Skutečnosti, pro které je o výjimku žádáno, lze podřadit pod důvod uvedený v ust. § 56 odst. 3 písm. h)
zákona, tj. z naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch, které jsou sociální a
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ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní prostředí. Takto také žalobce žádost koncipoval,
přitom v žádosti uvedl skutečnosti a právní dokumenty, z kterých se dle jeho názoru veřejný zájem podává,
uvedl také předpokládané dopady realizace záměru na životní prostředí.
Výjimka podle ust. § 56 zákona se v daném případě vztahovala k zákazům u zvláště chráněných druhů
živočichů uvedených v ust. § 50 zákona. Podle ust. § 50 odst. 1 a odst. 2 zákona jsou zvláště chránění
živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a
jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně
závazným právním předpisem, je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit,
poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat,
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Rozhodující pro posouzení věci,
tedy zda li existují důvody pro rozhodnutí podle ust.§ 56 zákona, je zjištění, zda stavba a následný provoz
větrných elektráren znamenají nedovolenou změnu chráněných částí přírody. Za nedovolenou změnu je nutné
považovat právě škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména jejich odchyt,
chov v zajetí, rušení, zraňování nebo usmrcování. Při stavbě a provozu větrných elektráren přichází v úvahu
škodlivý zásah do přirozeného vývoje v rušení, zraňování nebo usmrcování živočichů. Zásadní pro rozhodnutí o
udělení výjimky je proto vymezení biotopu chráněných živočichů a posouzení, zda li a jak budou vybudované
elektrárny do tohoto biotopu zasahovat. Zásadní pro takovou úvahu je zjištění výskytu jednotlivých druhů
živočichů v posuzované lokalitě a následná specifikace škodlivého zásahu předpokládaná zákonem. Správní
orgán prvního stupně ve svém rozhodnutí pouze uvedl živočichy, kteří mohou být elektrárnami ohroženi, zda li
elektrárny zasahují biotop těchto živočichů, tj. zda li v něm tito živočichové skutečně žijí, případně jakým
způsobem budou tito živočichové ovlivněni (zejména rušeni či usmrceni) v rozhodnutí neuvedl. Žalobce na to
reagoval ve svém odvolání, kde výslovně tvrdil, že uvedení živočichové se v dotčených lokalitách reálně buď
nevyskytují nebo se jich výstavba a provoz elektráren nijak nedotkne, přitom k tomu jako důkaz předložil
stanovisko Mgr. Kočvary z února 2008. Žalovaný nesprávně proti tomuto pro věc zásadnímu tvrzení
argumentoval zásadou předběžné opatrnosti podle ust. § 13 zákona č. 17/1192 Sb., které stanoví: „Lze li se
zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození
životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro
odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ Toto ustanovení obecně upravuje předběžné zajištění ochrany
přírody do vyřešení všech pochybností o negativních dopadech zásahu, nelze jím obcházet řádné zjištění
skutkového stavu věci. V daném případě navíc žádné opatření, které mělo ochranu přírody předběžně zajistit,
neexistovalo. Žalovaný vysloveným názorem obešel povinnost zjistit skutkový stav tak, aby mohl být podřazen
pod definici zakázané činnosti, přitom ani správní orgán tak neučinil. Skutkový stav, z něhož vycházely
správní orgány, byl zjištěn v rozsahu, na jehož základě nemohlo být vůbec určeno, zda li je navrhovaný záměr
činností zakázanou ve smyslu ust. § 50 zákona, a zda li je tedy namístě výjimku podle ust. § 56 zákona
vůbec udělovat.
Žalovaný se navíc dopustil zásadního porušení procesních předpisů. Žalobce v odvolání reagoval na
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Předložil žalovanému jednoznačné argumenty týkající se
podstaty věci, přitom předložil ke svým tvrzením důkaz – doplňující studii Mgr. Kočvary. Žalovaný byl povinen
se tímto důkazem i tvrzením žalobce věcně zabývat. Je zřejmé, že studie byla vyhotovena k prokázání
odvolacích námitek učiněných v reakci na rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Jen s obtížemi si lze
představit, že by žalobce touto studií mohl argumentovat před vydáním prvostupňového rozhodnutí na
základě výzev učiněných v roce 2007. Taktéž odkaz žalovaného na ust. § 86 odst. 2 správního řádu není
správný. Za prvé není pravdou, že žalobce tento důkaz nenavrhl před správním orgánem prvního stupně.
Žalobce odvolání s označeným důkazem podával jeho prostřednictvím, měl se s ním tedy správní orgán
vypořádat, pokud dle jeho názoru byl takový postup vhodný. Ust. § 86 odst. 2 správního řádu upravuje postup
odvolacího orgánu po podání odvolání. Je zcela v dispozici správního orgánu, jak bude postupovat,
neprovedení důkazu správním orgánem v této fázi řízení nelze přičítat k tíži účastníkům řízení. Podle ust. §
82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a novým návrhům na provedení nových důkazů,
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde li o takové skutečnosti nebo
důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. V uvedeném případě nastal právě takový stav, neboť
v předchozím řízení žalobce doplňující studií argumentovat nemohl. Uvedená procesní vada tedy způsobuje
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nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného spočívající nedostatku důvodů, neboť se žalovaný nevypořádal
s odvolacími námitkami ohledně skutečného výskytu chráněných živočichů v dotčené lokalitě.
Nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů pak spočívá také v absenci porovnání zájmu na
ochraně přírody s jiným veřejným zájmem. Prakticky jediné porovnání těchto veličin je obsaženo v žádosti
žalobce o udělení výjimky, resp. v jeho odvolání. Z rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ani
z rozhodnutí žalovaného není zřejmé, proč žalobcem prezentovaný zájem na výrobě energie z obnovitelných
zdrojů, v daném případě zájem na ochraně přírody, nepřevyšuje. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí
popírá smysl výjimky ze zakázané činnosti, pokud tvrdil, že podpora využívání alternativních zdrojů energie
nesmí představovat negativní zásahy do ekosystémů a biotopů zvláště chráněných druhů živočichů. Tím totiž
a priori vyloučil možnost udělení jakékoliv výjimky, a to bez porovnání, který ze zájmů převažuje (dle
žalovaného je vždy upřednostněn zájem na ochraně ohrožených živočišných druhů). Takový názor oporu
v zákoně nenachází, žalovaný se tím v důsledku vyhnul povinnosti oba zájmy porovnat na základě
relevantních skutečností.
Pokud jde o studii M. Dennera, správní orgán prvního stupně ni výslovně uvedl jako podklad rozhodnutí,
ačkoliv žádné závěry z této studie v odůvodnění svého rozhodnutí nepoužil. Z rozhodnutí sice není výslovně
zřejmé, jak tato studie ovlivnila úvahy správního orgánu, pokud byla podkladem pro rozhodnutí, soud
vycházel z toho, že jeho výrok ovlivnila. Pokud tato studie nebyla obsažena ve správním spisu, což se
z rozhodnutí žalovaného podává, nemohla být ani podkladem pro rozhodnutí bez toho, aby se k němu mohli
účastníci řízení vyjádřit. Soud shledal i v této skutečnosti vadu řízení spočívající v porušení ust. § 36 odst. 3
správního řádu, která mohla způsobit nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí.
Jde li o závěr o neexistenci jiného uspokojivého řešení, je nutné tuto skutečnost zjišťovat pro záměr v dotčené
lokalitě. Tj. zjišťovat, zda li existuje obdoba navrženého řešení, ve veřejném zájmu, které by v dané lokalitě
zatěžovalo životní prostředí méně. Tato úvaha však přichází na řadu až poté, co je porovnán zájem na
ochraně přírody s jiným veřejným zájmem, přitom výsledkem tohoto porovnání je závěr, že jiný veřejný zájem
převyšuje zájem na ochraně přírody. Soud tedy svou úvahu omezil pouze na výše uvedený princip s tím, že
závěry správních orgánů jsou v daném případě předčasné. V tomto ohledu je potom rozhodnutí nezákonné.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud rozhodnutí žalovaného zrušil podle ust. § 76 odst. 1 písm. a),
písm. b) a písm. c) pro vady řízení a podle ust. § 78 odst.1 pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu
řízení (ust. § 78 odst. 4 s.ř.s.).

2 21

Neplnění uloženého opatření k nápravě podle zákona o ochraně přírody a krajiny
N á m i t k a p o d j a t o s t i ú ř e d ní o s o b y
k § 86, § 88 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

I. Pokud pachatel správního deliktu dle ust. § 88 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.
neprovedl uložené opatření k nápravě dle § 86 cit. zákona, tj. nevysadil dřeviny vůbec, byť i jen
na jednom z uložených pozemků, tedy nesplnil jemu uloženou povinnost zcela, nelze dovodit
jiný právní závěr, že tím naplnil skutkovou podstatu cit. správního deliktu. Jinými slovy
částečné plnění rozhodnutí nelze interpretovat jako jeho respektování, tedy splnění.
Skutečnost, že pachatel správního deliktu splnil, příp. se pokusil splnit uloženou povinnost
č á s t eč n ě, m ů ž e m í t p a k v l i v p o u z e n a v ý š i u l o ž en é p o k u t y .
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II. Aby šlo o námitku podjatosti dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. je třeba, aby byla
uplatněna před tím, než rozhodne ten správní orgán, ve vztahu k němuž, resp. jeho
pracovníkovi, je námitka vznesena. Dodatečně nelze takovou námitku úspěšně uplatnit.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2009, č.j. 11 Ca 295/2007 – 30
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (spol. s.r.o.) se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního
prostředí ze dne 3.9.2007, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Správy Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko ze dne 18. 7. 2007, kterým mu byla podle § 88 odst. 2 písm. g) zák. č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), uložena pokuta ve výši 100.000, Kč za
neprovedení náhradní výsadby a následné péče o ni (opatření k nápravě dle § 86 zákona) uložené
pravomocným rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ze dne 19. 3. 2001, čímž tato
společnost spáchala delikt „neprovedení opatření k nápravě“ dle ust. § 88 odst. 2 písm. g) zákona.
V odůvodnění se mj. konstatuje, že žalobce sice provedl v roce 2001 liniovou výsadbu na pozemcích v k.ú.
Pustověty, ale dostatečně nezajistil následnou péči v určené lhůtě do 30. 11. 2006, kdy se zachovalo pouze
šest poškozených a živořících sazenic a nová výsadba v roce 2006 byla provedena špatným způsobem a
kvalitativně nevhodným sazebním materiálem. U této pozdější výsadby navíc nebyly provedeny žádné
opatření v rámci péče o výsadbu (např. provedení zálivky, označení kůly a ochrana proti zvěři). Na pozemku
v k.ú. Pustověty neprovedl žalobce žádnou výsadbu, na pozemku v k.ú. Městečko byla v době kontroly
zjištěna pouze odumřelá lípa bez ochrany proti zvěři. Při stanovení výše pokuty přihlédl správní orgán
k výchovnému účinku pokuty, tak především k tomu, že cílem opatření není sankce, ale provedení
nápravných opatření ve stanoveném rozsahu a kvalitě.
Žalobce v podané žalobě namítal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, protože v řízení u správního orgánu
nebylo prokázáno naplnění všech znaků skutkové podstaty správního deliktu, a to protiprávního jednání
žalobce, a proto mu za toto jednání nelze uložit žádnou sankci. Žalobce trvá na tom, že plně respektoval
uložení opatření a provedl liniovou výsadbu dřevin. Pokud tato výsadba neodpovídala požadavkům správního
orgánu při dvou kontrolách, bylo to způsobeno vyšší mocí a za tu žalobce nenese odpovědnost. Žalobce dále
namítá, že žalovaný nesprávně zhodnotil provedené dokazování, domnívá se, že provedené důkazy jeho
protiprávní jednání neprokazují. Dvě kontroly špatně dokladované správním orgánem nemohou být
podkladem pro tvrzení, že nejsou plněna uložená opatření. Žalobce dále shledal v napadeném rozhodnutí
procesní vady, které spočívají v uplatnění námitky podjatosti vůči konkrétné osobě, která je podezřelá
z fyzického napadení jednatelky žalobce.
Soud neshledal pochybení žalovaného při hodnocení zjištěného skutkového stavu z hlediska naplnění
skutkové podstaty správního deliktu, když stejně jako žalovaný spatřuje protiprávní jednání žalobce
v neplnění rozhodnutí o uložených opatření k náhradní výsadbě dřevin. Nedůvodný je i názor žalobce, že jeho
jednání je v daném případě protiprávní nebylo, když respektoval uložená opatření a provedl liniovou výsadbu
dřevin. Je pravdou, že žalobce provedl částečně uložené opatření k nápravě, nikoliv ovšem v druhovém a
početním zastoupení jak mu byl uloženo, navíc neprovedl následnou péči o dřeviny, čímž zmařil i svou snahu
o částečné naplnění předmětného rozhodnutí. Soud má za to, že pokud žalobce nevysadil dřeviny vůbec, byť i
jen na jednom z uložených pozemků, tedy nesplnil jemu uloženou povinnost zcela, nelze dovodit jiný právní
závěr, že tím naplnil skutkovou podstatu cit. správního deliktu. Jinými slovy částečné plnění rozhodnutí nelze
interpretovat jako jeho respektování, tedy splnění. Skutečnost, že žalobce splnil, příp. se pokusil splnit
uloženou povinnost částečně, může mít pak vliv pouze na výši uložené pokuty. Nedůvodná je i námitka
žalobce, že výsadba neodpovídala požadavkům správního orgánu při provedených kontrolách z důvodu vyšší
moci a tedy žalobce za tento stav není odpovědný. Žalobce v průběhu správního řízení ani netvrdil, že vysadil
dřeviny na všech pozemcích a v patřičném druhovém a početním zastoupení, jak mu bylo uloženo. Soud
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proto musí konstatovat, že na nevysazené dřeviny nemohla působit vyšší moc. Této námitce žalobce nelze
přisvědčit ani ve vztahu k dřevinám, které skutečně vysadil, neboť bylo zjištěno, že některé použité sazenice
byly špatné kvality, nebyla provedena přiměřená následná péče o dřeviny. Za vyšší moc nelze považovat např.
nedostatek dešťových srážek, které lze kompenzovat zálivkou, ale pouze vichřici, krupobití apod. Žalobce
však žádnou takovou událost neprokazoval a ze správního spisu také nevyplývá.
Co e týče námitky žalobce týkající se podjatosti pracovníka Správy CHKO Křivoklátsko Ing. K., shledal soud
tuto námitku nedůvodnou, neboť žalobce námitku podjatosti neuplatnil bez skutečného odkladu poté, co bylo
řízení zahájeno dne 8. 6. 2007 a Ing. K. se ani na vyřízení věci vůbec nepodílel. Žalovaný nesprávně vztáhl
podmínku včasnosti uplatnění námitky podjatosti na okamžik zahájení správního řízení, nikoli k okamžiku,
kdy se žalobce o důvodu podjatosti dozvěděl. Soud poukazuje na to, že žalobce jako důvod podjatosti Ing. K.
uvedl podezření z fyzického napadení jednatelky žalobce, přičemž bez zjištění data, kdy k uvedenému
napadení mělo dojít, nelze učinit závěr o „pozdním“ uplatnění námitky podjatosti, neboť tato skutečnost
z podkladů ve spise nevyplývá a uvedený závěr žalovaného nemá oporu ve správním spise. Ze spisového
materiálu vyplývá, že Ing. K. byl spolu s dalšími osobami přítomen za CHKO Křivoklátsko u místního šetření
prováděného dne 24. 2. 2005 ke kontrole plnění rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. Přestože se tedy Ing.
K. v rozporu se závěrem žalovaného v uvedeném případě podílel na této věci, nešlo o úkony ve smyslu ust. §
14 odst. 1 správního řádu, při jejichž provádění by mohl výsledek řízení ovlivnit, a proto je námitka žalobce
nedůvodná. Soud dospěl k tomuto závěru, neboť pro zjištění skutkového stavu, který vedl soud k závěru o
naplnění skutkové podstaty správního deliktu, byly rozhodující především skutečnosti zjištěné při místním
šetření konaném dne 30. 11. 2006, do kterého měl žalobce podle předmětného rozhodnuté pečovat o
provedenou náhradní výsadbu. Tohoto místního šetření se však Ing. K. nezúčastnil, nemohlo být tedy ani
vyloučení Ing. K. z místního šetření konaného dne 24. 2. 2005 pro podjatost vadou řízení způsobující jeho
nezákonnost. Navíc je třeba konstatovat, že námitku podjatosti Ing. K., který je pracovníkem správního
orgánu 1.stupně, uplatnil žalobce až v odvolání, tedy až poté, kdy prvostupňový orgán již rozhodl. Aby šlo o
námitku podjatosti, je třeba, aby byla uplatněna před tím, než rozhodne ten správní orgán, ve vztahu
k němuž, resp. jeho pracovníkovi, je námitka vznesena. Dodatečně nelze takovou námitku úspěšně uplatnit.
S poukazem na shora uvedené důvody soud žalobu s odkazem na ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

