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Úvodem 
 

Odbor řízení státní správy vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí.  
Letošní příručka obsahuje zejména prameny za rok 2007. Převážně jde o judikaturu či výklady 

přímo z tohoto období, zařadili jsme  i  judikaturu starší, teprve v tomto období publikovanou.  
V návaznosti na nový správní řád, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2006,  jsme stejně jako 

v minulosti zařadili odkazy na korespondující ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Obdobně jsou upraveny odkazy na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), jenž s účinností ode dne 1. 1. 2007 nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a na zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), jenž s účinností ode dne 1. 1. 2008 nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o 
konkurzu a vyrovnání.         

Především v zájmu vyšší přehlednosti rejstřík letošní příručky nezahrnuje obsah předchozích 
publikací. 
 
 
              
V Praze dne 28. března 2008 
 
 
                                                     

  JUDr. Veronika Rampírová, Ph.D. 
ředitelka 

odboru řízení státní správy 
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A. Správní řízení 
 
  

499 
 
Vyloučení úřední osoby: poměr k věci 
Ke stanovení výše pokuty 
 
k § 9 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 14 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)  
k § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů   
 
I. Za „poměr k věci“ nelze považovat profesionální a neosobní stanovisko pracovníka správního 
orgánu, ani jeho nesprávný právní názor na projednávanou věc. 
 
II. Správní orgán neporušil právní předpisy, když jako hledisko pro stanovení výše pokuty zvažoval 
skutečnost, že žalobce nebyl pro porušení zákona o odpadech veden k odpovědnosti a sankcionován 
pouze v tomto případě, byla-li mu tato skutečnost z jeho rozhodovací činnosti známá; rovněž 
nepochybil, pokud se v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádával s tím, zda výše uložené pokuty není 
pro žalobce likvidační. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2007, č. j. 6 Ca 279/2005-48) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle ustanovení § 9 správního řádu (v době napadeného rozhodnutí platného zákona č. 71/1967 Sb.) pracovník správního 
orgánu je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo 
k jeho zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti (odst. 1). Z projednávání a rozhodování před správními orgány je 
vyloučen také ten, kdo se v téže věci zúčastnil řízení jako pracovník správního orgánu jiného stupně (odst. 2). Za „poměr“ 
k věci je třeba považovat osobní zájem pracovníka správního orgánu na tom, aby bylo vydáno rozhodnutí určitého obsahu. Za 
poměr k věci nelze považovat profesionální a neosobní stanovisko pracovníka správního orgánu, které vyjádří v průběhu 
řízení účastníku řízení nebo jeho, a to i nesprávný, právní názor na projednávanou věc. 
 
Soud nad rámec žalobních námitek k odůvodnění napadeného rozhodnutí připomíná, že podle jeho názoru prvostupňový 
správní orgán neporušil právní předpisy, když jako hledisko pro stanovení výše pokuty podle ustanovení § 67 odst. 2 
zvažoval i skutečnost, že žalobce nebyl pro porušení zákona o odpadech veden k odpovědnosti a sankcionován pouze v tomto 
případě, byla-li mu tato skutečnost z jeho rozhodovací činnosti známá (viz věci pod sp. zn. 8 Ca 53/2005 a sp. zn. 5 Ca 
175/2005). Skutečnost, že toto hledisko je zákonným hlediskem pro postup podle ustanovení § 67 odst. 3 zákona o odpadech 
(samozřejmě za zde uvedených podmínek), nebrání tomu, aby v konkrétním případě, kdy není aplikováno ustanovení § 67 
odst. 3 zákona o odpadech, byla tato skutečnost zvažována v rámci rozpětí sankce podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona o 
odpadech. Podle názoru soudu prvostupňový správní orgán rovněž nepochybil, pokud se v odůvodnění svého rozhodnutí 
vypořádával s tím, zda výše uložené pokuty není pro žalobce likvidační (srovnej nález Ústavního soudu 405/2002 – Pl.ÚS 
3/02). Soud, který přezkoumával napadené rozhodnutí v rozsahu žalobních bodů, se však těmito skutečnostmi při posouzení 
výše uložené pokuty z těchto hledisek nezabýval.  
 

 500 
 
Postavení správce konkurzní podstaty v řízení o opatření k nápravě 
 
k § 14 a § 14a zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (srov.    
§ 244 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů)  
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Byl-li na majetek žalobce prohlášen konkurz, přešla ve smyslu ustanovení § 14a odst. 1 zákona          
č. 328/1991 Sb. oprávnění vykonávat práva a povinnosti, které podle zákona a jiných právních 
předpisů přísluší úpadci (žalobci), na správce. Opatření k nápravě tedy nemohou být uložena úpadci. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. prosince 2006, č. j. 8 Ca 232/2004-41) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění:  
 
Městský soud v Praze pak shledal důvodnou námitku žalobce, že k lesním pozemkům v k.ú. D. a v k.ú. Š, které žalobce 
pořídil jako podnikatel v oboru těžba a zpracování dřeva a tyto sloužily pro výkon jeho podnikatelské činnosti, přešly práva a 
povinnosti vlastníka dnem 17. 11. 1999, když byl tímto dnem usnesením Krajského soudu v H., č. j. 48 K 1068199-125 na 
žalobcův majetek prohlášen konkurz, na správce konkurzní podstaty. Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) věty prvé zákona       
č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění nakládat s majetkem podstaty přechází na 
správce. Podle § 14a odst. 1 citovaného zákona prohlášením konkursu přechází na správce oprávnění vykonávat práva a plnit 
povinnosti, které podle zákona a jiných právních předpisů jinak přísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem 
patřícím do podstaty. Správce je zejména oprávněn a povinen vykonávat akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do 
konkursní podstaty, rozhodovat o obchodním tajemství a jiné povinnosti mlčenlivosti, vykonávat práva a plnit povinnosti 
zaměstnavatele, rozhodovat o obchodních záležitostech podniku, činit za úpadce právní úkony potřebné k provozování 
podniku včetně uzavírání smluv o úvěru za účelem financování vývozu poskytnutého podle zvláštního zákona po předchozím 
souhlasu věřitelského výboru, zajistit vedení účetnictví a plnění povinností podle předpisů o daních. Povinnosti uložené 
úpadci tímto zákonem tím nejsou dotčeny. Ze správního spisu vyplývá, že dne 17. 11. 1999 byl na majetek úpadce M. H. 
prohlášen konkurz, současně byl ustaven správcem konkurzní podstaty JUDr. U., který byl však.posléze této funkce zproštěn 
a novým správcem byl ustaven Ing. V. Jestliže pak opatření k nápravě (zalesnění holin) bylo žalobci uloženo rozhodnutím 
ČIŽP ze dne 8. 3. 2002 a rozhodnutím ČIŽP ze dne 1. 11. 2002 bylo žalobci uloženo nové opatření se stanovením náhradní 
lhůty pro jeho splnění do 31. 5. 2003, tedy v době, kdy na majetek žalobce byl prohlášen usnesením Krajského soudu v H.,   
č. j. 48 K 1068/99-125 ze dne 17. 11. 1999 konkurz s účinkem od tohoto dne, přešla ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 328/1991 Sb. oprávnění vykonávat práva a povinnosti, které podle zákona a jiných právních předpisů přísluší 
úpadci (žalobci) na správce. Nemohla tedy být předmětná opatření k nápravě (zalesnění holin) uložena žalobci.   
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Podnikání jako soustavná činnost 
K návrhu účastníka na provedení důkazů 
K poskytnutí možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
 
k § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů    
k § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů   
k § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)  
  
I. Pojem soustavnost je třeba vykládat vždy se zřetelem k té které konkrétní povaze činnosti, jež je 
posuzována. 
 
II. V každém řízení je nezbytné, aby účastník, pokud navrhuje provedení důkazů, správnímu orgánu 
konkrétně sdělil, k prokázání kterých tvrzení uvedené důkazy navrhuje. 
 
III. Byly-li účastníku řízení všechny podklady ze správního spisu zpřístupněny, neutrpěl žádnou újmu, 
pokud nebyl před vydáním rozhodnutí znovu vyzván k seznámení se s podklady. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2005, č. j. 11 Ca 192/2004-25, rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2006, č. j. 3 As 66/2005-61) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
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Žalobce namítal, že ho nelze považovat za původce odpadů, protože opravy vozidel neprovozoval jako podnikatelskou 
činnost, opravy prováděl jen příležitostně. Podle ust. § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb. je původce odpadů právnická 
osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají 
odpady. Zákon tedy vyžaduje, aby odpady vznikaly při podnikatelské činnosti fyzické osoby. Ve věci není sporu o tom, že 
žalobci bylo vydáno živnostenské oprávnění pro opravy silničních vozidel. Žalobce nečinil sporným ani to, že opravy 
silničních vozidel provozoval. Podle ust. § 2 živnostenského zákona je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Pojem 
soustavnosti je třeba vykládat vždy se zřetelem k té které konkrétní povaze činnosti, jež je posuzována. 
 
Žalobce neuvedl žádná konkrétní tvrzení o tom, kdy a za jakých podmínek měl opravy vozidel provádět, o jaké opravy se 
jednalo, jak často je prováděl a jaký počet vozidel v tom kterém období opravil. Pouze obecně argumentuje tím, že opravy 
prováděl pouze příležitostně. Proto i soud obecně konstatoval, že nepochybně bude kladen jiný požadavek na množství či 
frekvenci výkonů činnosti, které mají charakter opakujícího se plnění v situacích týkajících se denní potřeby a jiný na vysoce 
specializovanou činnost nikoli každodenní povahy. Otázka soustavnosti je vždy posuzována se zřetelem ke konkrétním 
okolnostem. Ve věci je zásadní, že žalobce má živnostenské oprávnění na kontrolovanou činnost a v řízení ani netvrdí, že by 
tuto činnost nevykonával. Proto Městský soud v Praze shledal tuto námitku nedůvodnou. 
 
Není důvodná ani námitka, že se žalovaný obsahově shodnou námitkou uplatněnou v odvolání nezabýval. Odůvodnění 
napadeného rozhodnutí obsahuje podrobnou úvahu žalovaného o tom, proč považuje žalobce za původce odpadů a sám 
žalobce posléze se závěry žalovaného vyjádřeními v napadeném rozhodnutí polemizuje. 
 
Žalobce namítal, že v řízení nebyl proveden důkaz výslechem svědků, ačkoli provedení těchto důkazů navrhoval a správní 
orgán I. stupně se k této otázce vůbec nevyjádřil. Rovněž tuto námitku neshledal soud důvodnou. Pokuta byla žalobci uložena 
za nevedení průběžné evidence všech produkovaných odpadů a za nakládání s nebezpečnými odpady bez souhlasu orgánů 
státní správy. V každém řízení je nezbytné, aby účastník, pokud navrhuje provedení důkazů, správnímu orgánu zcela 
konkrétně sdělil, k prokázání kterých tvrzení uvedené důkazy navrhuje. Jen tak lze totiž rozhodnout o tom, zda je nezbytné 
navržené důkazy provést a posoudit, zda jde o důkazy k tvrzením, která jsou pro tu kterou věc důležitá. Žalobce navrhl 
výpovědi svědků a obecně odkazoval na to, že mají být slyšeni k prokázání jeho tvrzení. Současně však žádná tvrzení 
neučinil. Pokud jde o žalobcova tvrzení k oznámení o zahájení správního řízení o tom, že jeho hlavní činností bylo 
výstavnictví, je tato skutečnost pro posouzení, zda žalobce spáchal správní delikt zcela nerozhodná. Rovněž tvrzení, že se 
žalobce vrátil ze zahraničí a neměl možnost odstranit odpady, které na místě zanechala neznámá osoba, není ve věci 
rozhodné, protože žalobce byl postižen za nevedení evidence a absenci souhlasu orgánů státní správy. Je tedy zřejmé, že k 
žádnému zjištění skutkového stavu nebylo třeba provést žalobcem navrhované výslechy svědků. Správní orgán I. stupně 
pochybil, pokud se touto otázkou v odůvodnění svého rozhodnutí nezabýval. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že 
uvedené procesní pochybení nemělo v konečném důsledku za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí, neboť je zřejmé, 
o které důkazy správní orgány závěr o zjištěném skutkovém stavu opřely a skutkový stav byl zjištěn v rozsahu dostatečném 
pro rozhodnutí ve věci. 
 
Městský soud v Praze neshledal důvodnou ani námitku žalobce, že nebyl vyzván k seznámení se s podklady k rozhodnutí. 
Účelem ust. § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. je zajistit, aby účastník správního řízení měl možnost se před vydáním 
správního rozhodnutí seznámit s obsahem správního spisu, na podkladě jehož bude ve věci rozhodováno. V projednávané 
věci ze správního spisu vyplývá, že jak podklady z místních šetření, tak oznámení o zahájení správního spisu byly žalobci 
zpřístupněny (žalobce byl u zpracování zápisů z místních šetření přítomen a zahájení správního řízení mu bylo doručeno). 
Pokud žalobce nebyl před vydáním prvostupňového rozhodnutí znovu vyzván k seznámení se s podklady, neutrpěl tím 
žádnou újmu, neboť bylo rozhodováno na podkladě listin se kterými byl před tím seznámen. 
 

502 
 
K charakteru rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení 
K možnosti podmínit udělení souhlasu splněním podmínek 
 
k § 65 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 97 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)  
k § 12 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 
I. Rozhodnutí vydané podle ustanovení § 65 správního řádu, tj. v mimo odvolacím řízení, kterým je 
původní pravomocné rozhodnutí zrušeno nebo změněno, a to rovněž pravomocně, je rozhodnutím, 
které zasahuje sféru hmotných i procesních práv fyzických nebo právnických osob. 
 
II. Souhlas k vydání stavebního povolení lze podmínit splněním podmínek. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2007, č. j. 10 Ca 252/2005-117) 
(Z vlastních zdrojů) 
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Z odůvodnění: 
 
Soud, byť žalovaná strana poukazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, má za to, že rozhodnutí vydané podle 
ustanovení § 65 správního řádu, tj. v mimo odvolacím řízení, kterým je původní pravomocné rozhodnutí zrušeno nebo 
změněno, a to rovněž pravomocně, je rozhodnutím, které zasahuje sféru hmotných i procesních práv fyzických nebo 
právnických osob, která jsou veřejným subjektivním právem ve smyslu § 2 s. ř. s., a proto dospěl k závěru, že rozhodnutí 
podléhá soudní kognici ve smyslu ustanovení § 65 s. ř. s. a je dána aktivní legitimace k podání žaloby. V daném případě je 
nesporné, že žalobce, který je občanským sdružením, byl účastníkem řízení o vydání souhlasu stavebníkům dle § 44 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a v tomto řízení, jakož i v řízení mimoodvolacím, jeho procesní postavení účastníka řízení s sebou 
nese legitimaci k podání žaloby proti vydaným rozhodnutím podle § 65 odst. 2 s. ř. s. výslovně, když jinak není nositelem 
hmotněprávních oprávnění ani povinností, o nichž se v daném řízení meritorně jedná. Žalobce - na rozdíl od stavebníků - 
není tak dotčen pravomocným rozhodnutím o udělení či neudělení souhlasu ve svých právech hmotných, ale je legitimován 
namítat porušení práv procesních. Rozhodnutím ministra, který v mimo odvolacím řízení žalobou napadeným rozhodnutím 
rozhodl o rozkladu žalobcem podaném proti rozhodnutí ministerstva, kterým bylo v mimo odvolacím řízení zrušeno 
pravomocné rozhodnutí Správy CHKO o nevydání souhlasu (byť se její rozhodnutí ruší a věc vrací tomuto orgánu zpět k 
novému projednání a rozhodnutí), mohl být tedy dotčen ve svých procesních právech. Soud proto při posouzení otázky, zda 
takové rozhodnutí ministra podléhá kognici soudu, vyšel z toho, že judikatura Nejvyššího správního soudu ve smyslu žalobní 
legitimace dle § 65 odst. 2 s. ř. s. zastává výklad, že soud ochranu před soudem žalobci legitimovanému dle § 65 odst. 2 s. ř. 
s. neodmítá, neboť jde o ochranu veřejných subjektivních práv, i když toliko procesních. 
 
Rozhodnutím z 16. 8. 2004 ministr vnitra (soud má zjevně na mysli ministra životního prostředí – pozn. zpracovatele) zavázal 
orgány nižších stupňů v dané věci (zejm. orgán I., ale i II. stupně, mezi nimiž došlo k názorovému střetu ohledně nikoli 
možnosti povolení stavby rodinného domu vůbec, ale ohledně možnosti jejího provedení podle předložené dokumentace) tím, 
aby v novém řízení (kam věc vrátil) byl vydán souhlas ke stavebnímu povolení, a to podmíněný, tj. při stanovení podmínek 
vycházejících zejména z doporučení architektonicko-urbanistické komise Správy CHKO, tedy, aby vydaný souhlas vázaly na 
splnění podmínek, které v něm stanoví (když nadto stavebník nutnost splnění stanovených podmínek respektoval). 
 
Rozhodnutím napadeným žalobou, potažmo rozhodnutím ministerstva z 12. 5. 2005 bylo proto důvodně zrušeno rozhodnutí 
Správy CHKO ze dne 29. 11. 2004, kterým nebyl takto stanovený závazný názor nadřízeného orgánu opět respektován; 
postup žalovaného a následně ministra životního prostředí podle § 65 spr. řádu soud proto neshledal v rozporu se zákonem, 
porušení procesního práva žalobce (pokud by je bylo lze spatřovat v rozdílném výkladu ust. § 126 odst. 1 a odst. 2 ve vztahu 
k rozhodnutí dle § 44 zákona o ochraně přírody) nemohlo mít vliv a způsobit nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí. 
Ministerstvo životního prostředí v rozhodnutí z 12. 5. 2005 správně poukázalo na to, že rozhodnutím ministra ze dne 16. 8. 
2004 byla Správa CHKO vázána, a rozhodla dne 29. 11. 2004 v rozporu se zákonem, pakliže opět souhlas podmíněný 
splněním podmínek, které měla v něm stanovit, nevydala. 
 
Soud dodává, že výklad učiněný Správou CHKO (v rozhodnutí ze dne 29. 11. 2004 str. 18, bod 10) i žalobcem je nesprávný, 
neboť souhlas lze podmínit splněním podmínek (jak jsou v bodě 9 cit. rozhodnutí) a je na stavebníkovi, aby jím předložená 
dokumentace ke stavebnímu povolení tyto podmínky splňovala; stavební úřad je vázán takto uděleným podmíněným 
souhlasem a v řízení o vydání stavebního povolení zkoumá, zda takto podmíněný souhlas byl splněním podmínek naplněn (je 
perfektní) a zda lze povolení ke stavbě vydat či zda tyto podmínky souhlasu splněny nebyly a stavbu tak nelze povolit (§ 62 
odst. 1, 3 a 4, § 64 a § 66 stavebního zákona). Správa CHKO jako dotčený orgán státní správy v rámci řízení o vydání 
stavebního povolení se ke splnění či nesplnění podmínek, jimiž souhlas podmínila, má právo (i povinnost) vyjádřit, omezit 
projednání s tímto orgánem ochrany životního prostředí lze, pakliže byly podmínky stanovené v závazném stanovisku 
vydaném před zahájením stavebního řízení jednoznačně v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení splněny (§ 64 odst. 1 
stavebního zákona). Stav, jaký navozuje žalobce, že může dojít ke kolaudaci stavby, aniž by došlo ke splnění podmínek 
stanovených v závazném stanovisku (souhlasu) orgánu ochrany přírody, je tak zákonem stanoveným postupem pro vydání 
stavebního povolení vyloučen.  
 

503 
  
K nemožnosti dvojího postihu za stejné protiprávní jednání    
 
k § 2 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
k § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
k § 247 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů     
   
Z ustanovení § 2 odst. 1 zákona o přestupcích vyplývá, že přestupkem nemůže být jednání, které je 
trestným činem, a že osoba nemůže být uznána vinnou z přestupku za stejné chování, za které již byla 
odsouzena v trestním řízení.                                                                                                                                                                                                           
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(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2006, č. j. 3 Ca 3/2005-46) 
(Z vlastních zdrojů)  
 
- viz II.C.157  
 

504 
 
K rozhodování odvolacího správního orgánu ve správním řízení    
 
k části druhé a třetí zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
   
Odvolací orgán musí přihlédnout ke všem právním předpisům účinným v době vydání jeho 
rozhodnutí, tedy i k těm, které nabyly účinnosti až po vydání napadeného prvostupňového rozhodnutí. 
Nejedná se o nepřípustnou retroaktivní aplikaci právního předpisu, neboť řízení před správním 
orgánem I. stupně a před odvolacím (rozkladovým) orgánem je nutno považovat ze jeden celek.                                                                                
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2007, č. j. 8 Ca 180/2005-61) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Dále soud neakceptoval ani námitku o nepřípustné retroaktivní aplikaci nařízení vlády č. 28/2005 Sb., kterým byla vyhlášena 
tzv. „Ptačí oblast Východní Krušné hory“. Zde soud musel konstatovat, že nařízení vlády č. 28/2005 Sb. je účinné od 13. 1. 
2005, což znamená, že ministr životního prostředí musel k němu v době vydání svého rozhodnutí - 14. 3. 2005 - přihlédnout; 
jak opakovaně dovodila doktrína správního práva i judikatura, řízení před správním orgánem I. stupně a před odvolacím 
(rozkladovým) orgánem je nutno považovat ze jeden celek. 
 

505 
 
K přípustnosti odborného vyjádření jako důkazu ve správním řízení 
 
k § 34 odst. 1 a § 36 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších 
předpisů (srov. § 51 odst. 1 a § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 
Sb.) 
  
Skutečnost, že v případech, kdy je pro posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí třeba 
odborných znalostí, správní řád výslovně upravuje pouze provedení důkazu znaleckým posudkem, 
možnost provedení důkazu odborným vyjádřením nevylučuje. Zákonnost užití takového důkazního 
prostředku je třeba dovodit z § 34 odst. 1 správního řádu. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. března 2007, č. j. 1 As 17/2006-121) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Obecně je možno konstatovat, že zákony upravující řízení před správními orgány i řízení před soudy zásadně jako důkaz 
připouštějí všechny prostředky, jimiž lze zjistit skutkový stav, a demonstrativním výčtem pak uvádějí nejvýznamnější 
důkazní prostředky a způsob jejich provádění. Činí tak i správní řád (v době předmětného správního řízení zákon č. 71/1967 
Sb.). 
 
Ve správním nebo soudním řízení se mohou vyskytnout skutečnosti důležité pro rozhodnutí, k jejich posouzení je třeba 
odborných znalostí. Soudní procesní předpisy přitom výslovně pamatují na to, že posuzované otázky mohou být různé 
náročnosti; trestní řád tak zásadně předpokládá provedení důkazu odborným vyjádřením, a jen v případě, kdy pro složitost 
posuzované otázky takový postup není postačující, je třeba přibrat znalce (§ 105). I občanský soudní řád (přiměřeně 
aplikovatelný i na správní soudnictví) vedle důkazu znaleckým posudkem v méně složitých případech výslovně počítá také 
jako s důkazem s odborným vyjádřením (§ 127). 
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Rovněž v řízení před správními orgány vyvstává potřeba různě náročného odborného posouzení skutečností důležitých pro 
rozhodnutí. I když se v řadě případů již na samotném rozhodování podílejí odborníci, kteří jsou způsobilými řadu odborných 
otázek sami posoudit, nebo též přichází do úvahy, aby si rozhodující správní orgán vyžádal odborné vyjádření jiného 
správního orgánu, zcela nepochybně i v tomto řízení zbývá prostor pro to, aby vedle znaleckých posudků jako možný důkaz 
nalezla své uplatnění i odborná vyjádření. Skutečnost, že správní řád výslovně upravuje pouze provedení důkazu znaleckým 
posudkem (§ 36), možnost provedení důkazu odborným vyjádřením nevylučuje, zákonnost užití takového důkazního 
prostředku je třeba dovodit z § 34 odst. 1 správního řádu. Z tohoto důvodu není možné akceptovat názor žalobkyně, že by 
bylo předmětné odborné vyjádření nepřípustným důkazem. Navíc žalobkyně neuvádí, v čem by mělo být toto vyjádření 
nesprávné nebo nedůvěryhodné, ani nenamítá nic proti osobě, která odborné vyjádření poskytla; tento důkaz proto není nijak 
zpochybněn. 
  

 506 
   
K rozhodnutí odvolacího správního orgánu  
 
k § 47 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) 
  
Z odvolacího rozhodnutí musí být patrno nejen, jak se odvolací orgán vypořádal s námitkami 
uvedenými v odvolání, nýbrž také, z jakého důvodu a na základě čeho dospěl ke svému výroku, a to 
obzvláště, jde-li o rozhodnutí měnící rozhodnutí prvostupňové.   
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2007, č. j. 3 As 57/2006-164) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Ke stížnostní námitce stěžovatele ohledně pochybení soudu, který jako důvod uložení opatření k ověření těsnosti havarijní 
jímky posuzoval protokol ze dne 20. 7. 2002, namísto odůvodnění rozhodnutí ČIZP ze dne 9. 3. 2003 a výsledků kontroly ze 
dne 12. 11. 2002, Nejvyšší správní soud přijímá závěry soudu prvního stupně, které však blíže doplňuje, když za důvod ke 
zrušení žalobou napadeného rozhodnutí shledal, že skutkový stav nemá oporu ve správním spise, podle § 76 odst. 1 písm. b) 
s. ř. s. a nikoli soudem prvního stupně uvedenou nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů rozhodnutí. Důvody rozhodnutí 
byly totiž správními orgány shledány, když jím byl předmětný protokol, který však není ve správním spise a jak bylo zjištěno 
v žalobním řízení takový protokol ani neexistuje. Jestliže je z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí stěžovatele zřejmé, 
že vycházel z protokolu ze dne 20. 7. 2002, který neexistuje a není součástí spisu, aniž by však současně sám uvedl, jaké 
další skutečnosti, kromě tohoto protokolu, jej vedly k přijetí opatření k ověření těsnosti havarijní jímky, není jeho rozhodnutí 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, nýbrž, jak Nejvyšší správní soud dodává, je důvodem ke zrušení žalobou 
napadeného rozhodnutí vada řízení, a to ta, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ svého rozhodnutí, nemá 
oporu ve spise. Argumentuje-li stěžovatel až v kasační stížnosti náležitým a patřičným odůvodněním prvostupňového orgánu, 
z něhož lze zjistit, že opatření k ověření těsnosti jímky nebylo uloženo na základě protokolu ze dne 20. 7. 2002, ale na 
základě zjištění ze dne 12. 11. 2002, když zápis o něm je založen ve správním spise, pak Nejvyšší správní soud uvádí, že 
odvolací řízení tvoří s řízením v prvním stupni jeden celek, který je zakončen rozhodnutím odvolacího orgánu. Je to právě 
druhostupňové rozhodnutí, které je způsobilé vyvolat v něm zamýšlené a předvídané následky. Jen a pouze toto rozhodnutí 
uzavírá celý proces správního řízení. Musí proto vyhovovat požadavkům kladeným správním řádem, v rámci odůvodnění pak 
§ 47 odst. 3 spr. ř. Odvolací rozhodnutí musí obsahovat všechny náležitosti správního rozhodnutí, musí z něj být patrno 
nejen, jak se odvolací orgán vypořádal s námitkami uvedenými v odvolání, nýbrž také, z jakého důvodu a na základě čeho 
dospěl ke svému výroku, a to obzvláště, jde-li o rozhodnutí měnící rozhodnutí prvostupňové, jak tomu je v dané věci. 
Odvolací správní orgán tedy pochybil, pokud neuvedl všechny skutečnosti rozhodné pro uložení opatření k nápravě a tento 
nedostatek nemůže být napraven dodatečným odkazem na předcházející rozhodnutí, které samo však ani jiné určité, jasné a 
výslovné důvody neobsahuje. 
  

  507 
 
K možnosti zpochybnit se zpětnou účinností zákonnost rozhodnutí správního orgánu   
 
k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k § 86 a § 87 odst. 3 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů  
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S ohledem na princip právní jistoty, presumpci správnosti správního aktu a na princip materiální 
právní moci nelze zákonnost rozhodnutí správního orgánu se zpětným účinkem zpochybnit existencí 
jiného později vydaného rozhodnutí.   
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č. j. 4 As 25/2006-133) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle § 87 odst. 3 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 50 000 Kč 
fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že neuvede poškozenou část přírody, chráněnou dle tohoto zákona do 
původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4 
uvedeného zákona. Mezi stěžovatelem a žalovaným nebylo sporu o tom, že přestupek byl spatřován v tom, že stěžovatel 
nesplnil povinnost odstranit neoprávněnou navážku na výše zmíněném pozemku ve lhůtě do 31. 5. 2003, přičemž tato 
povinnost mu byla uložena předchozím pravomocným rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 7. 8. 2002, zn. 71-
Su/1732/2002 b, potvrzeného v odvolacím řízení rozhodnutím žalovaného ze dne 15. 10. 2002, č. j. 510/1699/02/Tp-033/02, 
(dále jen „rozhodnutí podle § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny“). Podle § 86 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do 
původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán 
ochrany přírody. Proto při zjišťování protiprávnosti jednání jako objektivní stránky zmíněného přestupku z hlediska naplnění 
jeho skutkové podstaty, byl žalovaný povinen v řízení o přestupku pouze zjišťovat, zda stěžovatel splnil ve lhůtě stanovené 
mu rozhodnutím podle § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny odstranit navážku z uvedeného pozemku. Vycházel při tom z 
již zmíněného pravomocného rozhodnutí, vydaného podle § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž s ohledem na 
princip právní jistoty, presumpci správnosti správního aktu a na princip materiální právní moci nelze jeho zákonnost ze 
zpětným účinkem zpochybnit existencí jiného později vydaného rozhodnutí (zmíněné rozhodnutí správního orgánu I. stupně 
ze dne 27. 1. 2005, zn. 71-Su/1604 b/04, kterým byl vydán souhlas s provedením terénních úprav na zmíněném pozemku), 
vydaném dne 27. 1. 2005 správním orgánem I. stupně, tedy téměř 2 roky poté, co uplynula lhůta pro odstranění navážky, 
stanovená zmíněným pravomocným rozhodnutím podle § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny. Proto nemohla zpochybnit 
tuto zákonnost rozhodnutí žalovaného ani námitka stěžovatele vznesená u jednání městského soudu a potažmo i v kasační 
stížnosti o existenci stavebního řízení, jehož předmětem je „legalizace navážek schválením terénních úprav“, když v době 
vydání rozhodnutí žalovaného toto řízení vedeno nebylo a navíc rozhodnutí v takovém řízení vydané (dodatečné povolení 
terénních úprav) by vzhledem k principu formální a materiální právní moci nemohlo ovlivnit se zpětnou účinností zákonnost 
rozhodnutí žalovaného. Rovněž tak z důvodu týkajícího se zákonného vymezení skutkové podstaty zmíněného přestupku 
nemohl mít význam poukaz stěžovatele na obsah dopisu správního orgánu Správy N. ze dne 2. 9. 2002, podle kterého 
pozemek, na němž se nachází navážka, není součástí biokoridoru územního systému ekologické stability krajiny. Existenci 
povinnosti, jejíž nesplnění mělo za následek vznik odpovědnosti stěžovatele za shora zmíněný přestupek (§ 87 odst. 3 písm. 
e) a § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny) totiž zákonná úprava neváže na zodpovězení otázky, zda uvedený pozemek je či 
není součástí „biokoridoru územního systému ekologické stability krajiny“.  
 

  508 
 
K možnosti postupu České inspekce životního prostředí podle zákona č. 552/1991 Sb. 
 
k zákonu č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve 
znění pozdějších předpisů 
k zákonu č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů       
   
Z žádného zákonného ustanovení nelze dovodit, že by pro oblast působnosti České inspekce životního 
prostředí byl zákon o státní kontrole a priori vyloučen a že by tento orgán nebyl povinen při činnosti 
v rámci výkonu své působnosti podle tohoto zákona postupovat. Rovněž však nelze dovodit, že by 
Česká inspekce životního prostředí byla povinna vždy postupovat pouze podle uvedeného zákona.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. května 2007, č. j. 7 As 19/2006-103) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
K námitce týkající se přípustnosti postupu podle zákona o státní kontrole při výkonu kontroly u stěžovatele je třeba 
konstatovat, že se Nejvyšší správní soud ne zcela ztotožňuje s argumentací obsaženou v rozsudku městského soudu. Je třeba 
zmínit, v souladu s obsahem kasační stížnosti, že přípustnost postupu ČIŽP podle tohoto zákona dovodil Nejvyšší správní 
soud v rozsudku ze dne 26. 7. 2005, č. j. 4 As 42/2004 - 87. Nelze dovozovat nepřípustnost postupu podle zákona o státní 
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kontrole, tím spíše ne ze samotného zákona o inspekci. Skutečnost, že tento zákon stanoví pravomoc ČIŽP, ještě bez dalšího 
neznamená, že vždy se musí jednat o situaci předpokládanou ustanovením § 8 odst. 2 zákona o státní kontrole, podle kterého 
kontrolní orgány postupují jen v těch případech, kdy zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Jak zejména z ustanovení § 2 a 3 
zákona o státní kontrole, tak z ustanovení § 2 a 3 zákona o inspekci nevyplývá, že by pro oblast působnosti ČIŽP byl zákon o 
státní kontrole a priori vyloučen a že by tento orgán nebyl povinen při činnosti v rámci výkonu své působnosti podle 
uvedeného zákona postupovat. Výše uvedené však nevede bez dalšího k závěru o důvodnosti uplatněné námitky. Neznamená 
to totiž, že by za všech okolností, kdy ČIŽP vyvine jakoukoli aktivitu v rámci plnění povinností uložených jí právními 
předpisy, musela vždy postupovat pouze a jen podle zákona o státní kontrole. Rovněž tuto povinnost ČIŽP totiž nelze z textu 
právních předpisů dovodit. Ze zákona o inspekci ani z jiného právního předpisu rovněž nevyplývá, že by obligatorním 
předpokladem pro zahájení řízení o pokutě podle ustanovení § 4 písm. c) tohoto zákona bylo ukončení státní kontroly a v 
návaznosti na tom výsledky této kontroly. Státní kontrola proto nemusela být před zahájením sankčního řízení provedena. 
Proto neobstojí námitky stěžovatele, že se nemohl na kontrolu připravit či podat námitky proti obsahu protokolu. Mnohdy je 
možné prvotní faktické okolnosti zjistit teprve až na místě samém. Podstatou takového místního šetření není právně 
kvalifikovat zjištěný skutkový stav. Místní šetření není zaměřeno na posouzení toho, zda došlo či nedošlo k porušení předem 
zřejmých a kontrolované osobě v protokole o státní kontrole sdělených právních předpisů, ale záznamem toho, co bylo 
fakticky na místě samém zjištěno. Stěžovatel byl seznámen s tím, jaké úkony správní orgán provádí a rovněž ve věci 
adekvátně reagoval. I přes odlišný právní názor Nejvyššího správního soudu k výše uvedené otázce proto není rozsudek 
městského soudu s přihlédnutím ke konkrétním skutkovým okolnostem projednávané věci v tomto směru nezákonný.  
 