2 22

k § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Rozpor mezi akty státu, kdy na jedné straně stavební úřad vydá účastníku správního řízení
stavební povolení, které navazovalo na územní rozhodnutí, a na druhé straně příslušný orgán
ochrany přírody rozhodne o uložení pokuty tomuto účastníkovi za to, že jednal v souladu
s vydanými povoleními, nelze akceptovat, a lze mít za to, že ač účastníkovo jednání naplňuje
formální znaky předmětného správního deliktu a takový stav není přípustný, nelze ho v daném
případě klást k tíži tomuto účastníku řízení a tudíž postih za předmětný správní delikt není
v s o u l ad u s e z ák o ne m .
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2009, č.j. 8 Ca 235/2006 – 62
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
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Žalobce (společnost s ručením omezeným) se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí
žalovaného Ministerstva životného prostředí, jímž bylo změněno rozhodnutí České inspekce životního
prostředí ze dne 17. 2. 2006 tak, že podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (dále jen „zákon“), byla žalobci za správní delikt nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů, ke kterému došlo v době od roku 1999 do 30. 9. 2004 prováděním stavební
činnosti a ukládáním inertních odpadů v biotopu zvláště chráněných druhů živočichů v zatopeném hliníku
bývalé cihelny Blato v k.ú. Blato, uložena pokuta ve výši 200.000, Kč.
Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho
vydání předcházelo, a to v mezích žalobních bodů, kterými je vázán, a po provedeném řízení dospěl k závěru,
že žaloba je důvodná.
V dané věci je nesporné, že žalobce provozuje stavbu řízené skládky skupiny II. pro ostatní odpad na pozemku
parc. č. 60/1 v k.ú. Blato. Rovněž není sporu o tom, že Magistrátem města Pardubic bylo vydáno v roce 1996
územní rozhodnutí o umístění stavby a využití území pro řízenou skládku odpadů skupiny II. ostatní odpad a
následně bylo tímtéž správním orgánem v roce 1998 vydáno stavební povolení pro tuto stavbu. Obě povolení
byla tedy vydána v řízení, jehož součástí bylo opatření si stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody.
Rovněž není pochybnosti o tom, že žalobce požádal o povolení výjimky ze zákazů obsažených v základních
podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů (Okresní úřad Pardubice a Ministerstvo životního
prostředí), dne 2. 11. 2001 Ministerstvo životního prostředí uvedenou výjimku vydalo, avšak ministr životního
prostředí téměř po 4 letech rozhodnutí o výjimce zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí,
nicméně do dnešního dne nebylo o předmětné výjimce pravomocně rozhodnuto.
Městský soud má za to, že správním orgánem byl v daném případě náležitě zjištěn skutkový stav, žalobce i
dle názoru soudu naplnil formální znak předmětného správního deliktu, tedy jednání žalobce vykazovalo
znaky uvedené v zákoně, tj. znaky skutkové podstaty správního deliktu nedovoleného zásahu do přirozeného
vývoje do zvláště chráněných živočichů podle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. Nicméně
správní delikt obsahuje znak materiální, a to nebezpečnost skutku pro společnost, a ten dle názoru soudu
dán není. Jestliže stát prostřednictvím svých orgánů státní správy na předmětnou činnost žalobci vydal
povolení, přičemž obě řízení (územní i stavební) proběhla za účasti orgánů ochrany přírody, aniž by bylo
předem rozhodnuto o výjimce ze zákonných zásahů (což i žalovaný označil ve svém rozhodnutí za postup
velmi nevhodný), nicméně žalobce o předmětnou výjimku požádal, nemůže stát opět prostřednictvím orgánů
státní správy žalobce sankcionovat za to, že v rámci své činnosti dle příslušných povolení konal. Pakliže tedy
žalobce vykonával činnost v rozsahu povolení, které pro tuto činnost měl, nemohl se dopustit jednání, které
by bylo v rozporu s veřejným zájmem (se zájmem společnosti). Zde je pak nutno poukázat na to, že správní
trestání je trestním řízením svého druhu a pro něj se uplatní stejné
stejné zásady jako pro každé jiné trestní řízení,
přičemž musí být zachována minimální práva zaručující spravedlivý proces (rozsudek Nejvyššího správního
soudu č.j. 4 As 2/2005 62). Rozpor mezi akty státu, kdy na jedné straně stavební úřad vydá účastníku
správního řízení stavební povolení, které navazovalo na územní rozhodnutí, a na druhé straně příslušný orgán
ochrany přírody rozhodne o uložení pokuty tomuto účastníkovi za to, že jednal v souladu s vydanými
povoleními, nelze akceptovat a lze mít za to, že ač účastníkovo jednání naplňuje formální znaky předmětného
správního deliktu, a takový stav není přípustný, nelze ho v daném případě klást k tíži tomuto účastníku řízení
a tudíž postih za předmětný správní delikt není v souladu se zákonem.
Nedůvodnou pak shledal soud námitku žalobce ohledně doručení napadeného rozhodnutí žalovaným, když
dle názoru žalobce mělo být předmětné rozhodnutí doručeno i žalobci nikoli jen jeho zástupci, kterým byl na
základě plné moci Ing. B. Podle ust. § 25 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. má li účastník řízení zástupce
s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Má li však účastník řízení osobně
v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu. Jak i Nejvyšší správní soud ve svém
rozsudku ze dne 14. 7. 2005, č.j. 3 As 53/2004 60 konstatoval, obecné pravidlo stanovené v § 25 odst. 3
větě první zákona č. 71/1967 Sb. ukládá správnímu orgánu, aby písemnosti doručoval pouze zvolenému
zástupci. Věta druhá § 25 odst. 3 cit. zákona pak směřuje například na situace, kdy má účastník řízení podat
v probíhajícím správním řízení vysvětlení, kdy má být proveden důkaz účastnickou výpovědí nebo kdy je
účastník předvolán na místní šetření, kde se očekává jeho osobní vyjádření apod. Naproti tomu rozhodnutí,
jimiž se končí správní řízení, nejsou úkony, kterými by se účastníku řízení ukládala povinnost něco v tomto
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řízení osobně vykonat, a to ani tehdy, jestliže tato rozhodnutí ukládají povinnost účastníka řízení k určitému
plnění (např. k zaplacení pokuty za správní delikt tak, jak tomu bylo i v daném případě). Taková povinnost
totiž jednak nezakládá zpravidla povinnost účastníka řízení takové plnění poskytnout osobně, zejména se
však tato povinnost netýká samotného průběhu správního řízení, tj. nejde o povinnost ve vztahu k procesním
postupům správního orgánu, nýbrž se jedná o hmotněprávní povinnost účastníka řízení, jež je výsledkem
správního řízení. Jinými slovy, uložení povinnosti k zaplacení pokuty nelze považovat za uložení povinnosti
něco osobně ve správním řízení vykonat. Vzhledem k tou, že žalobou napadeným rozhodnutím nebyla žalobci
uložena žádná povinnost něco osobně ve správním řízení vykonat, doručoval žalovaný tuto písemnost zcela
v souladu s § 25 odst. 3 větou první starého správního řádu pouze zmocněnému zástupci žalobce.
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E . O c h r a na l e s a
35

Lesní hospodářský plán a jeho závazná a doporučující část
k § 24 zákona č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
k § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

I . P ř i vy d á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a ( § 4 o d s t . 3 z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y ) o r g á n o c h r a n y
přírody hledisky uvedeného zákona posuzuje, zda lesní hospodářský plán není s tímto zákonem
v rozporu. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že lesní hospodářský plán je základním nástrojem
v l a s t n í k a l e sa .
II. Podle § 24 odst. 2 lesního zákona lesní hospodářské plány obsahují ustanovení závazná a
doporučující. Závazným ustanovením plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální
podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Jiná ustanovení lesního
hospodářského plánu mají tedy a contrario pouze povahu doporučující a nezakládají povinnosti.
I při zahrnutí těžby určitých dřevin požadované orgánem ochrany přírody do lesního
hospodářského plánu, z lesního hospodářského plánu sama o sobě nevyplývá povinnost
požadovanou těžbu uskutečnit. Ustanovení lesního hospodářského plánu mají v tomto smyslu
toliko doporučující povahu, nezakládají, nemění ani neruší práva a povinnosti ohledně likvidace
kosodřeviny a ani nemohou nahradit případná rozhodnutí orgánů veřejné správy.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. srpna 2009, čj. 3 As 48/2008 – 113
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud uvedl, že napadené rozhodnutí závazné stanovisko podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny je samo o sobě schopno zasáhnout právní sféru žalobce (Lesy ČR, s.p.) a potažmo schopno
soudního přezkumu (srovnej usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 47/2005
86 ze dne 21. 10. 2008). Procesní postup podle § 149 nového správního řádu nelze vztáhnout na předmětné
závazné stanovisko z důvodů vyloučení aplikace správního řádu pro schvalování lesního hospodářského plánu
(vyjma vypořádání námitek § 27 odst. 5 zákona o lesích).
Problematika lesního hospodářského plánování je upravena v ustanoveních § 24 až § 27 lesního zákona,
podrobnosti stanoví vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Ze smyslu a účelu lesního
zákona vyplývá, že cílem lesního hospodářského plánování je navrhnout v lese taková hospodářská opatření,
aby les po celou dobu své existence plnil všechny své funkce (produkční i mimoprodukční). Cílem právní
úpravy lesního hospodářského plánování je rovněž pokrytí všech lesů na území ČR některým z plánovacích
nástrojů (lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova), a to bez ohledu na jejich výměru
nebo vlastníka.
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Podle ustanovení § 24 lesního zákona jsou lesní hospodářské plány nástrojem vlastníka lesa a zpracovávají
se zpravidla na deset let (odst. 1). Obsahují ustanovení závazná a doporučující, přičemž závaznými
ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin
při obnově porostu (odst. 2). Právnické a fyzické osoby, které vlastní více než 50 ha lesa, jsou povinny
zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů (odst. 3) a osoby, pro které byly plány schváleny, jsou
povinny dodržovat jejich závazná ustanovení (odst. 5). Podle ustanovení § 26 tohoto zákona mohou lesní
hospodářské plány zpracovávat pouze osoby s licencí udělenou Ministerstvem zemědělství, přičemž náklady
na jejich zpracování hradí vlastník lesa. Pokud mohou být dotčena práva, právem chráněné zájmy nebo
povinnosti právnických a fyzických osob, mohou tyto osoby, stejně jako orgány státní správy, uplatnit své
připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských plánů nejpozději v termínu stanoveném
schvalujícím orgánem státní správy lesů.
Jak vyplývá z vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, lesní hospodářský plán obsahuje
tři části: 1. textovou část, která mj. obsahuje definování hospodářských cílů vlastníka lesů, stanovení
hospodářského záměru na období platnosti plánu a výše a zdůvodnění závazných ustanovení plánu, 2.
hospodářskou knihu, která obsahuje údaje o stavu lesa, návrh hospodářských opatření a plochovou tabulku,
sestávající z výčtu parcelních čísel všech pozemků určených k plnění funkcí lesa pojatých do plánu, a 3.
lesnické mapy, jejichž součástí je prostorové rozdělení lesa. Podle ustanovení § 11 odst. 4 této vyhlášky se
lesní hospodářské plány schvalují s platností k 1. lednu stanoveného roku, přičemž v období do schválení
plánu se vlastník lesa řídí návrhem plánu, což se však nevztahuje na hospodářská opatření podléhající
výjimce podle § 31 odst. 2 (stanovená velikost nebo šířka holé seče) a § 33 odst. 4 (zákaz provádění úmyslné
mýtní těžby v lesních porostech mladších 80 let) lesního zákona.
Při hospodaření v lesích je vlastník lesa vedle lesního zákona a prováděcích právních předpisů povinen
dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., jelikož les je ex lege významným krajinným
prvkem, který má důležitou funkci pro uchování ekologické stability krajiny. Proto je jednou z podmínek
schválení lesního hospodářského plánu závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Orgán státní správy lesů
přitom může lesní hospodářský plán schválit pouze tehdy, pokud není v rozporu s ostatními právními
předpisy, zejména se zákonem č. 114/1992 Sb. Pokud vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního
hospodářského plánu (či bez převzaté lesní hospodářské osnovy), je povinen si vyžádat závazné stanovisko ke
každému pěstebnímu nebo těžebnímu zásahu, s výjimkou nahodilé těžby [a contrario § 4 odst. 3 věta druhá
cit. zákona], jak ostatně stěžovatel uváděl již v kasační stížnosti.
Podstatné v souzené věci bylo posoudit, zda může orgán ochrany přírody podmiňovat schválení závazného
stanoviska k lesnímu hospodářskému plánu stanovením povinností, které směřují k odstraňování dřevinných
porostů v ochranných lesích. Nejvyšší správní soud uvádí, že při vydání závazného stanoviska (§ 4 odst. 3
zákona o ochraně přírody a krajiny) orgán ochrany přírody hledisky uvedeného zákona posuzuje, zda lesní
hospodářský plán není s tímto zákonem v rozporu. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že lesní hospodářský
plán je základním nástrojem vlastníka lesa – žalobce. V posuzovaném lesním hospodářském plánu se
redukce kleče vyskytovala v popisu porostních skupin, ale nebyla umístěna jako těžba s plošným vyjádřením.
Podle § 24 odst. 2 lesního zákona lesní hospodářské plány obsahují ustanovení závazná a doporučující.
Závazným ustanovením plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin při obnově porostu. Jiná ustanovení lesního hospodářského plánu mají tedy, a contrario
pouze povahu doporučující a nezakládají povinnosti.
Podle § 8 odst. 12 vyhlášky č. 84/1996 Sb. je v lesích prvních zón národních parků a prvních zón chráněných
krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací pro určení výše těžby rozhodující
schválený plán péče pro tato území. Tomuto ustanovení je však nutno rozumět tak, že výše těžby je v daných
lesích schváleným plánem pouze limitována, vlastník lesa nesmí v těchto lesích provést těžbu ve větším
rozsahu než podle plánu péče přípustném. Výkladem tohoto ustanovení není možno dospět ke stěžovatelem
podávaným závěrům, že „lze uvažovat i o určení výše povinné těžby pro zachování cíle účelového
hospodaření“. Na tomto místě Nejvyšší správní soud navíc podotýká, že i při zahrnutí stěžovatelem
požadované těžby do lesního hospodářského plánu z lesního hospodářského plánu sama o sobě nevyplývá
povinnost požadovanou těžbu uskutečnit.
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Stěžovatel dále napadal závěry Městského soudu v Praze ohledně otázky, zda redukci kleče lze považovat za
zlepšování přírodního a krajinného prostředí ve smyslu § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., či se jedná
toliko o povinnost nepoškozovat a neohrožovat životní prostředí. Stěžovatel v podstatě požadoval po žalobci a
zpracovateli lesního hospodářského plánu, aby sám navrhl způsob, jak dostát povinnosti neškodit životnímu
prostředí a přírodě, z níž dle jeho názoru vyplývá nezbytnost redukce kleče uvedené ve schválených plánech
péče o zvláště chráněné území v lesním hospodářském plánu. Tak se i stalo, neboť žalobce v popisné části
lesního hospodářského plánu považoval za dostatečné, že k redukci kleče mělo dojít až na základě
individuálních záměrů Správy CHKO po rozhodnutí orgánu státní správy lesů, a to z důvodů nepříslušnosti
žalobce k interpretaci toliko rámcových návrhů plánů péče a jejich předpokládaný rozpor se zákonem o
lesích. Údaje byly promítnuty v popisné části porostních skupin posuzovaného lesního hospodářského plánu
(např. „Plán péče: Redukce kosodřeviny dle studie Bureš 2005 v rozsahu 20%"). Stanovení výše těžby pak
považoval žalobce za nemožné, jelikož borovice kleč nedosahuje uvedené tloušťky, nemá zásobu hroubí (§ 4
§ 7 vyhlášky č. 84/1996 Sb.) a její odstranění proto nemůže vést ke snížení porostních zásob. Slovní popis byl
dostatečný způsob, jak začlenit informaci o plánovaném opatření k redukci. Stěžovatel se mýlí, pokud z
uvedeného dovozuje budoucí nemožnost provedení redukce kleče. Ustanovení lesního hospodářského plánu
mají v tomto smyslu toliko doporučující povahu, nezakládají, nemění ani neruší práva a povinnosti ohledně
likvidace kosodřeviny a ani nemohou nahradit případná rozhodnutí orgánů veřejné správy, byť nejsou
zařazeny způsobem, který by redukci kleče umožnil bez dalšího.
Při posouzení věci ze spisu bezpečně vyplynulo, že žalobce kleč v posuzovaném území nerozšiřuje, či slovy
Městského soudu v Praze, žalobce kleč sám svojí činností do chráněného prostoru neumístil, respektive
jedná se o historickou výsadbu (výsadba z období konce 19. století až do 50. let 20. stol.) V rozhodnutí
stěžovatele se pojednává o situaci, kdy však „nejde o nadstandardní zlepšování, nýbrž odstraňování
závadného stavu" a stěžovatelova argumentace se opírá o § 6 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb., kdy
„poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečisťováním nebo jinou lidskou činností nad míru
stanovenou zvláštními předpisy". Rozšiřování kleče jako geograficky nepůvodního druhu je možno pojímat i
jako znečišťování životního prostředí ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.: „znečišťování životního
prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v
důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí".
Nejvyšší správní soud však s těmito závěry nesouhlasí a dává za pravdu Městskému soudu v Praze. Nelze
totiž odhlédnout od skutečnosti, že rozhodnutí stěžovatele neobsahuje ustanovení, stanovící nejvyšší
přípustnou míru poškození životního prostředí vyjádřenou zákonem o lesích, zákonem o ochraně přírody a
krajiny, kterou by žalobce strpěním existence kleče v ochranných lesech protiprávně překročil, pokud by
požadovanou redukci kleče nepromítl do výše a umístění těžeb v lesním hospodářského plánu.
Soud má shodně s Městským soudem v Praze za to, že odstranění existujících porostů kleče z důvodu
ochrany přírody je změnou již existujícího stavu dochovaného životního prostředí v zájmu ochrany přírody,
která vede ke zlepšování přírodního prostředí. K požadovanému stavu zlepšování přírodního prostředí však lze
dospět např. pomocí § 68 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto ustanovení však neukládá
vlastníkům a nájemcům pozemkům právem vynutitelnou povinnost, která by musela být promítnuta do
lesního hospodářského plánu, nýbrž je spíše programovým ustanovením. Pokud však nebyl žalobce k
odstranění kleče povinen, nemůže být skutečnost, že tato redukce nebyla promítnuta do návrhů těžeb u
jednotlivých porostů, ale žalobcem toliko popsána výše uvedeným způsobem v lesním hospodářském plánu,
důvodem k nevydání souhlasného závazného stanoviska podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a
krajiny. Tím, že orgán ochrany přírody opřel své rozhodnutí o důvody, které zákon o ochraně přírody a krajiny
nepřipouští, zatížil své rozhodnutí nezákonností. Městský soud v Praze proto nepochybil, pokud rozhodnutí
stěžovatele zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

36
Změna vlastníka lesa ve vztahu k platnosti lesního hospodářského plánu
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k § 24, § 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon)

S a m o t n á z m ě n a v o s o b ě v l a s t n í k a l e s a n ev y v o l á k o n e c p l a t n o s t i p l á n u . P o k u d v š a k n o v ý v l a s t n í k
nabude pouze dílčí část lesního hospodářského celku, pro který byl plán schválen, je povinen
požádat orgán státní správy lesů o změnu závazných ustanovení z důvodu změny plochy lesních
por os t ů .
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2009, čj. 5 Ca 418/2008 – 147
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (v.o.s.) se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo
zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního
inspektorátu České Budějovice, ze dne 26. 11. 2004o uložení pokuty žalobci ve výši 400.000, Kč podle § 88
odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny“), za provedení škodlivého zásahu do významného krajinného prvku – lesa
– bez souhlasu orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 a 3 téhož zákona, eventuelně žalobce požadoval,
aby soud upustil od uložené pokuty.
K hlavní sporné právní otázce, která spočívá v tom, zda platný lesní hospodářský plán, schválený pro
(předchozího) vlastníka lesa, přechází v případě změny v subjektu vlastníka lesa na vlastníka nového, zdejší
soud uvedl, že lesní hospodářský plán je nástrojem vlastníka lesa (§ 24 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“) a že právnické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu
státní správy lesů (§ 27) jsou povinny zabezpečit zpracování plánů (§ 24 odst. 3 téhož zákona). Právnické
osoby, pro které byly plány schváleny, jsou povinny dodržovat jejich závazná ustanovení (§ 24 odst. 5 téhož
zákona); závaznými ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin při obnově porostu (§ 24 odst. 2 téhož zákona). Z těchto zákonných ustanovení podle
soudu vyplývá, že právnická osoba vlastnící 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu
státní správy lesů je mimo jiné povinna zabezpečit zpracování plánu a dodržet maximální celkovou výši těžeb,
která byla v plánu pro tuto osobu schválena. Soud byl tedy toho názoru, že lesní hospodářský plán se
schvaluje vždy pro určitou konkrétní osobu, která je definována v § 24 odst. 3 lesního zákona. Protože
žalobce je právnickou osobou, která tuto definici splňuje, byl povinen po nabytí lesního majetku předložit
orgánu státní správy lesů návrh plánu. Zároveň byl žalobce také povinen požádat orgán ochrany přírody o
závazné stanovisko k tomuto plánu (§ 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). V daném případě však
žalobce výše popsaným způsobem nepostupoval, a proto žalovaný oprávněně konstatoval, že žalobce
prováděl těžební zásah bez schváleného lesního hospodářského plánu a bez souhlasu orgánu ochrany
přírody.
Ke kasační stížnosti žalobce se věcí zabýval Nejvyšší správní soud, který rozsudkem 2 As 64/2008 – 122 ze
dne 12. prosince 2008 rozsudek zdejšího soudu zrušil. K podstatě věci Nejvyšší správní soud uvedl, že platná
právní úprava výslovně neřeší „osud“ lesního hospodářského plánu v případě, kdy dojde ke změně v osobě
vlastníka lesa. U lesního zákona lze nicméně dovodit, že lesní hospodářský plán je nástrojem vlastníka lesa,
který je primárně spjat s lesním majetkem nacházejícím se na konkrétních pozemcích určených k plnění
funkcí lesa. Jeho hlavním účelem je přitom bezesporu zachování funkcí lesa v rámci určitého lesního
hospodářského celku, a to za podmínky hospodaření v souladu s dalšími právními předpisy na úseku ochrany
životního prostředí.
S ohledem na charakter institutu lesního hospodářského plánu zastává Nejvyšší správní soud názor, že
interpretace umožňující přechod lesního hospodářského plánu v případech, ve kterých dochází
dochází k toliko ke
změně v osobě vlastníka lesního hospodářského celku, pro který byl lesní hospodářský plán schválen (a je
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nadále platný), je v souladu s účelem zákonné právní úpravy. Univerzální sukcese do lesního hospodářského
plánu je však bez dalšího možná
možná pouze v případě, pokud při změně vlastníka zároveň nedošlo ke změně
hranic lesního hospodářského celku, pro který byl plán schválen. Tato situace však v posuzovaném případě
nenastala, neboť kromě změny v subjektu zde došlo rovněž ke změně v předmětu, když
když stěžovatel nabyl
pouze dílčí část lesního hospodářského celku.
Na názor, že maximální výše těžeb, stanovená pro jeden lesní hospodářský celek, by byla ve stejné výši platná
a závazná i pro hospodaření v lesním hospodářském celku o několikanásobně menší rozloze, nelze z důvodu
možného ohrožení lesa a jeho funkcí přistoupit. Výši maximálního objemu těžeb není logicky možné stanovit
pro nového vlastníka ani proporcionálně, a to s ohledem na různé rozmístění různých kategorií lesů a druhů
lesních porostů v rámci lesního hospodářského celku. Nejvyšší správní soud se proto přiklání k názoru, že
v těchto případech je vlastník lesa povinen postupovat podle ustanovení § 27 odst. 4 lesního zákona, neboť
zmenšením plochy lesních porostů došlo ke změnám podmínek, vyvolávajícím
vyvolávajícím nutnost změny závazného
ustanovení plánu. Povinnost postupovat podle ustanovení § 27 odst. 4 lesního zákona tedy nevyvolá
samotná změna majetkových poměrů k dotčeným lesům. Změna v subjektu vlastníka totiž není sama o sobě
změnou podmínek, která by vyvolala nutnost změny závazného ustanovení plánu. Takovou změnou
podmínek však jistě bude změna rozsahu lesních porostů, a to jak v rámci původního lesního hospodářského
celku, tak v rámci pozemků, na kterých bude hospodařit nový vlastník. V souladu s ustanovením § 27 odst. 4
lesního zákona je pak vlastník povinen požádat schvalující orgán státní správy lesů o změnu příslušného
závazného ustanovení. Přestože zákon pro tuto povinnost nestanoví vlastníkovi lesa žádnou lhůtu, je třeba
s ohledem na účel a smysl lesního hospodaření toto ustanovení vykládat tak, že vlastník lesa není oprávněn
řídit se závaznými ustanoveními lesního hospodářského plánu, která mají doznat změn, a to až do jejich
schválení. Je v zájmu vlastníka, aby žádost o změnu příslušných závazných ustanovení podal v co nejkratší
době, neboť do povolení změn je povinen v lese hospodařit v souladu s příslušnými ustanoveními lesního
zákona regulujícími hospodaření v lesích.
Nejvyšší správní soud shrnuje, že platnost lesního hospodářského plánu zásadně končí dnem uvedeným
v rozhodnutí o jeho schválení, přičemž ustanovení § 27 odst. 1 lesního zákona dopadá právě na tyto případy.
Samotná změna v osobě vlastníka lesa nevyvolá konec platnosti plánu. Pokud však nový vlastník nabude
pouze dílčí část lesního hospodářského celku, pro který byl plán schválen, je povinen požádat orgán státní
správy lesů o změnu závazných ustanovení z důvodu změny plochy lesních porostů.

37
Zaviněné vytvoření podmínek pro působení škodlivých činitelů v lesním ekosystému
Trvající delikt
k § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa

I. Správní delikty podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí
a její působnosti v ochraně lesa, mohou být spáchány i opomenutím takového konání, k němuž
byl subjekt povinen; je třeba prokázat, že vznikl následek (ohrožení, poškození).
Pro uložení pokuty musí být prokázáno, že konkrétní osoba svojí činností (popř. nečinností,
opomenutím) ohrozila a nebo poškodila životní prostředí v lesích, že se tak stalo jejím vlastním
zaviněním a že došlo k zákonem předvídanému následku, tedy že životní prostředí bylo
ohroženo nebo poškozeno.
Pro závěr o zavinění nepostačuje samotná vědomost o možnosti způsobení následku. Je třeba
důkazu o tom, že jak jednání, tak následek, které zákon sankcionuje, vznikly zaviněně. Zavinění
je nutno prokázat i ohledně příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem.

94

p

II. Ze znění ustanovení § 4 písm. c) cit. zákona vyplývá, že se jedná o delikt trvající, který skončí až
ukončením protiprávního stavu. U tohoto typu deliktu začne objektivní lhůta pro zahájení řízení
běžet až po skončení takového protiprávního jednání. Počátek subjektivní lhůty je pak vždy
znovu dán každým novým zjištěním, že protiprávní stav trvá.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2009, čj. 6 Ca 2/2009 – 162
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobci (fyzické osoby L.A. a M.H.) se žalobou domáhali zrušení rozhodnutí ministerstva životního prostředí ze
dne 20. 4. 2004, kterým bylo změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního
inspektorátu Brno ze dne 29. 10. 2003 tak, že podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci
životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČIŽP“), se
ukládá pokuta a) ve výši 200.000, Kč L.A., vlastníkovi ideálních 5/6 lesních pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova
za to, že v období do 16. 6. 2003, kdy byl vlastníkem lesních porostů 823 Cdlc/0 a 823 BgO, nezajistil
obnovu lesa na celkové ploše 4,01 ha porostní půdy, čímž vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení
škodlivých biotických a biotických činitelů, v důsledku čehož bylo poškozeno životní prostředí a snížením
stability okolních stojících porostů byl ohrožen lesní ekosystém v dané oblasti; b) ve výši 40.000, Kč M.H,
vlastnici ideální 1/6 předmětných lesních pozemků za stejný delikt jako v případě L.A.
Na základě kasační stížnosti podané žalobcem Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 22. 10. 2008, č.j. 1
As 15/2007 – 149 rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2006, č.j. 6 Ca 259/2004 92 ve
výroku č. II zrušil a věc vrátil zdejšímu soudu k novému řízení. Nejvyšší správní soud vycházel ze závěrů
rozšířeného senátu obsažených v usnesení ze dne 17. 7. 2008, č.j. 1 As 15/2007 141, že správní delikty
podle § 4 písm. c) zákona o ČIŽP mohou být spáchány i opomenutím takového konání, k němuž byl subjekt
povinen a že je třeba prokázat, že vznikl následek (ohrožení, poškození). Nejvyšší správní soud uvedl, že pro
uložení pokuty musí být prokázáno, že konkrétní osoby svojí činností (popř. nečinností, opomenutím) ohrozila
a nebo poškodila životní prostředí v lesích, že se tak stalo jejím vlastním zaviněním a že došlo k zákonem
předvídanému následku, tedy že životní prostředí bylo ohroženo nebo poškozeno vytvořením podmínek pro
působení škodlivých biotických a biotických činitelů. Pro závěr o zavinění nepostačuje samotná vědomost o
možnosti způsobení následku. Je třeba důkazu o tom, že jak jednání, tak následek, které zákon sankcionuje,
vznikly zaviněně. Zavinění je nutno prokázat i ohledně příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem.
Z tohoto důvodu označil Nejvyšší správní soud za klíčové posouzení smlouvy uzavřené mezi žalobcem a L.V.
Existenci přiměřených důvodů je třeba zkoumat z toho hlediska, jaká opatření žalobce k plnění povinnosti
přijal a zda tato opatření prováděl s náležitou péčí. Je důležité posoudit, jak konkrétně byly na základě
smlouvy rozloženy povinnosti mezi žalobce a smluvního partnera a zda žalobě dostatečně pečlivě kontroloval
plnění smlouvy druhou smluvní stranou a v případě zjištění, že k plnění smlouvy nedochází, usiloval o
náhradní plnění zákonných povinností jinými prostředky. Těmito otázkami se však správní orgány obou
stupňů nezabývaly.
Pokud se jedná o námitku žaloby, že nebyla dodržena lhůta pro zahájení řízení o uložení pokuty Městský soud
v Praze vyslovil, že podle § 5 odst. 2 zákona o ČIŽP řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode
dne, kdy se inspekce dověděla o porušení povinností uvedených v § 4 tohoto zákona, nejpozději však do tří
let od doby, kdy k porušení těchto povinností došlo. Ze znění ustanovení § 4 písm. c) zákona o ČIŽP vyplývá,
že se jedná o delikt trvající, který skončí až ukončením protiprávního stavu. U tohoto typu deliktu začne
objektivní lhůta pro zahájení řízení běžet až po skončení takového protiprávního jednání. Počátek subjektivní
lhůty je pak vždy znovu dán každým novým zjištěním, že protiprávní stav trvá. Z obsahu správního spisu je
zřejmé, že žalobci do 16. 6. 2003 nezajistili v zákonné lhůtě obnovu lesa s následky z toho vyplývajícími.
Jestliže řízení o uložení pokuty bylo zahájeno oznámením ze dne 19. 6. 2003, lhůty stanovené ve shora cit.
ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ČIŽP byly dodrženy. To znamená, že v daném případě mohl správní orgán
řízení o uložení pokuty zahájit kdykoliv, kdy získal potřebné podklady pro jeho zahájení. Jednoroční lhůta tedy
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počala běžet i od okamžiku vyhotovení inspekčního zápisu a tříletá lhůta objektivní nemohla uběhnout, neboť
ani nenastal okamžik, kdy její běh začal. Skutečnost, že zákon o ČIŽP výslovně nehovoří o trvajícím deliktu,
nemůže mít vliv na posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí. Právní předpisy takové rozlišení
neobsahují, je třeba vycházet ze znění jednotlivých skutkových podstat.

38
Deliktní odpovědnost vlastníka lesa při hospodaření v lese ve zvláště chráněném území
k ustanovení § 2 písm. d), § 11 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon)
k ustanovení § 26 odst. 3 písm. a), § 88 odst. 2 písm. n) a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

Jde li o skutkovou podstatu uvedenou v ust. § 88 odst. 2 písm. n) zákona č 114/1192 Sb., o
o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y , v z t a h u j e s e n a o s o b u , k t e r á v y k o n á v á v e z v l á š t ě c h r á n ěn é m ú z e m í
č i n n o s t z a k á z a n o u . Z á k o n d ef i n u j e z a k á z a n é č i n n o s t i v j i n é m s v ém u s t a n o v e n í . S p r á v n í o r g á n y
vždy musí vzít v potaz, kdo je subjektem tohoto správního deliktu, resp., kdo může tento zákaz
por uš i t .
Podle ust. § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), je hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní
činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa. Je to zásadně vlastník lesa, kdo v lese hospodaří, tedy
vykonává dlouhodobou činnost. Podle ust. § 11 odst. 2 lesního zákona je vlastník lesa povinen
usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa
byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) geofond lesních dřevin.
Je to vlastník lesa, kdo je povinen hospodařit podle lesních hospodářských plánů (srov. ust. § 24 a
ust. § 27 odst. 1 lesního zákona). Nelze tedy postihnout za porušení zákazu hospodařit způsobem
vyžadujícím intenzivní technologie toho, kdo v lese nehospodaří.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2009, č.j. 7 Ca 252/2007 29
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce (společnost s r.o.) žalobou napadl rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto
odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod,
ze dne 17. 4. 2007, kterým byla žalobci uložena pokuta 850.000, Kč za protiprávní jednání ve smyslu ust. §
88 odst. 1 písm. a) a ust. § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen
„zákon“), a to za poškození součásti přírody ve zvláště chráněném území a za vykonávání činností ve zvláště
chráněném území. Žalobci byla uložena dílčí pokuta 350.000, Kč za to, že žalobce při asanaci nahodilé těžby
ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v dubnu až říjnu 2006 pojezdem harvestorů, resp.
vyvážecích souprav, vytvořil kolejové rýhy o hloubce 20 70 cm. Následkem provedeného zásahu s použitím
intenzivních technologií došlo k narušení půdního povrchu, které má charakter nevratného poškození, byl
narušen vodní režim, zvýšeno riziko eroze a poškozeny některé neasanované stromy. Dílčí pokuta 500.000,
Kč byla žalobci uložena za to, že při asanaci nahodilé těžby ve zvláště chráněném území (blíže vymezeno
v rozsudku) v dubnu až říjnu 2006 pojezdem harvestorů, resp. vyvážecích souprav, vytvořil kolejové rýhy o
hloubce 20 70 cm, čímž byla poškozena pokryvná vegetace balvanitých sutí, narušen vodní režim, zvýšeno
riziko eroze a poškozeny některé neasanované stromy.
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Soud se v souzené věci nejdříve zabýval tím, zda li je žalobce osobou, která může naplnit znaky skutkové
podstaty správního deliktu, za jejíž naplnění byl žalobce sankcionován. Jde li o skutkovou podstatu uvedenou
v ust. § 88 odst. 2 písm. n) zákona, vztahuje se na osobu, která vykonává ve zvláště chráněném území
činnost zakázanou. Zákon definuje zakázané činnosti v jiném svém ustanovení. V případě žalobce bylo
správními orgány shledáno, že žalobce porušil zákaz hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území
způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit
podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní
povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu (ust. § 26 odst. 3
písm. a) zákona). Správní orgány však nevzaly v potaz, kdo je subjektem tohoto správního deliktu, resp., kdo
může tento zákaz porušit. V tomto ohledu je nutné upozornit na příslušná ustanovení zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Podle ust. § 2 písm. d) tohoto zákona je
hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění
funkcí lesa. Je to zásadně vlastník lesa, kdo v lese hospodaří, tedy vykonává dlouhodobou činnost. Podle ust.
§ 11 odst. 2 lesního zákona je vlastník lesa povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval
zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován
(chráněn) geofond lesních dřevin. Je to vlastník lesa, kdo je povinen hospodařit podle lesních hospodářských
plánů (srov. ust. § 24 a ust. § 27 odst. 1 lesního zákona). Nelze tedy postihnout za porušení zákazu
hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie toho, kdo v lese nehospodaří, tedy v daném případě
žalobce. Ve správním spisu sice nebyla založena smlouva uzavřená mezi žalobcem a lesy České republiky,
s.p., nicméně její obsah se v základních rysech podává z žalovaného rozhodnutí jakož i z rozhodnutí správního
orgánu prvního stupně. Je bezpochyby zřejmé, že hospodářem v uvedených lokalitách je právě státní podnik
Lesy České republiky. Jeho stíhá povinnost hospodařit v uvedených lokalitách v souladu se zákonem, on je
také odpovědný za porušení této povinnosti. Žalobce v klese nehospodařil, tedy nevykonával soustavnou
činnost podle hospodářského plánu za účelem optimálního vývoje lesa, nýbrž na základě smlouvy uzavřené
s osobou v lese hospodařící, vykonávala touto osobou zadanou činnost – těžbu dřeva za účelem odstranění
nastalého kalamitního stavu.
Dílčí pokuta ve výši 500.000, Kč byla uložena žalobci jako osobě, která v lese hospodaří. S ohledem na výše
uvedené závěry soud takový závěr považuje za nepřípustný. Předně správní orgány pominuly jeden ze
základních atributů právního státu, a to princip vázanosti orgánů veřejné moci zákonem, vyjádřený v článku 2
odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích
stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Tento princip v podstatě vychází z doktríny
právního státu, podle které státní moc nejen právo vytváří, ale je tímto právem ona samotná i vázána.
Význam uvedeného principu spočívá i v zakotvení garance proti zneužití státní moci, právní jistoty a faktické
realizace státní moci tam, kde zákon tuto realizaci předpokládá. Konkrétním vyjádřením tohoto principu
v každém správním řízení, tedy i v řízení o správním deliktu, je zásada zákonnosti (legality). Tuto zásadu je
nepochybně povinen správní orgán s přihlédnutím k již zmíněnému principu aplikovat i při úvaze o naplnění
skutkové podstaty správního deliktu. Při uplatnění této zásady je potom nezbytné vycházet striktně ze
zákonného znění skutkové podstaty, přitom je nepřípustný jakýkoliv její extenzivní výklad. Tato zásada však
v daném případě dodržena nebyla. Správní orgán prvého stupně postupoval v rozporu s uvedenou zásadou,
když výkladem extenzivně nad rámec zákona použil v případě žalobce ust. § 26 odst. 3 písm. a) zákona a
v této souvislosti následně ust. § 88 odst. 2 písm. n) zákona. Správní orgán rozšířil skutkovou podstatu
správního deliktu nad zákonný rámec (u hlediska zásady legality), když dospěl k závěru, že žalobce v lese
hospodařil, aniž by však měl takový závěr oporu v zákoně.
Ohlédne li soud od výše uvedených závěrů, je nucen konstatovat, že správní orgán prvního stupně ve svém
výroku nerespektoval znění skutkové podstaty správního deliktu v jeho logických vazbách. Pokud jde totiž o
správním orgánem zvolené porušení povinností hospodařit v lese bez použití intenzivních technologií, musí
být delikvent shledán vinným za porušení tohoto zákazu, přitom ve výroku musí být specifikována použitá
technologie a konstatováno, že tato konkrétní technologie je při hospodaření v lese zakázána. V odůvodnění
rozhodnutí pak musí být uvedeno, proč je tato technologie v daném případě zakázána. Důsledky této činnosti
jsou rozhodné pro určení výše sankce, nejsou však součástí skutkové podstaty. Delikvent je tedy trestán za
použití zakázané technologie, ať už jsou následky tohoto jednání jakékoliv. Správní orgán však zcela zjevně
takto neuvažoval, když do výroku svého rozhodnutí popsal skutek žalobce zejména důsledky jeho jednání. Ty
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však nejsou součástí skutkové podstaty. Pokud jsou uvedeny ve výroku o vině, jde o porušení výše uvedené
zásady legality. S tím ostatně souvisela i žalovaným zcela nedostatečně hodnocená odvolací námitka žalobce
(který však na rozdíl od osoby v lese hospodařící za zvolení dané technologie při hospodaření v lese
odpovědný není), že použití harvestorů není zakázáno.
Jde li o porušení skutkové podstaty uvedené v ust. § 88 odst. 1 písm. a) zákona, je nutné mít na zřeteli ust. §
88 odst. 3 zákona, podle kterého se při stanovení výše pokuty přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a
rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny. Žalobce již ve vyjádření k zahájení správního
řízení i v odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty poukazoval na to, že odstraňoval vzniklý kalamitní stav,
přitom rychlý průběh těžby byl velmi důležitý. Tuto okolnost považuje soud za zcela zásadní, avšak správními
orgány v řízení zcela opominutou. Z hlediska závažnosti protiprávního jednání jsou jedněmi ze skutečností, ke
kterým musí být přihlédnuto, okolnosti, za kterých k jednání došlo. Pokud byl v dané lokalitě odstraňován
kalamitní stav, přitom osobou hospodařící v lese bylo použití technologií odsouhlaseno a bylo požadováno
vytěžení velkého množství dřevní hmoty, nelze tuto skutečnost pominout a žalobce trestat bez toho, aby bylo
ke specifikům těžby dřeva v oblasti kalamity přihlédnuto. V tomto ohledu soud považuje za vhodné při úvaze
o výši pokuty poměřit zájem na ochraně přírody spočívající v rychlém vytěžení dřeva z kalamitní oblasti
s poškozením přírody touto těžbou způsobeným. Taková úvaha však provedena nebyla, ač tvrzení žalobce
během správního řízení k takovémuto postupu vybízelo. Úvahu o výši pokuty soud v tomto ohledu považuje za
neúplnou, a tedy nepřezkoumatelnou pro nedostatek důvodů ve smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. a) soudního
řádu správního.