  509 
 
K seznamování účastníků s podklady rozhodnutí ve správním řízení  
   
k § 38 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  
k § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
         
K zachování práva účastníka řízení, aby byl před vydáním rozhodnutí seznámen se všemi 
skutečnostmi, které jsou obsahem správního spisu a které budou podkladem pro rozhodování 
správního orgánu, je nezbytná aktivní činnost správního orgánu, který účastníky řízení informuje, že 
bylo ukončeno shromažďování pokladů a že mají možnost se s nimi seznámit.   
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2007, č. j. 7 Ca 41/2006-45) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Je právem účastníka řízení, aby před vydáním rozhodnutí byl seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou obsahem správního 
spisu a které budou podkladem pro rozhodování správního orgánu. Pouze tak může být do důsledku zachováno účastníkovo 
právo žádat doplnění skutkových zjištění, tvrdit skutečnosti, popř. navrhovat jejich prokázání ještě před tím, než bude 
skutkový stav posouzen správním orgánem, jehož povinností je zjistit přesně a úplně skutečný stav věci. Správní orgán 
prvního stupně žalobci jako účastníkovi řízení výkon tohoto práva neumožnil, když ve věci rozhodl, aniž by mu sdělil, že 
správní spis poskytuje skutkový základ pro rozhodnutí ve věci, a že ve věci bude rozhodnuto. Žalobce sám si nepochybně 
nemohl učinit úsudek o tom, že shromažďování podkladů rozhodnutí je již ukončeno, v tomto ohledu je tak nezbytná aktivní 
činnost správního orgánu, který tuto skutečnost účastníkům řízení sdělí takovým procesním úkonem, z kterého bude bez 
jakýchkoliv pochyb zřejmé ukončení shromažďování pokladů správním orgánem a možnost účastníka řízení seznámit se s 
nimi. V daném případě dal žalobce ve vyjádření k zahájenému správnímu řízení zcela jasně najevo, jaké skutečnosti považuje 
za rozhodné, uvedl také jejich právní hodnocení. S ohledem na žalobcova tvrzení ve vyjádření, zejména pak s ohledem na 
tvrzené kolaudační rozhodnutí, bylo nezbytné žalobce seznámit s konkrétními podklady, z kterých bude správní orgán 
vycházet a dát tak žalobci na vědomí, jakým způsobem budou jeho tvrzení a k tomu označené důkazy posuzovány. Pouze 
takový postup přichází s ohledem na okolnosti případu v úvahu. Správní orgán prvního stupně však tímto způsobem (v blízké 
součinnosti s žalobcem) nepostupoval, a řízení tak zatížil vadou, způsobilou vyvolat nezákonnost rozhodnutí. Žalovaný pak 
pochybil, pokud v odvolacím řízení tuto vadu neodstranil.   
 

  510 
 
K vymezení správního deliktu  
   
k § 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů            
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Jestliže ustanovení zákona o správní sankci náležitě (slovně) definuje skutkovou podstatu deliktu, 
samotný nesprávný (nepřesný) odkaz na ustanovení vymezující odpovídající právní povinnost nebrání 
správnímu orgánu uložit za tento delikt sankci.    
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2007, č. j. 8 Ca 128/2006-32) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Žalobce byl mj. potrestán za spáchání správního deliktu podle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech, přičemž podle 
správního orgánu prvního stupně měl porušit mj. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech a podle žalovaného § 6 odst. 1 písm. 
a) téhož zákona. Zákon č. 71/1967 Sb. připouštěl tzv. úplný revizní princip, který správnímu orgánu druhého stupně 
umožňoval přezkoumat odvoláním napadené rozhodnutí v plném rozsahu a napravit event. pochybení správního orgánu 
prvního stupně, aniž by se jich odvolatel ve svém opravném prostředku dovolával, aniž by je tedy zjistil. Prvoinstanční orgán 
uvedl v protokolu ze dne 2. 9. 2005 na str. 2, dále v odůvodnění svého rozhodnutí na několika místech na str. 4 označení 
odpadů 160504 (tj. Plyny v tlakových nádobách, což je sám o sobě odpad nebezpečný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona o 
odpadech), přesto ve výroku uvedl, že se pokuta ukládá za zařazení odpadů smíšeného škodlivinou - § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona o odpadech. Tuto nejednotnost v rozhodnutí odvolací orgán napravil tím, že jednoznačně na základě důkazů 
shromážděných ve spise konstatoval, že se jedná o odpad 160504 Plyny v tlakových nádobách, uvedený v Seznamu 
nebezpečných odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., příloha č. 2), tím, že žalobce tento odpad zařadil jako odpad ostatní, a jako s 
odpadem ostatním s ním nakládal, což je zřejmé z evidence, založené ve spise (6a, 6b), porušil svou povinnost podle § 6 odst. 
1 písm. a) zákona o odpadech.  
 
Žalovaný tedy ani v tomto případě nepochybil, jestliže použil v žalobou napadeném rozhodnutí právní kvalifikaci věci, která 
je v rozporu s právní kvalifikací správního orgánu prvního stupně. Jestliže ustanovení zákona o správní sankci náležitě 
(slovně) definuje skutkovou podstatu deliktu, samotný nesprávný (nepřesný) odkaz na ustanovení vymezující odpovídající 
právní povinnost nebrání správnímu orgánu uložit za tento delikt sankci.   
 

  511 
 
K výroku rozhodnutí, jímž se ukládá sankce za správní delikt  
K povinnostem inspektorů ČIŽP při kontrolách prováděných dle zákona o odpadech  
 
k § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k § 81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů   
k § 9 a § 12 odst. 2 písm. a) zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů  
 
I. Výrok rozhodnutí, kterým správní orgán ukládá odpovědnému subjektu sankci za správní delikt, 
nemůže pouze obecně konstatovat porušení povinnosti, ale musí v něm být uveden konkrétní popis 
jednání, jímž měly být naplněny zákonné znaky skutkové podstaty příslušného deliktu (tedy označení 
místa, času a způsobu spáchání deliktu) a k naplnění které konkrétní skutkové podstaty deliktu tímto 
protiprávním jednáním došlo. 
Pouhá citace právní normy takovým popisem jednání není a tato neurčitost výroku rozhodnutí nemůže 
být zhojena tím, že skutkové okolnosti porušení povinnosti jsou uvedeny v odůvodnění. 
 
II. Rozsah oprávnění kontrolních pracovníků ČIŽP podle ustanovení § 81 zákona o odpadech 
neznamená, že by se inspektoři České inspekce životního prostředí neměli při své činnosti řídit 
ustanovením § 9 a § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2007, č. j. 8 Ca 281/2005-47) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
Z odůvodnění: 
 
Soud však musel konstatovat, že ani v nyní napadeném rozhodnutí nebyla absence popisu skutku odstraněna. Konstantní 
judikatura soudů ve správním soudnictví trvá na tom, že výrok rozhodnutí musí být přesný a určitý tak, aby z něj bylo zřejmé, 
co bylo předmětem rozhodování a na základě jakého ustanovení a právního předpisu správní orgán rozhodl. Výrok 
rozhodnutí, kterým správní orgán ukládá odpovědnému subjektu správní sankci za správní delikt, nemůže pak pouze obecně  
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konstatovat porušení povinnosti, ale musí v něm být jednoznačně uvedeno, za jaké konkrétní jednání je odpovědný subjekt 
postižen (trestán) a k naplnění které konkrétní skutkové podstaty deliktu tudíž tímto protiprávním jednáním došlo. 
  
Soudy rozhodující ve správním soudnictví dospěly k závěru, že i v rozhodnutí o sankci za správní delikt musí být vždy 
uveden konkrétní popis jednání, jímž měly být naplněny zákonné znaky skutkové podstaty příslušného deliktu - tedy 
označení místa, času a způsobu spáchání. Tento závěr je odůvodněn konstatováním (jež se opírá o výklad článku 6 odst. 1 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod), že není rozhodné, zda jde o postih za trestný čin nebo za přestupek či 
jiný správní delikt, neboť to je jen formálně právní označení příslušného deliktního jednání, které je proměnlivé v místě i čase 
a je závislé jen na vůli zákonodárce: určité jednání může být v určitém čase označeno za trestný čin, avšak s časovým 
odstupem je může zákon postihovat jako přestupek (správní delikt) - a naopak. Podstatné je tedy jen to, co je všem společné, 
totiž že jde o jednání, která zákon pokládá z hlediska veřejného zájmu za závadná a nežádoucí a že za ně veřejná moc ukládá 
sankce. 
 
Z tohoto hlediska je pak napadené rozhodnutí žalovaného a rozhodnutí ČIŽP ze dne 7. 1. 2003, jež s ním tvoří celek, vadné. 
Ve výroku rozhodnutí správního orgánu I. stupně je sice uvedeno, jaká sankce se žalobci ukládá a za porušení jakých norem, 
avšak popis skutku (nebo skutků), jímž se měl deliktů dopustit, tam uveden není. Žalovaný nápravu této vady neprovedl ani v 
původním svém rozhodnutí o odvolání (jak konstatoval Městský soud v Praze v rozsudku čj. 9 Ca 129/2003-47), ale 
neodstranil jí ani v rozhodnutí nyní napadeném. I po provedené změně výrok rozhodnutí stále obsahuje pouze stanovení 
druhu a výše sankce a označení zákonných norem, jež měly být jednáním žalobce porušeny. Žalovaný sice do výroku doplnil 
údaj o datu a o místě, avšak nijak nepopsal způsob deliktního jednání, tedy konkrétně jaké nebezpečné a ostatní odpady byly 
míseny s jakými, resp. jaké konkrétní odpady byl shromažďovány neutříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Pouhá 
citace právní normy takovým popisem jednání žalobce zcela jistě není a tato neurčitost výroku rozhodnutí nemůže být 
zhojena tím, že skutkové okolnosti porušení povinnosti takového rozhodnutí jsou uvedeny v odůvodnění. 
 
Nepřezkoumatelnost rozhodnutí však v projednávané věci nebránila soudu v tom, aby se zabýval námitkou žalobce týkající 
se postupu správního orgánu před vydáním rozhodnutí o sankci - konkrétně vadného postupu pracovníků ČIŽP, kteří podle 
žalobce nedodrželi povinnosti uložené v ust. § 9 a § 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Soud si je vědom skutečnosti, že v předchozím jeho rozsudku čj. 9 Ca 129/2003-47 byla tato námitka shledána 
nedůvodnou s tím, že zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je ve vztahu k zákonu o státní 
kontrole zvláštním předpisem, a pro kontrolu prováděnou ČIŽP je tedy relevantní ustanovení § 76 odst. 4 zákona o odpadech. 
Dne 28. 7. 2005 však Nejvyšší správní soud vydal rozsudek č.j. 4 As 42/2004-87, v němž dospěl k závěru, že je-li Česká 
inspekce životního prostředí orgánem podřaditelným pod orgány uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona                
č. 552/1991 Sb., není důvodu, proč by se neměla řídit ustanovením § 12 odst. 2 písm. a) tohoto zákona jako i jiné orgány v 
tomto zákoně uvedené, a neměla by oznamovat kontrolnímu subjektu zahájení kontroly a předložit pověření k provedení 
kontroly. Nejvyšší správní soud neshledal důvod, pro který by měla mít Česká inspekce životního prostředí takové 
privilegované postavení mezi kontrolními orgány, kdy by jí k provedení kontroly postačovalo pouze předložení průkazu 
inspektorů, neboť je v zájmu právní jistoty kontrolovaných subjektů (ale nejen jejich), aby měly na jisto postaveno, kdo 
vstupuje do jejich objektu a za jakým účelem. Nejvyšší správní soud zaujal názor, že inspektoři České inspekce životního 
prostředí jsou povinni dodržovat ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 551/1992 Sb., neboť zákon o ochraně ovzduší     
č. 86/2002 Sb. jiná pravidla pro jejich postup nestanoví. Městský soud v Praze proto zvažoval, zda takto vyjádřený právní 
názor Nejvyššího správního soudu lze aplikovat i na jím projednávanou věc, vědom si toho, že Nejvyšší správní soud 
posuzoval vztah mezi zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, na straně jedné, a zákonem  
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů, na straně druhé, zatímco v projednávané věci jde o možný konflikt mezi zákonem o státní kontrole a zákonem       
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Městský soud v Praze srovnáním obou zvláštních právních 
předpisů, tj. zákona o ochraně ovzduší a zákona o odpadech shledal, že oba tyto předpisy obsahují srovnatelnou úpravu 
oprávnění a povinností kontrolních orgánů, a tedy učinil závěr, že právní názor vyjádřený Nejvyšším správním soudem v 
rozsudku čj. 4 As 42/2004-87 je třeba aplikovat i na projednávanou věc. Městský soud v Praze proto konstatoval, že rozsah 
oprávnění kontrolních pracovníků ČIŽP podle ust. § 81 zákona o odpadech neznamená, že by se inspektoři České inspekce 
životního prostředí neměli při své činnosti řídit konkrétně ustanoveními § 9, resp. § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 
Sb., podle něhož kontrolní činnost vykonávají pracovníci kontrolních orgánů na základě písemného pověření těchto orgánů, 
resp. jsou kontrolní pracovníci dále povinni oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení 
kontroly. Následně proto soud musel konstatovat, že postup pracovníků ČIŽP při kontrole dodržování zákona o odpadech u 
žalobce nebyl v souladu se zákonem, a žalobce jím tak byl zkrácen na právech, přičemž tato vada mohla mít vliv na 
zákonnost napadeného rozhodnutí.   
 
 

  512 
 
K výkladu ustanovení čl. 6 a čl. 9 Aarhuské úmluvy 
 
k čl. 6 a čl. 9 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního prostředí (publikována pod č. 124/2004 Sb. m. s.) 
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I. V souladu s Aarhuskou úmluvou a s předpisy práva Společenství je i výklad, který neumožňuje 
jednotlivé dílčí úkony v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí přezkoumat samostatnou 
správní žalobou, pokud je umožněno jejich přezkoumání v pozdější fázi, tj. v rámci přezkumu 
konečného rozhodnutí. 
 
II. V souladu s čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy a čl. 10a směrnice 85/337/EHS musí být žalobcům z řad 
dotčené veřejnosti vyhovováno k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku správní žaloby tak, 
aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době rozhodování o správní žalobě již byl povolený záměr 
nevratně realizován.   
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. června 2007, č. j. 1 As 39/2006-55) 
(Z vlastních zdrojů) 
(Viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. června 2007, č. j. 5 As 53/2006-46)  
 
- viz II.H.17  
 

  513 
 
K vlivu neoznámení výsledků kontroly na odpovědnost za spáchání správního deliktu   
 
Pokud je odpovědnost za správní delikt odpovědností objektivní, není míra zavinění při hodnocení 
skutkové podstaty správního deliktu zkoumána. Může však být zohledněna v rámci správního uvážení 
o výši ukládané pokuty. Otázka, zda-li byla osoba uvědoměna o výsledcích kontroly, se dotýká 
subjektivní stránky správního deliktu, může mít tedy relevanci výlučně při úvaze o výši ukládané 
pokuty.      
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2007, č. j. 7 Ca 110/2006-33) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
- viz II.C.163  
   

  514 
 
K právu na příznivé životní prostředí       
 
k čl. 35 Listiny základních práv a svobod  
   
Článek 35 Listiny, zakotvující právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu 
životního prostředí a přírodních zdrojů, nelze vztahovat na právnické osoby, protože práva vztahující 
se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, které jakožto biologické organismy - na 
rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním negativním vlivům životního prostředí.    
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, č. j. 9 Ca 154/2004-76) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
- viz II.K.6  
    

  515 
 
K dokazování ve správním řízení 
 
k § 51 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
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Neprovedení navrhovaných důkazních návrhů účastníka řízení není samo o sobě vadou správního 
řízení ani nezákonností správního rozhodnutí, pokud je z odůvodnění rozhodnutí patrné, z jakých 
skutečností správní úřad při svém rozhodování čerpal a jaké z nich učinil závěry, a pokud neprovedl 
určité důkazy, konkrétní zdůvodnění takového závěru.     
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 7 Ca 113/2005-59) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
Z odůvodnění: 
 
Žalobce dále napadal postup inspekce, že neprovedla výslech žalobce a nedoplnila dokazování výslechem svědků, které 
navrhoval žalobce. V této souvislosti je nutné uvést, že rozsah dokazování určuje správní úřad a to tak, aby byl řádně zjištěn 
skutečný stav věci (srov. ust. § 3 odst. 4 a § 32 odst. 1 správního řádu č. 71/1967 Sb.). Zjištěný skutkový děj je potom možné 
přezkoumat v rámci odvolacího řízení, případně řízení soudního. Samo o sobě neprovedení navrhovaných důkazních návrhů 
účastníka řízení není vadou správního řízení ani nezákonností správního rozhodnutí, pokud je z odůvodnění rozhodnutí 
patrné, z jakých skutečností správní úřad při svém rozhodování čerpal a jaké z nich učinil závěry, a pokud neprovedl určité 
důkazy, konkrétní zdůvodnění takového závěru. V odůvodnění napadeného správního rozhodnutí je uvedeno, že účastník 
tento důkazní návrh neuplatnil při novém projednání věci (po kasačním správním rozhodnutí ve správním řízení), přičemž 
vyjádření subjektů byla zaprotokolována a nebyl důvod nadbytečně doplňovat řízení jejich výslechy. Soud souhlasí s tím, že 
výslechy těchto osob jako svědků by byly nadbytečné, neboť skutkový děj v daném případě není založen pouze na výpovědi 
těchto osob, ale na množství listinných důkazů, které skutkový stav dostatečně zdůvodňují. Výslech žalobce jako účastníka 
řízení pak je rovněž zcela nadbytečný, neboť takový důkaz správní řád č. 71/1967 Sb. neznal, přičemž účastník se může 
svých práv domáhat svými procesními úkony. Skutkový děj byl v daném případě dostatečně zjištěn zejména listinnými 
důkazy a zjištěním při výkonu inspekční činnosti, doplňování řízení dalšími důkazy by tak již takto konstituovaný skutkový 
děj nemohlo ovlivnit. 
 

  516 
 
K povinnosti mlčenlivosti kontrolních pracovníků  
   
k § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 
k § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
      
Není porušením povinnosti kontrolních pracovníků zachovávat mlčenlivost, pokud v souladu 
s povinností zjistit skutečný stav věci umožní při kontrole účast osob odlišných od kontrolované 
osoby.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, č. j. 5 Ca 126/2005-69) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Na výše uvedený závěr lze odkázat také v souvislosti s další námitkou, podle které správní orgán I. stupně porušil svoji 
povinnost mlčenlivosti podle § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. a § 12 odst. 2 písm. f) zákona o státní kontrole. 
Účast osob odlišných od kontrolované osoby při kontrole, tzn. v tomto případě účast Ing. B (starosty obce R.) při šetření na 
místě samém dne 21. 10. 2003, resp. Ing. C. (zástupce L. sp., tj. bývalého nájemce a odborného lesního hospodáře 
předmětných lesů) při jednání dne 30. 10. 2003, shora uvedená zákonná ustanovení nevylučují. Povinností správního orgánu 
I. stupně bylo zjistit skutečný stav věci. Za tímto účelem také jmenované osoby předvolal a následně s nimi i jednal. Proto při 
těchto úkonech podle soudu nedošlo k porušení povinnosti kontrolních pracovníků - inspektorů na zachování mlčenlivosti o 
všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly. 
 

  517 
 
K výslechu svědka a hodnocení jeho výpovědi 
K možnosti vyvinit se z postihu za spáchání správního deliktu 
 
k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
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I. Výpověď svědka je v důkazní síle cenná tím, že svědek vypovídá o tom, co vnímal svými smysly. 
Otázky, které na svědka má vyslýchající, mohou odstraňovat pouze zjevné nelogičnosti v jeho 
výpovědi. Rozhodně tímto způsobem nemůže být svědek naváděn, aby vypovídal tak, jak vyplývá 
skutkový děj z ostatních důkazů či jiných svědeckých výpovědí. 
 
II. Subjekt se nemůže vyvinit z postihu za své protiprávní jednání pouze tím, že v době nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení pokuty nebude schopen pokutu ihned splatit.       
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2007, č. j. 7 Ca 150/2004-63) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
 Z odůvodnění: 
 
Ohledně zjištění skutkového děje soud po přezkoumání obsahu správního spisu a odůvodnění napadeného správního 
rozhodnutí výtky žalobce nesdílí. Ve správním řízení je to příslušný správní úřad, který určuje, které důkazy provede a to 
v takovém rozsahu, aby byl dostatečně zjištěn skutkový děj (skutková podstata), který je následně právně hodnocen. 
Dokazování ve správním řízení nijak podstatně nevybočuje od dokazování např. v řízení soudním, přičemž příkladný výčet 
důkazů uváděl např. ust. § 34 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“). 
 
Každé správní řízení je jedinečné v tom, že správní úřad zjišťuje pokaždé jiné konkrétní skutečnosti, z nichž skutkový děj 
vyplyne. V daném případě bylo nutné zjistit skutkové okolnosti deliktního jednání podle ust. § 7 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody. Jak vyplývá z kvalitního a konkrétního odůvodnění napadeného správního rozhodnutí, pro příslušné 
skutkové zjištění vycházely správní úřady nejen ze svědeckých výpovědí, ale z množství důkazů dalších (zejména listinných 
a vyjádření dalších úřadů). Skutečnosti, které plynou z těchto ostatních důkazů, jsou natolik určující, že svědecké výpovědi v 
dané věci pouze skutková zjištění dotvářejí do logického celku. Pokud někteří svědci, které zmiňuje žalobce v žalobě, 
vypovídali rozdílně od svědků jiných, ale zejména rozdílně od ostatních (zejména listinných) důkazů, pak je zcela namístě, že 
žalovaný tyto svědecké výpovědi hodnotil jako nevěrohodné.  
 
Jak bylo shora uvedeno, v dané věci je patrné, že zjištění skutkového děje pramení z vlastní inspekční činnosti inspekce - 
místního šetření dne 8. 4. 2003, odpovědi příslušného stavebního úřadu ze dne    7. 4. 2003, z protokolu oznámení na policii, 
kterou dotvářejí svědecké výpovědi. Hodnocení svědeckých výpovědí je konkrétní a logicky zdůvodněné. Žalobce v žalobě 
konkrétně proti takovému hodnocení nic nenamítá, pouze obecně uvádí, že pokud správní úřad zjistil ve svědeckých 
výpovědích rozpory, měl je „odstranit v průběhu výslechu svědka za pomocí vhodně zvolených otázek“. 
 
Takový postup správního úřadu soud naprosto zásadně odmítá jako postup, který by byl v příkrém rozporu se zákonem i s 
celým smyslem svědecké výpovědi. Výpověď svědka je v důkazní síle cenná tím, že svědek vypovídá o tom, co vnímal 
svými smysly. Otázky, které na svědka má vyslýchající, mohou odstraňovat pouze zcela zjevné a na první pohled nelogické 
rozpory v jeho svědecké výpovědi tak, aby výpověď pouze pro např. nedostatek paměti svědka či jeho případné fabulace byla 
zhodnotitelná a věrohodná. Takové otázky jsou však pouze doplňující a mohou odstraňovat zjevné nelogičnosti ve výpovědi 
konkrétního svědka. Rozhodně tímto způsobem nemůže být svědek naváděn, aby vypovídal tak, jak vyplývá skutkový děj z 
ostatních důkazů či jiných svědeckých výpovědí. Taková svědecká výpověď je z hlediska důkazní síly nepoužitelná, neboť 
nevychází z toho, co svědek vnímal, ale z toho, jaké odpovědi mu jsou návodnými otázkami nabízeny. Navíc, v dané věci z 
odůvodnění napadeného správního rozhodnutí plynou nikoliv rozpory, ale spíše hodnocení věrohodnosti jednotlivých svědků 
a jejich výpovědi s ostatními provedenými (listinnými) důkazy. Toto hodnocení je naprosto logické, konkrétně zdůvodněné, a 
žalobce proti němu nijak v žalobě konkrétně nebrojí. 
 
Samotné hodnocení věrohodnosti svědeckých výpovědí je pak dalším logickým krokem při zjišťování skutkového děje a 
musí být provedeno v odůvodnění správního rozhodnutí (srov. ust. § 47 odst. 3 správního řádu). Pokud ve vzájemném vztahu 
jsou mezi svědeckými výpověďmi rozpory či svědecké výpovědi jsou v rozporu s ostatními provedenými důkazy, pak je 
nutné kriticky s ohledem na ostatní důkazy zhodnotit výpovědi svědků a uvést, z jakých důkazů správní úřad vycházel, ze 
kterých nikoliv a proč. Takovou strukturu odůvodnění napadeného správního rozhodnutí má. 
 
Pokud žalobce uvádí, že v době podání žaloby neměl dostatek finančních prostředků k zaplacení pokuty, k čemuž předkládal 
daňové přiznání, pak soud s takovým názorem nesouhlasí. Žalobce se nemůže vyvinit postihu za své protiprávní jednání 
pouze tím, že v době nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty nebude schopen pokutu ihned splatit. Pokud by soud na 
takovou možnost přistoupil, dal by tím návod na nezodpovědné a protiprávní jednání kohokoliv, kdo by měl ze své činnosti 
nejprve zisk či jiný prospěch, a poté by za ní nebyl reálně postižitelný. Takový výklad by naprosto znehodnotil jakékoliv 
právní normy v oblasti správního trestání, kde je uložení pokuty téměř pravidlem.   
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  518 
 
K závaznosti správního rozhodnutí   
K podkladům pro vydání správního rozhodnutí  
K nařízení ústního jednání  
 
k § 49, § 50 a násl., § 70 a § 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
 
I. Jak vyplývá z dikce ust. § 70 správního řádu, po vydání rozhodnutí může správní orgán, který 
rozhodnutí vydal, toto rozhodnutí opravit či doplňovat pouze opravným rozhodnutím. Z toho vyplývá, 
že vydané rozhodnutí je pro správní orgán, který ho vydal, závazné. Od právní moci je rozhodnutí 
závazné pro každého. 
 
II. Správní orgán může ve svém rozhodnutí odkázat pouze na důkazy, které byly provedeny ve 
správním řízení v souladu se zákonem, se kterými byl účastník seznámen a ke kterým mohl vznést 
námitky. V případě ústního jednání je nutné, aby byl účastník obeslán, aby mohl klást otázky osobě, 
která byla správním orgánem vyslýchána. 
  
III. Ústní jednání ve věci lze provést teprve po zahájení správního řízení. 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2007, č. j. 2 Ca 13/2007-26) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
- viz II.C.167  
 

  519 
 
K rozhodnutí o odvolání podaném opomenutým účastníkem řízení    
 
k § 60 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 92 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
 
Pokud se správní orgán věcnými námitkami odvolatele zabýval jen v rámci přezkumu z hledisek 
stanovených v § 60 správního řádu pro použití mimořádných opravných prostředků, nepostačuje 
takový proces ke konvalidaci vady řízení spočívající v opomenutí odvolatele jako účastníka řízení. 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2007, č. j. 9 Ca 256/2005-84) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
- viz II.C.168  
 

  520 
 
K postavení orgánů ochrany přírody ve stavebním řízení  
 
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 
68/2007 Sb. 
 
Ve stavebním řízení vystupují orgány ochrany přírody jako dotčené orgány státní správy, a jejich 
rozhodnutí či stanoviska je stavební úřad povinen respektovat.    
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2007, č. j. 8 Ca 206/2006-48) 
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(Z vlastních zdrojů) 
 
- viz II.C.169  
 

  521 
 
K účastenství v řízení zahájeném oznámením o přeshraniční přepravě odpadů podle ustanovení 
§ 55 odst. 1 zákona o odpadech  
 
k § 55 a § 82 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
k § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 27 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
 
Účastníkem řízení zahájeného podáním oznámení o přeshraniční přepravě odpadů je výhradně 
oznamovatel, přičemž účast jiných subjektů v tomto řízení je ustanovením § 55 odst. 1 zákona o 
odpadech vyloučena.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2007, č. j. 10 Ca 306/2006-45) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
- viz II.G.124  
 

  522 
 
K počátku běhu lhůt pro uložení pokuty u trvajícího správního deliktu 
 
k čl. 8 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
k § 23 odst. 1 písm. b) a odst. 6 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 § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
Jednání, jímž pachatel udržuje protiprávní stav, závadný z hlediska správního práva, tvoří jeden skutek 
a jeden správní delikt až do okamžiku ukončení deliktního jednání, tj. až do okamžiku odstranění 
protiprávního stavu. Lhůta pro uložení pokuty, případně pro zahájení řízení o uložení pokuty, začne 
běžet teprve od okamžiku ukončení trvajícího správního deliktu. Pokaždé, když se správní orgán 
dozví, že delikvent i nadále udržuje protiprávní stav, tj. že stále nedošlo k ukončení trvajícího jiného 
správního deliktu, počne vždy běžet nová subjektivní lhůta k uložení pokuty.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2007, č. j. 7 Ca 91/2006-57) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Žalobce v žalobě nesporoval skutkový stav zjištěný ve správním řízení a pro posouzení věci rozhodném, tj., že žalobce dne 
18. 9. 2004 zakoupil 2 exempláře druhu Amazona leucocephala, se kterým je obchodování zakázáno, a to bez povinného 
potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností s těmito exempláři, nepřihlásil k povinné registraci jeden exemplář 
Psittacus erithacus, který získal koupí bez registračního listu dne 2. 3. 2000, neohlásil registrujícímu úřadu v zákonem 
stanoveném termínu změny týkající se registrovaných exemplářů a neprokázal původ pěti exemplářů papoušků chráněných 
podle mezinárodní úmluvy CITES. Tento skutkový stav pak byl správními orgány důvodně posouzen jako porušení čl. 8 
odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a za porušení ust. § 23 odst. 1 písm. b) a § 23 odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a ust. § 54 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. K obecně formulované žalobní námitce tvrdící stěhování žalobce v průběhu prováděné 
kontroly je nutno uvést, že na skutkový stav rozhodný pro posouzení věci, tedy zdali byly žalobcem splněny povinnosti 
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zákonem mu uložené či nikoliv, a tedy zdali byla naplněna skutková podstata správního deliktu, nemá tato skutečnost nijaký 
vliv. 
 
Žalobce v žalobě poukázal na možné promlčení zjištěných závad. Takto obecně formulovanou námitku soud neshledal 
žalobním bodem, který by určoval meze soudního přezkumu ve smyslu ust. § 75 odst. 2 soudního řádu správního (s. ř. s.). 
Podle ust. § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. musí být z žalobního bodu patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje 
žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné. S tím pak souvisí i povinnost žalobce tvrdit v žalobě, jakým způsobem se 
napadené rozhodnutí dotýká jeho subjektivních práv. Žalobce v případě tvrzeného promlčení takto nepostupoval, není tedy 
zřejmé, jakého skutku ve správním řízení zjištěného a v napadených rozhodnutích popsaného se tato námitka týká. Soud se 
proto takovou námitkou věcně zabývat nemohl. Pro úplnost je však vhodné poznamenat, že žalobce patrně hodlal namítnout 
uplynutí tříleté prekluzívní lhůty, v níž je možné pokutu uložit. Tato lhůta počíná běžet od doby, kdy k jednání naplňujícímu 
skutkovou podstatu správního deliktu došlo. Z obsahu správního spisu se ani u jednoho ze skutků naplňujících skutkovou 
podstatu správních deliktů uplynutí prekluzívní lhůty nepodává (ke spáchání správních deliktů, resp. k ukončení 
protiprávního stavu došlo v jednotlivých případech dne 18. 9. 2004, 20. 10. 2004 a 10. 5. 2005). V tomto směru je přitom 
nutné brát ohled na povahu správních deliktů, za které byla pokuta uložena. Většina totiž byla trvajícími správními delikty, tj. 
takovými, jimiž pachatel vyvolá protiprávní stav, který posléze udržuje, popřípadě jímž udržuje protiprávní stav, aniž jej 
vyvolal. Jednání, jímž pachatel udržuje protiprávní stav, závadný z hlediska správního práva, tvoří jeden skutek a jeden 
správní delikt až do okamžiku ukončení deliktního jednání, tj. až do okamžiku odstranění protiprávního stavu. Lhůta pro 
uložení pokuty, případně pro zahájení řízení o uložení pokuty, začne běžet teprve od okamžiku ukončení trvajícího správního 
deliktu. Pokaždé, když se správní orgán dozví, že delikvent i nadále udržuje protiprávní stav, tj. že stále nedošlo k ukončení 
trvajícího jiného správního deliktu, počne vždy běžet nová subjektivní lhůta k uložení pokuty.  
 