39
Náhrada škody vůči státu v důsledku omezení hospodaření v lesním hospodářském celku
K ust. § 8 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů (dáele jen „lesní zákon“)
K ust. § 29 písm. a), § 38 písm. a), § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů

Zákaz těžby dřeva v některých lokalitách národní přírodní rezervace, který byl stanoven plánem
péče a lesním hospodářským plánem v souladu s příslušnými právními předpisy, není v rozporu s
Ú stavním pořádkem České republiky a představuje zákonné omezení hospodaření v lese zvláštního
určení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., které vlastníku zakládá nárok
n a n á h r a d u z v ý š en ý c h n á k l a d ů , n i k o l i v n a n á h r a d u u š l éh o z i s k u z a n e p r o v e d en o u t ěž b u d ř e v a .

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 4. 2009, č. j. 25 Cdo 193/2007 200
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce se domáhal vůči státu náhrady škody ve výši 2.500.000, Kč, která mu údajně vznikla v důsledku
omezení hospodaření v lesním hospodářském celku P. (těžby lesních porostů) v souvislosti s rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí o schválení plánu péče pro národní přírodní rezervaci R. (dále též jen „N. R.“)
a rozhodnutím Ministerstva zemědělství o schválení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský
celek L. P. na období od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
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Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 16. 11. 2005, č. j. 11 C 277/2000 107, ve znění doplňujícího
usnesení ze dne 23. 5. 2006, č. j. 11 C 277/2000 125, žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Vyšel ze zjištění, že žalobce je nájemcem pozemků parc. v k. ú. H. B., parc. č. 409/1, 464/1 v k. ú. S. R., které
se nacházejí v podílovém spoluvlastnictví vedlejších účastníků. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.
17/1997 Sb. byla kromě jiného i na uvedených pozemcích vyhlášena národní přírodní rezervace R.
Rozhodnutím ze dne 10. 6. 1998, schválilo Ministerstvo životního prostředí návrh plánu péče pro N. R. v
CHKO Ž. v. na období 1998 2007, čímž se plán péče stal závazným podkladem pro jiné plánovací dokumenty
i pro realizaci praktických zásahů v něm uvedených; mimo jiné stanovil, že některé lesní porosty na území N.
R. budou napříště ponechány přirozenému vývoji. Návrh lesního hospodářského plánu zpracovaný na
objednávku žalobce byl odsouhlasen S. CHKO Ž. v. i Ministerstvem zemědělství (rozhodnutím ze dne 11. 6.
1999, č. j. 861/99). Pro posouzení důvodnosti nároku považoval soud prvního stupně za klíčové určení, zda
žalobce byl omezen v hospodaření v lese již přímo zákonem nebo až předmětnými rozhodnutími Ministerstva
životního prostředí a Ministerstva zemědělství. S odkazem na ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 3 a §
36 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (dále též jen „lesní zákon“),
ustanovení § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a na rozsudek Nejvyššího
soudu ČR ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003, dovodil, že využití dřevní hmoty z lesů zvláštního
určení, nacházejících se ve zvláště chráněných územích (tedy také v národních přírodních rezervacích) a
tvořících tak významné přírodní bohatství, je omezeno již přímo ze zákona, nikoli až rozhodnutím orgánu
státní správy, neboť veřejný zájem na zachování těchto cenných přírodních zdrojů je nadřazen zájmům
hospodářským a vlastník (správce) lesa je povinen tento stav respektovat. Plán péče schválený orgánem
ochrany přírody a krajiny podle § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., byť byl závazným podkladem pro lesní
hospodářský plán, pouze konkretizoval zákonem stanovená omezení s ohledem na konkrétní místní
podmínky NPR R. I kdyby takový plán péče neexistoval, musel by žalobce respektovat režim chráněného
území včetně veškerých omezení; žalobce však netvrdil, že by byl v případě neexistence plánu péče v
hospodaření v lese méně omezen nebo že by se domáhal náhrady zvýšených nákladů vzniklých z omezeného
způsobu hospodaření ve smyslu § 36 odst. 3 lesního zákona. Soud prvního stupně uzavřel, že uvedené
zákonné omezení vlastnického práva je plně v souladu s čl. 4 odst. 2, 3 a 4, čl. 11 odst. 3 a čl. 35 odst. 3
Listiny základních práv a svobod.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 6. 2006, č. j. 51 Co 89/2006 154, rozsudek
soudu prvního stupně ve znění doplňujícího usnesení potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, ztotožnil se i s jeho závěry právními a na odůvodnění
napadeného rozsudku pro stručnost odkázal. Dále uvedl, že jestliže žalobce hospodaří v tzv. lesích zvláštního
určení podle § 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona a jestliže jsou vlastníci těchto lesů podle § 36 odst. 3 lesního
zákona povinni strpět omezení při hospodaření v nich a náleží jim pouze náhrada zvýšených nákladů, pokud
jim z omezeného způsobu hospodaření vzniknou, důvod omezení hospodaření v lesích žalobce nespočívá v
dané věci v rozhodnutí orgánu státní správy, nýbrž vyplývá přímo ze zákona, a proto podmínky pro přiznání
práva na náhradu škody podle § 11 odst. 3 zákona o lesích nejsou splněny. Navíc zákon o ochraně přírody a
krajiny zakládá příslušným orgánům oprávnění usměrňovat činnost v lesích tak, aby bylo dosaženo účelu
ochrany, jak vyslovil Nejvyšší soud ČR právě v rozsudku ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, které odůvodňuje tím, že rozhodnutí spočívá na nesprávném
právním posouzení věci a že nalézací řízení trpí vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve
věci.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému
rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. oprávněnou
osobou účastníkem řízení, dospěl k závěru, že dovolání, které je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.
pro řešení zásadně právně významné otázky nároků při omezení hospodaření vlastníka lesa zvláštního určení,
není důvodné.
Podle § 90 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a předpisy vydané k jeho provedení
jsou zvláštními předpisy ve vztahu k předpisům o lesích, vodách, územním plánování a stavebním řádu, o
ochraně nerostného bohatství, ochraně zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství. Z citovaného
ustanovení výslovně vyplývá, že vztah zákona o ochraně přírody a krajiny k zákonu o lesích je vztahem
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speciality, tj. že tento zákon je předpisem zvláštním vůči lesnímu zákonu. Pro vztah zákona zvláštního a
obecného je pak charakteristické, že zvláštní úprava se uplatní tam, kde speciální předpis stanoví něco
jiného oproti úpravě obecné, přičemž obecnou úpravu je možno použít tam, kde speciální předpis její aplikaci
nevylučuje buď výslovným zákazem anebo tím, že nestanoví něco jiného. Protože zákon o ochraně přírody a
krajiny nic nestanoví o náhradách spojených s omezením hospodaření v lesích, aniž by poskytování takových
náhrad výslovně vylučoval, uplatní se v tomto ohledu předpis obecný, tedy zákon o lesích.
Podle § 31 tohoto zákona lesy v národních přírodních rezervacích nelze zařazovat do kategorie lesů
hospodářských; ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a
nepředvídaných škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody. Podle §
58 tohoto zákona každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.
Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o lesích, lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a
nacházejí se na území národních parků a národních přírodních rezervací. Podle odstavce 2 písm. a) tohoto
ustanovení do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a
ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen
funkcím produkčním. Jde o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních
rezervacích a přírodních památkách. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení o zařazení lesů do kategorie lesů
zvláštního určení podle odstavce 2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z
vlastního podnětu. Podle § 2 písm. d) lesního zákona pro účely tohoto zákona se rozumí hospodařením v lese
obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa. Podle §
11 odst. 3 lesního zákona vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v
lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení rozhodl. Orgán státní správy může uložit úhradu této
náhrady osobám, v jejichž zájmu o tomto omezení rozhodl. Podle § 36 odst. 1 lesního zákona ve prospěch
účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení lze přijmout opatření odchylná od
některých ustanovení tohoto zákona, zejména pokud jde o velikost nebo přiřazování holých sečí. Tato
opatření mohou být navržena v plánu nebo v osnově nebo je stanoví rozhodnutím orgán státní správy lesů na
návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení vlastníci lesů zvláštního
určení (§ 8 odst. 1 a 2) jsou povinni strpět omezení při hospodaření v nich. Vlastníkům těchto lesů náleží
náhrada zvýšených nákladů, pokud jim z omezeného způsobu hospodaření v nich vzniknou. Náhrada nenáleží
v případech, kdy byly lesy vyhlášeny za lesy zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm. g), a v případech, kdy je
úhrada zvýšených nákladů poskytována podle zvláštních předpisů. Podle odst. 4 tohoto ustanovení vlastník
lesa uvedeného v odstavcích 2 a 3 je povinen zajistit opatření uložená orgánem státní správy lesů ke splnění
účelu sledovaného jejich vyhlášením. Za provedená opatření přísluší vlastníku lesa náhrada zvýšených
nákladů. Podle odst. 5 tohoto ustanovení orgán státní správy lesů rozhodne na návrh vlastníka lesa o tom,
kdo a v jaké výši uhradí vlastníku lesa zvýšené náklady spojené s omezením hospodaření podle odstavců 3 a
4. Z této úpravy je zřejmé, že hospodaření v lesích a státní správa lesního hospodářství směřují kromě jiného
k tomu, aby byly udržovány a zlepšovány všechny funkce lesů, včetně produkce dřevní hmoty. Smyslem
odborné správy lesů je vyloučit živelnou těžbu dřevní hmoty a regulovat ji podle lesních hospodářských plánů
(plánů lesní výroby) tak, aby probíhala v souladu s odbornými přístupy a poznatky ohledně vytváření a
udržování funkcí lesa, jeho obnovy apod. V případě lesů zvláštního určení, které se nacházejí ve zvláště
chráněných územích (ze zákona v národních parcích a národních přírodních rezervacích, případně i na
základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních
rezervacích a přírodních památkách) a tvoří tak zvláště významné přírodní bohatství, k tomu přistupuje ještě
veřejný zájem na zachování těchto cenných přírodních zdrojů, který je nadřazen hospodářským zájmům.
Využití dřevní hmoty z těchto lesů je proto již ze zákona omezeno a vlastník (správce) lesa je povinen tento
stav respektovat včetně toho, že zákon o ochraně přírody a krajiny zakládá příslušným orgánům oprávnění
usměrňovat činnost v lesích tak, aby tohoto účelu bylo dosaženo (srov. opět rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze
dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003). Vlastník (správce) lesa zvláštního určení (o který jde i v daném
případě) je povinen jednak strpět omezení při hospodaření v těchto lesích (srov. § 36 odst. 3 lesního zákona),
tedy též takové omezení těžby dřeva v národních přírodních rezervacích zakotvené v § 8 odst. 1 písm. c) ve
spojení s § 2 písm. d) lesního zákona, a jednak zajistit opatření uložená orgánem státní správy lesů ke
splnění účelu sledovaného vyhlášením těchto opatření (srov. § 36 odst. 4 lesního zákona); za uvedené
povinnosti v obou případech náleží vlastníkům lesa zvláštního určení náhrada zvýšených nákladů, pokud jim
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vzniknou. Nárok na náhradu jiné újmy v souvislosti se zákonným omezením těžby dřevní hmoty v národních
přírodních rezervacích lesní zákon nezakotvuje.
Z žádného ustanovení lesního zákona nelze dovodit, že by aplikace § 11 odst. 3 byla pro lesy zvláštního
určení obecně vyloučena; uvedené ustanovení však dopadá na případy, kdy omezení hospodaření v lese je
rozhodnutím (individuálním správním aktem) orgánu státní správy teprve konstituováno (založeno), aniž by
takové omezení vlastníka lesa tížilo již předtím. Jinými slovy řečeno, náhrada újmy, pokud vznikla, náleží
vlastníkovi lesa podle § 11 odst. 3 lesního zákona pouze za takové omezení, které již samo o sobě nevyplývá
přímo ze zákona, popř. jiné právní skutečnosti, jak tomu je i v posuzovaném případě. Podle § 1 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 17/1997 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace R. a stanoví
její bližší ochranné podmínky, vyhlašuje se národní přírodní rezervace R. za účelem zachování souboru
přírodě blízkých různorodých lesních ekosystémů zahrnujících početnou skupinu zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů. Podle § 3 této vyhlášky nelze bez souhlasu ministerstva provádět kromě jiného f) těžbu či
výchovné práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo
převzaté lesní hospodářské osnovy, g) těžební či výchovné práce v lesních porostech na základě schváleného
lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy v období, kdy půda není zmrzlá nebo
krytá sněhovou pokrývkou.
Je tedy zřejmé, že omezení žalobce jako nájemce lesů zvláštního určení nacházejících se v národní přírodní
rezervaci R. při hospodaření a produkci v nich (těžbě dříví) vyplývá již přímo jak shora uvedeno z lesního
zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. konkrétní rozsah omezení je stanoven ve vyhlášce o
vyhlášení národní přírodní rezervace; to platí bez ohledu na to, zda příslušný orgán rozhodl o tom, že schvaluje
plán péče pro NPR R. a lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek P. Jde tedy o zákonné omezení
předvídané ustanovením § 36 odst. 3 zákona o lesích, s nímž zákon spojuje jen náhradu zvýšených nákladů,
pokud v souvislosti s omezením vzniknou. Vznik takové škody však žalobce netvrdí a ani neprokazuje, byť i o
této možnosti byl v průběhu řízení soudem prvního stupně poučen (usnesením ze dne 3. 9. 2003, č. j. 11 C
277/2000 41).
Dovolatel vytýká zamítavému rozhodnutí nesoulad s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále též
jen „Listina“). Tento článek však nelze vykládat samostatně, tj. bez kontextu s dalšími ustanoveními
upravujícími vlastnictví a rovněž i ochranu přírodních zdrojů v síle ústavního předpisu.
Podle čl. 11 odst. 3 Listiny vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se
zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí
nad míru stanovenou zákonem. Podle odst. 4 tohoto článku vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického
práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Podle čl. 7 zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky (dále též jen "Ústava“) stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu
přírodního bohatství.
Je tedy pravdou, že ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny zásadně předpokládá nucené omezení vlastnického
práva pouze zákonem ve veřejném zájmu a za náhradu; nelze však přehlédnout, že i na vlastníka samotného
klade totéž ustanovení (v odst. 3) určité nároky, zakazuje mu totiž, aby vlastnické právo vykonával v rozporu s
obecnými zájmy, například tím, že by nad míru stanovenou zákonem poškozoval životní prostředí. Jestliže
lesy jsou ústavně chráněným přírodním bohatstvím, nelze dovolatelem akcentované ustanovení čl. 11 odst. 4
listiny vykládat izolovaně a zcela absolutně tak, že není povinen strpět jakákoliv omezení, leda za přiměřenou
náhradu. V posuzovaném případě jde dovolateli o hospodářské využití zvláštní kategorie lesů (tzv. lesů
zvláštního určení), která má zvýšený význam z hlediska ochrany životního prostředí; domáhá se náhrady
ušlého zisku spojeného s tím, že mu není umožněno provádět těžbu dřeva podle svých představ. Omezení
těžby dřevní hmoty v takto významném lesním systému na základě lesního zákona a zákona o ochraně
přírody a krajiny však není individuálním omezením vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny, nýbrž
představuje přípustnou korekci výkonu vlastnického práva tak, aby nad míru stanovenou zákonem
nedocházelo k narušování jiných ústavně chráněných hodnot, jimiž jsou v tomto případě obecný zájem na
ochraně životního prostředí a na zachování přírodního bohatství. Taková úprava, řešící jistý střet ústavně
garantovaných principů, je v souladu s právním řádem ČR, neboť sleduje legitimní cíl, tj. ochranu lesů v
národních přírodních rezervacích jako zvláště chráněných územích, která jsou pro svou biologickou
jedinečnost a rozmanitost hodna přísné ochrany státní mocí. Lze zároveň dovodit, že jde o prostředek ve
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vztahu ke sledovanému cíli přiměřený, neboť (jak vyplývá ze skutkových zjištění, jejichž správnost nepodléhá
dovolacímu přezkumu) vlastnické právo k lesům nebylo v daném případě podstatně omezeno či jeho výkon
zcela vyloučen, bylo pouze částečně (nikoliv v celém rozsahu národní přírodní rezervace) korigováno
oprávnění k těžbě dřeva.
Ostatně i Ústavní soud dovodil, že zákonná úprava omezení vlastnického práva je přípustná, respektuje li
požadavky striktně stanovené článkem 4 Listiny. S ohledem na povinnost šetřit podstatu a smysl
vlastnického práva (čl. 4 odst. 4 Listiny) přitom nesmí být vlastnické právo omezeno ve větší než přiměřené
míře, to je v takové míře, kdy omezení užívání majetku (vlastnického práva) sleduje legitimní cíl, je v souladu
s vnitrostátním právem a je přiměřené ve vztahu ke sledovanému cíli (srov. nález ÚS ze dne 8. 4. 2004, sp.
zn. II. ÚS 482/02). Jak opakovaně judikoval Ústavní soud, čl. 11 odst. 1 Listiny, zaručující každému právo
vlastnit majetek, nelze chápat tak, že vlastnické právo je absolutně neomezené, naopak zákonodárce může
vlastnické právo zákonem omezit z důvodu ochrany práv druhých a ochrany obecných zájmů, zejména
lidského zdraví, přírody a životního prostředí. Za nepřípustné omezení vlastnického práva, odporující
ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny, se tak považuje pouze takové omezení, které vylučuje realizaci vlastnického
práva buď zcela, nebo v rozsahu, který podstatnou měrou znemožňuje výkon vlastnického práva v některé z
jeho složek (srov. nález Ústavního soudu č. 49/2007 Sb.). Článek 1 odst. 2 Dodatkového protokolu č. 1 k
Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod výslovně stanoví, že právo fyzické či právnické osoby na
pokojné užívání svého majetku nebrání právu státu „přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily
užívání majetku v souladu s obecným zájmem“. Právo na náhradu za omezení vlastnického práva může
vyplývat, není li stanoveno zvláštním zákonem, přímo z Listiny.
Je tedy proto namístě uzavřít, že zákaz těžby dřeva v některých lokalitách národní přírodní rezervace, jak byl v
posuzovaném případě stanoven plánem péče pro NPR R. v CHKO Ž. v. na období 1998 2007 a lesním
hospodářským plánem v souladu s legislativními omezeními vyhláškou č. 17/1997 Sb. na základě zákona o
lesích a zákona o ochraně životního prostředí, není v rozporu s Ústavním pořádkem České republiky a
představuje zákonné omezení hospodaření v lese zvláštního určení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona
o lesích, které vlastníku zakládá nárok na náhradu zvýšených nákladů, nikoliv však již na náhradu ušlého
zisku za neprovedenou těžbu dřeva.
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G . N a k l á dá n í s o dpa dy
137

P ř e pr a v a o dpa du u r č e n é h o k e n e r g e t i c k é m u v y u ž i t í
K § 4 písm. n), § 23 odst. 1 a k části deváté zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
K nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského
společenství, do něj a z něj a její kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97 a nařízení
Komise (ES) č. 2557/2001 (dále jen „nařízení č. 259/93“)
Ke směrnici Rady 75/442/EHS o odpadech

I . P ř e pr a v u o dpa du z č l e n s k é h o s t á t u E v r o ps k é u n i e do Č e s k é r e pu bl i k y j e n u t n o k l a s i f i k o v a t
j a k o př e pr a v u o dpa du u r č e n é h o k e n e r g e t i c k é m u v y u ž i t í z a př e dpo k l a du k u m u l a t i v n í h o
n a pl n ě n í č t y ř k r i t é r i í o pe r a c e n a k l á dá n í s o dpa de m v z a ř í z e n í , do n ě h o ž bu do u o dpa dy
př e pr a v e n y :
1) Hlavním účelem operace je výroba energie. Toto kritérium bude splněno, pokud se odpad
s t a n e u ž i t e č n ý m j a k o z dr o j e n e r g i e t í m , ž e n a h r a dí pr i m á r n í z dr o j e e n e r g i e , k t e r é by j i n a k
pr o t e n t o ú č e l m u s e l y bý t po u ž i t y .
2 ) E n e r g i e g e n e r o v a n á i z í s k a n á m u s í bý t v ě t š í n e ž e n e r g i e s po t ř e bo v a n á , př i č e m ž č á s t
př e by t k u e n e r g i e m u s í bý t e f e k t i v n ě v y u ž i t a bu ď v e f o r m ě t e pl a v y t v o ř e n é h o s pa l o v á n í m ,
a n e bo po z pr a c o v á n í v e f o r m ě e l e k t ř i n y .
3 ) V ě t š í č á s t o dpa du m u s í bý t s po t ř e bo v á n a a v ě t š í č á s t e n e r g i e z pr a c o v á n a
a využ ita.
4 ) P o u ž i t ý o d p a d n e p o t ř e b u j e p o v l a s t n í m z a p á l e n í k e s p a l o v á n í p o d p ů r n é p a l i v o a v z n i ka j í c í
t e pl o s e po u ž i j e pr o po t ř e bu v l a s t n í n e bo da l š í c h o s o b, n e bo s e o dpa d po u ž i j e j a k o pa l i v o
n e bo j a k o př í da v n é pa l i v o v z a ř í z e n í c h n a v ý r o bu e n e r g i e n e bo m a t e r i á l ů z a po dm í n e k
s t a n o v e n ý c h pr á v n í m i př e dpi s y o o c h r a n ě o v z du š í ( § 2 3 o ds t . 1 z á k o n a č . 1 8 5 / 2 0 0 1 Sb. , o
o dpa de c h ) .
I I . P o př i j e t í o z n á m e n í př e s h r a n i č n í př e pr a v y o dpa du j e pr o ú č e l y k o m pl e x n í h o po s o u z e n í
o pe r a c e n a k l á dá n í s t í m t o o dpa de m n e z by t n é př i h l é dn o u t i k ú č e l u z a ř í z e n í , v e k t e r é m bu de
o pe r a c e pr o v e de n a . P o k u d s pa l o v n a o dpa dů s pl ň u j e a l e s po ň j e dn u z po dm í n e k pr o s pa l o v á n í
u v e de n ý c h v § 2 3 o ds t . 1 z á k o n a č . 1 8 5 / 2 0 0 1 Sb. , o o dpa de c h , j e dn á s e o z a ř í z e n í u r č e n á k
e n e r g e t i c k é m u v y u ž í v á n í o dpa dů .

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, čj. 2 As 44/2007 212)
Z vlastních zdrojů

Z odůvodnění:
Přeshraniční přeprava odpadů byla v době rozhodné pro posuzovaný případ harmonizována nařízením č.
259/93 (pozn. s účinností od 12. 7. 2007 je přeshraniční přeprava odpadů regulována novým přímo
použitelným právním předpisem Evropských společenství, kterým je nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů). Nařízení nastavuje pro účely přeshraniční přepravy odpadů
rozdílný režim pro odpady určené k využití a pro odpady určené k odstranění, přičemž u prvně jmenované
kategorie odpadů se uplatňují méně přísné podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika
využila možnosti stanovené nařízením a zásadně zakázala přeshraniční přepravu odpadů do České
republiky za účelem jejich odstranění, stěžejní otázku sporu představuje posouzení charakteru zamýšlené
přeshraniční přepravy odpadů, totiž zda oznámená přeshraniční přeprava odpadů měla být skutečně
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přepravou odpadů určených k odstranění, jak tvrdí žalovaný i městský soud, anebo přepravou odpadů
určených k využití, jak tvrdí obě stěžovatelky. Při řešení této otázky je nutno přihlédnout rovněž k
judikatuře Soudního dvora, která nařízení vykládá.
Pojem „odstraňování odpadu“ je definován zákonem o odpadech (stejně jako ve směrnici 75/442)
pomocí vymezených činností, uvedených pod body D1 D15 v příloze č. 4. Stejným způsobem je definován i
pojem „využití odpadu“, a to činnostmi uvedenými pod body R1 R13 v příloze č. 3 zákona o odpadech.
Podle důvodové zprávy k zákonu o odpadech vyšel zákonodárce ze směrnic Evropského společenství
rovněž při vymezení hranice, kdy je spalování nebo jiné energetické využití odpadů hodnoceno jako využití
a kdy jako odstraňování. Pro účely zákona o odpadech se podle § 4 písm. n) rozumí energetickým
využitím odpadů „použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich
energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie“. Ustanovení § 23 vymezuje v odstavci 1
kritéria, při jejichž splnění bude spalování odpadů považováno za energetické využití odpadů, následovně:
„a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se
použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo b) odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné
palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o
ochraně ovzduší“. Odstavec druhý § 23 pak stanoví, že spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky
spalování podle odstavce 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů, neboli, a contrario, na spalovny, u
nichž výše uvedené podmínky splněny jsou, je třeba nahlížet jako na zařízení k využívání odpadů.
Přestože z důvodové zprávy k zákonu o odpadech není zřejmé, z jaké směrnice zákonodárce vycházel při
podrobnějším stanovení hranice, kdy lze spalování odpadu považovat za jeho energetické využití, je nutné
§ 23 odst. 1 reflektovat i při posuzování přeshraniční přepravy odpadů, neboť i Soudní dvůr se v rozsudku
ze dne 3. 4. 2003, SITA, C 116/01, Recueil, s. I 2969, body 55 a 56, vyjádřil, že členské státy si mohou
stanovit vlastní kritéria (za předpokladu jejich souladu se směrnicí 75/442), která by rozlišovala operaci
využití a odstranění odpadu. Právě za taková kritéria je nutné považovat kritéria stanovená v § 23 odst. 1
zákona o odpadech a konkrétně naplnění kritéria uvedeného v § 23 odst. 1 písm. a) téhož zákona, o
němž se rovněž vede spor mezi stěžovatelkami a žalovaným, bude předmětem posuzování. K tomuto
dílčímu závěru došel Nejvyšší správní soud i přesto, že podle judikatury Soudního dvora nelze kritérium
výhřevnosti považovat (jak namítal žalovaný) za relevantní při posuzování operace tohoto druhu (viz
rozsudky Soudního dvora ve věci C 116/01, bod 56, a ve věci C 228/00, bod 47), když při posuzování
otázky, zda použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo, hraje
výhřevnost použitého odpadu (jak vyplývá z posudku) podstatnou roli. Kritérium stanovené v § 23 odst. 1
písm. a) zákona o odpadech totiž vyžaduje i posouzení konkrétních technických možností zařízení
(zejména splnění podmínek pro dosažení určité teploty spalování), ve kterém bude odpad zpracováván,
nejedná se tedy o kritérium, které by vyžadovalo splnění konkrétní výhřevnosti odpadu (jako tomu bylo v
případech C 228/00 a C 116/01, řešených Soudním dvorem).
Vedle kritérií stanovených zákonem o odpadech v § 23 odst. 1 je však nutné respektovat při posuzování
operace energetického využití/spalování odpadu rovněž ustálená kritéria vymezená judikaturou Soudního
dvora (viz rozsudky ve věcech C 228/00, C 458/00 nebo C 116/01), jež svědčí pro klasifikaci operace
jako využívání odpadu. Jedná se o následující kritéria:
1) Hlavním účelem operace je výroba energie. Pojem „použití“ ve smyslu bodu R1 (přílohy IIB
směrnice 75/442) znamená, že podstatným účelem této operace je umožnit odpadu být užitečný, totiž
vytvořit energii.
2) Energie generovaná i získaná musí být větší než energie spotřebovaná, přičemž část přebytku
energie musí být efektivně využita buď ve formě tepla vytvořeného spalováním, anebo po zpracování ve
formě elektřiny.
3) Větší část odpadu musí být spotřebována a větší část energie zpracována a využita.
Žalovaný nezpochybňoval splnění druhého ani třetího kritéria, nýbrž toliko kritéria prvního, a sice že
hlavním účelem operace je výroba energie. Jak vyplývá z rozsudku Soudního dvora ve věci C 228/00 (body
46 a 47), spalování odpadu je využitím, pokud se odpad stane užitečným jako zdroj výroby energie tím, že
nahradí primární zdroje energie, které by jinak pro tento účel musely být použity. Pokud jsou při využití
odpadu jako paliva splněny stanovené podmínky, jedná se o operaci využití spadající pod bod R1 (přílohy
IIB směrnice 75/442), aniž by musela být brána v úvahu další kritéria jako výhřevnost odpadu (viz také
rozsudek Soudního dvora ve věci C 116/01), množství nebezpečných látek obsažených ve spalovaném
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odpadu nebo zda se jednalo či nejednalo o odpad smíšený (viz také rozsudek Soudního dvora ve věci C
113/02). Žalovaný se rovněž odvolává na příkladná vodítka (pomocná kritéria) k určení, že hlavním
účelem operace je využití odpadu, která uvedl Soudní dvůr v rozsudku ve věci C 458/00 (bod 44). Těmito
pomocnými kritérii je nutnost použití primárního zdroje energie v předmětném zařízení při nedostatku
odpadu a dodání odpadu do zařízení oproti platbě ze strany provozovatele zařízení. Ve světle judikatury
Soudního dvora je však zřejmé, že každý případ přeshraniční přepravy odpadů je třeba posuzovat
individuálně, neboť zejména pomocné kritérium platby ze strany provozovatele zařízení za spálení odpadu
není podle názoru zdejšího soudu možné jednoznačně vnímat jako kritérium dokazující „užitečnost“
odpadu.
Při posuzování sporné otázky tedy je rozhodné, zda v konkrétním případě byla naplněna tři (výše uvedená)
základní kritéria, jež vyplývají z judikatury Soudního dvora, a dále zda bylo naplněno (čtvrté) kritérium
stanovené národní právní úpravou v § 23 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech. Vzhledem k tomu, že
žalovaný nezpochybňoval naplnění druhého a třetího kritéria, Nejvyšší správní soud se zaměřil na
přezkoumání naplnění kritéria prvního a čtvrtého při přepravě odpadů do spalovny TERMIZO.
Podle kritéria prvního má být hlavním účelem operace výroba energie. Pojem „použití“ ve smyslu bodu R1
znamená, že podstatným účelem této operace je umožnit odpadu být užitečný, totiž vytvořit energii.
Podle Nejvyššího správního soudu není pochyb, že spalováním odpadu ve spalovně TERMIZO energie
vzniká a je efektivním způsobem využívána (viz splnění druhé a třetí podmínky). Proto se jeví jako
nelogické považovat spalování odpadu v posuzovaném případě za „neužitečné“, pokud přitom dochází k
vytváření elektrické energie (a to ve větším množství, než kolik je energie spotřebované) a jejímu využití ve
formě dodání jednotlivým odběratelům. Žalovaný nezpochybňuje, že by ve spalovně TERMIZO docházelo
spalováním odpadů k výrobě elektrické energie, tuto skutečnost však považuje toliko za druhotný efekt
této operace, jejímž hlavním účelem je přitom odstranění odpadu.
Obecně vzato spálením odpadu samozřejmě zároveň dochází vždy k jeho likvidaci, vždyť s úmyslem zbavit
se odpadu v případě, kdy již není možné použít jiné, zákonem povinně upřednostňované způsoby (tj.
opětovné použití či recyklaci) naložení s odpadem, jsou odpady do spaloven dopravovány. To ostatně
vyplývá i ze samotné definice odpadu, podle které je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v
příloze č. 1 k zákonu o odpadech (§ 3 odst. 1 zákona o odpadech), a z evropskou legislativou stanovené
hierarchie nakládání s odpady. Pokud má být odpad dodán do spalovny TERMIZO, která je zařízením
disponujícím technologií, jež umožňuje odpadu být užitečný, tj. vyrobit (tepelnou a elektrickou) energii, a
nahradit tak primární zdroje energie, které by jinak k výrobě energie musely být použity, není možné podle
Nejvyššího správního soudu jednoznačně považovat takovéto využití odpadu za druhotný efekt jeho
likvidace. Jak je zřejmé ze spisového materiálu, spalovna TERMIZO byla postavena s povolením všech k
tomu příslušných orgánů státní správy jako zařízení k energetickému využívání odpadů, není proto
důvodné se domnívat, že odpady přepravené do tohoto zařízení budou především odstraněny.
Nejvyšší správní soud považuje v posuzovaném případě za splněnou i podmínku „užitečnosti“ odpadu i
přes skutečnost, že dodání odpadu do spalovny TERMIZO se mělo uskutečnit oproti platbě II. stěžovatelky.
Odpad, který je do spalovny TERMIZO dopravován, je totiž obecně spalován za úplatu (viz internetové
stránky spalovny TERMIZO, http://www.termizo.cz), přičemž tato skutečnost nemá v posuzovaném
případě podle Nejvyššího správního soudu vliv na splnění kritéria užitečnosti, resp. první podmínky
stanovené Soudním dvorem, pro jejíž splnění je podstatná skutečnost, že spálením odpadu dojde zároveň
k výrobě energie a k jejímu efektivnímu využití.
Co se týká druhého „pomocného“ kritéria, na které žalovaný s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve
věci C 458/00 odkazuje, totiž že pokud by nebyl do předmětného zařízení dodáván odpad, musel by být
použit primární zdroj energie, je nutné jej vykládat v souladu s evropským právem, konkrétně se směrnicí
75/442, která ve své preambuli stanoví, že „základním účelem všech předpisů týkajících se odstraňování
odpadů musí být ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy sběru, přepravy,
zpracování, skladování a skládkování odpadů“; přitom „je třeba podporovat využití odpadů a použití
využitých materiálů za účelem zachování přírodních zdrojů“. V čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 75/442
ukládá členským státům, aby přijaly vhodná opatření na podporu a) „využití odpadů prostřednictvím
recyklace, opětovného použití, regenerace nebo každé jiné činnosti zaměřené na získávání druhotných
surovin“ nebo b) „používání odpadů jako zdroje energie“. Pokud tedy není možné odpad recyklovat,
opětovně materiálově nebo jinak využít, dalším způsobem naložení s takovým odpadem je jeho