  523 
 
K odůvodnění správního rozhodnutí 
 
k § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
  
Ministerstvo životního prostředí, které je ústředním orgánem státní správy, vystupuje v soudním řízení 
jako jeden celek. Proto obecně nelze odkazovat bez dalšího na právní názor vyjádřený jiným odborem 
či pracovní skupinou téhož státního orgánu a dovozovat z toho např. to, že je žalovaný tímto 
stanoviskem vázán a není jeho povinností napadené rozhodnutí podrobněji zdůvodnit. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2006, č. j. 6 Ca 185/2005-47) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Rovněž další žalobní námitku, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, protože z něj není zřejmé, jak se žalovaný 
vypořádal s argumentací žalobce obsaženou v podaném odvolání, shledal soud důvodnou. Z odvolání žalobce proti 
prvostupňovému rozhodnutí vyplývá, že žalobce mimo jiné namítal, že závěr o tom, zda se jedná o jeden vodní zdroj či 
zdrojů více, je činěn v rámci řízení o nakládání s vodami, dále že výkladové stanovisko č. 11/2004 se vztahuje k odstavci 2 a 
nikoli k odstavci 3 ustanovení § 88 vodního zákona, protože jinak by postrádalo smysl a dále argumentoval tím, že vodní 
zákon neobsahuje zvláštní definici pojmu vodní zdroj pro účely zpoplatnění. Žalovaný v napadeném rozhodnutí poté, kdy 
shrnul dosavadní průběh správního řízení, odkázal na výklad č. 11/2004 uveřejněný žalovaným ve Věstníku, citoval 
stanovisko legislativního odboru žalovaného, které si vyžádal, a dospěl k závěru, že je vázán výkladem výkladové komise a 
stanoviskem legislativního odboru. Takové odůvodnění je nedostatečné. Je třeba zdůraznit, že žalovaným ve smyslu 
ustanovení § 69 s. ř. s. je Ministerstvo životního prostředí. Tento ústřední orgán státní správy vystupuje v soudním řízení jako 
jeden celek. Proto obecně nelze odkazovat bez dalšího na právní názor vyjádřený jiným odborem či pracovní skupinou téhož 
státního orgánu a dovozovat z toho např. to, že je žalovaný tímto stanoviskem vázán a není jeho povinností napadené 
rozhodnutí podrobněji zdůvodnit. Je skutečností, že odůvodnění napadeného rozhodnutí neobsahuje žádné argumenty o tom, 
proč byly námitky žalobce uvedené v odvolání shledány nedůvodnými, žalovaný toliko poukazuje na svůj odlišný právní 
názor ve věci. Takové odůvodnění je nedostatečné a nepřesvědčivé, protože z něj není zřejmé, jak se žalovaný s námitkami 
žalobce vypořádal. Soud proto dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je rovněž nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. 
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K zastavení odvolacího správního řízení  
  
k § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
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Vyhoví-li odvolatel výzvě správce daně dle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. k doplnění 
předepsaných náležitostí odvolání, byť po stanovené lhůtě, není správce daně oprávněn odvolací řízení 
zastavit v situaci, kdy již má z hlediska zákonem stanovených náležitostí k dispozici perfektní 
odvolání. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2006, č. j. 10 Ca 184/2005-21)                                                                                                                                                             
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 36) 
 
Z odůvodnění: 
 
Soud shledal oprávněnou i druhou námitku žalobce, podle níž správce daně neměl zastavovat řízení v situaci, kdy již měl k 
dispozici doplnění odvolání žalobce, byť podané po stanovené lhůtě. Ustanovení  § 48 odst. 5 d. ř. spojuje zastavení řízení se 
skutečností, že odvolatel nevyhoví výzvě k doplnění odvolání, nikoli tedy, že výzvě nevyhoví „ve stanovené lhůtě“. Smyslem 
této lhůty a procesní sankce zastavení řízení je přimět odvolatele, aby vady odvolání odstranil. Pokud tak neučiní, je správce 
daně oprávněn řízení zastavit. Pokud však správce daně bezprostředně po uplynutí stanovené lhůty o zastavení řízení 
nerozhodne a v době rozhodnutí o zastavení řízení již má k dispozici z hlediska zákonem stanovených náležitostí perfektní 
odvolání, a byla tedy odstraněna překážka odvolacího řízení, bylo by přepjatým formalismem, který neodpovídá dikci ani 
účelu § 48 odst. 5 d. ř., odvolací řízení zastavit. Odvolací daňové řízení není ovládáno koncentrační zásadou. Podle § 48 odst. 
7 d. ř. může odvolatel odvolání doplňovat a pozměňovat až do doby, kdy je oněm rozhodnuto. Obdobně podle § 48 odst. 5 d. 
ř., vyhoví-li odvolatel plně výzvě k doplnění odvolání, má se za to, že bylo podáno včas a řádně. V souladu s § 14 odst. 10 d. 
ř. nelze prodloužit nebo navrátit lhůtu pro podání odvolání. Jestliže však odvolání bylo podáno včas a posléze doplněno tak, 
že obsahuje i podle hodnocení správce daně veškeré zákonem stanovené náležitosti, bylo by v rozporu s právem na 
spravedlivý proces zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod v takové situaci řízení o tomto odvolání 
zastavit. 
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K popisu skutku  
  
k § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
k § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
  
Pokud skutková podstata správního deliktu zahrnuje více možných jednání kvalifikovaných jako 
porušení zákona, musí být v rozhodnutí o uložení sankce jednoznačně uvedeno, které jednání z 
uvedených možných je sankcionováno, jinak je rozhodnutí nepřezkoumatelné.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2006, č. j. 6 Ca 100/2004-41)                                                                                                                                                                  
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 51) 
 
Z odůvodnění: 
 
V daném případě je součástí výroku rozhodnutí i popis skutku, za který je pokuta ukládána. Podle výroku napadeného 
rozhodnutí byla žalobci uložena pokuta za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách (neplnění 
povinnosti označování zboží cenami, určené v § 13 odst. 4 zákona o cenách, neoznačením tabákových výrobků cenou platnou 
pro konečného spotřebitele). Podle odůvodnění napadeného rozhodnutí bylo žalobci prokázáno porušení cenových předpisů 
podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že pro kontrolované období nesplnil své evidenční 
povinnosti podle § 13 odst. 4 zákona o cenách. 
 
Mezi popisem skutku, za který je pokuta ukládána, ve výroku napadeného rozhodnutí a popisem skutku v odůvodnění tohoto 
rozhodnutí je tedy určitý rozpor. Z napadeného rozhodnutí tak nelze jednoznačně dovodit, zda je pokuta ukládána za 
nesprávné označování tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele, nebo za nesplnění evidenční 
povinnosti. Označování tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele nelze dle názoru soudu ztotožňovat s 
neplněním evidenční povinnosti. Z ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách vyplývá, že prodávající poruší cenové 
předpisy, jestliže nesplní své evidenční nebo informační povinnosti nebo povinnosti v označování zboží cenami podle § 11 až 
§ 13 nebo předá cenovému orgánu nepravdivé údaje. Z tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že uvedená skutková podstata 
zahrnuje více možných jednání kvalifikovaných jako porušení zákona. V rozhodnutí o uložení sankce pak musí být 
jednoznačně uvedeno, které jednání z uvedených možných je sankcionováno. Podle § 13 odst. 11 zákona o cenách se značení 
tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele řídí zákonem o spotřebních daních. I když lze souhlasit s tím, že cena 
tabákových výrobků se stala provedenou právní úpravou cenou regulovanou, a že na ni tedy dopadá zákon o cenách, je třeba 
vycházet z toho, že samotná úprava značení tabákových výrobků je stanovena v jiném právním předpise, a to v zákoně o 
spotřebních daních. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí však není zřejmé, které ustanovení zákona o spotřebních daních 
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žalobce porušil, když v době před 1. 5. 2003 předmětné cigarety označoval cenou platnou až od uvedeného data. Rovněž z 
něj nelze dovodit, jakou evidenční povinnost nesplnil. I z tohoto důvodu se jeví napadené rozhodnutí jako nepřezkoumatelné. 
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K oznámení zahájení kontroly právnické osobě   
  
k § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů       
  
Provádí-li se kontrola zaměřená pouze na činnost konkrétní organizační jednotky podniku 
kontrolované osoby, postačí ke splnění povinnosti kontrolního orgánu podle § 12 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 552/1991 Sb., že je zahájení kontroly oznámeno vedoucímu této organizační jednotky.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. září 2006, č. j. 2 As 50/2005-53)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 76) 
 
Z odůvodnění: 
 
Oznámení o zahájení kontroly je jednostranným procesním úkonem správního orgánu (kontrolního orgánu) adresovaným 
kontrolované osobě. Aby mělo účinky vedoucí ke splnění povinnosti kontrolního orgánu vyplývající pro něj z § 12 odst. 2 
písm. a) zákona o kontrole, musí zejména splňovat náležitosti obsahové a dojít do sféry kontrolované osoby. Ve věci 
stěžovatele je sporné, zda uvedený úkon, o jehož obsahové stránce pochyb není, došel do sféry kontrolované osoby, byl-li 
adresován řediteli pobočky stěžovatele, jejíž prostory měly být kontrolovány. Smyslem a účelem oznámení o zahájení 
kontroly je dát kontrolované osobě na vědomí, že u ní je zahajována kontrola, takže jí tím vznikají specifické povinnosti i 
specifická práva, zakotvená zejména v zákoně o kontrole, subsidiárně však – s ohledem na ustanovení § 26 zákona o kontrole 
- případně i ve správním řádu. Ve své podstatě plní oznámení o zahájení kontroly stejnou funkci jako uvědomění účastníka o 
zahájení řízení podle § 18 odst. 3 správního řádu - zajišťuje zejména, aby kontrolovaná osoba mohla od počátku provádění 
kontroly řádně a v potřebném rozsahu uplatňovat svá procesní práva a aby po ní bylo lze spravedlivě požadovat   poskytnutí 
potřebné součinnosti. 
 
Zákon o kontrole nemá zvláštní ustanovení o tom, vůči které konkrétní fyzické osobě je nutno oznámení o zahájení kontroly 
učinit, aby bylo lze mít za to, že došlo do sféry kontrolované právnické osoby; ani subsidiárně použitelný správní řád však 
uvedenou problematiku výslovně neupravuje. 
 
Konkrétně ve vztahu ke stěžovateli je ten, kdo je stěžovatelem pověřen řízením jeho pobočky, zmocněn ke všem úkonům, ke 
kterým v obchodním a hospodářském životě při řízení poboček obdobného druhu a povahy obvykle dochází. Nepochybně se 
bude jednat i o přijímání jednostranných právních úkonů činěných vůči stěžovateli, týká-li se jejich obsah výlučně dané 
pobočky a nevztahují-li se i na jiné části podniku stěžovatele či na jiné stěžovatelovy aktivity. Mezi účastníky je nesporné, že 
kontrolní pracovnice oznámila zahájení kontroly řediteli pobočky. Ředitel pobočky jako určité relativně samostatné 
organizační jednotky podniku (Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že pobočku neztotožňuje s legálně definovanými pojmy 
odštěpného závodu či organizační složky) zpravidla bývá osobou stojící v čele pobočky, která má na starosti její běžné 
provozní řízení; může i nemusí být odpovědný za rozhodování zásadních otázek týkajících se pobočky, obvykle však je v 
jeho moci řešení jejích běžných záležitostí, čítaje v to i záležitosti nenadálé či opakující se zřídka. Skutečnost, že vnitřní 
předpis právnické osoby může rozsah kompetencí ředitele pobočky oproti „obvyklému“ rozsahu omezit či podmínit např. 
souhlasem statutárního orgánu či jeho člena, na věci nemůže nic změnit, neboť podstatné je - jak již výše uvedeno – 
„objektivní“ vymezení kompetencí ředitele pobočky pohledem „průměrné třetí osoby“. Za součást běžného provozního řízení 
pobočky lze jistě považovat i komunikaci s orgány veřejné moci, týká-li se její obsah výlučně činnosti pobočky samotné; 
součástí takové komunikace je jistě i přijímání právních úkonů orgánů veřejné moci adresovaných stěžovateli, týkají-li se 
výlučně pobočky. Toto je mezi účastníky nesporné - kontrolována měla být výlučné pobočka v O. a kontrola byla zaměřena 
na zjištění, zda stěžovatel dodržuje v této své pobočce při nakládání s chemickými látkami (konkrétně se jednalo především o 
benzín do zapalovačů) právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí. Lze tedy uzavřít, že v případě předmětné 
kontroly postačovalo, aby kontrolní pracovnice oznámila její zahájení toliko řediteli příslušné pobočky stěžovatele, a nebylo 
nutné, aby bylo oznámení učiněno do sídla stěžovatele. 
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Ke způsobilosti provozovny k provozování živnosti   
  
k § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 
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k § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů    
    
Ke zřízení provozovny autobazaru a vrakoviště a dalších souvisejících služeb na území, které do té 
doby sloužilo k jiným účelům, je v souladu s § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb. třeba 
rozhodnutí o využití území. Podnikáním v takové provozovně bez vydání územního rozhodnutí 
podnikatel porušuje povinnost stanovenou v § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., tj. povinnost zajistit, 
aby jeho provozovna byla způsobilá k provozování živnosti podle zvláštních předpisů.   
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2006, č. j. 10 Ca 15/2005-69)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 88) 
 
Z odůvodnění: 
 
Soud se plně shoduje s žalovaným v názoru, že ke zřízení provozovny autobazaru a vrakoviště a dalších souvisejících služeb 
na poměrně rozsáhlém území, které do té doby sloužilo k jiným účelům a které bylo po zřízení provozovny používáno mimo 
jiné jako odstavná plocha pro velké množství automobilů a automobilových dílů, je třeba rozhodnutí o využití území. To 
vyplývá nejen z obecné dikce § 32 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, ale i z § 5 odst. 2 písm. c) prováděcí vyhlášky ke 
stavebnímu zákonu, která přitom obsahuje pouze demonstrativní výčet změn v území, k nimž je třeba územní rozhodnutí. 
Návrh na vydání takového územního rozhodnutí žalobce nepodal, a tudíž podnikáním v této provozovně žalobce porušoval 
povinnost stanovenou v cit. ustanovení stavebního zákona. Žalobce zároveň porušoval povinnost stanovenou v § 76 odst. 1 a 
§ 85 odst. 1 stavebního zákona, neboť jako kancelář provozovny, a tudíž její součást, používal přístavbu k obytnému domu, 
která nebyla zkolaudována. Skutečnost, že po vydání napadených rozhodnutí bylo žalobci vydáno příslušné kolaudační 
rozhodnutí, samozřejmě nemůže způsobit zánik odpovědnosti žalobce za porušení této právní povinnosti ani ovlivnit 
zákonnost napadených rozhodnutí. Uvedeným protiprávním jednáním žalobce zároveň porušoval povinnost stanovenou v     
§ 17 odst. 3 živnostenského zákona zajistit, aby jeho provozovna byla způsobilá k provozování živnosti podle zvláštních 
předpisů, konkrétně stavebního zákona. 
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K zásadě ne bis in idem    
  
k článku 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod   
   
I pro správní trestání platí zásada ne bis in idem, podle níž nikdo nemůže být dvakrát potrestán pro 
stejný skutek. Předpokladem jejího uplatnění je, aby se jednalo o stejný skutek, tj. aby byla dána 
totožnost skutku.    
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. února 2005, č. j. A 6/2003-44)                                                                                         
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 92) 
 
Z odůvodnění: 
 
Žalobce namítal, že za totéž jednání již byl potrestán ve správním řízení pokutou ve výši 155 Kč; spáchal jeden skutek a byl 
za něj již sankcionován. Nejvyšší správní soud podotýká, že i pro správní trestání platí zásada ne bis in idem, podle níž nikdo 
nemůže být dvakrát potrestán pro stejný skutek. Předpokladem jejího uplatnění je, aby se jednalo o stejný skutek, tj. aby byla 
dána totožnost skutku. Skutkem je určitá událost ve vnějším světě záležející v jednání člověka, která - v kontextu správního 
trestání - může mít znaky jednoho správního deliktu, dvou či i více správních deliktů (tzv. jednočinný souběh), nebo nemusí 
vykazovat znaky žádného správního deliktu. Podstata skutku tedy spočívá v jednání. Rámec aktů zahrnutých do jednání je 
vymezen následkem, jehož je jednání příčinou. Následek, který je znakem správního deliktu, spojuje jednotlivé akty do 
jednoho skutku a zároveň umožňuje dělit chování člověka na různé skutky.   
 
V souzené věci však nešlo ani o jednočinný souběh (tedy naplnění skutkových podstat několika správních deliktů jedním 
skutkem), nýbrž o dva skutky a dva správní delikty: první skutek spočíval v účtování vyšší než povolené ceny a jeho 
následkem bylo porušení zájmu na poskytování taxislužeb v souladu s cenovými předpisy, druhý skutek spočíval v nevydání 
dokladu o zaplacení jízdného jako výstupu z tiskárny taxametru, doplněného o údaje uvedené v § 15 odst. 2 prováděcí 
vyhlášky, a jeho následkem bylo porušení zájmu na transparentní kontrole služeb, které žalobce poskytuje cestujícím. Jedná 
se tedy o dvě odlišná jednání s dvěma odlišnými následky, a proto i o dva správní delikty: prvý je deliktem podle zákona      
č. 526/l990 Sb., o cenách, druhý podle zákona o silniční dopravě. 
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K charakteru vysvětlení podle § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky   
  
k § 35 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 55 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)   
k § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů    
    
Vysvětlení podané před policejním orgánem dle § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, není zároveň výpovědí svědka v přestupkovém řízení ve smyslu § 35 správního řádu.   
 
(Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. července 2006, č. j. 51 Ca 27/2005-36)                                                                                 
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 94) 
 
Z odůvodnění: 
 
Žaloba je důvodná, neboť žalované rozhodnutí skutečně vycházelo z nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci. V 
proběhlém správním řízení se totiž nepodařilo jednoznačně objasnit přesný mechanismus vzniku dopravní nehody, s 
výjimkou konstatování nehody samotné. Jak je totiž z vyjádření druhého účastníka nehody Karla N. v protokolu o podání 
vysvětlení ze dne 5. 4. 2003 mimo jiné zaznamenáno, tak v době, kdy uvedl v činnost levý ukazatel změny směru jízdy, viděl 
za sebou dvě vozidla. První z nich přitom byla „škodovka“, tedy nikoliv žalobce. V tu dobu jej prý nikdo nepředjížděl, takže 
jel ve svém jízdním pruhu ke středu vozovky, přičemž po odbočení vlevo došlo ke střetu vozidel. Naopak žalobce při podání 
vysvětlení do protokolu ze dne 5. 4. 2003 a rovněž tak při ústním jednání dne 16. 6. 2003 při projednávání přestupku na 
Městském úřadu v Jičíně uvedl, že vozidlo, s nímž se střetl, dojel a jelo před ním. Předjížděl tedy žalobce najednou dvě 
motorová vozidla, nebo jen jedno? S touto okolností se správní orgán I. stupně ani žalovaný vůbec nevypořádali, přičemž v 
prvém případě by mělo svědectví řidiče oné „škodovky“ pro rozhodnutí ve věci zásadní význam. Takovou povahu naopak 
nemá úřední záznam ze dne 22. 3. 2003 pořízený Policií ČR, Okresním ředitelstvím v Jičíně, o vysvětlení podaném k 
dopravní nehodě Václavem K. Právě na ně přitom odkazuje jak správní orgán I. stupně, tak žalovaný, přičemž k němu 
přistupují jako ke svědkovi dopravní nehody. Zde ovšem zjevně došlo k záměně tohoto tzv. svědka s institutem svědka 
zakotveným v § 35 správního řádu. Výslech svědka ve smyslu citovaného zákonného ustanovení přitom má hodnotu důkazu, 
což o prohlášení Václava K. v citovaném záznamu nelze říci, zvláště když jeho obsah je velmi kusý, neboť se omezuje v 
podstatě jen na konstatování, že Václav K. viděl předjíždějící osobní vozidlo, které se střetlo s jiným vozidlem a které jelo 
velmi vysokou rychlostí, odhadem kolem 90 km/hod. O jeho výpověď proto nebylo možno opřít rozhodnutí ve věci. Dlužno 
přitom poznamenat, že při výslechu svědka podle správního řádu mají účastníci řízení právo klást svědkovi otázky, k čemuž 
v daném případě ani nedošlo. 
 
Důkazem v přestupkovém řízení není vysvětlení dle § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ale výslech 
svědka v intencích správního řádu.  
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K náležitostem plné moci  
  
k § 35 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
  
Při posuzování, jestli písemná plná moc nebo ústní prohlášení účastníka o udělení plné moci (do 
protokolu) mají potřebné náležitosti, je třeba vzít především v úvahu, zda spolehlivě prokazují 
oprávnění označeného zástupce jednat za účastníka řízení. V případě, že je možné bez pochybností 
takové oprávnění dovodit z obsahu plné moci, popřípadě z okolností, za kterých byla písemná plná 
moc soudu doručena nebo za kterých bylo učiněno ústní prohlášení, nemají případné vady plné moci 
za řízení význam. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2005, č. j. 7 As 13/2005-62)                                                                                                                          
(Z  časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 2/2007, str. 100) 
 
Z odůvodnění: 
 
Udělení plné moci je třeba soudu vždy prokázat. To se může stát listinou obsahující prohlášení účastníka, jímž pověřuje 
zmocněnce svým zastupováním. Tuto písemnou plnou moc lze nahradit prohlášením účastníka učiněným ústně do protokolu. 
Při posuzování, zda písemná plná moc nebo ústní prohlášení účastníka o udělení plné moci mají potřebné náležitosti, je třeba 
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vzít především v úvahu, zda spolehlivě prokazují oprávnění označeného zástupce jednat za účastníka řízení; smyslem těchto 
procesních úkonů je totiž prokázat soudu udělení plné moci. V případě, že je možné bez pochybností takové oprávnění 
dovodit z obsahu plné moci, ústního prohlášení účastníka, popřípadě z okolností, za kterých byla písemná plná moc soudu 
doručena nebo za kterých bylo učiněno ústní prohlášení, nemají případné vady v písemné plné moci nebo vady ústního 
prohlášení účastníka o udělení plné moci za řízení význam. V projednávané věci je nepochybné, že plná moc předložená na 
výzvu krajského soudu byla předložena ve věci touto výzvou vymezené. Není tedy nejmenších pochyb, jaké věci se týká, kdo 
je zmocnitelem a kdo zmocněncem. Tento závěr se logicky promítá i do řešení konkrétních námitek stěžovatele, které v jejich 
souhrnu lze shledat důvodnými. 
 
Nejvyšší správní soud především musí přisvědčit stěžovateli, že mu nelze vytýkat, že předloženou plnou moc upravil na 
základě výslovné výzvy krajského soudu. Obtížně totiž stěžovateli může být krajským soudem vytýkáno, že předložená plná 
moc má jiný obsah, když mu tento odlišný obsah ve výzvě sám předepsal. 
 
Nejvyšší správní soud rovněž nepokládá za vadu, že plná moc stěžovatele neobsahuje výslovný odkaz na soudní řád správní. 
Pokud v minulosti Nejvyšší správní soud na této podmínce trval, bylo to za zcela jiné situace v souvislosti s řízením o kasační 
stížnosti, kdy se stěžovatel dovolával plné moci předložené před účinností soudního řádu správního, tedy v době, kdy 
předložená plná moc objektivně nemohla zahrnovat též oprávnění k zastupování v řízení o kasační stížnosti.  
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K oznámení zahájení kontroly 
K přítomnosti kontrolované osoby při kontrole     
  
k § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
k § 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů        
  
Provádí-li orgán ochrany veřejného zdraví měření hluku z provozovny služeb bez přítomnosti 
provozovatele této služby, případně jeho zaměstnance či zástupce, a bez toho, aby provozovatel byl o 
měření vyrozuměn, postupuje v rozporu se zákonem. S ohledem na zvláštní charakter měření hluku z 
provozoven služeb však není třeba, aby byl provozovatel služby o měření vyrozuměn dopředu a 
měření byl přítomen po celou jeho dobu. Naopak v zájmu zajištění řádného a pravdivého změření 
hluku je žádoucí, aby orgán ochrany veřejného zdraví v okamžiku, kdy již nebude možné účel měření 
zmařit, provozovatele, případně jeho zaměstnance či zástupce, který se v provozovně zdržuje, o 
probíhajícím měření vyrozuměl a přizval ho k účasti na něm.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. října 2006, č. j. 2 As 71/2005-134)                                                                                                                   
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 2/2007, str. 183) 
 
Z odůvodnění: 
 
 Nelze přisvědčit městskému soudu, že by orgán ochrany veřejného zdraví mohl provádět měření hluku z provozovny zcela 
bez vědomí a přítomnosti podnikatele, který předmětnou provozovnu provozuje. Přítomnost podnikatele při tomto úkonu 
vyžaduje přímo zákon č. 258/2000 Sb., navíc zákon o státní kontrole požaduje, aby kontrolované osobě bylo oznámeno 
zahájení kontroly. Na druhou stranu je třeba zohlednit zvláštní charakter měření hluku z provozoven služeb a není možné 
vyložit zákonná ustanovení striktně tak, že by podnikatel musel být přítomen po celou dobu měření, jak požaduje 
stěžovatelka v kasační stížnosti. V daném případě se totiž střetávají dva protichůdné zájmy. Jednak je to zájem na řádném 
provedení kontroly (tj. na řádném a pravdivém změření hluku z provozovny restaurace) a jednak zájem na hodnověrnosti 
tohoto měření, který je zajišťován přítomností kontrolovaného (zde provozovatele restaurace). Jak již totiž uvedl Nejvyšší 
správní soud ve svých rozsudcích ze dne 8. 1. 2004, čj. 6 A 99/2002-52 (zveřejněno pod č. 335/2004 Sb. NSS), a ze dne 4. 8. 
2005, čj. 2 As 43/2004-51 (zveřejněno pod č. 719/2005 Sb. NSS): „skutečná kontrola má význam a smysl pouze tehdy, pokud 
se minimalizuje riziko manipulace s objektem kontroly. Trvání na osobní účasti kontrolované osoby ve všech případech by 
proto mohlo vést k tomu, že by prováděná kontrola nesplnila svoji zamýšlenou funkci“. Přestože se uvedená rozhodnutí 
vztahovala ke státní kontrole, není žádného důvodu, proč je nepoužít i v daném případě, navíc když zákon č. 258/2000 Sb. na 
podpůrné použití zákona o státní kontrole přímo odkazuje.  
  
Nejvyšší správní soud tedy plně souhlasí se žalovaným, že v řadě případů by přítomnost provozovatele restaurace, případně 
služby, jejíž hluk je měřen, či jeho zástupce, po celou dobu měření mohla zcela účel tohoto měření zmařit. A to bez ohledu na 
to, jestli by byl na měření přizván dopředu písemně s uvedením data a místa měření, anebo až neprodleně předtím, než by 
správní orgán s měřením začal. Nelze si totiž představit, že by provozovatel restaurace, případně jeho zástupce, nezajistil v 
provozovně klid v době, kdy by věděl, že probíhá měření nadměrného hluku, jehož výsledek pro něho může být spojen s 
vysokou pokutou (podle § 92 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. může být za nesplnění nebo porušení povinností stanovených 



I. Obecná část 
A. Správní řízení   

   31
  
 

tímto zákonem uložena fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokuta do výše 2 000 000 Kč). 
Takové měření by pak nemělo žádnou vypovídací hodnotu. Nicméně je třeba, aby tato osoba (tj. provozovatel služby, jejíž 
hluk je měřen) měla k provedenému měření důvěru a mohla se k jeho průběhu a výsledkům řádně vyjádřit, což lze zajistit 
toliko její vědomostí o tom, že měření probíhá, a také o tom, jakým způsobem je prováděno. Je totiž zřejmé, že je-li měřeno 
pouze zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví bez přítomnosti provozovatele restaurace (a dokonce i bez jeho 
vědomosti o tom, že nějaké měření probíhá) a protokol o tomto měření je podepsán pouze těmito zaměstnanci, nemusí být 
tento protokol – a v důsledku toho celé měření - vnímáno jako dostatečně objektivní a přesvědčivé.  
 
Uvedený střet popsaných zájmů je řešitelný např. tak, že orgán ochrany veřejného zdraví začne měření provádět bez 
přítomnosti provozovatele restaurace a v jeho průběhu, avšak až v okamžiku, kdy již nebude možné účel měření zmařit (tj. 
poté, co došlo k naměření potřebných údajů), o probíhajícím měření vyrozumí provozovatele restaurace, případně jeho 
zaměstnance či zástupce, který se v provozovně zdržuje. V rámci toho mu předloží služební průkaz nebo pověření, oznámí 
mu, že probíhá měření a seznámí ho s místem, odkud je měřeno, jakož i způsobem, jakým je měření prováděno; v měření pak 
bude pokračovat za přítomnosti provozovatele, případně jeho zástupce. Jen tak lze docílit naplnění obou výše uvedených a 
zákonem požadovaných zájmů. Tímto způsobem se totiž zajistí jak naměření hodnot hluku bez jakéhokoliv zásahu 
provozovatele služby, tak vědomost tohoto provozovatele o prováděném měření a jeho přítomnosti na něm.  
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K rozhodnutí o odvolání účastníka řízení a jiné osoby     
  
k § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov.       
§ 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)   
   
Rozhodl-li správní orgán jedním rozhodnutím se stejným výrokem o rozkladu podaném účastníkem 
správního řízení i o rozkladu podaném osobou, která účastníkem takového řízení nebyla (tak, že se 
rozklady zamítají a rozhodnutí správního orgánu se potvrzuje), je takové rozhodnutí 
nepřezkoumatelné.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2004, č. j. 7 A 48/2002-98)                                                                                                                                                                              
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1/2007, str. 96) 
 
Z odůvodnění: 
 
Rozklad je ve smyslu ust. § 61 správního řádu řádným opravným prostředkem sloužícím účastníkům správního řízení k 
nápravě dosud nepravomocných rozhodnutí v případech, kdy v prvním stupni rozhodují ústřední orgány státní správy. 
Považoval-li tedy žalovaný žalobce a) za osobu, která není účastníkem řízení, přičemž tato skutečnost byla tvrzena již 
správním orgánem v I. stupni, nebyla splněna základní procesní podmínka pro řízení ve věci samé. Rozhodl-li žalovaný 
jedním rozhodnutím o rozkladu podaném účastníkem správního řízení i osobou, která účastníkem takového řízení nebyla, 
stejným výrokem, a to tak, že se rozklady zamítají a rozhodnutí správního orgánu se potvrzuje, je takové rozhodnutí 
nepřezkoumatelné.  
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K zahájení kontroly 
K pověření k provedení kontroly   
  
k § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů       
      
Opomenutí pracovníků kontrolního orgánu předložit služební průkaz či pověření k provedení kontroly 
dle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb. nemění nic na skutečnosti, že taková kontrola byla 
platně zahájena, pokud kontrolovaná osoba předložení průkazu či pověření nepožaduje, neboť nemá 
žádné pochybnosti o tom, že skutečně jde o pracovníky kontrolního orgánu oprávněné k provedení 
kontroly.   
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2006, č. j. 10 Ca 127/2005-41)                                                                       
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 3/2007, str. 230) 
 
Z odůvodnění: 
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Soud především konstatuje, že zákon o státní kontrole a tím spíše ani veterinární zákon nevyžadují fyzickou přítomnost 
statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu kontrolované osoby při provedení kontroly. Je zřejmé, že takovou právní 
úpravou by byl v řadě případů, mezi něž patří i výkon státního veterinárního dozoru, zmařen účel kontroly. V tomto ohledu 
soud odkazuje na ustálenou judikaturu správních soudů, zejména na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 
2006, čj. 8 As 12/2005-51, publikovaný pod č. 865/2006 Sb. NSS. Podle názoru Nejvyššího správního soudu vyjádřeném v 
citovaném rozsudku směřuje povinnost kontrolních pracovníků oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly dle § 12 odst. 
2 písm. a) zákona o státní kontrole k možnosti kontrolované osoby bránit svá práva v průběhu kontroly. Kontrolní pracovníci 
jsou tudíž podle Nejvyššího správního soudu povinni oznámit zahájení kontroly statutárnímu orgánu kontrolované osoby, je-
li přítomen, v opačném případě jiné odpovědné osobě. Není tudíž možné, aby kontrolní pracovník jednal např. s osobou, u 
níž je sporné, zda je vůbec zaměstnancem kontrolované osoby nebo aby prováděl kontrolu bez jakékoli součinnosti s 
kontrolovaným subjektem. 
  
V předmětné věci veterinární inspektoři tuto povinnost dodrželi, neboť je nepochybné, že oznámili zahájení kontroly 
odpovědné osobě žalobce, kterou je ředitel společnosti. Ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole nelze 
interpretovat tak, že by kontrolní pracovníci museli odpovědné osobě doslovně sdělit, že „se zahajuje státní kontrola“. 
Podstatné je, že veterinární inspektoři se dožadovali vstupu do objektu provozovny žalobce a předložení příslušných dokladů 
za účelem výkonu státního veterinárního dozoru. Tím dali zahájení kontroly odpovědné osobě žalobce jasně najevo. 
Pracovník žalobce neměl v tomto ohledu žádné pochybnosti, což potvrzuje i skutečnost, že předložil požadované doklady a 
že kontrola dokladů proběhla. 
  
Povinnost kontrolních pracovníků předložit pověření k provedení kontroly, jež rovněž vyplývá z § 12 odst. 2 písm. a) zákona 
o státní kontrole, je třeba interpretovat v souladu se zvláštním právním předpisem, jímž je v daném případě veterinární zákon. 
Soud se plně ztotožňuje se žalovaným, že ustanovení veterinárního zákona o výkonu státního veterinárního dozoru jsou v 
poměru speciality k obecné procesní úpravě stanovené zákonem o státní kontrole (viz též § 8 odst. 2 zákona o státní 
kontrole). Ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona hovoří o veterinárních inspektorech jako o úředních 
veterinárních lékařích orgánů veterinární správy pověřených výkonem státního veterinárního dozoru. Z dikce tohoto 
ustanovení i ze smyslu a účelu státního veterinárního dozoru právě zejména v oblasti výroby a zpracování masa, který se 
podle veterinárního zákona provádí soustavně, vyplývá, že v daném případě jsou veterinární inspektoři pověřováni k výkonu 
státního veterinárního dozoru obecně, a že tudíž nemusí předkládat zvláštní pověření ke každé jednotlivé kontrole. Obecné 
oprávnění k výkonu státního veterinárního dozoru pak veterinární inspektoři osvědčují ve smyslu § 53 odst. 2 písm. c) 
veterinárního zákona služebním průkazem. To samozřejmě na druhou stranu neznamená, že by výběr kontrolovaných objektů 
a osob mohl být výsledkem libovůle veterinárních inspektorů nebo že by státní veterinární dozor mohli provádět šikanózním 
způsobem. Ze skutkové podstavy v předmětné věci však v žádném případě nevyplývá, že by k takovému jednání v daném 
případě docházelo.  
 
Obecně stanovená povinnost předložit pověření k provedení kontroly ve smyslu § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole 
tedy podle názoru soudu pro oblast státního veterinárního dozoru znamená, že veterinární inspektoři jsou povinni vykázat se 
při provádění kontroly služebním průkazem, jenž jejich oprávnění k výkonu tohoto dozoru plně osvědčuje. Soud souhlasí s 
žalobcem, že veterinární inspektoři jsou povinni tak učinit bez vyzvání na počátku kontroly. V daném případě je sporné, zda 
tak skutečně učinili. Bylo by jistě vhodné, aby splnění této povinnosti bylo zaznamenáno v kontrolním protokolu. Na druhou 
stranu soud souhlasí s žalovaným, že takový údaj nepatří mezi obligatorní náležitosti kontrolního protokolu. 
 
Soud má za to, že i kdyby inspektoři tuto svou povinnost nesplnili, nemělo by takové pochybení za následek nicotnost 
zahájení kontroly, jak tvrdí žalobce. Nicotnost rozhodnutí či jiného úkonu správního orgánu nastává podle teorie správního 
práva i judikatury správních soudů ve výjimečných případech, kdy rozhodnutí vydá nebo jiný úkon provede absolutně věcně 
nepříslušný orgán, nebo je zde jiná závažná vada, jež má za následek nulitu, tedy neexistenci tohoto rozhodnutí nebo úkonu 
správního orgánu, k níž soud přihlíží z úřední povinnosti. V předmětné věci se o takovou vadu nejedná. Z tohoto hlediska je 
podstatné, že v daném případě kontrolu prováděli k tomu oprávnění veterinární inspektoři, jejichž jména a služební kódy jsou 
zaznamenány v kontrolním protokolu podepsaném odpovědnou osobou žalobce. Ředitel společnosti neměl žádné 
pochybnosti o tom, že se jedná o kontrolní pracovníky oprávněné k provedení kontroly, což vyplývá nejen z častého 
provádění veterinárních kontrol v předmětné provozovně, ale zejména ze skutečnosti, že ředitel společnosti předložil 
veterinárním inspektorům požadované doklady a že nevyjádřil žádné pochybnosti o jejich oprávnění k provedení kontroly. 
Vstup do provozovny byl veterinárním inspektorům odepřen z důvodu nepřítomnosti jednatele a společníka žalobce, což 
samozřejmě není, jak již bylo vysvětleno, legitimní důvod. Pokud by odpovědná osoba žalobce požadovala předložení 
služebních průkazů veterinárních inspektorů, byla by samozřejmě oprávněna jejich vstupu do provozovny zabránit v případě, 
že by se služebním průkazem neprokázali. K tomu však v daném případě nedošlo a protiprávní jednání žalobce nemá s 
eventuálním nepředložením služebních průkazů žádnou souvislost. 
  
 Soud tedy uzavírá, že za daných skutkových okolností by ani případné formální pochybení veterinárních inspektorů v 
podobě nepředložení služebních průkazů nemohlo nic změnit na skutečnosti, že veterinární kontrola byla v daném případě 
zahájena a že v rámci této kontroly se žalobce dopustil protiprávního jednání, když odmítl veterinární inspektory vpustit do 
provozu, jež měl být předmětem kontroly. Tímto jednáním žalobce zmařil výkon státního veterinárního dozoru, a tak naplnil 
skutkovou podstatu správního deliktu dle § 72 odst. 1 písm. c) bodu 5 veterinárního zákona. 
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K rozhodování odvolacího správního orgánu ve správním řízení    
   
k § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)   
   
Skutečnost, že opatření k nápravě uložené správním orgánem prvního stupně již bylo realizováno, 
nemůže být důvodem pro to, aby odvolací orgán - vyhoví-li odvolání opomenutého účastníka řízení - 
nevrátil věc k dalšímu řízení správnímu orgánu prvního stupně.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. listopadu 2006, č. j. 3 As 55/2005-48)                                                                                              
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 3/2007, str. 234) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že Městský soud v Praze pochybil, pokud se ztotožnil s postupem žalovaného, který 
na základě žalobcova odvolání rozhodnutí, podle něhož společnost P. realizovala opatření k odstranění závadného stavu, 
toliko zrušil a věc již nevrátil správnímu orgánu prvního stupně zpět k dalšímu řízení. Rozhodnutí žalovaného totiž nastolilo 
absurdní situaci: sice vyhovělo žalobcovu odvolání, neučinilo však žádný další krok k nápravě protiprávního stavu 
založeného vadným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně. V konečném důsledku tedy takové rozhodnutí vyznělo 
pro žalobce stejně, jako kdyby žalovaný jeho odvolání zamítl. Přitom nelze opomenout fakt, že zrušením rozhodnutí 
správního orgánu prvního stupně pozbylo provedené opatření k nápravě právní opory. Navíc - vzhledem k tomu, že žalobce 
byl opomenutým účastníkem řízení - rozhodnutí, na jehož základě společnost P. realizovala úpravy jezu, v době těchto prací 
nebylo ještě pravomocné; žalobci bylo totiž doručeno až dodatečně po několika letech.  
 
Žalovaný sice deklaroval, že žalobce byl v řízení v prvním stupni nositelem procesních práv, ale tím, že věc nevrátil 
správnímu orgánu prvního stupně k dalšímu řízení, neumožňuje žalobci jejich realizaci; tím neumožňuje žalobci bránit jeho 
vlastnická práva, požívající ochrany mj. v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Takový postup žalovaného vykazuje 
závažné ústavněprávní deficity, což, jak vyplývá z níže uvedeného, v demokratickém právním státě nelze připustit. Je-li 
subjekt nositelem určitého práva, musí mu být poskytnut prostor k jeho realizaci; v souzené věci byl výkon žalobcova 
vlastnického práva znemožněn nezákonným rozhodnutím správního orgánu. Postup žalovaného je v rozporu s nedávným 
nálezem Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04, v němž Ústavní soud mj. uvedl: „Ústavní soud nemohl 
přehlédnout, že izolování subjektivního práva od možnosti toto právo vykonávat je oblíbeným trikem totalitních států, který 
používají při schovávání zvůle a bezpráví za formální fasádu práva. V právním státě tyto praktiky tolerovat nelze.“ Právě v 
případě žalobce došlo k situaci, kdy žalovaný sice uznal, že žalobci náleží subjektivní právo účastenství v řízení, neumožnil 
mu však již jeho realizaci.  
 
V souzené věci by byl postup žalovaného, jenž věc nevrátil správnímu orgánu prvního stupně, akceptovatelný v situaci, 
pokud by se samotné rozhodnutí žalovaného vypořádalo s námitkami žalobce jako účastníka řízení uplatněnými v odvolacím 
řízení směřujícími proti nařízené a provedené úpravě vodního toku. Žalobce přitom již v této fázi řízení tvrdil, že 
realizovanými úpravami vodního toku bylo zasaženo jeho vlastnické právo tím, že byl přílišným vzedmutím vodního toku 
ztížen provoz jeho malé vodní elektrárny; své argumenty k věci uplatňovala i akciová společnost P. Žalovaný se však vůbec 
nezabýval tím, zda byla opatření k nápravě uložena v souladu se zákonem, a po zrušení prvostupňového rozhodnutí nezavázal 
takovou povinností ani správní orgán prvního stupně. V rozhodnutí o odvolání žalovaný pouze citoval argumenty 
jednotlivých stran ohledně zásahu vzedmutí vodního toku do provozu žalobcovy malé vodní elektrárny. Žalovaný měl také 
možnost provést dokazování - s ohledem na to, že úprava vodního toku byla v době jeho rozhodování již realizována, zde 
byla možnost dokazovat např. ohledáním či znaleckým posudkem případný zásah do vlastnického práva žalobce. Na základě 
takto provedeného dokazování pak mohl žalovaný odvolání žalobce zamítnout, či konstatovat rozpor nařízených opatření k 
nápravě se zákonem, a napadené rozhodnutí zrušit. Postup žalovaného, který sice napadené rozhodnutí zrušil s poukazem na 
to, že žalobce byl v řízení před správním orgánem prvního stupně opomenutým účastníkem řízení, aniž se vyjádřil k 
námitkám žalobce, a věc nevrátil správnímu orgánu prvního stupně k dalšímu řízení, nelze s ohledem na shora uvedené 
akceptovat.   
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K právu účastníka vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  
    
k § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 36 odst. 3 a § 50 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) 
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I. Rozhodoval-li správní orgán na základě důkazních prostředků opatřených v řízení o rozkladu a 
nedal-li žalobci jakoukoliv možnost se k takto opatřeným důkazním prostředkům vyjádřit, znemožnil 
žalobci uplatnění jednoho ze základních práv, a to práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. 
 
II. Právo vyjádřit se ke všem provedeným důkazům nestojí na předpokladu správního orgánu, zda 
jednotlivá vyjádření účastníků řízení budou způsobilá vyvrátit dosavadní zjištění či nikoliv.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. listopadu 2006, č. j. 5 As 59/2006-85)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 3/2007, str. 273) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nejvyšší správní soud nemohl přisvědčit ani druhé stěžovatelově námitce, ve které namítá, že důkazy opatřené v řízení o 
rozkladu nebylo nutné poskytnout žalobci k vyjádření. Z napadených rozhodnutí naopak vyplývá, že stěžovatel rozhodoval 
zejména na základě důkazních prostředků opatřených v řízení o rozkladu. Jestliže za této procesní situace nedal žalobci 
jakoukoliv možnost se k takto opatřeným důkazním prostředkům vyjádřit, znemožnil žalobci uplatnění jednoho ze základních 
práv, a to práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. Porušení tohoto práva pak nelze omlouvat procesní ekonomií. 
Obdobně neobstojí ani námitka stěžovatele spočívající v tom, že stěžovatel nemohl předem předpokládat, že poradna Ústavu 
pro jazyk český Akademie věd ČR vydá k posouzení věci rozdílné stanovisko. Právo vyjádřit se ke všem provedeným 
důkazům totiž nestojí na předpokladu správního orgánu, zda jednotlivá vyjádření účastníků řízení budou způsobilá vyvrátit 
dosavadní zjištění, či nikoliv. 
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K rozhodnutí odvolacího správního orgánu   
    
k § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) 
    
Podle požadavků kladených § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. na výrokovou část rozhodnutí 
odvolacích správních orgánů je rozhodnutí ve druhém stupni nepřezkoumatelné, pokud v něm není 
výslovně vyjádřeno nebo alespoň způsobem nevzbuzujícím pochybnosti vysloveno, jakým způsobem 
odvolací správní orgán naložil s přezkoumávaným rozhodnutím jako celkem a jeho případnými 
jednotlivými výroky. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. ledna 2007, č. j. 3 As 60/2006-46)                                                                                                           
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2007, str. 290) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle právního názoru Nejvyššího správního soudu je odvolací správní orgán oprávněn ve smyslu § 59 odst. 2 správního 
řádu, shledá-li pro to patřičné důvody, napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak odvolání zamítnout a rozhodnutí 
potvrdit. Zde je třeba podotknout, že taková změna nebo i zrušení se může vztahovat vůči celému rozhodnutí (resp. všem 
jeho jednotlivým výrokům), nebo jen k jeho jednotlivým výrokovým částem. V takovém případě je však nezbytně nutné 
postupovat s ohledem na § 59 odst. 2 správního řádu in fine tak, že obstojí-li část výroku u odvolacího orgánu, ve zbylém 
rozsahu se odvolání zamítá a rozhodnutí se tím potvrzuje. Má-li správní rozhodnutí více výroků, je třeba řádně uvést, jak 
odvolací správní orgán naložil se všemi jednotlivými výroky, které zrušil či změnil, a které naopak potvrdil zamítnutím 
odvolání. 
 

   537 
 
K právním následkům doručení jinému než účastníku řízení    
    
k § 65 odst. 1 a § 76 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů   
    
Nicotnost rozhodnutí správního orgánu nemůže být způsobena tím, že správní orgán - ať již správně 
nebo nesprávně - označí na dodejce poštovní zásilky obsahující toto rozhodnutí osobu odlišnou od 
účastníka řízení. 
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(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2006, č. j. 8 Afs 92/2005-56)                                                                                                                  
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2007, str. 297) 
 
Z odůvodnění: 
 
Především je třeba se zabývat případy, kdy soud vysloví nicotnost správního aktu. Nicotnost (neexistenci) správního aktu 
způsobují jen takové vady řízení, které mají za následek, že již vůbec nelze o správním aktu hovořit. Půjde o případy 
výjimečné: může se jednat o vady spočívají v rozhodování absolutně nekompetentním orgánem, uložení povinnosti podle 
právního předpisu, který byl přede dnem rozhodnutí bez náhrady zrušen, rozhodnutí, z něhož nelze seznat, jak vlastně bylo 
rozhodnuto, apod.  
 
Vadu, kterou krajský soud předmětným rozhodnutím vytkl a pro niž považoval vydaná rozhodnutí za paakty, nelze - i kdyby 
skutečně o vadu šlo - pokládat za důvod nicotnosti. Nesprávné dodání zásilky jinému subjektu než účastníku řízení nemůže 
přirozeně způsobit, že se - jinak správné - rozhodnutí stává paaktem. To by například znamenalo, že by i nesprávné vyplnění 
dodejky či pochybení pošty při dodání bezvadného rozhodnutí způsobilo jeho neexistenci; takový důsledek by byl absurdní. 
 
Případné nesprávné adresování či doručení je vadou procesu, vadou řízení. Řádné doručení rozhodnutí správního orgánu je 
totiž jednou z podmínek nabytí právní moci takového rozhodnutí. Kdyby rozhodnutí nebylo doručeno jeho adresátu, tj. 
účastníku uvedenému v předmětném rozhodnutí, ale jinému subjektu (tedy situace, kterou popisuje krajský soud), nenabývá 
formální právní moci, dokud vada není zhojena. To je sice vážný důsledek, ale nicotnost tu nenastává. 
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K rozsahu zastoupení na základě plné moci     
    
k § 25 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 33 a § 34 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) 
k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů  
    
Vzhledem ke zvláštnímu postavení a povinnostem advokáta, jež vyplývají ze zákona o advokacii, 
mohou státní orgány, jež vedou řízení o právech a povinnostech osob, oprávněně předpokládat, že 
jedná-li advokát za určitou osobu, je třeba mít v pochybnostech za to, že za ni jedná v rámci zmocnění, 
jež mu tato osoba udělila, nevyjde-li najevo opak.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2006, č. j. 2 As 28/2006-49)                                                                                                                              
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2007, str. 362) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nelze též pominout, že v případě žalobce byl zmocněncem advokát (na rozdíl od případu řešeného vrchním soudem, v němž 
zmocněnec takovéto postavení neměl). Advokát jako podnikatel, jehož právní postavení je upraveno zvláštním zákonem 
ukládajícím mu na jedné straně zvláštní povinnost poskytovat právní služby s potřebnou profesionalitou a za dodržení 
pravidel advokátní etiky (viz zejména § 16 a 17 zákona o advokacii) a na straně druhé mu dávajícím privilegium (tedy v 
jistém smyslu stavovský monopol) k soustavnému výdělečnému poskytování univerzálních právních služeb, má na rozdíl od 
obecného zmocněnce vůči zastoupenému zvláštní povinnosti. Mezi tyto povinnosti zejména patří chránit a prosazovat práva 
a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny (§ 16 odst. 1 věta první zákona o advokacii) a povinnost jednat čestně a 
svědomitě a využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého 
přesvědčení pokládá za prospěšné (§ 16 odst. 2 zákona o advokacii). Jako zástupce žalobce tedy jeho advokát byl zejména 
povinen jednat v rámci rozsahu zastoupení, které bylo mezi ním a žalobcem sjednáno, a uvedený rozsah zásadně 
nepřekračovat. Právě vzhledem ke zvláštnímu postavení advokáta a vysoké profesionalitě při poskytování právních služeb, 
kterou lze po něm oprávněně požadovat, proto mohou státní orgány (tj. zejména správní orgány a soudy), jež vedou řízení o 
právech a povinnostech, předpokládat, že jedná-li advokát za určitou osobu, je třeba mít v pochybnostech zato, že za ni jedná 
v rámci zmocnění, jež mu tato osoba udělila, nevyjde-li najevo opak. Jestliže tedy advokát žalobce za něho převzal 
rozhodnutí odvolacího správního orgánu o odvolání a nedal tomuto správnímu orgánu najevo, že k zastupování žalobce 
v odvolacím řízení nad rámec samotného podání odvolání není oprávněn, bylo lze mít za to, že zmocnění k zastupování 
žalobce se vztahuje i na „zbytek“ odvolacího řízení, tedy na odvolací řízení celé. V takovém případě bylo doručení 
odvolacího správního rozhodnutí advokátu žalobce účinné s ohledem na ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu. 
Vzhledem ke zvláštnímu postavení advokáta bylo lze po něm spravedlivě požadovat, aby v případě, že by vůči němu správní 
orgán učinil určitý úkon v domnění, že jej činí jako vůči zástupci žalobce, anebo advokátu žalobce doručil písemnost v 
domnění, že tak je namístě postupovat s ohledem na § 25 odst. 3 správního řádu, a přitom by to vybočovalo z dohodnutého 
rozsahu zastoupení, bylo povinností advokáta na to správní orgán i žalobce upozornit. V případě žalobce však k něčemu 
takovému nebylo důvodu, neboť JUDr. Š. v souladu s vůlí žalobce tohoto zastupoval i v rámci celého odvolacího řízení.  
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K pojmu „originál elektronického podání“       
    
k § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
k zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů    
     
Bylo-li podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, učiněno elektronicky 
bez elektronického podpisu, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo 
musí byt předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Pojem „originál“ v sobě zahrnuje nejen 
původní vyhotovení v listinné podobě, nýbrž i původní vyhotovení elektronického podání s 
elektronickým podpisem splňujícím požadavky zákona o elektronickém podpisu.   
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2007, č. j. 2 Afs 81/2006-77)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 5/2007, str. 382) 
 
Z odůvodnění: 
 
Lze konstatovat, že z právní úpravy není zcela zřejmé, co to je „originál“ elektronického podání. Elektronické podání může 
být vyhotoveno následně po vyhotovení listinného podání (postupem, kdy je „naskenováno“ listinné podání do elektronické 
verze obrázku), v tomto případě je „originálem“ původní listinné podání. Ovšem elektronické podání může být vyhotoveno 
například také přímým vepsáním textu podání do těla e-mailu nebo do jeho přílohy např. ve formátu MS Word, Open Office 
Writer, PDF, aj. V tomto případě „pouze“ neexistuje „originál“ v listinné podobě; podle názoru Nejvyššího správního soudu 
z toho však nelze dovodit, že vůbec neexistuje či nemůže existovat originál tohoto dokumentu. 
 
Objektivně-teleologickým výkladem, jehož úlohou je vystihnout smysl a účel právní normy v souvislosti s potřebami 
společnosti v aktuální situaci, v níž se má norma realizovat (v současnosti nelze přehlédnout především rychlý vývoj 
informačních technologií, který kromě jiného nabízí větší efektivitu veřejně správy, rychlejší komunikaci veřejné správy s 
občany, finanční úspory atd.), lze dojít k závěru, že pojem „originál“ v sobě zahrnuje nejen původní vyhotovení v listinné 
podobě, nýbrž i původní vyhotovení elektronického podání s elektronickým podpisem splňujícím požadavky zákona o 
elektronickém podpisu. 
 
Ustanovení soudního řádu správního a zákona o elektronickém podpisu upravující doručování jsou ve smyslu čl. 36 odst. 1 a 
2 Listiny základních práv a svobod stanoveným postupem, kterým je možno domáhat se u nezávislého a nestranného soudu 
svých práv. Tato právní úprava je konkretizací kautel práva na soudní ochranu, zejména práva na přístup k soudu, a je 
způsobilá za dodržení imperativu ústavně konformní interpretace působit k ochraně základních práv a svobod. Přílišný 
formalismus spočívající v uplatňování výkladu právní normy nerespektující účel tohoto institutu by byl v extrémním rozporu 
s principy spravedlnosti a založil by porušení základních práv a svobod. 
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K rozhodnutí správního orgánu o účastenství občanského sdružení  
K rozhodnutí správního orgánu o odvolání podle zákona č. 106/1999 Sb.        
    
k § 14 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) 
k § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
k § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
      
I. Správní orgán je povinen vypořádat se na počátku řízení nejprve s namítaným účastenstvím 
občanského sdružení nebo jeho organizační jednotky ve smyslu § 14 odst. 2 správního řádu z roku 
1967, ve spojení s § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
II. Právo na svobodný přístup k informacím patří mezi základní práva chráněná Listinou základních 
práv a svobod a je mu poskytnuta odpovídající procesní ochrana, která je zajištěna právem podat 
odvolání, jakož i následným přístupem k soudu. V rámci odvolacího řízení je přitom s ohledem na      
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§ 16 ve spojení s § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nutno vyjít 
z podpůrného využití správního řádu. Pokud odvolací orgán napadené rozhodnutí zruší, pak je povinen 
věc vrátit správnímu orgánu k novému projednání. Napadené rozhodnutí nelze toliko zrušit s tím, že 
pokud žadatel na poskytnutí požadovaných informací trvá, je třeba, aby podal novou žádost.    
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. ledna 2007, č. j. 1 As 33/2006-48)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 5/2007, str. 415) 
 
Z odůvodnění: 
 
Stěžovatel se bez dalšího - stejně jako prvoinstanční správní orgán - zabýval možnostmi poskytnout požadovanou informaci 
formou nahlédnutí do spisu, aniž by v odůvodnění svého rozhodnutí dal průchod úvahám ohledně tvrzeného účastenství 
žalobce, a vypořádal se tak primárně s tím, zda je či není účastníkem dotčeného stavebního řízení. Jeho účastenství přitom 
bylo určujícím faktorem pro další postup ve věci. Ostatně takto argumentoval i Městský soud v Praze, kterému lze v tomto 
ohledu plně přisvědčit, neboť je skutečně nezbytné vypořádat se nejprve s otázkou, zda se žalobce práva nahlížet do spisu 
domáhá jako účastník řízení či nikoli, a teprve poté postupovat dalším pořadem práva. Danou námitku lze tedy uzavřít s tím, 
že stavební úřad a v následném odvolacím řízení i stěžovatel pochybil, když postupoval podle výše cit. informačních zákonů, 
aniž by se jakkoli vypořádal s namítaným účastenstvím žalobce.  
 
Lze přisvědčit Městskému soudu v Praze, který ve svém rozhodnutí zcela správně uvedl, že dané správní řízení nemohlo 
skončit toliko rozhodnutím o zrušení rozhodnutí stavebního úřadu o neposkytnutí požadované informace. Právo na svobodný 
přístup k informacím patří mezi základní práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod (čl. 17 odst. 5) a je mu 
poskytnuta odpovídající procesní ochrana, která je zajištěná právem podat odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o 
odepření informací tak, jako tomu bylo i v daném případě. Způsob rozhodnutí odvolacího orgánu, jakož i orgánu 
rozhodujícího v I. instanci, sice zákon o svobodném přístupu k informacím nepopisuje, avšak v ustanovení § 20 odst. 4 
vcelku jednoznačně hovoří o podpůrném využití správního řádu mimo jiné ve vztahu k rozhodování podle § 16, tj. 
rozhodování o odvolání. Podle § 20 odst. 4 citovaného zákona totiž pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na počítání lhůt 
a na řízení podle § 15 a § 16 správní řád, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumávání rozhodnutí mimo 
odvolací řízení. Lze tedy hovořit o jakési koncepci částečného využití správního řádu, která vyplývá z daného ustanovení a 
která je plně opodstatněná, vezme-li se v potaz potřeba určité garance základních pravidel, která umožňují přezkoumatelnost 
vydaných rozhodnutí o odepření informací a jejich případnou nápravu. Tato náprava ze strany odvolacího orgánu, případně 
soudu, je přitom v zásadě možná pouze potud, pokud odvolací řízení či řízení přeci soudem umožní buď rozhodnutí ve věci 
samé, nebo její vrácení zpět k dalšímu řízení. Jakýkoli jiný postup, včetně pouhého zrušení napadeného rozhodnutí bez 
dalšího tak, jako to udělal stěžovatel, je ve své podstatě rezignací na možnost nápravy v rámci daného správního řízení. 
Reductione ad absurdum by odvolání v případě rozhodnutí o odepření informace ztrácelo jakéhokoli smyslu, a to i v případě, 
že by dotčený subjekt - ve světle rozhodnutí odvolacího orgánu, který zrušil rozhodnutí orgánu I. instance - podal novou 
žádost, jak ostatně stěžovatel ve svém rozhodnutí nabádal spolek A. Prvoinstanční orgán, rozhodujíce o této nové žádosti, by 
totiž nebyl v novém správním řízení vázán závěry odvolacího orgánu a mohl by žádost o poskytnutí informace opětovně 
zamítnout. Řečeno metaforou by se tak žadatel „točil v kruhu“, aniž by měl přitom možnost efektivně se domáhat svého 
základního práva na svobodný přístup k informacím.                                                      
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K náležitostem poučení o opravném prostředku 
K doručování veřejnou vyhláškou   
    
k § 47 odst. 4 a § 54 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů (srov. § 25, § 68 odst. 5 a § 83 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění zákona č. 413/2005 Sb.) 
k § 42 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (srov. § 20 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 
       
Jestliže správní orgán I. stupně vyvěsil rozhodnutí na své úřední desce dle § 42 odst. 2 stavebního 
zákona z roku 1976 a současně dal pokyn k vyvěšení tohoto rozhodnutí i na úřední desce obecního 
úřadu, jehož územního obvodu se týká, přičemž toto posledně uvedené vyvěšení má pouze účinky 
informativní, pak pokud v poučení o opravných prostředcích neuvedl, co se považuje za doručení 
rozhodnutí, a z informativního vyvěšení není zřejmý den vyvěšení na úřední desce orgánu, který 
rozhodnutí vydal, je poučení o možnosti podat odvolání do patnácti dnů od doručení rozhodnutí 
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neúplné, a tedy i nesprávné ve smyslu § 54 odst. 3 správního řádu z roku 1967, neboť neobsahuje 
konkrétní údaj o lhůtě k podání odvolání, z něhož by mohl účastník řízení vycházet.    
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. ledna 2007, č. j. 4 As 68/2005-105)                                                                                                                         
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 5/2007, str. 419) 
 
Z odůvodnění: 
 
Účelem a smyslem poučení o opravných prostředcích je zásadně umožnění realizace obrany proti vydaným rozhodnutím 
účastníky řízení. 
 
Jestliže v posuzované věci bylo na úřední desce Úřadu městské části P. vyvěšeno rozhodnutí ze dne   9. 7. 2003, a to pouze 
pro informaci účastníků, a mohl-li z tohoto rozhodnutí občan zjistit to, že bylo vyvěšeno dne 14. 7. 2003 (a sejmuto dne     
30. 7. 2003), aniž by bylo v poučení objasněno, co se rozumí doručením, pak takové poučení bez informace o další lhůtách (o 
dnu vyvěšení na úřední desce orgánu, který toto rozhodnutí vydal) je nedostatečné a neúplné a pro účastníky řízení prakticky 
nic nevypovídající o konkrétní možnosti uplatnit opravné prostředky proti takovému rozhodnutí. Uvedený závěr pak 
koresponduje i se zásadou obsaženou v ust. § 3 odst. 2 správního řádu, podle něhož byly správní orgány povinny postupovat 
v řízení v úzké součinnosti s občany a organizacemi a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, 
zejména se vyjádřit k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Občanům a organizacím musí správní orgány poskytovat 
pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu. 
 
Nejvyšší správní soud má za to, že jestliže správní orgán I. stupně vyvěsil rozhodnutí na své úřední desce a současně dal 
pokyn k vyvěšení tohoto rozhodnutí i na úřední desce obecního úřadu, jehož územního obvodu se týká, když toto posledně 
uvedené vyvěšení má pouze účinky informativní, pak, pokud v poučení o opravných prostředcích neuvedl, co se považuje za 
doručení rozhodnutí a z informativního vyvěšení není zřejmý den vyvěšení rozhodnutí na úřední desce orgánu, který 
rozhodnutí vydal, je poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí neúplné, a tedy i nesprávné, neboť 
neobsahuje konkrétní údaj o lhůtě k podání odvolání, z něhož by mohl účastník řízení vycházet. 
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Ke správnímu trestání v případě rozpornosti právního řádu    
    
k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
       
Uložení správní sankce není zpravidla možné, jestliže k porušení právní normy, za niž má být sankce 
uložena, nabádá jiná právní norma. Splývají-li však fakticky osoby tvůrce diskriminační právní normy 
a toho, kdo diskriminaci reálně uplatňoval, lze - jako výjimku z uvedeného pravidla - takovou osobu 
postihnout, neboť se tím v konečném důsledku potrestá i ten, kdo diskriminaci zapříčinil.    
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2006, č. j. 1 As 14/2006-68)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 5/2007, str. 443) 
 
Z odůvodnění: 
 
Není přípustné ukládat někomu trest za to, že se nedokázal správně zorientovat v rozporuplných příkazech právního řádu, 
jenž nenaplňuje ani ty nejzákladnější požadavky, jimž by v právním státě vyhovovat měl. Fakt, že zde dochází k rozporu 
právních norem různé právní síly, je zde zatlačen do pozadí tím, že norma vyšší právní síly (zákaz diskriminace) má vysoce 
abstraktní povahu, zatímco norma nižší právní síly (ceny jízdného pro občany ve věku 65 až 70 let s trvalým bydlištěm v 
uvedených obcích) je naopak vysoce konkrétní. 
Je zásadně nepřijatelné požadovat po adresátu právních norem, aby vždy zkoumal, zda konkrétní norma nižší právní síly není 
v rozporu s abstraktní normou vyšší právní síly, a činit jej posléze odpovědným zato, že tento rozpor neodhalil, popř. dospěl k 
nesprávnému interpretačnímu závěru. 
 
Zásadně tedy musí platit, že uložení správní sankce není možné, jestliže k porušení právní normy, za něž má být sankce 
uložena, nabádá jiná právní norma. Z této zásady jsou zajisté možné výjimky, jež budou přicházet ke slovu v případech 
hodných zvláštního zřetele. 
 
Jednu z takových výjimek představuje též souzená věc. Okolnost, která ji činí výjimečnou, spočívá ve faktu, že - jak vyplývá 
z výpisu z obchodního rejstříku, jež je součástí správního spisu - v době, kdy k sankcionovanému jednání došlo, bylo jediným 
akcionářem stěžovatele město H. Osoba akcionáře tak splývá s osobou tvůrce nařízení, jež obsahuje diskriminační úpravu; je 
přitom nerozhodné, že jednou vystupuje ve sféře soukromého práva, podruhé v oblasti práva veřejného. Nejvyšší správní 
soud si je vědom i toho, že stěžovatel a město, jež je jediným akcionářem, jsou po formální stránce dvě samostatné právnické 
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osoby. Bylo by však absurdní, pokud by město mohlo libovolně tvořit nařízení obsahující diskriminační cenovou regulaci, 
kterou by poté uplatňovalo prostřednictvím právnické osoby, kterou by za tím účelem založilo. Tím by se diskriminační 
jednání - porušující princip rovnosti plynoucí z ústavního i mezinárodního práva - stalo prakticky nepostižitelným, neboť 
právnická osoba provozující dopravu by byla nepostižitelná proto, že se řídila právním předpisem města, a město samo - byť 
model diskriminačního chování vymyslelo a učinilo součástí platného práva - by nebylo možno postihnout z toho důvodu, že 
neprovozovalo dopravu a nesplňuje ani definiční podmínky prodávajícího ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/ 1992 
Sb., o ochraně spotřebitele. S takovým stavem se v situaci, kdy - nikoliv striktně právně, ale fakticky - splývají osoby tvůrce 
diskriminačního jednání a toho, kdo diskriminaci reálně uplatňoval, nelze smířit. 
 