105

energetické využití, které stojí v hierarchii nakládání s odpady před jeho odstraněním. Spalováním odpadu
ve spalovně TERMIZO dochází k jeho fyzikálně chemickému využití, čímž fakticky dochází k přímému
nahrazení primárních zdrojů energie. Jak se uvádí v provozním řádu spalovny TERMIZO (s. 26), při
nedostatku odpadů bude provoz spalovny z technických důvodů odstaven, případně bude zařízení
provozováno na zemní plyn. Pokud by tedy nebyl do spalovny dodáván odpad, buď by došlo k jeho
nahrazení primárním zdrojem energie (tj. zemním plynem) v tomto zařízení, nebo by (při odstavení
provozu spalovny) muselo dojít (za účelem dodání elektrické energie jednotlivým odběratelům) k vytvoření
energie pomocí primárních zdrojů v jiném zařízení (konkrétně v Teplárně Liberec, která navíc tvoří se
spalovnou TERMIZO jeden funkční celek). Lze tedy konstatovat, že pokud by nebylo možné energii získat
spálením odpadu ve spalovně TERMIZO, k výrobě elektrické energie by muselo dojít vzhledem k
pravidelnému odebírání elektrické energie jednotlivými odběrateli jiným způsobem. Spalováním odpadu
tedy v posuzovaném případě dochází k náhradě jiného druhu paliva, které by muselo být použito v případě
nedostatku odpadu.
Zbývá tedy posoudit, zda je naplněno i kritérium čtvrté, konkrétně zda použitý odpad nepotřebuje po
vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo
dalších osob. O naplnění druhé části kritéria není nutné pochybovat, to bylo v průběhu řízení dokázáno. K
doložení splnění první části kritéria předložila I. stěžovatelka posudek, který hodnotí, zda ve spalovně
TERMIZO dochází k energetickému využívání odpadu ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech.
Posudek vychází z výkonových a spotřebních ukazatelů z provozu spalovny TERMIZO v roce 2004, přičemž
na základě provedených výpočtů je konstatováno, že odpad, který je zpracováván ve spalovně TERMIZO,
vykazuje průměrnou výhřevnost 10 až 11 GJ/t a je schopen samostatného spalování bez přídavku
podpůrného paliva.
Městský soud zkonstatoval, že posudek hodnotí pouze hledisko stanovené v národním právu, tj. splnění
podmínky stanovené v § 23 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech ve spalovně TERMIZO, a nevychází z
komunitárního práva, které je třeba při posuzování určení účelu přepravy odpadů použít přednostně. Jak
bylo však uvedeno výše, kritéria stanovená v § 23 odst. 1 zákona o odpadech nejsou v rozporu s
komunitárním právem, neboť upřesňují pojem „energetické využívání odpadů“, a proto není možné je
nezohlednit. Proto je nutné akceptovat i výsledky předloženého posudku, které splnění kritéria
stanoveného národním právem dokazují. Konstatuje li městský soud s odkazem na provozní řád spalovny
TERMIZO, že „žalobcem předložený posudek tak dle názoru soudu nevyvrací názor žalovaného, že nelze
vyloučit, že v některých časových úsecích nebude spalovací režim v předmětné spalovně nastaven tak, aby
došlo k dokonalému spálení odpadu“, nejedná se o skutečnost, která by vyvracela splnění kritéria
stanoveného v § 23 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech. S ohledem na posuzování konkrétní přeshraniční
přepravy odpadů tak zbývalo zjistit, zda odpad, jehož přeprava byla II. stěžovatelkou oznámena, spadá do
okruhu odpadů, které je spalovna TERMIZO oprávněna zpracovávat. Podle provozního řádu spalovny
TERMIZO patří mezi tyto odpady i odpady spadající pod kód 19 12 12, jež měly být podle stěžovatelek
předmětem přeshraniční přepravy odpadů, tudíž lze předpokládat, že kritérium stanovené v § 23 odst. 1
písm. a) zákona o odpadech bude splněno i v tomto konkrétním případě. K tomu lze na okraj uvést, že z
napadeného rozhodnutí městského soudu není patrné, co lze považovat za „dokonalé“ spálení odpadu,
nicméně striktně vzato by s tímto přístupem nebylo možné kvalifikovat žádnou spalovnu odpadů jako
zařízení pro využívání odpadů, což však rozhodně nebylo smyslem předmětného ustanovení zákona o
odpadech. Nejvyšší správní soud nevidí důvod k pochybám ohledně výpočtů a výsledků uvedených v
posudku, a proto v posuzovaném případě považuje za splněné i kritérium čtvrté.
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K př e s h r a n i č n í př e pr a v ě o dpa du u r č e n é h o k e n e r g e t i c k é m u v y u ž i t í
K ú č a s t e n s t v í v e s pr á v n í m ř í z e n í
K § 55 odst. 1 a § 82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
K § 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád
K nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského
společenství, do něj a z něj a její kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97 a nařízení
Komise (ES) č. 2557/2001 (dále jen „nařízení č. 259/93“)
Ke směrnici Rady 75/442/EHS o odpadech
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Ú č a s t n í k e m ř í z e n í o př e s h r a n i č n í př e pr a v ě o dpa dů dl e § 5 5 o ds t . 1 z á k o n a č . 1 8 5 / 2 0 0 1 Sb. , o
o dpa de c h , n e n í př í j e m c e o dpa du .
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2009, čj. 5 As 24/2008 101, obdobný právní názor
vysloven v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2009, č. j. 5 As 25/2008 131)
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud v prvé řadě konstatuje, že v daném případě byl rozklad stěžovatele zamítnut dle §
60 správního řádu jako nepřípustný. Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního v případě žaloby
směřující proti rozhodnutí, jímž bylo odvolání (resp. rozklad) žalobce zamítnuto jako opožděné či
nepřípustné, přezkoumává správní soud napadené rozhodnutí pouze z toho hlediska, zda skutečně bylo či
nebylo odvolání (rozklad) žalobce po právu zamítnuto jako opožděné či nepřípustné, zda tedy odvolatel
(žalobce) byl či nebyl zkrácen na svém veřejném subjektivním právu na přezkoumání správního rozhodnutí
prvního stupně. Samotnému přezkumu zákonnosti správního rozhodnutí I. stupně se tedy správní soudy v
tomto řízení věnovat nemohou.
Městský soud tedy zcela důvodně zaměřil veškerou svou pozornost na otázku, zda právní úprava účinná v
rozhodné době přiznávala stěžovateli právo být účastníkem předmětného správního řízení o přeshraniční
přepravě odpadů či nikoliv. Ustanovení § 55 odst. 1 zákona o odpadech přitom výslovně hovoří o tom, že
„účastníkem řízení zahájeného oznámením podle tohoto odstavce je pouze oznamovatel“. Naproti tomu §
14 odst. 1 správního řádu, který měl být dle stěžovatele aplikován přednostně, stanovil, že „účastníkem
řízení je ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno,
nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny;
účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných
zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby, než se prokáže opak“.
V daném případě neměl Nejvyšší správní soud pochyb o správnosti výkladu podaného městským soudem,
neboť okruh účastníků předmětného řízení je zcela jednoznačně a taxativně vymezen zvláštním
ustanovením § 55 odst. 1 zákona o odpadech, přičemž se omezuje pouze na subjekt jediný, tedy na
oznamovatele. Naproti tomu § 14 odst. 1 správního řádu představuje ustanovení obecné, jehož aplikace
je vyloučena existencí již citovaného ustanovení zákona o odpadech. V případě „kolize“ ustanovení § 55
odst. 1 zákona o odpadech a § 14 odst. 1 správního řádu je tedy třeba dát dle zásady lex specialis derogat
legi generali přednost zákonu zvláštnímu, speciálnímu, přičemž za speciální je nutno považovat tu normu,
jež má užší vymezení, ať už věcné či osobní, což je v daném případě nepochybně ustanovení § 55 odst. 1
zákona o odpadech oproti obecně použitelnému ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu.
Obecně lze tedy říci, že jiným osobám (tedy ani stěžovateli) nelze přiznat postavení účastníka řízení tam,
kde zvláštní zákon výslovně určuje, kdo je jediným či výlučným účastníkem, jako je tomu u § 55 odst. 1
zákona o odpadech. V již jmenovaném rozsudku ze dne 29.3.2007, č. j. 2 As 12/2006 111, rovněž v
souvislosti s výkladem atomového zákona Nejvyšší správní soud konstatoval, že „jazykový výklad (...) je
zde možno omezit na prostou úvahu, že pokud zákon říká, že žadatel (pozn.: v předmětné věci
´oznamovatel´) je jediným účastníkem řízení, je třeba to vykládat tak, že jediným účastníkem řízení je
žadatel“. Z hlediska teleologického výkladu, pokud by zákonodárce měl v úmyslu, aby možný okruh
účastníků předmětného správního řízení byl širší, „mohl by to učinit prostým vypuštěním slova
´jediným´(pozn.: v předmětné věci ´pouze´). Pokud to tak neučinil, nelze to chápat jako formulační
rozmar zákonodárce, nýbrž je třeba respektovat, že jeho úmyslem v daném případě bylo tuto novou
normu konstruovat jako restriktivní, uzavřenou normativnímu dopadu jiných norem stejné právní síly a
speciality (pozn.: nemluvě již o normách obecných), jež by potenciálně mohly vymezení okruhu účastníků v
tomto typu řízení rozšířit“ (Toto rozhodnutí ostatně prošlo testem ústavnosti, když ústavní stížnost proti
němu směřující ústavní soud odmítl usnesením ze dne 21.11.2007, sp. zn. IV. ÚS 1791/07).
Obdobně se vyjadřuje judikatura Nejvyššího správního soudu mj. i v případě vztahu § 78 odst. 1 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 14 odst. 1 správního řádu, a
to např. v rozsudku ze dne 9.12.2004, č. j. 7 As 29/2003 78, publikovaném pod č. 943/2006 Sb. NSS:
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„Není pochyb o tom, že definice podle § 78 odst. 1 stavebního zákona je definicí taxativní, tedy uzavřenou,
jež jinou osobu, než která bude odpovídat rozsahu této definice, jako účastníka kolaudačního řízení,
nepřipouští. Definice okruhu účastníků uvedená v § 78 stavebního zákona je nepochybně speciální
úpravou ve vztahu k úpravě účastenství uvedené v § 14 odst. 1 správního řádu. To ostatně vyslovil již
Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 2/99, zveřejněného pod č. 95/2000 Sb. (též
zveřejněno jako nález č. 42 ve svazku 17 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu). Pokud by tedy měl
být účastníkem kolaudačního řízení ještě někdo jiný než subjekty uvedené v § 78 odst. 1 stavebního
zákona, muselo by tak stanovit ustanovení zákona, které by bylo ve vztahu k tomuto paragrafu
ustanovením speciálním“ (Toto rozhodnutí také prošlo testem ústavnosti, když proti němu směřující
ústavní stížnost Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 7.8.2007, sp. zn. II. ÚS 114/05,
[6]http://nalus.usoud.cz). Obdobně se pak Nejvyšší správní soud vyslovil např. i v rozsudku ze dne
26.10.2007, č. j. 4 As 8/2006 70.
S ohledem na uvedené tedy nemůže uspět ani argumentace stěžovatele řízením o povolení vkladu do
katastru nemovitostí dle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem. Ustanovení § 4 odst. 1 tohoto zákona (které představuje ustanovení speciální ke
správnímu řádu) totiž určuje, že účastníky řízení o povolení vkladu jsou účastníci toho právního úkonu, na
jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru. Zde se účastenství na daném řízení tedy odvozovalo
nikoli od § 14 odst. 1 správního řádu jakožto předpisu obecného, ale od již citovaného ustanovení
předmětného zákona, které, jak již bylo řečeno, představuje ustanovení zvláštní (a tedy zároveň
navazovalo na § 14 odst. 2 správního řádu, podle něhož byl účastníkem řízení i ten, komu zvláštní právní
předpis takové postavení přiznával). Paradoxně tedy daná argumentace stěžovatele podporuje závěr
městského soudu o tom, že je třeba postupovat dle předpisu zvláštního, upravuje li taxativně účastenství v
řízení, a nikoli dle předpisu obecného.
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že speciální ustanovení § 55 odst. 1 zákona o odpadech upravuje
otázku účastenství v řízení zahájeném oznámením o přeshraniční přepravě odpadů, které podal
oznamovatel, zcela jednoznačně a tedy způsobem nepřipouštějícím jiný, ani extenzivní výklad než ten, že
jediným účastníkem tohoto řízení je právě oznamovatel. Lze jistě souhlasit s tím, že pokud by nařízení č.
259/93 upravovalo otázku účastenství v předmětném správním řízení, přičemž § 55 odst. 1 zákona o
odpadech by byl s takovou komunitární úpravou v rozporu, musel by zůstat neaplikován a přednost by
dostala úprava v nařízení (princip přednosti přímo použitelného komunitárního práva). Nařízení č. 259/93
se ovšem otázkou účastenství v daném řízení nezabývalo, a tato otázka tak byla přímo upravena pouze
vnitrostátním právním předpisem, tedy § 55 odst. 1 zákona o odpadech, jenž je součástí části deváté
tohoto zákona (Přeshraniční přeprava odpadů) přijaté k adaptaci uvedeného nařízení v rámci českého
právního řádu (nyní tato část zákona slouží k adaptaci nařízení ES č. 1013/2006, o přepravě odpadů, jež
od 12.7.2007 nahradilo nařízení č. 259/93). Z ustanovení čl. 7 odst. 1 a 5 nařízení č. 259/93 přitom
rozhodné právo příjemce na účastenství v řízení nevyplývalo, jak dovozoval stěžovatel, neboť dle těchto
ustanovení měl příjemce pouze obdržet kopie příslušných dokumentů (viz výše). Z práva na obdržení
těchto kopií, které byly zasílány příjemci pouze na vědomí, nelze konstruovat právo na to být účastníkem
správního řízení o přeshraniční přepravě odpadů zahájeného oznamovatelem; samo nařízení ani se
zasláním těchto kopií příjemci další účinky nespojovalo. Nejvyšší správní soud provedl analýzu dosavadní
judikatury Soudního dvora, z níž nevyplynulo, že by se Soudní dvůr k této otázce vyjádřil. Uvedené závěry
však považuje Nejvyšší správní soud za natolik zřejmé a nepřipouštějící jiný výklad, že odůvodňují použití
doktríny acte clair vytvořené Soudním dvorem Evropských společenství [viz rozsudek ze dne 6.10.1982 ve
věci 283/81 Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministerstvu zdravotnictví, (1982) ECR 3415]. Další
námitky opírající se komunitární právo stěžovatel neuplatnil, Nejvyšší správní soud se tedy případnými
dalšími souvislostmi řešené otázky s komunitárním právem nezabýval.
Nejvyšší správní soud především souhlasí s městským soudem, že je v daném případě třeba důsledně
rozlišovat rovinu soukromoprávní a rovinu veřejnoprávní. Z hlediska soukromoprávního byla v daném
případě uzavřena mezi stěžovatelem, výše uvedenou německou společností a dalším subjektem
označeným jako koordinátor smlouva o odběru odpadů, z jejíchž ustanovení vyplývají dle názoru
Nejvyššího správního soudu práva a závazky těchto smluvních stran výlučně soukromoprávní povahy. Jiná
věc je, že tato smlouva ke svému naplnění vyžadovala veřejnoprávní povolení příslušného správního
orgánu s přepravou odpadů do České republiky. Nařízení č. 259/93 v této souvislosti stanovilo (v
terminologii české doktríny i soudního řádu správního) veřejnou subjektivní povinnost tzv. oznamovateli,
tj. subjektu definovanému v čl. 2 písm. g) nařízení č. 259/93, přepravu odpadů z jednoho členského státu
do druhého, ať již za účelem jeho odstranění (čl. 3 odst. 1 nařízení), či využití (čl. 6 odst. 1 a čl. 10) předem
oznámit příslušným správním orgánům dotčených členských států. Této povinnosti oznamovatele pak
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odpovídalo veřejné subjektivní právo téže osoby, aby jí byl vydán souhlas příslušných orgánů členských
států s uskutečněním přepravy, resp. ve vymezených případech, aby proti přepravě odpadů příslušné
orgány nevznesly námitky, pokud oznamovatel vyhověl všem podmínkám stanoveným nařízením č.
259/93 a v případě přepravy do ČR též podmínkám stanoveným v mezích nařízení zákonem o odpadech.
§ 55 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění účinném v době rozhodování správních orgánů, tedy na tuto
úpravu navazoval tím, že právě s oznámením spojoval zahájení řízení o přeshraniční přepravě odpadů a
zároveň stanovil, že účastníkem tohoto řízení je pouze oznamovatel (tj. navrhovatel v řízení zahájeném jím
podaným návrhem viz § 18 odst. 1 správního řádu). Obdobné § 55 odst. 2 zákona o odpadech, ve znění
účinném v době rozhodování správních orgánů, vymezoval případy, kdy byl oznámení o přepravě odpadů
povinen podat příjemce, přičemž jediným účastníkem takového řízení byl opět pouze příjemce, tj.
navrhovatel v takovém řízení.
Je tedy zřejmé, že rozhodnutí vydané ve správním řízení podle § 55 odst. 1 zákona o odpadech mohlo
zakládat veřejná subjektivní práva a povinnosti pouze pro adresáta tohoto rozhodnutí, tj. pro
oznamovatele, a pouze oznamovatel tedy také mohl nést veřejnoprávní deliktní odpovědnost [viz § 66
odst. 4 písm. g) zákona o odpadech] za případné porušení podmínek ve věci přeshraniční přepravy
odpadů v tomto rozhodnutí stanovených. O právech a povinnostech příjemce tedy v tomto řízení přímo
rozhodováno nebylo; jiná věc je, že byl prostřednictvím smluvního ujednání ekonomicky zainteresován na
tom, aby uvedená přeprava odpadu byla povolena, případně, aby byla povolena za určitých podmínek.
Toto smluvní postavení však příjemci bez dalšího nemůže založit právo na účast ve správním řízení, jak se
domnívá stěžovatel. Tvrzení, že každý, kdo je stranou soukromoprávní smlouvy, jejíž uskutečnění závisí na
vydání veřejnoprávního povolení, má bez ohledu na zákonnou úpravu ústavní právo na účastenství v
příslušném správním řízení, je neudržitelné, neboť uplatnění takového principu by vedlo k absurdním
důsledkům, např. by se účastenství ve stavebním řízení mohli v takovém případě domáhat všichni, kdo se
mají po vydání stavebního povolení smluvně podílet na realizaci povolované stavby a již o tom se
stavebníkem uzavřeli smlouvu. Naopak, je třeba zdůraznit, že je plně na účastnících daného smluvního
vztahu, jaké soukromoprávní důsledky si dohodnou pro případ, že by příslušné veřejnoprávní povolení
nebylo vydáno, a jakým způsobem budou tedy ve smlouvě pro tento případ ošetřeny jejich zájmy. Tyto
skutečnosti kromě toho nejsou na újmu možnostem ochrany stěžovatele poskytované soudy
rozhodujícími v občanském soudním řízení, pokud jde o jeho soukromoprávní nároky, které případně
vyplývají z jím uzavřené smlouvy, či které by z ní mohly vyplývat, pokud by stěžovatel takové podmínky v
dané smlouvě sjednal.
Skutečností, že se stěžovatel nemohl účastnit daného správního řízení, nebylo porušeno ani jeho právo
podnikat dle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Veřejnoprávní regulace přeshraniční přepravy
odpadu, jež sleduje veřejný zájem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, jako taková jistě
představuje určité, ovšem ústavně přípustné omezení práva podnikat v tomto oboru, resp. vymezuje
podmínky, za nichž je takové podnikání možné, avšak stěžovatel musí v každém případě respektovat
zákonnou úpravu, podle níž veřejnoprávní povinnost požádat o povolení přepravy odpadu má
oznamovatel, a nikoliv příjemce odpadu.
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K o dů v o dn ě n í v ý š e po k u t y u l o ž e n é po dl e z á k o n a o o dpa de c h
K ustanovení § 3, ustanovení § 12 odst. 1 a 4 a ustanovení § 66 odst. 3 písm. b), ustanovení §
67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