Vytvořilo-li město H. diskriminační nařízení a samo bylo jediným akcionářem právnické osoby, která je realizovala, je 
spravedlivé tuto právnickou osobu postihnout, neboť se tím v konečném důsledku potrestá i ten, kdo diskriminaci zapříčinil, 
tj. město H. Tedy vzhledem k tomu, že v daném případě sankce za diskriminační jednání v konečném důsledku dopadne na 
původce tohoto jednání, tj. na město, jakožto jediného akcionáře stěžovatele, dovodil Nejvyšší správní soud výjimku ze shora 
uvedené zásady vylučující správní sankci pro případy rozpornosti normativních modalit plynoucích z právního řádu.  
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K provádění důkazů mimo ústní jednání     
    
k § 33 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 36 a § 51 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
        
Účastník správního řízení má právo klást svědkům otázky, i když je jejich výslech prováděn mimo 
ústní jednání. O takto prováděném důkazu musí být včas vyrozuměn.    
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. února 2007, č. j. 1 Azs 96/2005-63)                                                                    
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2007, str. 488) 
 
Z odůvodnění: 
 
Tomuto závěru svědčí i nyní účinná právní úprava, když podle § 51 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být o 
provádění důkazů mimo ústní jednání účastníci včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá 
správní orgán vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti při dokazování. 
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Ke stavění běhu lhůty k projednání přestupku 
    
k § 20 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
        
I. Ke stavění běhu lhůty k projednání přestupku podle § 20 odst. 2 zákona o přestupcích nedochází 
dnem, kdy správní orgán postoupí věc podle § 71 písm. a) téhož zákona policejnímu orgánu či 
státnímu zástupci, ale až dnem, kdy tyto orgány zahájí úkony trestního řízení. 
 
II. Pokud orgány činné v trestním řízení, jimž byla věc postoupena podle § 71 písm. a) zákona o 
přestupcích dospějí k závěru, že zde nejsou skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, 
aniž učiní jakékoli úkony trestního řízení, ke stavění běhu lhůty podle § 20 odst. 2 téhož zákona 
nedojde.     
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. ledna 2007, č. j. 6 As 56/2004-68)                                                                                                                                                                      
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2007, str. 518) 
 
Z odůvodnění: 
 
Doba, po kterou bylo trestní řízení vedeno, začíná běžet dnem zahájení trestního řízení, tj. nejčastěji dnem, kdy policejní 
orgán sepsal záznam o zahájení úkonů trestního řízení, a končí dnem právní moci usnesení policejního orgánu, státního 
zástupce nebo soudu o odevzdání nebo postoupení věci příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. Dnem 
následujícím po tomto dni běh lhůty podle § 20 odst. 1 zákona o přestupcích pokračuje. V daném případě sepsal policejní 
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orgán záznam o zahájení úkonů trestního řízení v den spáchání činu, tedy 11. 4. 2002. Odevzdání věci podle § 159a odst. 1 
písm. a) trestního řádu bylo správnímu orgánu I. stupně doručeno dne 23. 5. 2002. Doba, po kterou bylo vedeno trestní řízení, 
tj. od 11. 4. 2002 do 23. 5. 2002 (což je 42 dnů), se do lhůty podle    § 20 odst. 1 zákona o přestupcích nezapočítává.  
 
Pokud však jde o dobu, kdy se státní zastupitelství zabývalo žádostí správního orgánu I. stupně o posouzení, zda je správně 
stanovena výše škody, a nejedná se proto o trestný čin, pak dospěl Nejvyšší správní soud k částečně jiným závěrům než 
Krajský soud v P. Na rozdíl od výše popsané situace totiž nedošlo k žádnému formálnímu úkonu policejního orgánu nebo 
státního zástupce, kterým by byl určen opětovný počátek běhu trestního řízení. Názor krajského soudu, že tento počátek určil 
správní orgán I. stupně faktickým úkonem, když spis podle § 71 písm. a) zákona o přestupcích postoupil na státní 
zastupitelství, nelze přijmout, neboť zde nebylo postupováno podle trestního řádu, ale stále podle zákona o přestupcích. 
Jelikož se z pohledu trestního řádu jednalo o podnět jiného orgánu, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze 
spáchání trestného činu (§ 158 odst. 1), k zahájení trestního řízení by na něj musel navazovat další úkon státního zástupce 
nebo policejního orgánu.   
 
V případě žádosti správního orgánu I. stupně ze dne 7. 6. 2002 žádný formální ani faktický úkon státního zástupce směřující 
k opětovnému zahájení trestního řízení učiněn nebyl, pouze byl spis spolu se stanoviskem, že škoda byla stanovena správně, 
vrácen správnímu orgánu I. stupně. Nelze tedy dovodit, že by po tuto dobu běželo trestní řízení, protože nebyly učiněny 
žádné úkony podle trestního řádu. Jiná situace nastala po podání druhé žádosti správního orgánu I. stupně ze dne 2. 10. 2002, 
neboť na jejím základě státní zástupce dne 18. 10. 2002 zaslal spis policejnímu orgánu k provedení výslechu znalce - tedy 
prověření skutečnosti, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Od data vydání tohoto pokynu tedy bylo vedeno přípravné 
řízení trestní, které bylo ukončeno dnem 12. 12. 2002, kdy byla věc opětovně odevzdána správnímu orgánu I. stupně podle    
§ 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu k projednání přestupku. Nejvyšší správní soud tedy nepřisvědčil závěru krajského 
soudu, že lhůta k projednání přestupku neběžela od 7. 6. 2002 do 26. 7. 2002. Dospěl však k závěru, že lhůta neběžela v 
období od 18. 10. 2002 do 12. 12. 2002, tj. 56 dnů (a jak shora uvedeno v období od 11. 4. 2002 do 23. 5. 2002, tj. 42 dnů). 
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Ke stanoviskům dotčených orgánů vydaných nad rámec zákona   
    
k § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (srov. § 111 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) 
         
Účelem § 126 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, je vedle ochrany dalších důležitých 
veřejných zájmů také ochrana životního prostředí. Tyto zájmy chrání tzv. „složkové zákony“, které 
tvoří právní okolí stavebního zákona a které upřesňují, jaká povolení, závazná stanoviska, posudky 
nebo vyjádření jsou v daném řízení zapotřebí, případně zda je souhlas orgánu, jenž příslušné zájmy 
hájí, vůbec nutný.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. března 2007, č. j. 1 As 16/2006-54)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2007, str. 546) 
 
- viz II.B.47  
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K rozhodnutí o dodatečném povolení stavby   
    
k § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 129 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)   
       
I. Dodatečné stavební povolení může být vydáno jen při splnění podmínek daných stavebním zákonem 
a příslušným prováděcím předpisem, tj. pouze v případě, že stavebník podá žádost o dodatečné 
povolení stavby, resp. dodatečné povolení změny stavby, a předloží k ní podklady ve stejném rozsahu 
jako k žádosti o stavební povolení. 
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II. Rozhodnutí, kterým se dodatečně stavba nebo její změna povoluje, musí mít obsahově stejné 
náležitosti jako stavební povolení. Nelze připustit výklad zákona, který by stanovil mírnější kritéria 
pro dodatečné povolení stavby, resp. její změny, než jaká jsou kladena na řádné stavební povolení. 
Má-li totiž norma určité požadavky na řádné rozhodnutí v situaci, kdy žadatel o stavební povolení 
postupoval podle zákona, tím spíše je musí mít na rozhodnutí svou povahou mimořádné, kdy žadatel 
od počátku zákon nerespektoval (argumentum a minori ad maius).     
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. února 2007, č. j. 1 As 46/2006-75)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2007, str. 550) 
 
Z odůvodnění: 
 
Není možno připustit takový výklad zákona, který by stanovil mírnější kritéria pro dodatečné povolení stavby, resp. její 
změny, než jaká jsou kladena na řádně stavební povolení. Má-li norma určité požadavky na řádné rozhodnutí v situaci, kdy 
žadatel postupoval podle zákona, tím spíše je musí mít na rozhodnutí svou povahou mimořádné, kdy žadatel od počátku 
zákon nerespektoval (argumentum a minori ad maius). 
  
Dodatečné povolení stavby je výsledkem typově zcela jiného řízení, byť v rámci stavebního zákona, a to řízení o odstranění 
nepovolené stavby. Na počátku řízení tedy nebyla žádost stavebníka o řádné stavební povolení, ale naopak porušení zákona. 
Účelem řízení je vlastně dodatečné zhojení závažné vady, kterou je prvotní vědomá ignorance zákona ze strany stavebníka, 
pod podmínkou, že dodatečně povolená stavba není v rozporu s veřejným zájmem, územně plánovací dokumentací, ani s cíli 
a záměry územního plánování. Takový postup by se však v praxi rozhodně neměl stát pravidlem.  
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K užití správního řádu v řízení podle zákona o státní kontrole  
  
k § 26 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů       
k § 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 71 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) 
 
Zákon o státní kontrole sice ve svém § 26 odkazuje na správní řád, který má platit pro řízení podle 
tohoto zákona (s výjimkou řízení o námitkách kontrolovaných osob dle § 18 téhož zákona), na druhou 
stranu však obsahuje speciální úpravu postupu při provádění kontroly, která použití správního řádu v 
podstatě vylučuje. V žádném případě tedy nelze na postup při provádění kontroly podle uvedeného 
zákona vztáhnout § 49 správního řádu zakotvující lhůty pro vydání rozhodnutí, neboť protokol o 
kontrole, který je výsledkem kontroly, správním rozhodnutím není. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 9 Ca 60/2004-44) 
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2007, str. 565) 
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K omezení práva na informace podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.  
  
k § 11 odst. 4 písm. b) a § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů  
 
Požadavek na poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozsudků ve věcech určitého druhu 
nemůže být odmítnut obecně s tím, že jde o informace o „rozhodovací činnosti soudů“ ve smyslu § 11 
odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., neboť takový výklad tohoto pojmu je výkladem nepřípustně 
rozšiřujícím. Vždy je nutno jednoznačně zjistit nezbytnost a konkrétní důvod vedoucí k omezení práva 
na takovouto informaci a posoudit, zda by omezením tohoto práva nedošlo k nepřiměřenému ohrožení 
zájmů chráněných jinými předpisy či zásahu do práv jiných osob. V tomto smyslu zavazuje povinné 
subjekty § 12 zákona č. 106/1999 Sb. 
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(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2007, č. j. 10 Ca 144/2005-37) 
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 713) 
  
Z odůvodnění: 
  
Předně zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy upravující procesní postup soudů v řízení občanskoprávním, 
nebo ve správním soudnictví nejsou vzájemně k sobě v postavení předpisu obecného a zvláštního, neboť předmět právní 
úpravy každého z nich je samostatný – autonomní. Zákon o svobodném přístupu k informacím v § 11 odst. 4 nadto sám 
stanoví právě ve vztahu k vymezení oblastí pod písm. a) až e), že ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v 
uvedených oblastech tím nejsou dotčena (s odkazem např. na § 8a trestního řádu). Podle názoru tohoto soudu je tak nutno 
lišit právo na informace, jako jedno ze základních lidských práv, které je odrazem principu veřejné kontroly fungování státu v 
demokratické společnosti (a omezení zákonem nastavená pro výkon tohoto práva), a právo nahlížet do spisu, jako jedno ze 
základních procesních práv účastníka konkrétního vedeného řízení, jehož účelem je garantovat právo na obhajobu a zajistit 
rovnost zbraní v konkrétním procesu, a které v odůvodněných případech může být přiznáno individuálně i jiným osobám. 
Ani jedno z těchto práv není neomezené, při výkladu omezení je nutno vycházet i ze vzájemné souvislosti obou úprav a z 
podstaty a smyslu jejich zakotvení (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 28/04, publikovaný pod             
č. 20/2006 Sb.) 
 
Pokud jde o výklad pojmu „rozhodovací činnost soudu“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím 
ve vztahu k zachování práva na spravedlivý a nestranný proces, nelze opomenout, že stanovená procesní pravidla vedení 
sporu a rozhodování soudu jsou jen do určité fáze a ve vymezených oblastech nastavena tak, že omezují vstup veřejnosti do 
procesu v jeho průběhu, i vstup do vlastního rozhodování (porada senátu), ale naopak samo jednání před soudem je ústní a 
veřejné (výjimky stanoví zákon) a rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně (čl. 96 Ústavy ČR), přičemž zásada veřejnosti a 
ústnosti jednání je považována za jeden z principů sloužících zachování práva na spravedlivý a nestranný proces a výjimky 
(důvody vyloučení veřejnosti) jsou stanoveny rovněž proto, aby byla zajištěna ochrana práv a zájmů jiných osob nebo zájmů 
chráněných státem (viz i shora uvedený nález Ústavního soudu). Případný střet práva na informace s jiným základním 
lidským právem, např. na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv stojících na stejné úrovni, je nutno 
vzhledem ke konkrétnímu případu posoudit, kterému z těchto práv v dané konkrétní věci má být dána přednost (k tomu blíže 
nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 154/97, publikovaný pod č. 17/1998 Sb. ÚS). 
 
Omezení práva na informace o rozhodovací činnosti soudů tak není v principu založeno na odmítnutí přístupu veřejnosti k 
jakýmkoliv informacím o rozhodovací činnosti soudu, ale je limitováno požadavkem nezasahovat do vlastní rozhodovací 
činnosti soudu v průběhu procesu, a to v zájmu objektivity a nestrannosti posouzení každé věci, a dále je limitováno 
nezbytnými opatřeními pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví 
a mravnosti, resp. nezbytnými opatřeními v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, 
předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku 
důvěrných informací. 
 
Požadavek na poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozsudků ve věcech určitého druhu nemůže být proto odmítnut 
obecně s tím, že jde o informace o „rozhodovací činnosti soudů“, neboť takový výklad tohoto pojmu je nepřípustně 
rozšiřujícím výkladem, ale je nutno nezbytnost a konkrétní důvod vedoucí k omezení práva na takovouto informaci 
jednoznačně zjistit a posoudit, zda v daném případě je omezení tohoto práva nezbytné, protože by tím došlo k 
nepřiměřenému ohrožení zájmů chráněných jinými předpisy čí zásahu do práv jiných osob, jejichž ochrana je nezbytná. 
 
V tomto smyslu podle názoru soudu také zavazuje povinné subjekty § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím, podle 
něhož všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně 
doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, 
po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá. 
 
Městský soud v Praze shledal proto námitku v žalobě uplatněnou za důvodnou, když je obecně nutno přisvědčit tvrzením v 
žalobě i v tom, že zveřejnění anonymizovaných pravomocných rozsudků - a to zejména ve sféře práva veřejného, tj. 
vydávaných soudy ve správním soudnictví - je přiměřeným požadavkem v zájmu předvídatelnosti rozhodnutí a výkonu státní 
správy, rovněž tak předvídatelnosti rozhodnutí soudních. 
 

   549 
 
K neposkytnutí informace podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.  
    
k § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů  
         
Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že povinný subjekt neposkytne 
informaci, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s 
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poskytnutím informace souhlasí. Zmíněnou povinností dotčené osoby uloženou zákonem je nutno 
chápat povinnost předat informace povinnému subjektu podle zvláštního zákona, nikoliv povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.     
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. dubna 2007, č. j. 6 As 15/2006-113)                                                             
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 717) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nejvyšší správní soud se v tomto případě přiklonil k právnímu názoru stěžovatele. Výklad zvolený městským soudem totiž 
předpokládá, že k poskytnutí informace je třeba vždy vyžádat souhlas třetí osoby, která není povinným subjektem dle zákona 
č. 106/1999 Sb. Pokud by tento souhlas nebyl získán, povinný subjekt by mohl poskytnout jen ty informace, které by měl k 
dispozici od jiného povinného subjektu nebo takové, které vznikly jeho vlastní činností. Za použití takového výkladu by však 
byl částečně setřen rozdíl mezi § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tedy rozdíl mezi poskytováním 
informací předaných třetí osobou dobrovolně a informací, jež povinný subjekt získal při plnění svých úkolů v rámci 
správního řízení, kdy jsou třetí osoby povinny informace předat. V závěru odst. 3 předmětného zákonného ustanovení je 
navíc výslovně samostatně stanoveno, v jakém rozsahu lze dané informace poskytnout, a není tedy třeba, aby byla tato 
skutečnost dovozována výkladem jiného zákonného ustanovení. 
 
Logickým se tak jeví být takový výklad, který chápe „povinnost uloženou zákonem“ dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona            
č. 106/1999 Sb. jako povinnost předat informace povinnému subjektu dle zvláštního zákona. Pokud je v tomto světle 
aplikováno zmíněné ustanovení na poskytování informací, které byly povinnému subjektu předány třetí osobou dobrovolně, 
je zcela odpovídající a racionální i požadavek na získání souhlasu k dalšímu poskytování takových informací. Ustanovení     
§ 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 si pak již navzájem nebudou konkurovat, ale naopak se doplňovat. Mimo to takový výklad 
mnohem lépe odpovídá i článku 17 Listiny základních práva svobod tak, aby bylo co nejširším způsobem zajištěno právo 
svobodného přístupu k informacím.  
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K charakteru územního plánu a k možnosti jeho přezkumu ve správním soudnictví  
    
k § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k § 4 odst. 2 písm. c) a § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů 
k § 9 a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (srov. § 36 odst. 4, § 43 odst. 4 a § 62 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
         
Územní plán velkého územního celku schválený usnesením zastupitelstva kraje v roce 2006 není 
opatřením obecné povahy, a není zde tedy dána pravomoc soudu k jeho přezkumu.  
 
(Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 13. března 2007, č. j. 3 Ao 1/2007-
44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 738) 
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. července 2006, č. j. 1 Ao 1/2006-74 
 
Z odůvodnění: 
Z uvedeného je zřejmé, že ani nový správní řád opatření obecné povahy materiálně nedefinuje a s ohledem na velkou 
rozmanitost možných případů ponechává na zákonodárci, aby stanovil ve zvláštních zákonech, která autoritativní opatření 
správních orgánů jsou v právním smyslu opatřeními obecné povahy a mají být připravována, projednávána a vydávána 
způsobem upraveným v části šesté správního řádu. Lze tudíž shrnout, že opatření obecné povahy mohou správní orgány 
vydávat jen v těch případech, kdy jim to zvláštní zákon ukládá, a to v rozsahu a za podmínek tam uvedených. Pomocí 
argumentu a contrario lze pak dovodit, že pokud jim to zvláštní zákon výslovně neukládá, nemohou samy podle vlastního 
uvážení určitá opatření podřizovat režimu § 171 a násl. správního řádu (č. 500/2004 Sb.). Tento závěr je podepřen i zněním 
čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Je tak možno uzavřít, že rozhodujícím kritériem pro 
posouzení, zda je příslušný správní akt opatřením obecné povahy, nejsou materiální znaky (byť je nepochybné, že by 
zákonodárce měl pří své legislativní činnosti dbát na to, aby při úpravě tohoto institutu ve zvláštních zákonech byl obsah v 
souladu s formou), ale rozhodující je skutečnost, zda tuto právní formu pro vydání aktu zvláštní zákon předepisuje. Pravomoc 
a kompetence Nejvyššího správního soudu k přezkumu dle § 4 odst. 2 písm. c) s. ř. s. a § 101a a násl. s. ř. s. je pak dána jen v 
těch případech, kdy správní orgán vydal opatření obecné povahy na základě zmocnění uvedeného ve zvláštním zákoně nebo 
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tehdy, pokud svůj akt takto označil, ačkoliv k jeho vydání výslovně zmocněn nebyl. V druhém případě však bude takovýto 
postup zajisté bez dalšího důvodem ke zrušení tohoto aktu. 
 
Na základě uvedené výchozí úvahy pak soud přistoupil k řešení předložené otázky. Zastupitelstvo J. kraje schválilo Územní 
plán velkého územního celku B. svým usnesením ze dne 9. 11. 2006, tedy v době, kdy byl nový správní řád nejen platný, ale 
od dne 1. 1. 2006 již také účinný. Na režim vydávání opatření obecné povahy tak beze zbytku dopadala ustanovení části šesté 
správního řádu (č. 500/2004 Sb.). Zvláštní zákon, který pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace v té době 
upravoval, tj. stavební zákon (č. 50/1976 Sb.), však v souvislosti s přijetím nového správního řádu nebyl nijak novelizován a 
pro žádnou z činností prováděnou správními orgány na úseku územního plánovaní a stavebního řízení vydávání opatření 
obecné povahy nepředepsal. Ustanovení § 29 odst. 3 citovaného zákona, které upravovalo finální fázi schvalování územního 
plánu a jako právní formu pro vyhlášení jeho závazné části určovalo obecně závaznou vyhlášku, zůstalo beze změny. Formou 
opatření obecné povahy jsou územní plány vydávány až na základě nového stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.), 
který však nabyl účinnosti teprve dnem 1. 1. 2007. Z tohoto hlediska tedy Územní plán velkého územního celku B. opatřením 
obecné povahy není. 
 
Soud se dále zabýval í otázkou, zda povinnost umožnit soudní přezkum územních plánů i před 1. 1. 2007 nevyplývá pro 
Českou republiku z jejích mezinárodních závazků či z komunitárního práva, případně z ústavního pořádku České republiky.   
  
V případě územních plánů je třeba zdůraznit, že se jejich pojetí v jednotlivých zemích, jež se staly stranami Aarhuské úmluvy 
(včetně zemí Evropské unie) liší, stejně tak se liší i proces jejích přijímání a forma jejich vydávání. Do těchto otázek Úmluva 
ani příslušné směrnice EU nijak nezasahují. Jinak řečeno, z žádné mezinárodní smlouvy či komunitárního předpisu nelze 
dovodit, že územní plán musí být z povahy věci vždy opatřením obecné povahy a že toto opatření je jedinou přípustnou 
formou jeho vydání. Tyto otázky řeší výhradně jen vnitrostátní předpisy. V českém právním řádu byl proces pořizování a 
schvalování územně plánovací dokumentace upraven až do 31. 12. 2006 stavebním zákonem (č. 50/1976 Sb.), který 
předepisoval pro vydání územního plánu (jeho závazné části) obecně závaznou vyhlášku. Takováto úprava není nikterak 
neobvyklá a je srovnatelná například s úpravou německou. Sama skutečnost, že přezkum opatření obecné povahy byl dle 
vnitrostátních předpisů umožněn již s účinností ode dne 1. 5. 2005 a tento institut byl zároveň zakotven v jednom zvláštním 
zákoně, tedy neměla bez dalšího ve vztahu k dosavadní právní úpravě pořizování a schvalování územně plánovací 
dokumentace žádný význam. Soud nemá pochyb o tom, že z Aarhuské úmluvy ani z komunitárního práva povinnost stran 
Úmluvy umožnit soudní přezkum územních plánů přímo nevyplývá (a nic na tom nemění názor navrhovatelů, že ani 
Evropská unie přijetím Směrnice č. 2003/35/ES své závazky z Úmluvy nesplnila). V tomto směru poukazuje na argumentaci 
obsaženou v usnesení ze dne 31. 1. 2007, čj. 3 Ao 1/2007-28, a podpůrně též na čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 v návaznosti na čl. 2 písm. e) a g) citovaného nařízení. Jestliže pak čl. 9 odst. 2 Úmluvy v dalším 
odkazuje na vnitrostátní rozhodnutí o účasti (national opt-in), je takovýmto rozhodnutím státu až přijetí nového stavebního 
zákona (zákona č. 183/2006 Sb.), který podřídil pořizování a schvalování územních plánů režimu opatření obecné povahy, a 
tím umožnil ve spojení s § 101a a násl. s. ř. s. ode dne své účinnosti 1. 1. 2007 jejich soudní přezkum. 
 
V otázce ústavní konformity výkladu pozitivního práva, především jeho souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a 
svobod odkazuje soud rovněž na odůvodnění citovaného usnesení. K tomu pouze doplňuje, že zákaz výluky územních plánů 
ze soudního přezkumu nelze dovodit ani z čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, neboť územní 
plán sám osobě, aniž by byla na jeho základě přijata další rozhodnutí, žádná občanská práva či závazky nezakládá, nemění 
ani neruší.  
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K náležitostem rozhodnutí správního orgánu     
    
k § 47 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)      
            
Není vadou správního rozhodnutí, jestliže není u podpisu oprávněné osoby znovu uváděno celé 
označení správního orgánu, za který tato osoba jedná. Ustanovení § 47 odst. 5 správního řádu takovou 
povinnost neobsahuje.      
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. června 2005, č. j. 7 A 121/2001-88)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 752) 
 
Z odůvodnění: 
 
Převedeno do roviny právních úvah o chybějících náležitostech rozhodnutí soud konstatuje, že není-li u jména podepsané 
osoby uvedena opětovně celá jeho funkce, nejde o porušení ustanovení § 47 v odstavci pátém, protože ten neobsahuje 
povinnost znovu uvádět vedle jména označení úřadu, jehož vedoucí se podepisuje. Rozhodující z pohledu ochrany procesních 
práv účastníka řízení je, že v důsledku toho nebyl zkrácen na svém právu podat další opravný prostředek, který právní řád 
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umožňuje, totiž žalobu k soudu. Proto soud neshledává nejen vážným, nýbrž žádným porušením správního řádu ani jinou 
újmou na procesních právech, jimiž žalobkyně disponuje, skutečnost, že podpis oprávněné osoby nebyl provázen označením 
„ředitele Ústředního pozemkového úřadu“, nýbrž pouze slovem „ředitel“, když záhlaví rozhodnutí obsahovalo řádné 
označení instituce, roz. Ústřední pozemkový úřad, která je ze zákona (§ 13 písm. g) zák. č. 284/1991 Sb.) oprávněna 
rozhodovat o odvolání proti rozhodnutím okresních pozemkových úřadů.  
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K odvolání podanému opomenutým účastníkem správního řízení   
  
k § 27 a násl. a § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.    
 
Pokud správní orgán nejednal s právním předchůdcem odvolatele jako s účastníkem řízení, ač s ním 
jako s účastníkem jednat měl, rozhodnutí správního orgánu I. stupně nenabylo právní moci a odvolání 
podané právním nástupcem se posoudí jako odvolání podané opomenutým účastníkem řízení. Nelze 
proto učinit závěr, že jde o odvolání podané neoprávněnou osobou, a zamítnout jej s odkazem na 
formálně vyznačenou právní moc rozhodnutí.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2006, č. j. 11 Ca 245/2005-91) 
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 754) 
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K účastenství v přestupkovém řízení       
     
k § 72 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
            
Poškozený, který v přestupkovém řízení neuplatnil nárok na náhradu škody a který není ani 
navrhovatelem tohoto řízení, nemá postavení účastníka přestupkového řízení ve smyslu § 72 zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokud taková osoba podá žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, 
které se týká pouze viny a trestu obviněného z přestupku, soud takovou žalobu odmítne podle § 46 
odst. 1 písm. c)  s. ř. s., neboť byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2007, č. j. 2 As 73/2006-53)                                                                                                                        
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2007, str. 1085) 
 
Z odůvodnění: 
 
Městský soud ovšem nesprávně vyhodnotil rovněž otázku okruhu účastníků přestupkového řízení, které vedlo policejní 
prezidium. Stěžovatel důvodně poukazoval na to, že zákon o přestupcích, který je speciální normou ve vztahu ke správnímu 
řádu (§ 51 zákona o přestupcích), stanoví okruh účastníků řízení jinak než obecné ustanovení § 14 správního řádu. Dle § 72 
písm. b) zákona o přestupcích je poškozený účastníkem řízení pouze, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody 
způsobené přestupkem; aby se tedy poškozený stal účastníkem řízení, musí nejprve vznést nárok na náhradu škody vůči 
obviněnému. Z výše uvedené rekapitulace správního řízení vyplývá, že žalobce takový nárok přímo vůči obviněnému z 
přestupku nevznesl, ač k tomu byl vyzván, prvostupňové rozhodnutí o přestupku tedy výrok o náhradě škody neobsahuje. 
Žalobce zároveň nebyl ani navrhovatelem daného přestupkového řízení, nemohl být tudíž účastníkem řízení před správním 
orgánem prvního stupně, odvolacím orgánem ani orgánem mimoodvolacím. Není tedy pravdou, že by policejní prezidium 
žalobce jakožto účastníka řízení opomenulo a nebyl tudíž ani žádný důvod žalobou napadené rozhodnutí žalobci doručovat. 
Městský soud tedy pochybil, když žalobu odmítl právě z toho důvodu, že má jít ve smyslu § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. o 
žalobu podanou předčasně a že žalobou napadené rozhodnutí má být nejprve žalobci doručeno.  
 
Zároveň musí Nejvyšší správní soud konstatovat, že zákon o přestupcích nepřiznává poškozenému, který v přestupkovém 
řízení neuplatnil nárok na náhradu škody, ani přestupkové řízení neinicioval, postavení účastníka řízení právě z toho důvodu, 
že taková osoba není v daném řízení přímo dotčena na svých právech. Rozhodnutí o vině a trestu obviněného z přestupku 
totiž samo o sobě, bez výroku o náhradě škody, nijak nezasahuje do právní sféry poškozeného. Taková osoba pojmově 
nemůže být nositelem veřejného subjektivního práva na to, aby byla správním orgánem vyslovena vina obviněného z 
přestupku, a tudíž nemůže být dotčena na svých právech ani tím, když je takové rozhodnutí následně zrušeno. Tímto 
rozhodnutím totiž poškozený není nijak zkrácen na svém právu domáhat se cestou občanskoprávní žaloby náhrady škody 
vůči pojišťovně či přímo vůči tomu, kdo byl v původním řízení obviněn z přestupku, a v občanském soudním řízení pak 
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navrhovat důkazy k prokázání svého tvrzení, že uvedená osoba za způsobenou škodu skutečně odpovídá. Pokud přestupkové 
řízení neskončilo rozhodnutím o tom, že byl spáchán přestupek a kdo jej spáchal, soud v občanském soudním řízení není 
výsledkem takového přestupkového řízení vázán (§ 135 odst. 1 o. s. ř. a contrario). Poškozený, který uplatňuje nárok na 
náhradu způsobené škody prostřednictvím pojištění obviněného, tak může mít nanejvýš zájem na tom, aby byla správním 
orgánem vyslovena vina obviněného, tzv. zájemník je však účastníkem řízení pouze tam, kde mu zákon takové postavení 
přiznává, což zákon o přestupcích nečiní.  
 
Žalobkyně v dané věci tedy nemůže být legitimována k podání žaloby dle § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobou napadené 
rozhodnutí nebylo způsobilé zasáhnout do její hmotněprávní sféry. Zároveň nemůže být legitimována k podání žaloby ani dle 
§ 65 odst. 2 s. ř. s., neboť nebyla účastníkem správního řízení a nemohla tak být dotčena ani na svých právech procesních, 
které jí zákon v daném případě nepřiznává. Tím se postavení žalobkyně liší od postavení tzv. navrhovatele v přestupkovém 
řízení ve smyslu § 72 písm. d) zákona o přestupcích, který je vždy účastníkem přestupkového řízení a k jehož žalobní 
legitimaci se Nejvyšší správní soud vyslovil ve svém rozsudku ze dne 27. 9. 2005, č. j. 4 As 50/2004-59, publikovaném pod 
č. 1043/2007 Sb. NSS. V daném případě žalobkyně tvrdí porušení práv, jichž pojmově vůbec nemůže být nositelkou, totiž 
práva na vyslovení viny obviněného z přestupku či procesních práv v řízení, jehož žalobkyně není ze zákona účastníkem. 
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že v předmětné věci byla žaloba podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou ve smyslu 
§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Byl zde tedy dán jiný důvod pro odmítnutí žaloby, než který shledal městský soud. Vzhledem k 
tomu, že usnesení městského soudu je navíc zatíženo výše uvedenou zmatečnostní vadou, Nejvyšší správní soud v souladu s 
§ 110 odst. 1 a § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. rozhodnutí Městského soudu zrušil a současně rozhodl o odmítnutí žaloby.  
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K aplikaci zásad soukromého práva v právu veřejném        
     
k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
            
Požadavek, aby právní úkon, má-li mít právní účinky, byl učiněn svobodně, je obecné pravidlo 
soukromého práva platné zásadně i v právu veřejném.                                                                                                                                      
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. srpna 2007, č. j. 2 As 88/2006-56)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2007, str. 1081) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nejvyšší správní soud vychází z teze, že veřejné a soukromé právo v moderní společnosti nejsou dva světy oddělené 
„čínskou zdí“, v nichž by platila zcela a principiálně odlišná pravidla, nýbrž dvě sféry jednoho ve své podstatě jednotného a 
uceleného právního řádu. Vztah soukromého a veřejného práva chápe Nejvyšší správní soud v souladu s převažujícími 
doktrinálními trendy poslední doby (viz např. Maurer: Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. vyd., C. H. Beck, München 2004, 
str. 47-51, Hendrych a kol.: Správní právo. Obecná část, 6. vyd., C. H. Beck, Praha 2006, str. 21-25) jako vztah obecného a 
zvláštního práva. Jinak řečeno, soukromé právo upravuje práva a povinnosti subjektů práv bez ohledu na jejich specifickou 
povahu z hlediska jejich role při výkonu veřejné moci (v tomto smyslu má v právu soukromém stát stejné postavení jako 
kterákoli jiná právnická či fyzická osoba); oproti tomu veřejnoprávními je taková podmnožina množiny všech právních 
vztahů, která je charakterizována tím, že v daném právním vztahu je alespoň jeden z jeho subjektů vykonavatelem veřejné 
moci. Teorie veřejného práva jako zvláštního práva k „obecnému“ právu soukromému pak je v praxi cenná jednak tím, že – 
zejména při zapojení dílčích komponent dalších teorií rozlišení obou základních sfér práva (zájmové, subordinační, organické 
v její původní podobě) – dokáže normy veřejného a soukromého práva od sebe vcelku efektivně a jednoznačně rozlišit, 
jednak tím, že umožňuje „subsidiárně“ použít i ve veřejném právu normy práva soukromého tam, kde veřejnoprávní úprava 
chybí či je kusá a kde nelze dospět k rozumnému závěru, že absence či kusost úpravy má svůj samostatný smysl a účel (viz 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, č. j. 2 As 50/2005 - 53, publikovaný pod    č. 1034/2007 Sb. NSS).  
V soukromém právu platí, že právní úkon osoby způsobí právní následek s tímto úkonem spojený pouze za předpokladu, že 
není stižen neplatností. Podobný institut neplatnosti právního úkonu policisty zná i služební zákon v ustanovení § 145, který 
obsahově odpovídá ustanovení § 242 zákoníku práce z roku 1965 a je též podobný úpravě v současném zákoníku práce z 
roku 2006 (viz jeho § 18 a násl.), která zásadně vychází z úpravy v občanském právu, či úpravě v obecné normě občanského 
práva, zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku. Všem zmíněným zákonům je společné, že úkon osoby je neplatný, 
nebyl-li učiněn mj. svobodně. Jakkoli právní úprava vztahující se na řízení ve věcech starobního důchodu, tj. zákon               
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákon   
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), podobné výslovné vyjádření požadavku, aby úkon, má-li mít právní účinky, 
byl učiněn svobodně, nemá, nutno mít uvedený požadavek za obecné pravidlo soukromého práva platné zásadně i v právu 
veřejném (není-li veřejnoprávní úpravou explicitně či implicitně vyloučeno, přičemž taková výluka by se musela opírat o 
ústavně konformní důvody, zejména sloužit ochraně jiné ve srovnání se svobodou jednotlivce obdobně důležité ústavní 
hodnoty a respektovat princip proporcionality). Uvedený výklad je ostatně reflexí čl. 1 věty první Listiny základních práv a 
svobod, podle níž lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.  
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K zásadě jednotnosti správního řízení    
    
k § 59 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
       
I. Soubor podkladů rozhodnutí opatřovaných za účelem zjištění skutečného stavu věci může zásadně 
vznikat ve všech stupních správního řízení, a tedy ve všech těchto stupních mohou být utvářena i 
jednotlivá skutková zjištění opírající se o tyto podklady (§ 59 odst. 1 správního řádu z roku 1967). 
Správní orgán vyšší instance však zejména v případech správního trestání musí dbát na to, aby 
skutková zjištění učiněná v průběhu správního řízení ve vyšší instanci a z nich pramenící závěry 
nevychýlily předmět řízení mimo rámec vymezený oznámením o zahájení správního řízení a mimo 
rámec rozhodnutí vydaného v předchozím stupni správního řízení. 
 