O dv o l a c í o r g á n s e v o dů v o dn ě n í r o z h o dn u t í m u s í n á l e ž i t ý m z pů s o be m v y po ř á da t
i s v ý š í u l o ž en é s a n k c e.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2009, č. j. 6 As 34/2008 54)
(Z vlastních zdrojů)
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Z odůvodnění:
Městský soud v Praze zamítl žalobu domáhající se vydání rozsudku, kterým by soud zrušil rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí (dále též "žalovaný"), jimž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, OI v Hradci Králové, o uložení pokuty žalobci podle § 66
odst. 3 písm. b) zákona o odpadech), za porušení § 12 odst. 1 a 4 téhož zákona. Žalobce je právnickou
osobou, která smí využívat odpad kategorie č. 160103 pneumatiky, přičemž je nepochybné, že žalobce
prováděl výkup a sběr pneumatik a že pneumatiky také prodával fyzickým osobám. Žalobce je toho
názoru, že v těchto případech neprodával odpad, ale že pneumatiky prodával jako výrobek ke stavebnímu
účelu.
Stěžovatel ve své kasační stížnosti nezpochybňuje, že porušil obecné povinnosti zakotvené v § 12 odst. 1,
4 zákona o odpadech a rovněž nezpochybňuje uložení pokuty podle § 66 odst. 3 písm. b) uvedeného
zákona, tj. za předání odpadu osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona
oprávněna. Stěžovatel v kasační stížnosti pouze namítá, že žalovaný se s otázkou výše pokuty v
odůvodnění svého rozhodnutí zákonem požadovaným způsobem nevypořádal, přestože námitky
stěžovatele uvedené v odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu směřovaly i do výše
uložené sankce. Tuto námitku nepovažuje Nejvyšší správní soud za důvodnou, protože žalovaný se v
odůvodnění svého rozhodnutí s otázkou uložení výše pokuty náležitým způsobem vypořádal. Odůvodnění
rozhodnutí žalovaného totiž obsahuje následující pasáž: "Uložená pokuta je zcela adekvátní charakteru a
rozsahu zjištěných porušení zákona o odpadech. Výše pokuty odráží délku trvání protiprávního jednání,
jehož dopad na životní prostředí (jeho ohrožení) lze spatřovat minimálně právě v nezákonném odkládání
tohoto odpadu ve volné přírodě (jednoznačně na místě k tomu neurčeném), které evokuje vznik černých
skládek odpadů, neméně zásadní pro výši pokuty je i mezinárodní dosah tohoto jednání. Z druhé strany
bylo však přihlédnuto k tomu, že se jednalo o odpad kategorie ostatní (životní prostředí nebylo
bezprostředně ohroženo např. výluhy z odpadů) a společnost okamžitě po kontrole prodej pneumatik
zastavila". Této pasáži potom předchází konstatování, že občané Polska nebyli s odpadními
pneumatikami zakoupenými od stěžovatele na území Polska vpuštěni, což ve svém důsledku vedlo k
tomu, že se jich museli nějakým způsobem zbavit, nebo je přepravit do Polska nelegálně. O tomto
postupu jistě svědčí i zjištěné deponie pneumatik v příhraničním pásmu Polské republiky.
Městský soud proto nepochybil, když v případě posuzování výše pokuty vyšel z toho, že správní rozhodnutí
jsou podložena úvahou, která zohledňuje zákonná kritéria stanovená v § 67 odst. 2 zákona o odpadech.
Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost neshledal důvodnou a ve smyslu § 110 odst. 1 s. ř. s. ji
zamítl.
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K pr o v o z o v á n í z a ř í z e n í k v y u ž í v á n í n e bo o ds t r a ň o v á n í o dpa dů be z po t ř e bn é h o s o u h l a s u
k r a j s k é h o ú ř a du po dl e u s t a n o v e n í § 1 4 o ds t . 1 z á k o n a o o dpa de c h
K de f i n i c i o dpa du po dl e u s t a n o v e n í § 3 z á k o n a o o dpa de c h
( v ý k o po v á z e m i n a a s t a v e bn í o dpa d)
O dů v o dn ě n í v ý š e po k u t y po dl e u s t a n o v e n í § 6 7 o ds t . 2 z á k o n a o o dpa de c h
K ustanovení § 3, ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I . Sk u t e č n o s t , ž e s e v př í pa dě n a v á ž e n ý c h m a t e r i á l ů j e dn á o s t a v e bn í o dpa d, m ů ž e bý t z ř e j m á
n a pr v n í po h l e d ( do l o ž e n o f o t o g r a f i e m i př i l o ž e n ý m i v e s pr á v n í m s pi s e , k t e r é n á z o r n ý m
z pů s o be m z o br a z u j í s t a v , h r u bé s l o ž e n í i z pů s o b u l o ž e n í t o h o t o m a t e r i á l u v a r e á l u ž a l o bc e ) .
M o v i t é v ě c i , k t e r é v e s v é m s o u h r n u z j e v n o u s t a v e bn í s u ť t v o ř í , pl n ě v y h o v u j í de f i n i c i o dpa du
z a k o t v e n é v § 3 o ds t . 1 z á k o n a o o dpa de c h . N e po t ř e bn o s t m o v i t ý c h v ě c í t v o ř í c í c h v e s v é m
s o u h r n u s t a v e bn í s u ť pr o j e j i c h v l a s t n í k a pr a m e n í z n e m o ž n o s t i j e j i c h u ž i t í k e s t a v e bn í m
ú č e l ů m . J e n e po c h y bn é , ž e by l o ú m y s l e m o s o by , j í ž t y t o v ě c i pa t ř i l y , s e j i c h n ě j a k ý m
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z pů s o be m z ba v i t . P o k u d s e j e dn á o s t a v e bn í a de m o l i č n í s u ť , pr o j e v i l s e t e n t o ú m y s l j e j í h o
v l a s t n í k a n a v e n e k t í m , ž e da n ý m a t e r i á l by l o dv e z e n z pů v o dn í h o m í s t a po t é , c o v l a s t n í k
do s pě l k l o g i c k é m u z á v ě r u o j e h o n e po t ř e bn o s t i a n e u ž i t e č n o s t i . T o , ž e s e pů v o dn í v l a s t n í k
h o dl a l n a do br o z ba v i t m o v i t ý c h v ě c í , j a k o ž i t o , ž e s v ů j ú m y s l z ba v i t s e t ě c h t o v ě c í j e j i c h
vlastník realizoval, je zřejmé již z toho, že se tyto věci jako nepoužitelné k původnímu účelu a
z t o h o t o po h l e du n e po t ř e bn é o c i t l y v n a v e z e n é „ v ý k o po v é z e m i n ě a s t a v e bn í m o dpa du
( be t o n , c i h l y , o m í t k a a po d. ) “ z j i š t ě n é v a r e á l u ž a l o bc e , k a m by l y o dl o ž e n y .
I I . V z h l e de m k e z ř e j m é po v a z e s t a v e bn í c h a de m o l i č n í c h o dpa dů z j i š t ě n ý c h i n s pe k c í v a r e á l u
pr o v o z o v n y ž a l o bc e n e by l o n e z by t n é , a by i n s pe k c e u v á dě l a s t r i k t n í z a t ř í dě n í a k a t e g o r i z a c i
dl e P ř í l o h y č . 1 z á k o n a o o dpa de c h ( č i do k o n c e a by s i o pa t ř o v a l a s t a n o v i s k o př í s l u š n é h o
s pr á v n í h o o r g á n u v po c h y bn o s t e c h o t o m , z da u v e de n é m o v i t é v ě c i j s o u o dpa de m ) v
pr o j e dn á v a n é v ě c i ž á dn é po c h y bn o s t i n e by l y n a m í s t ě .
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2009, č. j 6 As 68/2007 74)
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Žalobce podal kasační stížnost proti shora označenému rozsudku městského soudu, kterým byla
zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 3. 2006, kterým bylo zamítnuto odvolání
stěžovatele proti rozhodnutí ČIŽP, kterým byla stěžovateli uložena pokuta podle ustanovení § 66 odst. 3
písm. c) zákona o odpadech ve výši 120 000 Kč za porušení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, které
spočívalo v tom, že stavební odpady byly využívány (odstraňovány) na místě, které nebylo dle zákona o
odpadech k využívání (odstraňování) těchto odpadů určeno. Naplnění skutkové podstaty bylo po skutkové
stránce shledáváno v tom, že společnost A. přijímala a ukládala v roce 2004 a 2005 na plochy bývalých
kalových polí cukrovaru stavební odpad, a to v době, kdy neměla k této činnosti udělen souhlas dle § 14
odst. 1 zákona o odpadech. Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost není důvodná a konstatoval:
Z předloženého spisového materiálu správního orgánu vyplývá, že inspektoři ČIŽP provedli dne 7. 6. 2005
neohlášenou kontrolu spojenou s fyzickou prohlídkou lokality. Vizuální prohlídkou bylo zjištěno, že na
ploše cca 100 x 50 m (uzavřené otevíratelnou závorou) je „navezena výkopová zemina a stavební odpad
(beton, cihly, omítka apod.)“, ve spise je přiložena fotodokumentace, která uvedený popis potvrzuje. Tato
skutková stránka věci (i popsané faktické složení navážených materiálů) nebyla nikým zpochybněna.
Podle § 3 odst. 1 zákona o odpadech je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto
zákonu. V daném případě se jednalo o zjevné zbavování uvedených dosloužených či nepotřebných
materiálů (výkopová zemina a součást označená jako „stavební odpad“ specifikovaná jako „beton, cihly,
omítka apod.“), které byly při výše citovaném a nezpochybněném složení nade všechnu pochybnost
zařaditelné přinejmenším do nejobecnější skupiny odpadů Q16 "Jiné materiály, které nepatří do výše
uvedených skupin". Uvedené materiály totiž zjevně spadají podle kategorizace vyhlášky č. 381/2001 Sb.,
Katalogu odpadů, do skupiny 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy), kam spadají
podle položky 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika a podle 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina
(poznámka: v napadeném rozhodnutí správního orgánu jsou alespoň letmo zmíněny katalogová čísla
170101 a 170107, tedy položky spadající pod skupinu katalogových odpadů 17 Stavební a demoliční
odpady). „Účtenka za hotové“ zmiňovaná v kasační stížnosti, ani jednostranné označení materiálu
dodavatelem jako „odpad“ se nejeví jako zásadní a rozhodné pro posouzení této otázky. Ve Sbírce
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1/2009 bylo pod číslem 1757 publikováno rozhodnutí týkající
se podobné věci (zpochybnění charakteru naváženého materiálu jako odpadu), ze kterého Nejvyšší
správní soud uvádí po úpravě zohledňující rozdílnosti obou případů část odůvodnění, neboť je pro daný
případ velmi přiléhavé: "Přestože soud do jisté míry chápe snahu stěžovatele hájit se v řízení před
správními orgány za pomoci jakýchkoliv argumentů, které uzná za vhodné, považuje za absurdní tvrzení
stěžovatele, že se ve skutečnosti nejedná o odpad. Skutečnost, že se v případě navážených materiálů v
daném případě jedná o stavební odpad, je totiž na první pohled zřejmá již z ústního popisu naváženého
materiálu v protokole ČIŽP a v rozhodnutí, jakož i z fotografií přiložených ve spise, které názorným
způsobem zobrazují stav, hrubé složení i způsob uložení tohoto materiálu v areálu stěžovatele. Movité
věci, které ve svém souhrnu zjevnou stavební suť tvoří, plně vyhovují definici odpadu zakotvené v § 3 odst.
1 zákona o odpadech. Nepotřebnost movitých věcí tvořících ve svém souhrnu stavební suť pro jejich
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vlastníka pramení z nemožnosti jejich užití ke stavebním účelům. Dle náhledu soudu je nepochybné, že
bylo úmyslem osoby, jíž tyto věci patřily, se jich nějakým způsobem zbavit. Pokud se jedná o stavební a
demoliční suť, projevil se tento úmysl jejího vlastníka navenek tím, že daný materiál byl odvezen z
původního místa poté, co vlastník dospěl k logickému závěru o jeho nepotřebnosti a neužitečnosti. To, že
se původní vlastník hodlal nadobro zbavit movitých věcí, jakož i to, že svůj úmysl zbavit se těchto věcí
jejich vlastník realizoval, je zřejmé již z toho, že se tyto věci jako nepoužitelné k původnímu účelu a z
tohoto pohledu nepotřebné ocitly v navezené „výkopové zemině a stavebním odpadu (beton, cihly, omítka
apod.)“ zjištěné v areálu stěžovatele, kam byly odloženy." Vzhledem ke zřejmé povaze stavebních a
demoličních odpadů zjištěných inspekcí v areálu provozovny stěžovatele nebylo nezbytné, aby inspekce
uváděla striktní zatřídění a kategorizaci dle Přílohy č. 1 zákona o odpadech (či dokonce aby si opatřovala
stanovisko příslušného správního orgánu v pochybnostech o tom, zda uvedené movité věci jsou odpadem)
v projednávané věci žádné pochybnosti nebyly na místě.
Dále stěžovatel zpochybňuje, že by došlo „k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech“.
Dodaný materiál byl dle jeho názoru dále zpracováván na konečný výrobek (terénní úprava rekultivace) a
jeho činnost tak podléhala režimu stavebního zákona, a nikoliv zákona o odpadech. K tomu Nejvyšší
správní soud uvádí: Podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba
předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k
využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu
odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Podle § 4
písm. o) zákona o odpadech se odstraňováním odpadů rozumějí činnosti uvedené v Příloze č. 4 k tomuto
zákonu. Pod položkou D1 je zde uveden jako způsob odstraňování odpadů i „ukládání v úrovni nebo pod
úrovní terénu“. Byť uvedená činnost spadá na základě odborného zatřídění spíše pod položky využívání
odpadů (označené v Příloze č. 3 zákona o odpadech jako R5, R11 až R13), dokonce i pokud by došlo k
nejhrubšímu (neodbornému) zatřiďování sankcionované činnosti, je i laikovi zjevné, že by pod obecné
položky uvedené v zákoně o odpadech jako „využití nebo odstranění odpadů“ spadala (v doloženém
územním rozhodnutí je popsáno, že „terénní úpravy budou spočívat v úpravě plochy bývalé odkalovací
nádrže cukrovaru vytvořením plošně urovnaného terénního útvaru ... a po vysušení jámy bude navážením
materiálu postupně vytvářen urovnaný provil budoucí plochy.“). V daném případě došlo zjevně k procesu
využívání (popř. odstraňování) odpadů byť by současně došlo touto činností k terénní úpravě plochy
bývalé odkalovací nádrže cukrovaru (tedy činnosti vyžadující navíc ještě rozhodnutí stavebního úřadu o
povolení terénních úprav). Podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze provozovat zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen
souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Zařízením se přitom podle definičních
ustanovení § 4 písm. e) zákona o odpadech rozumí nejen technické zařízení, ale rovněž „místo“. Nejvyšší
správní soud má zato, že není pochyb o tom, že v daném případě došlo k naplnění citované skutkové
podstaty, tj. provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu
příslušného správního úřadu (§ 66 odst. 3 písm. c/ zákona o odpadech.
Správní orgán v daném případě řádně a dostatečně konkrétně popsal ve svém rozhodnutí skutkovou
stránku případu (včetně popisu areálu a skladby navážených materiálů), zjištěné skutečnosti srozumitelně
a správně právně kvalifikoval, když vysvětlil, v čem shledává porušení zákona o odpadech, a správně je
rovněž podřadil pod příslušná ustanovení zákona o odpadech, zejména když vyložil, v čem shledává
naplnění skutkové podstaty. Nejvyšší správní soud neshledává v jeho postupu a vyhodnocení pochybení. Z
výše citovaného rozboru současně vyplývá, že Nejvyšší správní soud shledává nedůvodnou většinu
kasačních námitek: to se týká všech námitek, kterými je zpochybňován charakter naváženého materiálu
jako odpadu, i námitek, které odkazují na podřazenost činnosti stěžovatele pod stavební zákon (nikoliv
tedy pod zákon o odpadech), včetně tvrzení o nadbytečnosti souhlasu krajského úřadu a dovolávání se
principu právní jistoty (či absurdních důsledků) s odkazem na povolovací rozhodnutí stavebního úřadu.
Další okruh námitek se týká dostatečnosti odůvodnění napadeného rozhodnutí, zejména je tvrzena
nedostatečnost odůvodnění výše pokuty (nepřezkoumatelnost rozhodnutí) s tím, že uložení pokuty ve výši
120 000 Kč je navíc nepřiměřeně přísné. K této námitce je třeba uvést, že výší pokuty se správní orgány
zabývaly v míře, která je spíše nadstandardní, než v míře nedostatečné. Správní orgán prvního stupně
uvedl při zdůvodňování výše pokuty, že vyšel ze skutečnosti, že se jednalo o první porušení zákona o
odpadech. Dále z toho, že využívané odpady přijímané bez potřebného souhlasu se stanovením
podmínek nebyly kontrolovány v souladu s legislativou a nebyla kontrolována jejich kvalita. Mohlo tak
dojít k ohrožení životního prostředí. V úvahu bylo vzato i množství přijatých odpadů (následuje stručný
popis rozsahu činnosti). Stanovená výše pokuty (12 % z horní hranice) tak odráží skutečný stav zjištěný na
místě. Nadřízený orgán neshledal v rámci odvolacího řízení v tomto vyhodnocení pochybení, pouze dodal,
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že výše pokuty odráží poměrně značný rozsah prací (vizuální hodnocení plochy a množství odpadů při
chybějících evidenčních údajích), délku trvání protiprávního stavu (prakticky 1 rok), a moment ohrožení
životního prostředí spočívající zejména v tom, že nebyla prověřována kvalita aplikovaných odpadů. Rovněž
soud se zabýval hodnocením správnosti výše uložené pokuty a neshledal pochybení, když poukázal na
skutečnost, že se jednalo o sankci uloženou při samé dolní hranici zákonného rozpětí pokuty (horní
hranice pokuty činí 1 000 000 Kč). Z výše uvedeného je navíc zjevné, že stěžovatel nemá pravdu ani v
tvrzení, že správní orgány nepřihlédly k zákonnému kritériu „závažnosti ohrožení životního prostředí, popř.
k míře jeho poškození" ve smyslu § 67 odst. 2 zákona o odpadech. Kritérium závažnosti ohrožení
životního prostředí bylo zohledněno správními orgány obou stupňů, když oba souladně shledaly moment
ohrožení životního prostředí v navážení odpadních materiálů bez toho, že by byla prověřována jejich
kvalita. Zjišťování „míry poškození životního prostředí“ je pak pouze alternativním kritériem (moment
ohrožení životního prostředí, jeho zhodnocení a zohlednění, s ohledem na dikci citovaného ustanovení
postačí).
Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů neshledal kasační stížnost důvodnou, a ve smyslu § 110
odst. 1 s. ř. s. ji zamítl.
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K pr o v o z u z a ř í z e n í pr o n a k l á dá n í s o dpa dy be z s o u h l a s u po dl e u s t a n o v e n í
§ 1 4 o ds t . 1 z á k o n a o o dpa de c h
K de f i n i c i o dpa du ( po u ž i t é pn e u m a t i k y )
K c h a r a k t e r u z a ř í z e n í po dl e u s t a n o v e n í § 1 4 o ds t . 2 z á k o n a o o dpa de c h
K ustanovení § 3, ustanovení § 12 odst. 2 a 3, ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a ustanovení § 66
odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