II. Dospěje-li správní orgán vyšší instance k závěru, že jednotlivá východiska dalších úvah správního 
orgánu nižší instance a nadto i jeho závěry vyplývající z těchto východisek jsou opodstatněné, nic mu 
nebrání, aby v té části, v níž se s rozhodnutím vydaným v nižší instanci ztotožní, na příslušné závěry 
odkázal, vyslovil s nimi souhlas, a tím je do svého rozhodnutí převzal. Takový postup sám o sobě 
nečiní rozhodnutí vydané ve vyšší instanci nepřezkoumatelným. 
 
(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2007, č. j. 62 Ca 20/2006-65)                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 9/2007, str. 764) 
 
Z odůvodnění: 
 
Pokud žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatuje správnost skutkových zjištění učiněných správním orgánem I. stupně, 
aniž by dle žalobce byla tato konstatace podložena podrobnějším zdůvodněním, pak soud nepřisvědčuje žalobcově názoru, že 
by tato skutečnost sama o sobě způsobovala nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. Správní řízení je totiž vystavěno na 
zásadě jeho jednotnosti; řízení tedy od okamžiku jeho zahájení až do vydání rozhodnutí v jeho posledním stupni tvoří jeden 
celek. Pokud jde o podklady rozhodnutí opatřované za účelem zjištění skutečného stavu věci (§ 32 odst. 1 správního řádu z 
roku 1967), pak jejich soubor zásadně (při dodržení všech procesních práv účastníků řízení) může vznikat ve všech stupních 
správního řízení. Pak tedy i jednotlivá skutková zjištění opírající se o tyto podklady mohou být utvářena ve všech stupních 
správního řízení. Žalovaný (coby správní orgán rozhodující v posledním stupni správního řízení) při přezkumu rozhodnutí 
vydaného v I. stupni správního řízení tedy vychází ze skutkových zjištění učiněných správním orgánem I. stupně, která 
doplňuje, je-li to s ohledem na okolnosti případu nutné (§ 59 odst. 1 správního řádu z roku 1967). Musí však (a důsledně je 
třeba na tom trvat právě v případech správního trestání) dbát na to, aby skutková zjištění učiněná v průběhu správního řízení 
před vyšší instancí a z nich pramenící závěry nevychýlily předmět řízení mimo původně vymezený rámec. Zjednodušeně 
řečeno je třeba dbát na to, aby se skutková zjištění učiněná v průběhu řízení před vyšší instancí týkala posouzení té konkrétní 
věci, která je předmětem řízení (která již byla předmětem řízení před nižší instancí). 
 
Dospěl-li tedy žalovaný k závěru, že jednotlivá východiska dalších úvah správního orgánu I. stupně mají oporu ve správním 
spisu a nadto že i jeho závěry vyplývající z těchto východisek jsou opodstatněné, aniž by argumentaci správního orgánu I. 
stupně doslovně opakoval či aniž by naopak toliko stručně a obecně konstatoval, že s ní souhlasí, pak jde o formu vyjádření 
souhlasu žalovaného se správním orgánem I. stupně, jenž sám o sobě jeho rozhodnutí nepřezkoumatelným nečiní. Důvody 
rozhodnutí žalovaného musí být podávány z odůvodnění jeho rozhodnutí; žalovanému však principiálně nic nebrání, aby v té 
části, v níž se se závěry správního orgánu I. stupně ztotožní, na tyto závěry odkázal a tím je do svého rozhodnutí převzal. 
Přezkoumáváno je pak napadené rozhodnutí vydané v posledním (druhém) stupni správního řízení ve spojení s rozhodnutím 
jemu předcházejícím. 
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K odepření účastenství     
    
k § 34 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (srov. § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 
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Jestliže někdo tvrdí, že s ním má být v řízení podle § 34 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976 
jednáno jako s účastníkem řízení, musí především specifikovat své právo potencionálně zasažené 
rozhodnutím a chráněné právními předpisy a své tvrzení opřít o konkrétní skutkové důvody. 
Nepřiznání účastenství takové osobě předpokládá, že se správní orgán bude zabývat každým dílčím 
důvodem, o který osoba domáhající se účastenství své tvrzení opírá, a že kvalifikovaným způsobem 
vyvrátí opodstatněnost každého jednotlivého důvodu, a tím správnost celého tvrzení. 
 
(Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27. dubna 2007, č. j. 57 Ca 15/2006-38)                                                                                                                                                              
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 9/2007, str. 779) 
 
Z odůvodnění: 
 
Řádné vymezení okruhu účastníků řízení je jednou ze základních povinností správního orgánu v každém správním řízení bez 
ohledu na okolnost, zda je zahájeno k návrhu fyzické či právnické osoby nebo z moci úřední. To znamená, že správní orgán 
je v každém individuálním případě povinen stanovit okruh účastníků řízení podle okolností konkrétního případu. Právě 
okolnosti konkrétního případu mohou způsobit, že ačkoliv se vždy bude jednat o územní řízení, okruh účastníků řízení bude 
různý, a to nejen v závislosti na typu územního řízení, nýbrž i v rámci téhož druhu (např. jiný bude okruh účastníků v řízení o 
umístění stavby rodinného domu a jiný v řízení o umístění výrobní haly s hlučným provozem). Řečeno jinak, nikoliv každý 
vlastník sousedního pozemku či stavby na sousedním pozemku bude v každém územním řízení účastníkem řízení. Bude jím 
vždy jen ten vlastník, jehož vlastnická nebo jiná práva budou nebo mohou být rozhodnutím, k němuž územní řízení směřuje, 
přímo dotčena. Jestliže někdo tvrdí, že s ním má být v řízení jednáno v procesní pozici účastníka řízení, musí především 
právo potencionálně rozhodnutím zasažené a stavebně správními předpisy chráněné specifikovat a dále své tvrzení opřít o 
konkrétní skutkové důvody. Nepřiznání účastenství takové osobě předpokládá, že se jednak správní orgán bude zabývat 
každým dílčím důvodem, o který osoba domáhající se účastenství své tvrzení opírá, jednak že kvalifikovaným způsobem 
vyvrátí opodstatněnost každého důvodu, a tím správnost celého tvrzení. 
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K seznamování účastníků s podklady rozhodnutí ve správním řízení  
     
k čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 
k § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
            
Byl-li účastník správního řízení vyrozuměn o tom, že se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí a 
případně učinit procesní návrhy na doplnění dokazování, a to ještě předtím, než správní orgán 
formálně ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí, nicméně z výzvy je nepochybné, kdy bude 
shromažďování podkladů rozhodnutí ukončeno, a účastník se nemusí seznamovat s podklady před 
tímto okamžikem, nejde o porušení práva upraveného v ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu (čl. 38 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod).                                                                                                                                                                                                                                   
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. června 2005, č. j. 8 As 3/2005-86)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 9/2007, str. 848) 
 
Z odůvodnění: 
 
Ani námitka tvrzeného porušení § 33 dost. 2 správního řádu není důvodná. Stavební úřad adresoval zástupci stěžovatelky 
pozvání k ústnímu jednání ze dne 3. 9. 2003, kterým bylo zároveň oznámeno zahájení řízení, a kterým bylo účastníkům řízení 
sděleno, že mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání a s tím, že do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout 
přede dnem ústního jednání a při ústním jednání samotném. Zároveň byl účastníkům zaslán protokol z provedeného místního 
šetření dne 19. 8. 2003 (protokol datován 3. 9. 2003), podle jehož závěru nebyly výzvy orgánu státního stavebního dohledu 
naplněny v celém rozsahu a dosud neprovedené udržovací práce proto budou vlastníku stavby nařízeny rozhodnutím. 
Žalovaný správní orgán (odvolací) se v napadeném rozhodnutí správně vypořádal s chybným názvem opatření stavebního 
úřadu a konstatoval, že se jednalo o pokračování v řízení, nikoliv o zahájení řízení nového. Před vydáním rozhodnutí 
stavebního úřadu, kterým byla stěžovatelce nařízena údržba stavby a před samotným ústním jednáním, nařízeným na den   
18. 9. 2003, proběhla řada místních šetření. Z pozvání k ústnímu jednání ze dne 3. 9. 2003, a to i ve spojení s protokolem z 
provedeného místního šetření dne 19. 8. 2003, jednoznačně vyplývalo, že ústní jednání dne 18. 9. 2003 má vést k vydání 
rozhodnutí.  
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Podle ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen dát účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním 
rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Smyslem § 33 
odst. 2 správního řádu je umožnit účastníku řízení, aby ve fázi před vydáním rozhodnutí, tedy poté, co správní orgán ukončil 
shromažďování podkladů rozhodnutí, mohl uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně 
vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Účastník řízení si sám nemůže učinit právně relevantní úsudek o tom, kdy je 
shromažďování podkladů rozhodnutí ukončeno, z výzvy správního orgánu k seznámení musí být zřejmé, že shromažďování 
podkladů bylo ukončeno (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2003, č. 303/2004 Sb. NSS). V kontextu 
posuzované věci bylo nepochybné, že u ústního jednání nebylo předpokládáno další doplnění dokazování. Na této skutečnosti 
nemůže ničeho změnit spojení ústního jednání s místním šetřením, neboť předchozí místní šetření bylo provedeno dne 19. 8. 
2003, tj. s předstihem necelého měsíce. Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že bylo-li stěžovatelce umožněno, aby se vyjádřila 
k podkladům rozhodnutí a případně učinila procesní návrhy na doplnění dokazování před tím, než správní orgán formálně 
ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí, nicméně z výzvy bylo nepochybné, kdy má být shromažďování podkladů 
rozhodnutí ukončeno a samotné seznámení se s podklady rozhodnutí nemuselo ukončení shromažďování podkladů 
rozhodnutí předcházet, k porušení práv stěžovatelky garantovaných § 33 odst. 2 správního řádu nedošlo. Nejvyšší správní 
soud tento závěr činí vědom si nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005 ve věci II. ÚS 329/04, neboť shora popsané 
okolnosti posuzované věci podle názoru Nejvyššího správního soudu skutkově natolik odlišují věc od věci posuzované 
Ústavním soudem, že právní názor vyslovený Nejvyšším správním soudem může obstát. Nejvyšší správní soud proto dospěl 
k závěru, že stěžovatelka nebyla zkrácena na svém právu vyjádřit se k důkazům prováděným správním orgánem, a tedy ani 
na svém právu garantovaném článkem 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Co do tvrzeného porušení § 33 odst. 2 
správního řádu při řízení před správním orgánem druhého stupně Nejvyšší správní soud konstatuje, že citované zákonné 
ustanovení dává účastníku správního řízení možnost prezentovat stanovisko k důkazním prostředkům shromážděným ve 
správním řízení. Za předpokladu, že správní orgán druhého stupně prováděním dalšího dokazování řízení nedoplnil a při 
rozhodování vycházel pouze z podkladů, které již účastník řízení znal, nemohlo dojít k porušení zákona tím, že správní orgán 
nedal účastníkům možnost vyjádřit se k předloženým podkladům pro rozhodnutí, neboť v opačném případě by se jednalo o 
čistě formální úkon.  
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K užití principů trestního práva při správním trestání 
K nutnosti posuzovat materiální stránku správního deliktu      
     
Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů. Je proto např. 
vyloučen souběh správních deliktů tam, kde se jedná o pokračující, hromadný nebo trvající delikt, pro 
trestnost jednání musí být naplněna i materiální stránka deliktu a krajní nouze je stavem vylučujícím 
protiprávnost jednání naplňujícího formální znaky deliktu. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č. j. 8 As 17/2007-135)                                                                                                    
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2007, str. 918) 
 
Z odůvodnění: 
 
Správním deliktem je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, správní orgán za ně pak ukládá zákonem 
stanovený trest. Jedná se o protiprávní jednání bez ohledu na zavinění, zpravidla výslovně označené zákonem jako správní 
delikt. Věcný rozdíl mezi trestnými činy a správními delikty bývá i velmi mlhavý, může být i výsledkem politického 
rozhodnutí („dekriminalizace“), a je běžné, že skutky trestané právním řádem jednoho státu nebo v určité době jako trestné 
činy jsou podle právního řádu jiného státu nebo v jiné době „pouze“ správními delikty a naopak. Pro ilustraci lze vzpomenout 
i někdy převrácený poměr u peněžitých sankcí: stamilionové pokuty, které hrozí za některé správní delikty a více než 
desetinásobně přesahují možnou výměru peněžitého trestu podle trestního zákona. Také proto pro trestnost správních deliktů 
musí platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů. V tomto směru lze odkázat i na Úmluvu o ochraně 
lidských práv a základních svobod (sdělení federálního Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.), která podle stabilní 
judikatury Evropského soudu pro lidská práva „trestním obviněním“ ve smyslu svého čl. 6 odst. 1 rozumí i řízení o sankcích 
ukládaných správními úřady za přestupek nebo jiný správní delikt (jakkoliv si je Nejvyšší správní soud při této argumentaci 
vědom skutečnosti, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy zakotvuje procesní, nikoliv hmotněprávní garance). 
 
Při trestání správních deliktů se v návaznosti na argumentaci shora přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných 
činů. Souběh je vyloučen tam, kde se jedná o pokračující, hromadný nebo trvající delikt. 
 
O trvajícím deliktu má být meritorně rozhodnuto jedním rozhodnutím. V posuzovaných případech správní orgány pouze 
konstatovaly, že došlo k naplnění skutkové podstaty deliktu provozování linkové osobní dopravy bez licence (§ 35 odst. 3 
písm. j) zákona o silniční dopravě). Nijak se přitom nezabývaly otázkou, resp. z jejich rozhodnutí není zřejmé, že by tak 
učinily, zda protiprávní jednání zjištěné v rámci kontroly představuje trvající delikt spočívající v nastolení a udržování 
protiprávního stavu, nebo zda se jedná o samostatné skutky. Zodpovězení této otázky je přitom určující pro úvahu, zda byly 
splněny podmínky pro paralelní vedení čtrnácti správních řízení o čtrnácti skutcích, z nichž každý byl představován 
provozováním osobní linkové dopravy bez licence na jedné konkrétní lince, nebo zda byly splněny podmínky pro vedení 
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pouze jednoho správního řízení, v jehož rámci mělo být zohledněno, že ke (zjištěnému) provozování osobní linkové dopravy 
bez licence docházelo celkem na čtrnácti linkách. Z rozhodnutí správních orgánů nevyplývá, že by charakter předmětného 
jednání jakkoliv zvážily. 
 
Jak bylo shora uvedeno, správní delikty představují ve srovnání s trestnými činy jinou formu protiprávního společensky 
nebezpečného jednání a pro jejich trestnost mají platit podobné principy a pravidla jako v případě trestných činů. Upravují-li 
zásady soudního trestání situaci, v níž formálně trestný skutek nelze považovat za trestný čin, je-li jeho společenská 
nebezpečnost nižší než nepatrná, musí obdobná pravidla platit i pro správní delikty. Podstatou správních deliktů je postih za 
jednání v rozporu s právem. K jeho trestnosti však nepostačuje, že jednání po formální stránce vykazuje znaky skutkové 
podstaty deliktu, pokud zároveň není jednáním společensky nebezpečným (škodlivým). Jinými slovy, aby mohlo být určité 
protiprávní jednání kvalifikováno jako správní delikt, musí být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna i 
materiální stránka deliktu, a jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti ve vztahu k porušené 
povinnosti, stanovené zákonem na ochranu odpovídajících hodnot. Na těchto závěrech nemůže ničeho změnit skutečnost, že 
zákony upravující správní delikty stricto sensu materiální stránku deliktu neupravují (na rozdíl od právní úpravy trestných 
činů a přestupků - srov. § 3 odst. 1 trestního zákona a § 2 odst. 1 zákona o přestupcích). Materiální stránka protiprávního 
jednání se tak i v případě správních deliktů musí projevit nejen při stanovení výše sankce, ale již při posuzování trestnosti 
právně závadného jednání. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že i u správních deliktů je nezbytné posuzovat materiální 
stránku deliktu a městský soud neposoudil tuto otázku správně (§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.). 
 
I prosté porušení administrativního pořádku, jako např. provozování licencované činnosti bez povolení, přitom může bez 
dalšího naplnit typovou společenskou nebezpečnost. Vždy je proto třeba zkoumat, jaký zájem společnosti je porušeným 
ustanovením chráněn, zda byl posuzovaným jednáním porušen, popř. v jaké intenzitě se tak stalo. K této argumentaci srov. i 
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 1998, čj. 5 A 37/96-30 (publikace MŽP „Judikatura v právu životního 
prostředí 1990 – 1999“,  č. II/A/28). 
 
Na druhé straně nelze připustit porušování zákonných podmínek na základě pouhého poukazu na skutečnost, že stěžovatelka 
provozovala linkovou dopravu ve prospěch společnosti. Na odpovědnost za správní delikt pak nemůže mít vliv ani případné 
vědomí správního orgánu o protiprávním jednání stěžovatelky. Není-li správní orgán omezen zákonem stanovenou lhůtou 
[zákony upravující správní delikty zpravidla stanoví objektivní lhůty pro zahájení sankčního řízení (srov. např. § 88 odst. 4 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), popř. kombinace lhůt subjektivních 
(zpravidla ne kratších než jeden rok) a objektivních (srov. § 48 odst. 4 zákona č. 220/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů)], nelze dovodit, že by nemohl zahájit sankční řízení později než bezprostředně poté, kdy 
se o protiprávním jednání dozví. Za neexistence lhůty pro zahájení řízení může být správní orgán omezen pouze obecnými 
právními zásadami, jako je např. princip legitimního očekávání, zásada proporcionality apod. Posouzení konkrétních 
skutkových okolností v této souvislosti by však, i s ohledem na relativně obecně obiter dictum vyjádřený názor, Nejvyšší 
správní soud považoval za překračující rámec jeho přezkumné činnosti. 
 
Nejvyšší správní soud opakuje, že pro trestnost správních deliktů musí platit obdobné principy a pravidla jako v případě 
trestných činů. Správním deliktem proto nemůže být jednání, které formálně odpovídá správnímu deliktu, ale není dána jeho 
protiprávnost. Okolnosti vylučující protiprávnost mohou vyplývat přímo ze zákona nebo z obecných právních principů. 
Správní orgán rozhodující o uložení sankce za správní delikt přitom musí přihlížet k okolnostem, které protiprávnost 
sankcionovaného jednání vylučují, včetně např. skutečností zakládajících stav krajní nouze (k této argumentaci srov. i shora 
cit. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 1998, čj. 5 A 37/96-36). Samotná skutečnost, že zákon o silniční dopravě 
výslovně neupravuje jednání v krajní nouzi, nemůže vést bez dalšího k závěru, že je její existence v případě deliktů podle 
citovaného zákona vyloučena. 
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K podmínkám obnovy řízení 
K nepravdivosti a k nezákonnosti důkazu  
 
k § 62 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)      
     
Skutečnost, že důkaz byl opatřen nezákonným způsobem, ještě neznamená, že takový důkaz je 
nepravdivý ve smyslu § 62 odst. 1 písm. e) správního řádu. Důvodně tvrzenou nezákonnost důkazů, o 
které se rozhodnutí opírá, vyšlou najevo po právní moci rozhodnutí, lze však považovat za důvod 
obnovy řízení podle § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu; „novou skutečností“ by tu byla právě nově 
najevo vyšlá nezákonnost získání důkazu. Jestliže však účastník řízení již v době řízení o věci samé 
znal skutkové okolnosti, o které opírá pozdější tvrzení o nezákonnosti použitých důkazů, nejde o 
skutečnosti nové; takový důvod proto nemůže být důvodem obnovy řízení ani podle § 62 odst. 1 písm. 
a) správního řádu. K nápravě právních vad pravomocného rozhodnutí slouží jiné instituty správního 
řádu. 
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(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2005, č. j. 5 A 127/2002-42)                                                                                   
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2007, str. 941) 
 
Z odůvodnění: 
 
Tvrzený důvod obnovy podle § 62 odst. 1 písm. e) správního řádu, tj. že rozhodnutí se opírá o důkazy, které se ukázaly být 
nepravdivými, pak žalobce spatřoval v tom, že důkazy byly opatřeny nezákonným způsobem. Žalobce tu ale směšuje dvě 
věci: skutečnost, že důkaz byl opatřen nezákonným způsobem, totiž ještě neznamená, že takový důkaz je nepravdivý. Je-li 
důkaz získán v rozporu se zákonem, pak je nepoužitelný a rozhodnutí o něj nelze opírat, a to i přesto, že třeba půjde o důkaz 
pravdivě vypovídající o skutkovém příběhu. Tvrzení o nezákonnosti důkazů, tedy nelze zaměnit s tvrzením o jejich 
nepravdivosti. Důvodem obnovy je ale podle zákona nepravdivost důkazů, která později vyšla najevo. Zde je pak namístě dát 
za pravdu žalovanému, který v tomto směru důvod obnovy podle § 62 odst. 1 písm. e) správního řádu neshledal.  
 
Soud předesílá, že nápravu právních vad, tj. tvrzenou nezákonnost rozhodnutí, prioritně sleduje institut přezkoumání 
rozhodnutí mimo odvolací řízení (§ 65 správního řádu). Na zrušení rozhodnutí v takovém případě ale účastník procesní nárok 
nemá (řízení podle § 65 spr. ř. je výkonem dozorčího práva nadřízeného úřadu, nikoli mimořádným opravným prostředkem).  
 
Důvodně tvrzenou nezákonnost důkazů, o které se rozhodnutí opírá, vyšlou najevo po právní moci rozhodnutí, by zřejmě 
bylo možné považovat za důvod obnovy řízení podle § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu; „novou skutečností“ by tu byla 
právě nově najevo vyšlá nezákonnost získání důkazu. Podle přesvědčení soudu by tu nešlo k tíži účastníka, že takový důvod 
nesprávně podřadí pod jiné písmeno § 62 odst. 1 spr. ř.  
 
Nová skutečnost, zde tedy nezákonnost získání důkazů, by ale nezbytně musela vyjít najevo až po rozhodnutí ve věci s tím, 
že v řízení nebyla uplatněna bez zavinění účastníka řízení. To ale není projednávaný případ. Skutkové okolnosti, z nichž je 
dovozována nezákonnost důkazů (aniž by soud hodnotil, zda o nezákonnost šlo nebo ne) tu byly již v době řízení a žalobce o 
nich věděl. Byl nadto řádně poučen o možnosti podat odvolání a odvolání podal, nicméně nezákonnost důkazů v odvolacím 
řízení nenamítl. Nejde tedy o případ, že by takové skutečnosti vyšly najevo až po rozhodnutí a že by šlo o skutečnosti nové; 
novost je základním předpokladem tohoto důvodu obnovy řízení.  
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K zastoupení na základě plné moci ve správním řízení   
 
k § 33 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.      
     
Sama skutečnost, že u správce daně byly uloženy dvě platné neomezené plné moci udělené postupně 
dvěma zástupcům k zastupování daňového subjektu a správce daně neřešil otázku, kdo je oprávněným 
zástupcem, ač tak učinit měl, nemůže být považována za vadu řízení, jež by měla vliv na zákonnost 
rozhodnutí. Bylo-li z jednání a úkonů daňového subjektu v průběhu daňové kontroly zřejmé, že 
jednoznačně projevil svoji vůli být v řízení nadále zastupován novým zmocněncem, a činil-li veškeré 
faktické úkony pouze tento zástupce a daňový subjekt sám přitom žádný z těchto úkonů nezpochybnil, 
nelze se dovolávat neúčinnosti zastoupení ani samotných úkonů. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. července 2005, č. j. 5 Afs 155/2004-82)                                                      
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2007, str. 942) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nelze však přisvědčit tvrzení stěžovatelky, že správce daně jednal při zahájení daňové kontroly s osobou, jež nebyla 
oprávněna stěžovatelku zastupovat. Sama skutečnost, že ve spise byly založeny dvě neomezené plné moci udělené postupně 
dvěma zástupcům k zastupování stěžovatelky před správcem daně I. stupně a správce daně neřešil otázku, kdo je oprávněným 
zástupcem, ač tak ve smyslu § 10 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků učinit měl, nemůže být považována za vadu řízení, 
jež by měla vliv na zákonnost rozhodnutí. Z jednání stěžovatelky, která si zvolila dalšího zástupce, aniž by dříve udělenou 
plnou moc výslovně odvolala, bylo zřejmé, že tím jednoznačně projevila svoji vůli být v řízení nadále zastupována novým 
zmocněncem. Za situace, kdy veškeré faktické úkony činil pouze v pořadí další zástupce a stěžovatelka žádný z těchto úkonů 
nezpochybnila, nemůže se nyní dovolávat neúčinnosti takových úkonů. Stěžovatelka prokazatelně věděla o tom, že u ní 
probíhá daňová kontrola, neboť reagovala na výzvy správce daně, které jí byly zasílány a byla, jak sama tvrdila, v kontaktu se 
správcem daně. Procesním pochybením správce daně, který neodstranil nejasnosti ohledně osoby zástupce v souladu s § 10 
odst. 3 zákona o správě daní a poplatků, nebyla stěžovatelce způsobena žádná újma, neboť její procesní práva nebyla žádným 
způsobem dotčena či omezena a měla možnost v daňovém řízení využít všech prostředků, jež jí zákon k obraně jejích práv 
umožňuje, což učinila, když proti rozhodnutí správce daně I. stupně podala v zákonem stanovené lhůtě opravný prostředek, 
přičemž ani v něm účinnost zastoupení nezpochybnila. 
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K nepravé retroaktivitě procesních norem   
     
Není-li v přechodných ustanoveních výslovně stanoveno jinak, je při střetu staré a nové úpravy nutno 
vycházet z obecně platné zásady nepravé retroaktivity procesních norem, tedy aplikace nových 
procesních norem pro dříve započatá řízení. V takovém případě je v řízení pokračováno dle pozdějšího 
zákona s tím, že právní účinky úkonů učiněných dříve zůstávají v platnosti. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. července 2007, č. j. 1 Azs 55/2006-60)                                                                    
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2007, str. 945) 
 
Z odůvodnění: 
 
Předmětná novela zákona o azylu a soudního řádu správního však opravdu výslovně neřeší problematiku střetu staré a nové 
úpravy ve vztahu k již běžícím řízením o žalobách proti rozhodnutím ve věcech azylu. V takovém případě je ovšem z obecně 
platné zásady nepravé retroaktivity procesních norem (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 
574/03, č. 80/2005 Sb. ÚS), tedy aplikace nových procesních norem pro dříve započatá řízení, nutno dovodit, že v řízení bylo 
nutno pokračovat dle pozdějšího zákona s tím, že právní účinky úkonů učiněných dříve zůstávají v platnosti. Skutečnost, že 
pozdější zákon stanovil, že ve všech věcech azylu rozhoduje v řízení před krajským soudem samosoudce, oproti dřívější 
dvoukolejnosti, nemá na zákaz odnětí zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny), který je zejména překážkou proti libovůli při 
přidělování soudní agendy, vliv. Ostatně i v daném případě byl požadavek nadzákonné normy dodržen, když příslušnost 
soudce byla stanovena zákonem a na jeho základě dle pravidel, obsažených v rozvrhu práce krajského soudu (srov. nález 
Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. III. ÚS 200/98, č. 155/1998 Sb. ÚS).  
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K přímé aplikaci směrnic vydaných orgány Společenství správním orgánem    
    
k čl. 10 Smlouvy o založení Evropského společenství   
       
Všechny orgány členského státu Evropské unie, včetně správních orgánů, mají povinnost vykládat 
vnitrostátní právní předpisy v souladu se směrnicemi vydanými orgány Společenství a, v případě 
nesouladu vnitrostátních předpisů se směrnicí, jsou-li splněny podmínky přímého účinku směrnice, 
aplikovat směrnici přednostně před odlišnou úpravou vnitrostátními právními předpisy.  
 
(Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. července 2007, č. j. 15 Ca 184/2006-42)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2007, str. 990) 
 
Z odůvodnění: 
 
Klíčovou otázkou při posouzení daného případu je otázka aplikovatelnosti vnitrostátní úpravy zákona o spotřebních daních v 
případě, kdy je tato v rozporu s obsahem směrnice Rady 95/59/ES. 
 
Směrnice je aktem sekundárního práva ES. Směrnice nemá obecnou závaznost. Je to akt zavazující jen subjekty, jimž je 
adresován - a těmi mohou být výlučně členské státy. Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco 
formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli států. Z povahy směrnic tedy vyplývá, že vlastnost přímého účinku je 
jim cizí, neboť směrnice se jednotlivce přímo týkat nemá. Dlouho se vycházelo z toho, že legislativní opatření členských 
států k provedení směrnice je nezbytné. Soudní dvůr ES však k tomuto problému zaujal jiné stanovisko, a to v několika svých 
rozhodnutích, v nichž specifikoval i další podmínky pro případný přímý účinek směrnic (např. rozsudek ze dne 4. prosince 
1974 ve věci 41/74, Yvonne van Duyn proti Home Office, Recueil s. 1337). Podle relevantní judikatury Soudního dvora ES se 
jako základní podmínky bezprostřední aplikovatelnosti pravidel směrnice jeví tyto podmínky: uplynutí transpoziční lhůty, 
nenáležitá transpozice směrnice, dostatečná přesnost a bezpodmínečnost pravidla směrnice, aktivní legitimace osoby, jež se 
bezprostřední aplikovatelnosti dovolává, a skutečnost, že bezprostřední aplikací směrnice nedojde k uložení povinnosti 
jednotlivci. Přímý účinek směrnice může být pouze vertikální vzestupný, tj. jednotlivec se může na základě přímo účinné 
směrnice dovolat svého práva vůči členskému státu, ale nemůže mu být přímo směrnicí uložena žádná povinnost. Členský 
stát, který ve stanovené lhůtě neprovedl směrnici, se nemůže dovolávat tohoto porušení vlastní povinnosti vůči jinému 
subjektu. 
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Soud dospěl vzhledem k výše uvedenému k názoru, že v době rozhodování správních orgánů byly splněny všechny 
podmínky pro případné přímé aplikování pravidel obsažených ve směrnici Rady 95/59/ES. V obecné rovině nepochybně 
platí, že povinnost výkladu konformního s právem ES zavazuje všechny orgány včetně správních orgánů členského státu a 
totéž platí i pro případné přímé aplikování pravidel obsažených ve směrnicích, pokud jsou pro jejich aplikaci splněny 
všechny podmínky. Prvostupňový orgán se možností přímé aplikovatelnosti směrnice při svém rozhodování nezabýval a 
žalovaný po námitce žalobce zaujal stanovisko, že se možností přímé aplikace směrnice ani zabývat nemůže. Pro zjištění 
skutečnosti, že došlo k porušení povinnosti značit tabákové výrobky tabákovými nálepkami, však dle názoru soudu je nutné 
ze strany správních orgánů postavit najisto, zda předmětné výrobky splňují definici tabáku ke kouření ve smyslu uvedené 
směrnice, neboť vnitrostátní úprava není zcela v souladu s obsahem směrnice. Ve skutečnosti, že prvostupňový orgán ani 
žalovaný se při rozhodování nezabývali otázkou, zda dané výrobky jsou tabákem ke kouření ve smyslu Směrnice Rady 
95/59/ES, spatřuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí spočívající v nedostatku důvodů ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. 
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K rozhodování odvolacího správního orgánu v řízení o správním deliktu   
 
k § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)      
    
V řízení o správním deliktu může orgán rozhodující o odvolání změnit rozhodnutí správního orgánu I. 
stupně, je-li i v odvolacím řízení zachována totožnost skutku. Není-li však skutek řádně vymezen, 
takže není zřejmé, pro jaké protiprávní jednání byl účastník postižen, nemůže orgán rozhodující o 
odvolání napravit takovou vadu změnou rozhodnutí. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. září 2005, č. j. 2 As 44/2004-62)                                                                                                                                               
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2007, str. 1036) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nemůže obstát ani závěr, že stěžovateli byla ve správním řízení ve své podstatě odňata jedna instance, když žalovaný namísto 
zrušení rozhodnutí orgánu prvého stupně toto rozhodnutí změnil. V řízení o přestupcích (obdobně i v případě jiného 
správního trestání) není možná změna rozhodnutí správního orgánu prvého stupně především v případě, že by odvolací orgán 
opíral své rozhodnutí o postihu o jiný skutek než rozhodnutí vydané v prvém stupni. Obdobně je tomu i v případě, že 
rozhodnutí napadené odvoláním ve správním řízení by bylo nepřezkoumatelné pro nedostatečné vymezení skutku (kdy by 
tedy nebylo zřejmé, pro jaké protiprávní jednání byl příslušný účastník postižen).  
O takovýto případ se však nejedná. Ve výroku citovaného rozhodnutí Městského úřadu ve Strakonicích, odboru dopravy, je 
skutek jasně vymezen, když je zde uvedeno, že stěžovatel dne 27. 9. 2003 řídil osobní automobil zn. Peugeot Partner, ve 
Strakonicích na křižovatce se silnicí III/1726, u letiště byl zastaven a kontrolován hlídkou Policie ČR. Na základě výzvy 
Policie ČR se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce el. přístrojem Dräger. Žalovaný ve svém rozhodnutí stejný skutek 
jen podrobněji popsal. Navíc, tento skutek byl správními orgány obou stupňů i stejně kvalifikován, přičemž základní změna 
(pokud se týká výroku rozhodnutí) spočívá v tom, že žalovaný uložil stěžovateli nižší sankci. Za této situace, kdy žalovaný 
právem dospěl k závěru, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně, se v odůvodnění svého rozhodnutí podrobněji vypořádal se 
všemi podstatnými skutečnostmi, když měl zato, že odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvého stupně plně neodpovídá 
požadavkům § 47 odst. 3 správního řádu. Takovýto postup je plně v souladu i se zásadami rychlosti a hospodárnosti řízení.  
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K rozhodnutí odvolacího správního orgánu v případech, kdy je odvolání podáno osobou, která 
není účastníkem daného správního řízení  
 
k § 28 odst. 1 a § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
  
Pokud odvolací správní orgán dospěje k závěru, že odvolatel nemá postavení účastníka řízení v dané 
věci, nevydává usnesení podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, ale rozhodne o odvolání, které 
zamítne jako nepřípustné.   
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 19. ledna 2007, č. j. 177/M/07, 2531/ENV/07, sp. zn. 
R/1920) 
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Ministerstvo usnesením ze dne 1. 11. 2006, č. j. 500/1714/502 12/06, rozhodlo podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu 
o tom, že odvolatel není účastníkem řízení o povolení ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Z odůvodnění tohoto usnesení vyplývá, že tímto řízením se rozumí řízení, v němž 
Krajský úřad S. (dále jen „krajský úřad“), vydal rozhodnutí ze dne 10. 7. 2006, kterým rozhodl o vydání povolení ke stavbě 
velkého zdroje znečišťování ovzduší „H.“ podle cit. ustanovení zákona o ochraně ovzduší. V odůvodnění usnesení 
ministerstvo uvádí, že toto povolení má charakter podkladového rozhodnutí předběžné povahy, se kterým nejsou přímo a 
bezprostředně spojena žádná práva a povinnosti vlastníka sousedící nemovitosti. Náležitosti žádosti o toto povolení jsou 
stanoveny právními předpisy a zdroj se posuzuje z hlediska požadavků právních předpisů na ochranu ovzduší. Podle 
ministerstva je toto povolení jedním z podkladů pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, s nímž může být teprve spojen 
zásah do subjektivních práv a oprávněných zájmů odvolatele.  
 
Proti usnesení ministerstva ze dne 1. 11. 2006 podal odvolatel rozklad ze dne 14. 11. 2006. Odvolatel nesouhlasí s názorem 
ministerstva, že není účastníkem řízení v dané věci.   
 
Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené usnesení ministerstva ze dne 1. 11. 2006 zrušil.  
  
Z odůvodnění:  
 
Rozpor usnesení ministerstva ze dne 1. 11. 2006 s právními předpisy spočívá v tom, že jím ministerstvo rozhodlo podle 
ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, že odvolatel není účastníkem řízení, i když odvolatel podal odvolání ze dne 28. 8. 
2006 proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 10. 7. 2006, které bylo vydáno podle zákona č. 71/1967 Sb. Jelikož toto 
rozhodnutí krajský úřad vydal ve správním řízení vedeném podle zákona č. 71/1967 Sb. (správní řízení v dané věci bylo 
zahájeno za účinnosti tohoto zákona dne 29. 12. 2003 doručením žádosti společnosti S. o vydání povolení podle § 17 odst. 1 
písm. c) zákona o ochraně ovzduší krajskému úřadu), mělo ministerstvo rozhodnout o tomto odvolání podle zákona              
č. 71/1967 Sb., a nikoliv podle správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.) vydat usnesení ze dne 1. 11. 2006. 
 
Jelikož odvolatel podal proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 10. 7. 2006 odvolání ze dne 28. 8. 2006, o kterém 
ministerstvo dosud nerozhodlo, je nezbytné, aby tak učinilo. Pokud ministerstvo dospěje k závěru, že odvolatel nemá 
postavení účastníka řízení v dané věci podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., zamítne toto odvolání jako 
nepřípustné podle ustanovení § 60 zákona č. 71/1967 Sb.  
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K rozhodnutí správního orgánu o žádosti o obnovu řízení   
 
k § 44, § 45, § 66 odst. 1 písm. c) a § 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 
č. 413/2005 Sb. 
  
Pokud žadatel v určené lhůtě nedoplní svoji žádost o obnovu řízení o relevantní důvody, správní orgán 
řízení zastaví usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Žádost nelze 
zamítnout z důvodu marně uplynulé preklusivní subjektivní lhůty pro zahájení řízení o obnově, neboť 
toto řízení již bylo zahájeno podáním žádosti (ustanovení § 44 správního řádu).      
  
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 23. dubna 2007, č. j. 2343/M/07, 27943/ENV/07, sp. 
zn. R/1939) 
   
Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo zamítlo žádost odvolatele ze dne 3. 7. 2006, doplněnou podáním ze dne  
30. 7. 2006, o obnovu řízení pravomocně ukončeného rozhodnutím ministerstva ze dne 30. 5. 2006, kterým bylo zamítnuto 
odvolání odvolatele ze dne 9. 4. 2006 proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu B. (dále 
jen „inspekce“), ze dne 3. 3. 2006.  
  
Ministerstvo v předmětném rozhodnutí ze dne 8. 1. 2007 konstatovalo, že protože z obsahu žádosti odvolatele nebyly zřejmé 
skutečnosti a důvody, které by obnovu řízení ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu osvědčovaly, vyzvalo 
odvolatele usnesením ze dne 17. 8. 2006, aby svoji žádost o obnovu řízení doplnil o věcné skutečnosti nebo důvody podle 
ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15. 9. 2006. Proti usnesení ministerstva ze dne 17. 8. 2006 podal 
odvolatel rozklad ze dne 15. 9. 2006. Tento rozklad byl rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 22. 11. 2006 
(vypraveno dne 23. 11. 2006) zamítnut jako opožděný. Odvolatel svoji žádost o obnovu řízení nedoplnil v uvedené lhůtě ani 
ve svém rozkladu proti usnesení ministerstva ze dne 17. 8. 2006. Ministerstvo proto dospělo k závěru, že řízení nelze obnovit, 
neboť žadatel podáním ze dne 3. 7. 2006 žádné zákonné důvody pro obnovu řízení neuvádí. Ministerstvo posoudilo žádost 
odvolatele také z hlediska zákonem určených lhůt pro zahájení obnovy řízení. Konstatovalo, že datum učinění podání se 
žádostí o obnovu řízení (3. 7. 2006) je třeba považovat za den, kdy se odvolatel dozvěděl o důvodu obnovy řízení a kdy 
počala běžet tříměsíční lhůta pro podání žádosti o obnovu řízení podle ustanovení § 100 odst. 2 správního řádu. Ministerstvo 
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dospělo k závěru, že jelikož odvolatel neuplatnil v této tříměsíční lhůtě žádné skutečnosti nebo důkazy pro obnovu řízení, 
nelze podle ministerstva z důvodu marného uplynutí této lhůty řízení o obnově zahájit. 
 
Proti rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 1. 2007 podal odvolatel rozklad.  
 
Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 1. 2007 zrušil a řízení zastavil.  
  
Z odůvodnění:  
 
Podle ustanovení § 45 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 37 odst. 2 správního řádu musí žadatel ve své žádosti mimo jiné 
uvést, co žádá nebo čeho se domáhá. Vzhledem k tomu, že pravomocně skončené řízení lze obnovit pouze z důvodů 
uvedených v zákoně, je podstatnou náležitostí žádosti o obnovu řízení uvedení kvalifikovaného důvodu obnovy ve smyslu 
ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu a skutečností, v nichž je naplnění tohoto důvodu spatřováno. Bez toho nelze o 
žádosti o obnovu řízení meritorně rozhodnout. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, vyzve správní 
orgán k jejich odstranění a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu (ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu). Správní orgán podle 
ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení zastaví, pokud žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady 
žádosti, které brání pokračování v řízení. Na základě podání odvolatele ze dne 3. 7. 2006 a 30. 7. 2006 a námitek jeho 
rozkladu jsem dospěl k závěru, že odvolatel nepředložil žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly obnovu řízení podle 
ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu. Odvolatel tak neučinil ani na základě usnesení ministerstva ze dne 17. 8. 2006 
s výzvou, aby doplnil svůj návrh na obnovu řízení o důvody podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu. Podle ustanovení 
§ 100 odst. 1 správního řádu se řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci na žádost 
účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a 
které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly 
nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být 
obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem 
rozhodování. Jelikož odvolatel nedoplnil svoji žádost o obnovu řízení o relevantní důvody, mělo ministerstvo řízení 
usnesením zastavit podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, a nikoliv žádost odvolatele o obnovu řízení 
zamítnout z důvodu marně uplynulé preklusivní subjektivní lhůty pro zahájení řízení o obnově (toto řízení již bylo zahájeno 
podáním žádosti – ustanovení § 44 správního řádu).   
 

     566 
 
K charakteru stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vydaného v souladu s 
ustanovením čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97 
 
k čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi 
k § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
   
Stanovisko AOPK ČR, jakožto vědeckého orgánu CITES, vydané v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 
1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97, je závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 
správního řádu.      
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 11. října 2007, č. j. 5811/M/07, 69900/ENV/07, sp. zn. 
R/2004) 
 
- viz II.C.172  
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K povolování výjimek  
   
Udělit výjimku lze pouze v případech, kdy vydání výjimky právní řád výslovně připouští.  
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20. listopadu 2007, č. j. 6705/M/07, 83021/ENV/07, 
sp. zn. R/2021) 
 
- viz II.I.8  
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     568 
 
K rozhodnutí v řízení o odnětí autorizace ke zpracování dokumentace a posudku   
 
k § 19 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
k § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.  
   
Z ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyplývá pro ministerstvo 
pouze pravomoc autorizaci odejmout při splnění podmínek v tomto ustanovení zákona obsažených. 
Jestliže ministerstvo v řízení zahájeném z moci úřední o odejmutí autorizace dospělo k závěru, že 
nejsou splněny podmínky pro odnětí autorizace podle uvedeného ustanovení, mělo správní řízení 
usnesením podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu zastavit, a nikoliv vydat rozhodnutí o tom, že 
autorizaci neodnímá.  
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 30. října 2007, č. j. 6306/M/07, 77082/ENV/07, sp. zn. 
R/2010) 
 
- viz II.H.18  
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K postupu při vydávání usnesení podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu 
K možnosti uplatnit ustanovení o ochraně před nečinností na postup podle ustanovení § 156 
odst. 2 správního řádu 
K náležitostem rozhodnutí správního orgánu  
 
k § 69, § 80, § 154 a § 156 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 
Sb. 
   
I. Ustanovení § 156 odst. 2 věta druhá odkazuje na přiměřené použití hlavy IX části druhé o 
přezkumném řízení. Vzhledem k přiměřenému použití ustanovení o přezkumném řízení není třeba 
zahajovat přezkumné řízení podle ustanovení § 156 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 96 odst. 1 
správního řádu. V řízení se pokračuje pouze vydáním usnesení, kterým se řízení končí. 
 
II. Na postup správního orgánu podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu je s ohledem na 
ustanovení § 154 i. f. možné uplatnit ustanovení § 80 o ochraně před nečinností.  
 
III. Absence otisku úředního razítka v písemném vyhotovení rozhodnutí je sice zjevným pochybením, 
které však, pokud vydané rozhodnutí jinak obsahuje všechny náležitosti předepsané ustanovením § 69 
správního řádu, nemůže mít vliv na zákonnost rozhodnutí a nezpůsobuje jeho nicotnost.  
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 18. října 2007, č. j. 6013/M/07, 73157/ENV/07, sp. zn. 
R/2013) 
   
Ministerstvo usnesením citovaným ve výroku rozhodlo   

     A) podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu 
– Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“ nebo „správní orgán“), ve věci podnětu České inspekce 
životního prostředí ze dne 12. 3. 2007, č. j. 42/OOP/0706000.06/07/CPK, ke zrušení stanoviska (vyjádření)  podle § 45i 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
přírody a krajiny“), vydaného správním orgánem dne 26. 11. 2006 pod č. j. KUJCK 31807/2006 OZZL/2-Ou. 
    B) podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu zrušit vyjádření, které je v rozporu s právními předpisy, a to 
stanovisko (vyjádření) podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydané správním orgánem pod č. j. KUJCK 
31807/2006 OZZL/2-Ou  dne 26. 11. 2006. 
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V odůvodnění usnesení ministerstvo uvedlo, že na žádost pana V. a paní Ing. L. ze dne  26. 11. 2006 vydal správní orgán 
téhož dne stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém vyloučil významný vliv záměru „U.“ 
na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve své územní působnosti. Podkladem pro toto stanovisko správního 
orgánu byly údajně studie pro územní rozhodnutí a dokument k vyhodnocení vlivů záměru na území evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí vypracovaný v listopadu 2006. 
 
Dne 12. 3. 2007 podala Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, podnět krajskému úřadu, 
ve kterém bylo požadováno zrušení stanoviska vydaného tímto správním orgánem podle § 45i  odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, a to postupem podle § 156 odst. 2 správního řádu. Jelikož správní orgán na podnět v zákonné lhůtě 
nereagoval, dospělo ministerstvo k závěru v části A výroku, a to že je na místě podle § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu 
usnesením věc převzít a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu. 
 
Na základě dostupných podkladů a zejména pak vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu České 
Budějovice, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
dospělo ministerstvo k názoru, že uvedené stanovisko nebylo vydáno v souladu se základními zásadami činnosti správních 
orgánů podle části první správního řádu, jež se na vydávání tohoto stanoviska také vztahují. Uvedlo, že jde o rozpor se 
zásadou materiální pravdy podle ustanovení  § 3 správního řádu, když správní orgán vydávající stanovisko při svém postupu 
nezjistil spolehlivě stav věci. Na základě tohoto zjištění rozhodlo ministerstvo o zrušení uvedeného stanoviska. 
 
Proti tomuto usnesení podali pan V. a paní Ing. L. rozklad. 
      
V části rozkladu označené „B. k převzetí věci“ odvolatelé namítají, že z logického a jazykového výkladu ustanovení § 80 
odst. 4 písm. b) správního řádu je zřejmé, že v daném případě není možné jedním aktem převzít věc a rozhodnout o ní, neboť 
uvedený postup znamená, že o věci bylo fakticky rozhodnuto dříve, než došlo k jejímu převzetí nadřízeným orgánem, který 
tímto aktem převzal kompetenci ve věci rozhodnout, aniž se seznámil se spisovým materiálem. Jsou proto toho názoru, že 
rozhodnutí ministerstva je nutně v rozporu se zásadou materiální pravdy zakotvenou v ustanovení § 3 správního řádu a 
postup ministerstva je i v rozporu se zásadou zákazu zneužití správního uvážení vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 2 
správního řádu. Odvolatelé jsou toho mínění, že kompetentním posoudit zákonnost ve smyslu ustanovení § 156 odst. 2 
správního řádu je toliko ten orgán, který takové stanovisko vydal. Na tomto podkladě dovozují, že pokud nadřízený správní 
orgán na základě jím tvrzené nečinnosti správního orgánu věc převzal a rozhodl, nelze uvedené rozhodnutí považovat za 
rozhodnutí vydané kompetentním orgánem a jedná se o nulitní právní akt. 
      
Odvolatelé dále uvádějí, že usnesení je v rozporu i s ustanovením § 69 správního řádu, které upravuje formální náležitosti 
správního rozhodnutí. Jsou toho názoru, že napadené usnesení neobsahující otisk úředního razítka trpí takovou vadu, pro níž  
je nutno  je považovat za nezákonné. 
   
Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl a napadené usnesení ministerstva  ze dne 29. 5. 2007 
potvrdil.  
  
Z odůvodnění:  
 
Ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu upravuje postup směřující k nápravě úkonu správního orgánu přijatého podle části 
čtvrté správního řádu za podmínky, že takový úkon byl učiněn v rozporu s právními předpisy a nelze ho opravit postupem 
stanoveným v odst. 1 cit. ustanovení. Takový úkon zruší ten správní orgán,  který ho učinil, a to usnesením majícím účinky 
ex tunc, tedy se zpětnou platností ode dne, kdy byl zrušovaný úkon (vyjádření) vydán. Ustanovení § 156 odst. 2 věta druhá 
odkazuje na přiměřené použití hlavy IX části druhé o přezkumném řízení. Vzhledem k přiměřenému použití ustanovení o 
přezkumném řízení není v takových případech třeba zahajovat přezkumné řízení podle ustanovení § 156 odst. 2 ve spojení 
s ustanovením § 96 odst. 1 správního řádu. V řízení se pokračuje pouze vydáním usnesení, kterým se řízení končí.  
 
Na postup správního orgánu podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu je s ohledem na ustanovení § 154 i. f. možné 
uplatnit ustanovení § 80 o ochraně před nečinností. Z hlediska možnosti účinného zjednání nápravy je účelné uplatnit 
zejména postup podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu, tedy atrahovat si rozhodnutí nadřízeným správním 
orgánem, pokud správní orgán nápravu úkonu, který je v rozporu s právními předpisy, neprovedl sám. Námitce, že 
kompetentním posoudit zákonnost ve smyslu ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu je toliko ten orgán, který úkon učinil, 
nepřisvědčuji. Usnesení vydané za uvedených okolností nadřízeným správním orgánem za využití postupu předpokládaného 
ustanovením § 80 správního řádu nelze považovat za nulitní akt. Z odůvodnění usnesení ministerstva je zřejmé, že 
ministerstvo mělo dostatek informací a podkladů pro zrušení stanoviska krajského úřadu. V odůvodnění usnesení jsou 
podklady dostatečně specifikovány. V tom smyslu nepovažuji převzetí věci a usnesení o zrušení stanoviska za nezákonné. 
 
Nepřisvědčuji rovněž námitce, že usnesení ministerstva je nezákonné z toho důvodu, že bylo doručeno dotčeným osobám bez 
otisku úředního razítka. Absence otisku úředního razítka je sice zjevným pochybením, které však nemůže mít rozkladem 
tvrzený důsledek, pokud vydané usnesení jinak obsahovalo všechny náležitosti předepsané ustanovením § 69 správního řádu. 
V této souvislosti poukazuji na stávající judikaturu, podle níž ani chyba v podpisu nemá vliv na zákonnost rozhodnutí a 
nezpůsobuje jeho nicotnost. 
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Obnova řízení z moci úřední v neprospěch účastníka řízení 
 
k § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 

 
Správní orgán nemůže podle § 100 odst. 3 správního řádu z moci úřední nařídit obnovu řízení, pokud 
vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a 
nemohly být z objektivních důvodů v tomto řízení uplatněny, a pokud tyto skutečnosti nebo důkazy 
mohou v neprospěch účastníka řízení odůvodnit jiné řešení otázky, která byla předmětem správního 
řízení (viz důvod podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu). V případě naplnění ostatních důvodů 
podle § 100 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu lze nařídit obnovu  řízení i v neprospěch účastníka 
řízení. 
 
(Závěr ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 13. února 2007,  č. 53) 
(Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor/zavery) 
  
Odůvodnění: 
 
Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu se zabýval otázkou naplnění podmínky podle § 100 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,  v případě nařízení obnovy řízení z moci úřední, na kterou 
upozornilo odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra svým dotazem Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Zejména se jedná otázkou, jak postupovat v případě, že po právní moci rozhodnutí zjistil správní orgán skutečnosti, které 
nejsou účastníku řízení ku prospěchu a které zakládají nová skutková zjištění. V souvislosti s výše uvedenou otázkou byly 
zkoumány podmínky pro nařízení obnovy řízení z moci úřední. 
  
Podle § 100 odst. 3 správního řádu může o obnově řízení rozhodnout správní orgán rovněž z moci úřední, pokud je dán 
některý z důvodů podle § 100 odst. 1 správního řádu a pokud je na novém řízení veřejný zájem. Podmínkou nařízení obnovy 
řízení je tedy existence veřejného zájmu na obnově řízení (veřejný zájem prokazuje správní orgán, který obnovu řízení 
nařídil) a naplnění podmínek podle § 100 odst. 1 správního řádu (§ 100 odst. 4 správního řádu upravuje zcela samostatný 
důvod pro nařízení obnovy řízení).  
 
Podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu lze řízení obnovit, pokud vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které 
existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, a pokud 
mohou tyto skutečnosti nebo důkazy odůvodnit jiné řešení otázky, která byla předmětem rozhodování. Gramatickým 
výkladem tohoto ustanovení lze dovodit, že správní orgán může z moci úřední obnovit řízení pouze v případě, že jsou již 
dříve existující důkazy ku prospěchu účastníka. Pokud tedy správní orgán po právní moci rozhodnutí zjistí, že skutečnost 
nebo důkaz, který existoval už v době původního řízení1, odůvodňuje jiné posouzení předmětu řízení a svědčí v neprospěch 
účastníka řízení, nemůže jej uplatnit jako důvod obnovy řízení. Ačkoliv tedy výše uvedená podmínka směřuje k rozšíření 
důvodů pro obnovu řízení na žádost, neboť z pohledu naplnění podmínky je důležité, že skutečnost nebo důkaz nemohl 
uplatnit právě ten účastník, jemuž je ku prospěchu (není na újmu, pokud takový důkaz nebo skutečnost mohl uplatnit jiný 
účastník řízení, který by z něho prospěch neměl), musí být aplikována i v případě nařízení obnovy řízení, neboť § 100 odst. 3 
správního řádu její aplikaci nevylučuje. Takový výklad je rovněž v souladu s požadavkem ochrany práv a oprávněných zájmů 
dotčených osob výslovně zakotveným v § 100 odst. 5 správního řádu. Pokud by tedy nastala výše popsaná situace, nemohl by 
správní orgán z moci úřední nařídit obnovu řízení z důvodu podle § 100 odst. 1 písm. a) věta první správního řádu, ale musel 
by využít buď jiný důvod obnovy řízení nebo zahájit přezkumné řízení z důvodu porušení § 3 správního řádu (nesprávně 
zjištěný skutkový stav věci). 
 
V případě nařízení obnovy řízení na základě dalších důvodů upravených v § 100 odst. 1 správního řádu se již podmínka 
prospěchu pro účastníka řízení neuplatní, neboť ji zákon nestanoví. Podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu lze obnovit 
řízení, pokud se provedené důkazy ukázaly nepravdivými a pokud to může odůvodňovat jiné řešení otázky, která byla 

                                                
1Srovnej judikát Boh. A. 7231/28 citovaný  in Vopálka,V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Správní řád, komentář, 2. vydání, 
Praha, C.H.Beck 2001, str. 205. Zde se uvádí, že za novou okolnost., odůvodňující obnovu řízení z moci úřední, nelze 
pokládat skutečnost, kterou správní úřad, vydávaje rozhodnutí, mohl a z povinnosti úřední měl zjistiti. Tento judikát tak 
směřuje k naplnění podmínky pro obnovu řízení podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu, neboť zde nově zjištěná 
okolnost nemohla být uplatněna z objektivních důvodů (jak na straně účastníka při obnově na žádost, tak na straně správního 
orgánu při obnově z moci úřední). Správní orgán tak nově zjištěné skutečnosti nebo důkazy uplatnit nemohl. Výše uvedený 
judikát odpovídá na situaci, kdy správní orgán ze shromážděných podkladů pro rozhodnutí nesprávně zjistil skutkový stav 
věci a posléze chtěl tuto vadu napravit v rámci obnovy řízení (správní orgán tedy mohl a na základě povinností vyplývajících 
z § 3 správního řádu měl skutečnost zjistit, neboť se vyskytovala v podkladech pro rozhodnutí). 
  

http://www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor/zavery


I. Obecná část 
A. Správní řízení   

   59
  
 

předmětem rozhodování. Podle § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu lze řízení obnovit, pokud bylo zrušeno nebo změněno 
rozhodnutí, které bylo podkladem pro rozhodnutí vydané v řízení, o jehož obnovu se jedná, a pokud toto zrušení nebo změna 
rozhodnutí může odůvodňovat jiné řešení otázky, která byla předmětem rozhodování. V případě nařízení obnovy řízení pak 
musí správní orgán podle § 100 odst. 3 správního řádu ještě prokázat veřejný zájem na obnově řízení. 
 

     571 
 
K dodatečné změně lhůty ke splnění povinnosti     
  
k § 68 odst. 2 a § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)      
 
Ustanovení § 101 písm. c) správního řádu umožňuje správnímu orgánu novým rozhodnutím z vážných 
důvodů dodatečně stanovit nebo změnit lhůtu ke splnění povinnosti, stanoví-li tuto možnost zákon. 
Toto ustanovení tak slouží zejména k odstranění tvrdosti původního rozhodnutí a umožňuje dodatečně 
změnit lhůtu ke splnění povinnosti. Bezprostředně tak souvisí s § 68 odst. 2 správního řádu, podle 
kterého výroková část rozhodnutí obsahuje mimo jiné lhůtu ke splnění povinnosti, která se 
rozhodnutím ukládá, popřípadě též jiné údaje potřebné k řádnému splnění této povinnosti. Takovým 
novým rozhodnutím o změně lhůty k vycestování nemění a ani nemůže měnit obsah výrokové části 
rozhodnutí, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění a stanovena doba, po kterou mu nelze 
umožnit vstup na území České republiky. Tyto výroky původního rozhodnutí, proti nimž měl žalobce 
právo podat odvolání ve správním řízení i žalobu ve správním soudnictví, nabyly právní moci a 
vydáním nového rozhodnutí o změně lhůty k vycestování nejsou dotčeny. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2007, č. j. 11 Ca 294/2006-30) 
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7/2007) 
 

     572 
 
K doručování písemností ve správním řízení    
 
k § 25 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 34 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
    
Písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž je účastníkovi řízení uložena pokuta a ochranné 
opatření z důvodu spáchání správního deliktu, není správním úkonem, kterým by bylo účastníkovi 
řízení ukládáno něco osobně ve správním řízení vykonat ve smyslu § 25 odst. 3 věty druhé správního 
řádu; je-li účastník v řízení zastoupen na základě generální plné moci, doručuje se takové rozhodnutí v 
souladu s § 25 odst. 3 větou první správního řádu pouze zástupci účastníka řízení a jen toto doručení 
má pak účinky řádného oznámení rozhodnutí ve smyslu § 51 odst. 1 správního řádu. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2005, č. j. 3 As 53/2004-60)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7/2007) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nejvyšší správní soud se totiž ztotožnil se závěrem Městského soudu v Praze, že žaloba byla stěžovatelem podána opožděně. 
Předně nelze přisvědčit námitce stěžovatele o nesprávném doručení žalobou napadeného rozhodnutí. Stěžovatel byl pro celé 
správní řízení zastoupen na základě generální plné moci zvoleným advokátem. V takovém případě však obecné pravidlo 
stanovené v § 25 odst. 3 větě první správního řádu ukládá správnímu orgánu, aby písemnosti doručoval pouze zvolenému 
zástupci. Věta druhá § 25 odst. 3 správního řádu, podle níž má-li účastník řízení osobně v řízení něco vykonat, doručuje se 
písemnost nejen zástupci, ale i jemu, 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 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 
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postupům správního orgánu, nýbrž se jedná o hmotněprávní povinnost účastníka řízení, jež je výsledkem správního řízení. 
Jinými slovy, uložení sankce a ochranného opatření nelze považovat za uložení povinnosti něco osobně ve správním řízení 
vykonat. Vzhledem k tomu, že žalobou napadeným rozhodnutím nebyla stěžovateli uložena žádná povinnost něco osobně ve 
správním řízení vykonat, doručoval žalovaný tuto písemnost zcela v souladu s § 25 odst. 3 věta první správního řádu pouze 
zmocněnému zástupci stěžovatele. Doručení tomuto zástupci přitom má účinky oznámení rozhodnutí ve smyslu § 51 odst. 1 
správního řádu; stejný okamžik je pak rozhodující pro začátek běhu lhůty pro podání žaloby proti takovému správnímu 
rozhodnutí. Nic nebránilo žalobci, aby na rozhodnutí, jež bylo doručeno zmocněnému zástupci, vyznačil doložku právní 
moci. 
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51 
 
K možnosti změny petitu správní žaloby  
K moderačnímu právu správního soudu 
Posuzování majetkových poměrů u výše pokuty 
 
k § 71 odst. 2 a § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů   
    
I. Návrh na změnu petitu správní žaloby může žalobce vznést i po uplynutí lhůty k podání žaloby. 
Takový návrh nepodléhá koncentraci ve smyslu § 71 odst. 2 s. ř. s.; to ovšem platí pouze za 
předpokladu, že je založen na žalobních bodech uplatněných v zákonné dvouměsíční lhůtě.  
 
II. Užitím moderačního práva soud nahrazuje správní uvážení správního orgánu; takový zásah je 
zásahem dovoleným, umožněným soudu ustanovením § 78 odst. 2 s. ř. s. Tím, že soud trest sníží nebo 
od něj upustí, nezpochybňuje závěr správního orgánu o tom, že žalobce porušil zákon a dopustil se 
správního deliktu, nýbrž vykonává svou zvláštní zákonnou pravomoc.  
 
III. Jsou-li zákonná kritéria pro uložení pokuty uvedena jen příkladem, mohou být zkoumána i jiná, 
jichž se např. stěžovatel domáhá, zejména jeho majetkové poměry z toho hlediska, zda pokuta není pro 
něj likvidační.    
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2007, č. j. 5 As 17/2006-91) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
V projednávané věci žalobce požádal o změnu petitu, jímž se žádá moderace trestu na petit usilující o zrušení rozhodnutí. 
 
Návrh na změnu petitu může žalobce vznést i po uplynutí lhůty k podání žaloby. Takový návrh nepodléhá koncentraci ve 
smyslu § 71 odst. 2 s. ř. s.; to ovšem platí pouze za předpokladu, že je založen na žalobních bodech uplatněných v zákonné 
dvouměsíční lhůtě. Žalobní petit musí vycházet z řádně uplatněných žalobních bodů; zatímco však podkladem pro návrh na 
zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému správnímu orgánu k dalšímu řízení může být jakýkoli žalobní bod (ať už 
spočívá na tvrzených vadách řízení nebo hmotněprávní nezákonnosti jakéhokoli ze závěrů žalovaného správního orgánu), 
podkladem pro návrh na moderaci musí být tvrzení o tom, že trest uložený žalobci je nepřiměřený. Nepostačí tedy 
zpochybňovat právní základ odpovědnosti: pokud žalobce tvrdí pouze to, že neporušil zákon a že mu nevznikla odpovědnost 
(žalobní námitky tedy směřují jen proti samotnému posouzení jeho jednání jako deliktního), nebude se moci později domáhat 
moderace trestu. Aby tak mohl učinit, musí již v žalobě výslovně napadat nepřiměřenost trestu a své přesvědčení o tom, že 
správní orgán pochybil při stanovení výše trestu, musí v průběhu řízení před soudem též zdůvodnit. 
 
Užitím moderačního práva soud nahrazuje správní uvážení správního orgánu; takový zásah je zásahem dovoleným, 
umožněným soudu ustanovením § 78 odst. 2 s. ř. s. Soud je zde pro případy moderace nadán vlastním uvážením, a může tak 
zasáhnout do výše trestu, jako by jej sám uděloval. Tím, že trest sníží nebo od něj upustí, nezpochybňuje soud závěr 
správního orgánu o tom, že žalobce porušil zákon a dopustil se správního deliktu, nýbrž vykonává svou zvláštní zákonnou 
pravomoc, která mu náleží stejně jako pravomoc rušit správní rozhodnutí.  
 
Městský soud v odůvodnění rozsudku nedospěl k závěru, že uložená pokuta je zjevně nepřiměřená. Pro tento svůj závěr 
vycházel z toho, že pokuta nevybočuje ze skutkových zjištění správního orgánu, který zhodnotil při jejím uložení všechny 
zákonné podmínky podle ust. § 67 odst. 2 zákona o odpadech a byla uložena ve výši 10 % zákonného rozpětí. Městský soud 
však měl za to, že nemůže přihlédnout k tvrzení stěžovatele, že uložená mu pokuta je šikanózní, protože jiným subjektům, 
majetkově silnějším, byla uložena pokuta daleko menší za daleko větší porušení povinností s daleko závažnějšími následky. 
Oproti městskému soudu má Nejvyšší správní soud za to, že k této námitce stěžovatele lze přihlížet, protože s přihlédnutím k 
ní a ke všem rozhodujícím okolnostem, by mohla být uložená pokuta zjevně nepřiměřená. Správní orgán je vázán svou 
správní praxí v případě, že mu zákon dává prostor pro uvážení (jak již Nejvyšší správní soud judikoval v rozsudku ze dne 28. 
4. 2005, č. j. 2 Ans 1/2005 - 57 uveřejněným ve Sbírce rozhodnutí NSS, ročník 2005, sešit č. 8, č. 605). Vůbec pak se již 
městský soud nezabýval námitkou stěžovatele, že uložená pokuta neodpovídá jeho finančním možnostem. Nejvyšší správní 
soud již judikoval (rozsudek ze dne 20. 12. 2006, č.j. 2 As 33/2006 - 102, zveřejněný na www.nssoud.cz), že: „Při úvaze o 
moderaci uložené pokuty podle § 78 odst. 2 s. ř. s. přihlíží soud k majetkovým poměrům delikventa i v tom případě, že 
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zákon, podle něhož byla pokuta uložena, kriterium majetkových poměrů nezná.“ V daném případě zákon o odpadech v § 67 
odst. 2 uvádí, že při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře 
jeho poškození, tedy uvádí kriteria jen příkladem. Mohou být zkoumána i jiná, jichž se např. stěžovatel domáhá, zejména 
jeho majetkové poměry z toho hlediska, zda pokuta není pro něj likvidační. 
   