I . O pr o v o z o v á n í z a ř í z e n í k v y u ž í v á n í o dpa dů be z s o u h l a s u k r a j s k é h o ú ř a du po dl e u s t a n o v e n í §
1 4 o ds t . 1 z á k o n a o o dpa de c h s e j e dn á i v př í pa dě , k dy pr o v o z o v a t e l př í s l u š n ý s o u h l a s
krajského úřadu měl, ale tento souhlas byl výslovně vázán na rozhodnutí stavebního úřadu o
z m ě n ě u ž í v á n í s t a v by .
I I . P r o po s o u z e n í o t á z k y , z da s e j e dn á o o dpa d č i n i k o l i v , n e n í r o z h o dn é , z da s e j e dn á o v ě c ,
k t e r á n e m á j i ž v ů be c ž á dn é po u ž i t í , n e bo o v ě c , k t e r o u l z e j e š t ě u pr a v o v a t a v y u ž í t ( o v š e m
k j i n é m u n e ž pů v o dn í m u ú č e l u ) .
III. Ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech se vztahuje na případy, kdy zařízení není určeno
pr i m á r n ě k e z pr a c o v á n í o dpa dů a o dpa d s pl ň u j e s t e j n á k r i t é r i a j a k o v s t u pn í s u r o v i n y . T o
z n a m e n á , ž e o d p a d j e v t a k o v é m z a ř í z e n í p o u ž í v á n v e v ý r o b ě v e d l e j i n ý c h v s t u p n í c h s u r o vi n.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2008, č. j. 6 Ca 78/2006 54
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Rozhodnutím ČIŽP byla společnosti T. uložena pokuta ve výši 500 000, Kč za porušení ustanovení § 12
odt. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v době od 8. 11. 2004 do 26. 5.
2005 nakládal s odpadními pneumatikami (kat, č. 16 01 03) ve své provozovně, aniž by nakládání
s odpady v tomto zařízení měl podle zákona o odpadech povoleno. Účastník sice měl rozhodnutí KÚ o
udělení souhlasu k provozu mobilního zařízení k úpravě a využívání odpadů – mobilního zařízení k drcení
odpadů na bázi pryže a souhlas s provozním řádem, ale v jeho podmínce č. 2 byla stanovena podmínka,
že toto zařízení bude provozováno pouze na pozemku, pro který bylo vydáno pravomocné kolaudační
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rozhodnutí nebo rozhodnutí o změně užívání území pro provoz drtící linky na pneumatiky (rozhodnutí o
změně užívání pozemků nabylo právní moci až 26. 5. 2005).
Soud se nejprve zabýval námitkou žalobce, že pneumatiky dovezené z Německa nejsou odpadem, ale
vstupní surovinou. V řízení bylo prokázáno (účastník nepopíral), že dovezl pneumatiky, které byly použité a
neměly být již používány k účelu, pro který byly původně určeny (příslušenství automobilů). Jedná se tedy
jednoznačně o odpad. Pro posouzení otázky, zda se jedná o odpad či nikoliv, není totiž rozhodné, zda se
jedná o věc, která nemá již vůbec žádné použití, nebo o věc, kterou lze ještě upravovat a využít (ovšem
k jinému než původnímu účelu). Ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech se vztahuje na případy, kdy
zařízení není určeno primárně ke zpracování odpadů a odpad splňuje stejná kritéria jako vstupní suroviny.
To znamená, že odpad je v takovém zařízení používán ve výrobě vedle jiných vstupních surovin.
Soud žalobu zamítl jako nedůvodnou.
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P r a v o m o c v e v ě c i s t a n o v e n í , v y bí r á n í a v y m á h á n í po pl a t k ů z a k o m u n á l n í o dpa d po dl e z á k o n a o
o dpa de c h
K 10 odst. 3 č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon
o odpadech“)
K ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o místních poplatcích“)
K ustanovení § 13 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „daňový řád“)
K ustanovení § 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky

V e v ě c i ř í z e n í o po pl a t k u z a k o m u n á l n í o dpa d j e o dv o l a c í m o r g á n e m pr o t i r o z h o dn u t í
( pl a t e bn í m u v ý m ě r u ) M a g i s t r á t u h l a v n í h o m ě s t a P r a h y M i n i s t e r s t v o f i n a n c í , n i k o l i M i n i s t e r s t v o
ž i v o t n í h o pr o s t ř e dí .
Rozsudek městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2009, č. j. 8 Ca 185/2009 – 67, souvisí s Rozsudkem
NSS ze dne 11. 8. 2009, č. j. 1 As 56/2009 – 58
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
odůvodnění:
Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o odpadech, účinného v době vzniku poplatkové povinnosti, platilo,
že správu poplatků za komunální odpad vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je místním poplatkem [srov. ustanovení § 1 písm. h) zákona o místních poplatcích)
a vztahuje se tak na něj úprava obsažená v zákoně o místních poplatcích, mimo jiné i to, že pro řízení ve
věcech poplatků platí zvláštní předpisy (daňový řád), pokud tento zákon nestanoví jinak (srov. § 13
zákona). Platí, že řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (§ 14 odst. 3 zákona) a že působnost
stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti (§ 15 zákona).
Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, plyne, že orgány
hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům
obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností, není li dále
stanoveno jinak (§ 31 odst. 2 zákona). Tuto přenesenou působnost lze v mezích zákona svěřit Statutem
hlavního města Prahy (dále též „Statut“) rovněž orgánům městských částí (§ 32 odst. 2 zákona). Statut se
k řízení o poplatcích za komunální odpad nikterak nevyjadřuje, výkon přenesené působnosti v této oblasti
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tedy náleží magistrátu, jako prvostupňovému správnímu orgánu. Při výkonu přenesené působnosti
hlavního města Prahy je hlavní město Praha podřízeno příslušnému ministerstvu. Zároveň platí, že
příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží oblasti přenesené působnosti hlavního města Prahy,
mimo jiné přezkoumávají rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy vydaná ve správním řízení (§ 118 odst.
2 a odst. 3 zákona).
Pro zodpovězení otázky pravomoci v daném případě je nutné zkoumat, které ministerstvo má pravomoc
pro řízení ve věci poplatků za komunální odpad. Na toto řízení se podpůrně aplikuje daňový řád, podle
jehož ustanovení § 1 odst. 1 daňový řád upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a
odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále jen „daně a poplatky“), které jsou příjmem státního rozpočtu,
státních finančních aktiv nebo rezervních fondů organizačních složek státu, rozpočtů územních
samosprávných celků, nebo státních fondů nebo Národního fondu. Poplatky za komunální odpad jsou tak
zahrnuty pod legislativní zkratku daně a na řízení o nich se aplikuje daňový řád, nestanoví li zákon o
místních poplatcích jinak.
Konečně ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále též „kompetenční zákon“), plyne, že ústředním orgánem pro
daně, poplatky a clo je Ministerstvo financí (§ 4 zákona). Proto mělo v posuzovaném případě o odvolání
proti platebnímu výměru na poplatek za komunální odpad rozhodovat právě Ministerstvo financí, nikoliv
Ministerstvo životního prostředí. Jakkoliv je Ministerstvo životního prostředí ústředním orgánem pro
odpadové hospodářství, tedy činnost zaměřenou na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a
následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a rovněž na kontrolu těchto činností, z logiky věci
nelze do jeho kompetence podřadit rovněž řízení ve věcech daní a poplatků, byť se jednalo o poplatky za
komunální odpad.
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K odůvodnění výše pokuty podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona o odpadech
v rozhodnutí odvolacího správního orgánu
K ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu, kterým je snížena pokuta uložená orgánem I. stupně,
j e n e př e z k o u m a t e l n é pr o n e do s t a t e k dů v o dů , po k u d k o dů v o dn ě n í v ý š e s a n k c e u v á dí po u z e , ž e
s e j e dn á o po l o v i n u s a n k c e u l o ž e n é pr v o i n s t a n č n í m o r g á n e m , a z á r o v e ň j de o č á s t k u v e s t e j n é
v ý š i , j a k á by l a u l o ž e n a t é m u ž pa c h a t e l i o r g á n e m I . s t u pn ě v j e h o v po ř a dí pr v é m r o z h o dn u t í .
A bs e n c e , j a k ý m i ú v a h a m i by l s pr á v n í o r g á n v e de n př i s t a n o v e n í v ý š e po k u t y , j a k á k r i t é r i a
z o h l e dn i l , pa k be z e s po r u č i n í r o z h o dn u t í s pr á v n í h o o r g á n u n e př e z k o u m a t e l n é .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2009, č. j. 8 Ca 297/2006 53
(Z vlastních zdrojů)
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I . K c h a r a k t e r u s pr á v n í h o de l i k t u po dl e u s t a n o v e n í § 6 6 o ds t . 3 pí s m . d) z á k o n a o o dpa de c h
I I . K o h r o ž e n í ž i v o t n í h o pr o s t ř e dí
K ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 67 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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I . Spr á v n í de l i k t po dl e u s t a n o v e n í § 6 6 o ds t . 3 pí s m . d) z á k o n a o o dpa de c h m á c h a r a k t e r
o h r o ž o v a c í , k n a pl n ě n í s k u t k o v é po ds t a t y pr o t o n e n í t ř e ba , a by do š l o př í m o k po š k o z e n í
ž i v o t n í h o pr o s t ř e dí , t j . k po r u š e n í z á k o n a a m o ž n o s t i po s t i h u po s t a č u j e , po k u d v dů s l e dk u
jednání žalobce dojde k „pouhému“ ohrožení životního prostředí, resp. možnosti vzniku jeho
po š k o z e n í .
I I . K a ž dé po r u š e n í pr o v o z n í h o ř á du pa k pr a v dě po do bn o s t , ž e do j de k po š k o z e n í ž i v o t n í h o
pr o s t ř e dí z v y š u j e , a t e dy z n a m e n á o h r o ž e n í ž i v o t n í h o pr o s t ř e dí .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2009, č. j. 10 Ca 204/2007
(Z vlastních zdrojů)

Z odůvodnění:
Městský soud v Praze potvrdil uložení pokuty ve výši 150.000, Kč provozovateli za poručení povinnosti
uvedené v ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. Správního deliktu se žalobce dopustil tím,
že neprovozoval zařízení k využívání odpadů v souladu se schváleným provozním řádem, konkrétně že
přijímal odpady bez jakékoliv dokumentace a jejich vlastnostech a původu tak, jak mu stanoví prováděcí
právní předpisy v oblasti nakládání s odpady.
Správní delikt podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech má charakter ohrožovací,
k naplnění skutkové podstaty proto není třeba, aby došlo přímo k poškození životního prostředí, tj.
k porušení zákona, a k možnosti postihu postačuje, pokud v důsledku jednání žalobce dojde k „pouhému“
ohrožení životního prostředí, resp. možnosti vzniku jeho poškození. Pokud provozovatel zařízení pro
nakládání s odpady provozuje toto zařízení v rozporu se schváleným provozním řádem, dochází vždy
k možnosti poškození životního prostředí, a to ze samé podstaty věci. Účelem provozního řádu je totiž
vymezit podmínky pro provoz zařízení k nakládání s odpady tak, aby možnost poškození životního
prostředí byla co nejvíce minimalizována, resp. se má za to, že dodržováním provozního řádu k poškození
životního prostředí nedojde a tedy takový provoz neohrožuje životní prostředí. Každé porušení provozního
řádu pak pravděpodobnost, že dojde k poškození životního prostředí zvyšuje, a tedy znamená ohrožení
životního prostředí.Pro provoz podnikatelská činnosti, která podléhá zvláštnímu povolení (nakládání
s odpady), lze u podnikatele nejen předpokládat jistou míru znalosti, ale je nutno požadovat i vyšší míru
odpovědnosti za plnění uložených podmínek, za nichž bylo povolení vydáno.
Správní orgány při uložení konkrétní výše pokuty správně zohlednily všechny skutečnosti zjištěné
v průběhu řízení a hodnotily jak ty, které svědčily v neprospěch pachatele, tak ty, které byly v jeho
prospěch (šlo o první porušení, pachatele učinil bezprostředně nápravu protiprávního stavu); přitom dbaly
přiměřenosti postihu ve vztahu k srovnatelným případům. Preventivní úloha správního postihu nespočívá
jen v účinku vůči konkrétnímu pachateli. Postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné
nositele stejných zákonných povinností, tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídající významu
chráněného zájmu, včas a věcně správně vymezený. Jde li o finanční postih, musí být znatelný
v majetkové sféře delikventa, tedy musí být pro něho nikoli zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě
obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal, zvláště je li
zařízení provozováno na komerční bázi a zisk limitován množstvím odpadů přijatých ke zpracování.
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PŘÍLOHA
S e z n a m s lo ž k o v ý c h z á k o n ů v o b la s t i ž iv o t n íh o p r o s t ř e d í
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
ovzduší
-

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Na úseku ochrany přírody a krajiny
-

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně
některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o
změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů,

Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
-

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů,

Na úseku geologie, ochrany nerostného bohatství a ekologického dohledu nad těžbou
-

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, (ve znění pozdějších předpisů),

Na úseku odpadového hospodářství
-

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve
znění pozdějších předpisů,
zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,
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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 posouzení vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů,

Na úseku nakládání s chemickými látkami
-

zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Na úseku prevence závažných havárií
-

zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,

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
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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