52 
 
K odkladnému účinku správní žaloby 
 
k § 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů   
  
Nenahraditelná újma, která by žalobci při výkonu nebo jiných právních následcích rozhodnutí mohla 
vzniknout, a která je základní podmínkou pro přiznání odkladného účinku žaloby, musí představovat 
výjimečný a závažný stav, jež již nelze v dalším běhu času nijak odčinit.     
  
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2007, č. j. 9 Ca 80/2007-58) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
- viz II.C.161  
 

53 
 
K charakteru rozhodnutí podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.  
 
k § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
k § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stanovisko podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je správním rozhodnutím ve smyslu 
§ 65 odst. 1 s. ř. s. a je přezkoumatelné ve správním soudnictví. Na této skutečnosti nic nemění, je-li k 
určité činnosti, v níž se má takový zásah realizovat, třeba ještě další rozhodnutí podle zvláštních 
předpisů.   
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. srpna 2007, č.j. 4 As 59/2006-41) 
(Z vlastních zdrojů) 
(Viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. dubna 2005, č. j. 1 As 17/2004-43, usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. října 2004, č. j. 6 A 97/2001-39)  
 
- viz II.C.162  
 

54 
 
K vypořádání odvolacích námitek 
 
k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
   
Vzhledem k tomu, že předmětem soudního přezkumu je rozhodnutí správního orgánu jakožto 
individuální správní akt, který se (na rozdíl od vyjádření žalovaného k podané žalobě) přímo dotýká 
právní sféry účastníků správního řízení, nemůže být procesní vada spočívající v tom, že se žalovaný 
správní orgán v rozhodnutí o odvolání nevypořádal s určitou odvolací námitkou, účinně napravena 
tím, že relevantní argumenty žalovaný uvede až ve svém vyjádření k žalobě.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, č. j. 9 Ca 154/2004-76) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
- viz II.K.6  
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55 
 
Ke kompetenčnímu sporu mezi nadřízeným a podřízeným správním orgánem  
 
k § 97 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 
V rámci konkrétně vymezeného úseku státní správy nemůže vniknout mezi nadřízeným a podřízeným 
správním úřadem kompetenční spor ve smyslu ustanovení § 97 zákona č. 150/2002 Sb.   
 
(Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2006, č. j. Komp 2/2004-51) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
V posuzované věci Městský úřad v P. rozhodoval o změně ochranných pásem vodárenské nádrže v působností přenesené 
(obdobně to platí i pro případné rozhodování krajského úřadu). Tuto skutečnost lze jednoznačně dovodit v prvé řadě za 
použití systematického výkladu příslušného ustanovení vodního zákona: jestliže bude krajský úřad podle § 107 písm. v) 
vodního zákona, ve znění zákona č. 20/2004 Sb., rozhodovat o ochranných pásmech vodních zdrojů, bude tak činit jako 
vodoprávní úřad vykonávající státní správu [srov. § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)]. 
Uvedené ustanovení § 107 vodního zákona je ostatně součástí hlavy XI. části první tohoto zákona, nazvané „Výkon státní 
správy“. Na orgány vykonávající veřejnou správu je přitom třeba nahlížet nikoliv z hlediska jejich formálního vymezení 
(tedy krajský úřad bezvýjimečně vždy vystupující jako orgán územní samosprávy), ale nepochybně je nezbytné individuálně 
v každé konkrétní věci hodnotit, jaké pravomoci daný orgán právě vykonává (srov. v této souvislostí např. rozhodnutí 
Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 6. 2000, Soudní judikatura ve věcech správních č. 1042/2002). Tomu ostatně odpovídá i 
ta skutečnost, že činí-li orgány územní samosprávy úkony v samostatné působnosti, činí je na vlastní náklady, zatímco 
vykonávají-li tytéž orgány přenesenou působnost (státní správu), dostávají na tuto činnost finanční příspěvek ze státního 
rozpočtu (§ 29 odst. 1 krajského zřízení). 
 
Nejvyššímu správnímu soudu je znám také opačný názor, který je v obecné rovině v literatuře: „ Pokud jde o orgány územní 
samosprávy, není pro eventuální kompetenční spor rozhodné, zda jednají v přenesené nebo samostatné působnosti.“ 
(Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 249). 
Takovéto pojetí záporného kompetenčního konfliktu ve smyslu § 97 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ovšem nelze v posuzovaném 
případě aplikovat. V dané věci se totiž jedná pouze o spor o výklad některých ustanovení právního předpisu v konkrétně 
vymezené oblasti státní správy (zde ochrana vodních zdrojů) a pokud by Nejvyšší správní soud akceptoval pojetí, že je věcně 
příslušný k rozhodování takovýchto sporů, postupoval by tak v rozporu s principy organizace státní správy, jak byly popsány 
výše. Kompetenční spor v rámci konkrétně vymezeného úseku státní správy mezi nadřízeným a podřízeným správním 
úřadem v uvedené podobě tedy ze shora nastíněných důvodů vzniknout nemůže. Nejvyšší správní soud proto v této 
souvislosti poznamenává, že žalobce ani žalovaného není možné vzhledem k pravomocem, které v posuzované věci 
vykonávají, považovat za orgány samosprávné a lze tedy uzavřít, že o případ kompetenčního sporu podle § 97 odst. 1 písm. 
a) nebo písm. b) se zde nejedná. 
 
Závěrem Nejvyšší správní soud poznamenává, že žalobci v dané věci nezbývá než respektovat právní názor nadřízeného 
správního orgánu. Pokud by zákonodárce zamýšlel závazně určit orgán, který má pravomoc dokončit řízení a rozhodnout o 
odvolání ve zkoumané věci, výslovně by tak v přechodných ustanoveních zákona č. 20/2004 Sb. muset učinit (srov. např. čl. 
CXVIII bod 4. zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů), k čemuž ovšem v daném případě nedošlo. Není přitom úkolem soudní moci v této konkrétní věci jakýmkoliv 
způsobem zákonodárce nahrazovat.  
  

56 
  
K náhradě nákladů řízení před správním soudem v případě uplatnění moderačního práva soudu  
 
k § 60 a § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů   
 
V případě moderace pokuty nelze hovořit o úspěchu ve věci, jak jej má na mysli ustanovení § 60 odst. 
1 s. ř. s., ač bylo žalobě částečně vyhověno. Uplatnění moderačního práva soudu je důvodem 
zvláštního zřetele hodným, který odůvodňuje nepřiznání částečné náhrady nákladů řízení žalobci. 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2007, č. j. 7 Ca 172/2006-36) 
(Z vlastních zdrojů)  
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Z odůvodnění: 
 
Žalobce navrhl v žalobě od pokuty upustit. Soud se při posuzování žaloby tímto procesním návrhem zabýval a dospěl k 
závěru, že v daném případě existují skutečnosti odůvodňující postup podle ust. § 78 odst. 2 s. ř. s. Soud vycházel zásadně ze 
skutečností zjištěných během správního řízení a mezi účastníky řízení nesporných. Jak je uvedeno výše, pokuta byla uložena 
v mezích zákonem stanovených, nicméně s ohledem na okolnosti případu je namístě pokutu moderovat. Správní orgány 
správně hodnotily jako polehčující okolnost úkony žalobce směřující k odstranění nezákonného stavu i skutečnost, že 
vodoprávní povolení bylo žalobci již v minulosti vydáno. Právě tyto skutečnosti odůvodňují podle názoru soudu uložení 
pokuty ve výši nižší než je 250.000 Kč. Ohledně předmětné malé vodní elektrárny existoval setrvalý stav (nebylo zjištěny 
např. stavební úpravy, změna režimu provozu během doby, kdy žalobci vodoprávní povolení nesvědčilo), pochybení žalobce 
lze tedy v tomto ohledu považovat za formální spočívající v jeho nedbalosti. Za přiměřenou k takovému porušení zákona 
soud považuje pokutu ve výši 100.000 Kč. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku žalobou napadeného rozhodnutí. 
 
Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 7 s. ř. s. Jak je uvedeno výše, žalovaný rozhodl v souladu se 
zákonem a nepřekročil meze správního uvážení, pokud stanovil pokutu ve výši 250.000,- Kč. Pokud soud postupem podle 
ust. § 78 odst. 2 s. ř. s. stanovil pokutu nižší, vyjádřil pouze svou právní úvahu o skutečnostech rozhodných pro výši sankce, 
a v rozmezí zákonem stanoveném stanovil pouze jinou výši pokuty, aniž by se závěry správních orgánů polemizoval či je 
zpochybnil. V případě moderace pokuty tak nelze hovořit o úspěchu ve věci, jak jej má na mysli ust.    § 60 odst. 1 s. ř. s., ač 
bylo žalobě částečně vyhověno. Uplatnění moderačního práva soudu je tedy v daném případě důvodem zvláštního zřetele 
hodným, který odůvodňuje nepřiznání částečné náhrady nákladů řízení žalobci. 
 

57 
 
K přípustnosti kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě na ochranu proti nečinnosti 
správního orgánu   
  
k § 46 odst. 1 písm. a), § 79 a násl. a § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů 
  
Vydal-li správní orgán rozhodnutí tak, jak mu uložil pravomocný rozsudek krajského soudu k žalobě 
proti nečinnosti, nestane se tím jeho kasační stížnost proti takovému rozsudku nepřípustnou. 
 
(Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15. srpna 2006, č. j. 8 Ans 1/2006-
135)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Z  časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 18) 
 
Z odůvodnění: 
 
Předmětem řízení o kasační stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu o žalobě na ochranu proti nečinnosti 
správního orgánu je rozhodnutí krajského soudu, nikoliv nečinnost správního orgánu (která byla předmětem řízení před 
krajským soudem). Tento závěr vyplývá z povahy kasační stížnosti jako nástroje přezkumu pravomocných rozhodnutí 
krajských soudů a je podpořen mimo jiné rozsahem stížních bodů, které může správní orgán v takovém řízení uplatnit (srov. 
§ 103 odst. 1 s. ř. s.). 
 
Výklad soudního řádu správního nemůže vést správní orgán k nutnosti volby: buď jednat v souladu s pravomocným 
rozhodnutím krajského soudu při vědomí ztráty opravného prostředku, nebo vědomě pravomocné rozhodnutí krajského 
soudu ignorovat za účelem udržení přípustnosti opravného prostředku. Odepření možnosti přezkumu pravomocného 
rozhodnutí krajského soudu Nejvyšším správním soudem - a to v důsledku jednání v souladu s pravomocným rozhodnutím 
krajského soudu - nemá oporu v zákoně. 
 
Uložil-li by např. krajský soud správnímu orgánu v řízení o žalobě o ochraně proti nečinnosti povinnost vydat rozhodnutí a 
zároveň jej nezákonně zavázal k vydání rozhodnutí určitého obsahu, neměl by správní orgán prakticky možnost tuto 
nezákonnost zvrátit s výjimkou případů, kdy by záměrně nerespektoval pravomocné rozhodnutí krajského soudu. 
 
Možnost stěžovatele požádat v souladu ustanovením § 107 s. ř. s. o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti správnímu 
orgánu neposkytuje dostatečně účinný nástroj, jak neporušit povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím krajského 
soudu (tj. povinnost ve stanovené lhůtě vydat rozhodnutí) a současně se splněním této povinnosti jej nezbavit možnosti 
přezkumu rozhodnutí krajského soudu Nejvyšším správním soudem. 
 
Pouze hypotetická účinnost odkladného účinku kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě na ochranu proti 
nečinnosti je zcela zjevná v posuzovaném případě. Rozhodnutí městského soudu nabylo právní moci dne 1. 11. 2005 a 
posledním dnem soudem stanovené jednoměsíční lhůty pro vydání správního rozhodnutí byl čtvrtek 1. 12. 2005. Žalovaný 
správní orgán podal dne 14. 11. 2005 k poštovní přepravě kasační stížnost, jejíž součástí byl i návrh na přiznání odkladného 
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účinku kasační stížnosti. Městský soud, který postupoval v souladu s ustanovením § 108 odst. 1 s. ř. s., kasační stížnost spolu 
se spisy předložil Nejvyššímu správnímu soudu sice bez průtahů, ale až dne 10. 1. 2006. Rozhodnutí o případném přiznání 
odkladného účinku kasační stížnosti by tak již z hlediska ochrany žalovaného správního orgánu před neporušením povinnosti 
uložené mu pravomocným rozhodnutím krajského soudu (tj. povinnosti ve stanovené lhůtě vydat rozhodnutí) nemělo smysl. 
Lhůta, v níž bylo žalovanému (stěžovateli) uloženo vydat žalobou požadované rozhodnutí, totiž uplynula již dne 1. 12. 2005. 
 
Rozšířený senát ve svém závěru subsidiárně odkazuje k analogické situaci v případě dovolání jako mimořádného opravného 
prostředku v civilním soudnictví. Skutečnost, že účastník řízení splní povinnost, která mu byla uložena pravomocným 
rozhodnutím odvolacího soudu (případně rozhodnutím soudu prvního stupně, které bylo potvrzeno pravomocným 
rozhodnutím odvolacího soudu), sama o sobě není důvodem nepřípustnosti dovolání. Odepření možnosti přezkumu takového 
rozhodnutí k dovolání Nejvyšším soudem nemá žádnou oporu v zákoně (§ 236 a násl. o. s. ř.). 
 
Rozšířený senát proto uzavřel, že věcnému projednání kasační stížnosti správního orgánu nebrání skutečnost, že tento orgán 
poté, co podal kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, které mu ukládá vydat rozhodnutí, takové rozhodnutí vydal. 
 

58 
  
K postupu při nepředložení správního spisu v soudním řízení správním  
  
k § 36 odst. 1, § 44, § 74 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů 
  
Pokud správní orgán nepředloží soudu správní spisy v souladu s výzvou podle § 74 odst. 1 s. ř. s., 
nelze bez dalšího rozhodnutí správního orgánu zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku 
důvodů rozhodnutí, ale je nezbytné správní orgán k jejich předložení opětovně vyzvat, poučit jej o 
následcích, které by nepředložení spisu mohlo způsobit, případně uložit sankci za neuposlechnutí 
výzvy soudu. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. září 2006, č. j. 6 As 33/2006-92)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 20) 
 
Z odůvodnění: 
 
Z výše uvedeného je tedy zcela zřejmé, že stěžovatelka doručila své vyjádření k žalobě a správní spisy krajskému soudu v 
poslední den stanovené lhůty (16. 10. 2005 byla neděle, proto byla lhůta v souladu s § 40 odst. 3 s. ř. s. zachována). Pokud 
tedy soud s poukazem na jejich nedodání, event. opožděné dodání, napadená správní rozhodnutí zrušil pro 
nepřezkoumatelnost, došlo v řízení před krajským soudem k vadě, které měla za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci 
samé, a proto byl naplněn kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. 
 
Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud konstatuje, že postup krajského soudu by bylo možno označit za 
nezákonný i za předpokladu, že by stěžovatelka skutečně nedodala správní spisy ve stanovené lhůtě. Starší judikatura 
Vrchního soudu v Praze v obdobných případech sice skutečně připouštěla možnost zrušení napadeného správního rozhodnutí 
pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí, ovšem pouze v případech, kdy se soud marně a 
opakovaně předložení spisů dožadoval (k tomu srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 7. 1996, čj. 6 A 883/95-
20). V jiném případě pak vrchní soud došel k obdobnému závěru poté, co byl správní orgán k předložení spisů vyzván, tato 
výzva byla urgována, správnímu orgánu byla z tohoto důvodu dvakrát uložena pořádková pokuta, i přesto ale výzva soudu k 
předložení úplného správního spisu zůstala nevyslyšena (rozsudek Vrchního soudu v Praze čj. 6 A 77/96-29 ze dne 27. 2. 
1998). Postup použitý krajským soudem v nyní posuzovaném případě by byl i za předpokladu nedodržení stanovené lhůty 
stěžovatelkou zjevně nepřiměřený situaci, neboť rozhoduje v neprospěch stěžovatelky, aniž by se pokusil ji přiměřenými 
prostředky přimět ke splnění uložené povinnosti. Uvedený postup se rovněž neslučuje s principem rovného postavení 
účastníků, neboť soud neposkytl stěžovatelce poučení o procesní povinnosti v takovém rozsahu, aby v řízení neutrpěla újmu 
(§ 36 odst. 1 s. ř. s.). 
 
Lze tedy shrnout, že pokud správní orgán nepředloží soudu správní spisy v souladu s výzvou podle § 74 odst. 1 s. ř. s., nelze 
bez dalšího rozhodnutí správního orgánu zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí, ale je 
nezbytné správní orgán k jejich předložení opětovně vyzvat, poučit jej o následcích, které by nepředložení spisu mohlo 
způsobit (§ 36 odst. 1 s. ř. s.), případně uložit sankci za neuposlechnutí výzvy soudu podle § 44 s. ř. s.  
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Ke zrušení právního předpisu Ústavním soudem ve vztahu k rozhodování ve správním 
soudnictví 
 
k § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
   
Správní soud nemůže při přezkoumání rozhodnutí správního orgánu vyjít z právního stavu, který tu 
byl v době jeho vydání, jestliže taková právní úprava byla v mezidobí zrušena Ústavním soudem pro 
neústavnost.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2004, č. j. 7 A 48/2002-98)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1/2007, str. 96, www.nssoud.cz) 
 
Z odůvodnění: 
 
Dle názoru soudu nelze trvat na formálním naplnění procesního předpisu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) při vědomí, že tím sice koná 
podle jeho textu, nikoli však smyslu. Žalobou napadené rozhodnutí, jehož přezkoumání bylo žalobou napadeno, bylo sice 
vydáno při respektování ustanovení zákona v době vydání účinného, zákonným postupem však bylo dosaženo zrušení daného 
ustanovení pro rozpor s Ústavou. Byť k prohlášení protiústavnosti ustanovení § 78 stavebního zákona, podle kterého byl 
účastníkem kolaudačního řízení pouze stavebník, vlastník stavby, popř. uživatel (provozovatel), byl-li v době zahájení znám, 
Ústavním soudem došlo k 31. 12. 2000, je zjevné, že ustanovení zákona vykazovalo znaky protiústavnosti již v době vydání 
kolaudačního rozhodnutí.  
 
Napadají-li žalobci žalobou nezákonnost vydaného rozhodnutí jsou s žalobou v tomto bodě úspěšní a soud proto nemůže 
žalobu zamítnout z formálně právního důvodu, že totiž v době vydání rozhodnutí, které je napadáno, bylo předmětné zákonné 
ustanovení součástí tehdy platného právního pořádku, a nepřihlížet k tomu, že samo ustanovení, na základě něhož bylo 
rozhodnutí vydáno, bylo shledáno v rozporu se zákonem vyšší právní síly. Potvrdit zákonnost rozhodnutí žalovaného s 
vědomím vyslovené neústavnosti nepovažuje soud za konformní, a to tím spíš, že v době rozhodování žalovaného byl okruh 
účastníků kolaudačního řízení vymezen tak, že vlastníci dotčených pozemků nezvratně postavení účastníků řízení měli.  
 

60 
  
K náležitému odůvodnění rozhodnutí     
  
k § 54 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
k § 47 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)   
   
Jestliže se správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí dostatečně určitě vypořádal s rozhodnou 
právní otázkou, nelze mu vytýkat porušení § 47 odst. 3 správního řádu. Pokud má soud za to, že tento 
právní názor nemůže obstát, jedná se o nesprávné právní posouzení správním orgánem. Soud se v 
rozhodnutí o zrušení takového rozhodnutí musí vypořádat s tím, v čem - se zřetelem na zjištěné 
skutkové okolnosti - považuje toto právní hodnocení za chybné.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. července 2004, č. j. 2 As 37/2003-47)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1/2007, str. 96) 
 
Z odůvodnění: 
 
Pokud se stěžovatel v obecné rovině v kasační stížnosti zabývá výkladem ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu, je třeba 
uvést, že správní orgán je povinen se vypořádat se všemi rozhodnými skutečnostmi. Míra podrobnosti pak závisí na 
konkrétních okolnostech věci, které se rozhodnutí týká (tedy zejména na okolnostech skutkových, odborného neprávního 
hodnocení, právních úvah, se zřetelem na tvrzení a námitky účastníků řízení). Nelze tvrdit, že by při stručném, ale výstižném 
odůvodnění, bylo rozhodnutí kasuistické, komplikované, pro účastníka nepřehledné a nesrozumitelné.  
 
Pokud se však týká dotyčného rozhodnutí žalovaného (stejně i citovaného rozhodnutí správního orgánu prvého stupně), je 
třeba stěžovateli přisvědčit v tom, že se žalovaný se zřetelem i na zjištění skutkové okolnosti vypořádal s otázkou, zda se 
jednalo o skladování neznačených cigaret ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 10 zákona č. 303/1993 Sb. Z těchto 
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rozhodnutí vyplývá, že žalovaný (stejně jako správní orgán prvého stupně) má zato, že skladováním se rozumí jejich 
převážení v dopravním prostředku bez naplnění jiných kumulativních znaků. Nelze tedy žalovanému v tomto směru vytýkat 
nedostatek odůvodnění rozhodnutí – porušení ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu, neboť správní orgán v rozhodnutí svůj 
právní názor dostatečně vyjádřil. Pokud krajský soud měl zato, že převážení v automobilu ještě nenaplňuje znaky skladování 
(v dopravních prostředcích i při přepravě) a že je třeba, aby příp. byly naplněny i jiné kumulativní znaky, jednalo by se o 
odlišné právní hodnocení soudem (o výtku nesprávného právního hodnocení správním orgánem). Krajský soud měl pak 
alespoň rámcově (s příp. příkladmým výčtem) uvést, v čem spatřuje se zřetelem na zjištěné skutkové okolnosti – rozdíl mezi 
převážením, a skladováním v dopravním prostředku při přepravě, a jaké další kumulativní znaky by měly být naplněny (a 
příp. zda se zřetelem k tomu není třeba doplnit i důkazní řízení). Takovéto právní hodnocení však napadený rozsudek 
krajského soudu postrádá.  
 
Přisvědčit je třeba naopak krajskému soudu, že rozhodnutí žalovaného neobsahuje zdůvodnění, na jakém právním a 
skutkovém základu je založen výrok, že rozhodnutí Celního úřadu Z. se mění tak, že se ruší uložené zvláštní opatření 
„propadnutí“ a nahrazuje se slovem „zabrání“. V příslušné části odůvodnění rozhodnutí žalovaného je totiž pouze uvedeno, 
že nebylo prokázáno, že účastník řízení je vlastníkem neznačených cigaret (s výkladem pojmu „propadnutí“) s tím, že 
námitky v odvolání byly shledány důvodnými. Proč však bylo vysloveno „zabrání“ cigaret, odůvodnění rozhodnutí již vůbec 
neobsahuje. Samotné (dodatečné) zdůvodnění v kasační stížnosti nemůže vadu správního rozhodnutí (porušení ustanovení    
§ 47 odst. 3 správního řádu) zhojit.  
 
Bude třeba, aby krajský soud vzal zřetel na to, že výrok o uložení pokuty a výrok o propadnutí resp. zabrání věci jsou dvě 
relativně samostatné části rozhodnutí (vycházející sice obě ze závěru o spáchání správního deliktu, ale ukládající odlišné 
povinnosti, navíc se opírající o rozdílná zákonná ustanovení). Pokud by tedy krajský soud (vázán shora uvedeným právním 
názorem) dospěl k názoru, že správní sankce (pokuta) byla uložena právem (neshledal by v tomto směru důvodnými žalobní 
námitky), přicházelo by v úvahu zrušení rozhodnutí žalovaného jen v části, týkající se změny rozhodnutí správního orgánu 
prvého stupně.  
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K podjatosti soudce     
    
k § 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů   
     
Dovozuje-li účastník řízení podjatost soudce z jeho poměru k blíže určeným fyzickým osobám, aniž 
by však uvedl, v čem tento poměr spočívá a jakým způsobem souvisí s projednávanou věcí a soudcem, 
který se na projednávání podílí, vznesená námitka podjatosti není důvodná.   
 
(Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. listopadu 2004, č. j. Nao 43/2004-319)                                                                                                                         
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2007, str. 377) 
 
Z odůvodnění: 
 
Předpokladem pro zajištění záruky správného a spravedlivého rozhodnutí je, aby v řízení jednal a rozhodoval soudce 
nepodjatý, který není v žádném osobním stavu k účastníkům a k jejich zástupcům a který není nikterak zainteresován na 
výsledku řízení. Proto důvodem vyloučení soudce je soudcův poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, přičemž 
zákon dále vylučuje soudce, který věc již projednával a nebo o ní rozhodoval v jiném stupni, v předchozím soudním řízení 
nebo v řízení u správního orgánu. Poměr k věci vyplývá především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci; 
tak je tomu v případě, kdyby byl sám účastníkem řízení, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen na 
svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky 
jiným způsobem než z dokazování při řízení (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazovaní). 
Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být také založen především příbuzenským nebo jemu obdobným 
vztahem, např. vztahem přátelským či naopak zjevně nepřátelským. Zákon vylučuje, aby důvodem pochybnosti o soudcově 
nepodjatosti mohly být okolnosti, které spočívají buď v jeho postupu v řízení v projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v 
jiných věcech. V postupu soudce při projednávání konkrétní věci se totiž projevuje samotný výkon soudnictví a tyto 
okolnosti samy o sobě nemohou být důvodem k pochybnosti o nepodjatosti soudce.  
 
V projednávané věci žalobkyně dovozuje podjatost výše jmenovaných soudců z „důvodu, jakým řeší, spíše neřeší, mé 
informace na základě z. č. 106/1999 Sb., kdy mne odpovídala sekretářka, atd., a z důvodu poměru poslance V. k soudu – 
soudcům v Hr. Kr“. Vzhledem k okolnosti, že zákon požaduje, aby námitka podjatosti byla odůvodněná a aby žalobce 
současně uvedl konkrétní skutečnosti, ze kterých podjatost dovozuje, uvádí Nejvyšší správní soud, že z obecných a zcela 
nekonkrétních tvrzení, která namítá žalobkyně, nelze dovodit podjatost výše jmenovaných soudců. Žalobkyně ve svém 
podání ani neuvedla, u kterých osob se podjatosti dovolává, uvádí pouze, že námitku vznáší vůči „vám osobně 
(místopředsedovi soudu JUDr. M. pověřenému vedením pobočky soudu v P. – pozn. soudu) a dalším, kteří řeší mé žaloby“. 
Omezuje se pouze na tvrzení „z důvodu poměru k hejtmanovi a poslanci V.“, přičemž však neuvádí, v čem tento „poměr“ 
spočívá a jakým způsobem se dotýká projednávané věci a soudců, kteří se na projednávání podílejí.   
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K odkladnému účinku kasační stížnosti    
    
k zákonu č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
         
I. Zruší-li krajský soud rozhodnutí správního orgánu, je povinností správního orgánu pokračovat v 
řízení a řídit se přitom závazným právním názorem vyjádřeným v pravomocném soudním rozhodnutí, 
bez ohledu na to, zda je ve věci podána kasační stížnost. 
 
II. I správní orgán může navrhnout při podání kasační stížnosti, aby jí byl přiznán odkladný účinek, a 
to ze stejných důvodů jako žalobce. Samotné podání kasační stížnosti, není-li ze zákona spojeno s 
odkladným účinkem či nebyl-li vysloven soudním rozhodnutím, nemá však na plnění povinností 
správním orgánem žádný vliv. 
 
III. Nerespektuje-li správní orgán pravomocné soudní rozhodnutí a nepokračuje řádně v řízení, může 
se dle okolností jednat o nečinnost, proti níž se lze bránit podáním žaloby dle § 79 a násl. s. ř. s.     
 
(Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. dubna 2007, č. j. 2 Ans 3/2006-
49)                                                                                                                                                                                                                                                
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 661) 
 
Z odůvodnění: 
 
Výrazem procesní rovnosti žalobce (fyzické nebo právnické osoby) a žalovaného (správního orgánu) je právo obou obrátit se 
v případě nesouhlasu s výsledky soudního přezkumu provedeného krajským soudem na Nejvyšší správní soud s kasační 
stížností, to však v žádném případě samo o sobě nemůže znamenat, že procesy navazující zpravidla na pravomocné 
rozhodnutí krajského soudu, tedy podle okolností buď výkon rozhodnutí správního orgánu (v případě zamítnutí žaloby) nebo 
pokračování ve správním řízení dle pokynů vyslovených v soudním rozhodnutí (v případě kasačního rozhodnutí), ustanou až 
do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti. 
 
Takový účinek podání kasační stížnosti nemá a mít ani nemůže a i zde se nabízí srovnání s účinky jiných mimořádných 
prostředků, které nebrání (v případě dobrovolného nepodrobení se výroku pravomocného rozhodnutí a povinnostem z něj 
vyplývajícím) zahájení a provedení výkonu rozhodnutí. Rozsudek krajského soudu totiž nelze ve správním soudnictví 
napadnout opravným prostředkem, který by byl ex lege spojen s odkladným účinkem.  
 
Podání kasační stížnosti proto nemůže bránit správnímu orgánu v pokračování ve správním řízení; není úkonem tohoto řízení, 
které se rozhodnutím soudu znovu dostalo do stadia před vydáním konečného (případně dokonce prvostupňového) 
rozhodnutí, jež by odůvodnilo neprovádění řádných procesních úkonů či bránilo vydání nového rozhodnutí správním 
orgánem v mezích právního názoru vysloveného v kasačním rozhodnutí krajského soudu. Tak jako účastník správního řízení 
nemůže podáním kasační stížnosti vyloučit účinky právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí, nemůže tak učinit ani správní 
orgán svou kasační stížností směřující proti rozsudku zrušujícímu. 
 
Zruší-li tedy krajský soud rozhodnutí správního orgánu, je povinností správního orgánu pokračovat v řízení a řídit se přitom 
závazným právním názorem vyjádřeným v pravomocném soudním rozhodnutí, bez ohledu na to, zda je ve věci podána 
kasační stížnost, v níž správní orgán polemizuje s vysloveným právním názorem. Nerespektuje-li správní orgán pravomocné 
soudní rozhodnutí a nepokračuje řádně v řízení, může se dle okolností jednat o nečinnost, proti níž se lze bránit podáním 
žaloby dle ustanovení § 79 a násl. s. ř. s. 
 
Rozšířený senát v dané věci vážil i argumentaci poukazující na stav, který může nastat vydáním nového správního rozhodnutí 
před rozhodnutím o kasační stížnosti. 
 
Řešením však není označení kasační stížností za součást řádného procesního postupu správního orgánu ve správním řízení, 
byť jejím podáním správní orgán zpochybňuje závazný právní názor soudu; ostatně je obtížně představitelné, že by stejný 
význam mohl být přiznán i kasační stížnosti podané žalobcem či osobou na řízení zúčastněnou. Vyloučeným řešením je 
nerespektování zákonných důsledků kasační stížnosti, s níž odkladný účinek spojen není. 
 
I zde je však možno vážit přiznání odkladného účinku kasační stížnosti k žádosti podávané zřejmě žalovaným – 107 s. ř. s. 
věta za středníkem. Nejvyšší správní soud, který je oprávněn tak učinit, přitom postupuje přiměřeně podle § 73 odst. 2 a odst. 
4 s. ř. s. Nerozhodné je, že § 73 odst. 2 s. ř. s. přiznává oprávnění podat návrh pouze žalobci, neboť § 107 je vztahuje ke 
každému stěžovateli, tedy i k žalovanému. Jiný závěr by také odporoval logice, že podat návrh na přiznání odkladného 
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účinku může ten, kdo vyvolal soudní řízení svým návrhem směřujícím proti nějakému rozhodnutí, jehož výkon by mohl mít 
zákonem předpokládané negativní účinky. 
 
Také správní orgán tedy může navrhnout při podání kasační stížnosti, aby jí byl přiznán odkladný účinek, a to ze stejných 
důvodů jako žalobce (§ 73 odst. 2 a odst. 4, § 107 s. ř. s.). Přiměřeným užitím § 73 odst. 2 a odst. 4 s. ř. s., v kasačním řízení 
je v prvé řadě třeba rozumět, že stěžovatel se může domáhat odkladného účinku poukazem na stejné zákonné podmínky jako 
žalobce. Možnost přiznání odkladného účinku je ovšem podmíněna jejich naplněním. K nim patří mezi jinými nenahraditelná 
újma, která by byla spojena s realizací napadeného rozhodnutí. Přesto, že soudní řád správní při rozhodování Nejvyššího 
správního soudu o odkladném účinku vyloučil z přiměřeného užití § 73 odst. 2 s. ř. s., bude výklad přiznání odkladného 
účinku kasační stížnosti mířit stejným směrem, ovšem ve vztahu k soudnímu rozhodnutí. Pokud bylo správní rozhodnutí 
krajským soudem zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení, pak přiznání odkladného účinku v sobě nese pouze to, že není 
realizován rozsudek krajského soudu, tedy že správní orgán není oprávněn ani povinen v řízení pokračovat a ve věci znovu 
rozhodnout. 
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K uložení opatření k nápravě podle vodního zákona  
K dokazování ve správním soudnictví    
    
k § 27 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (srov.     
§ 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů) 
k § 75 odst. 1, § 77 odst. 2 a § 78 odst. 5 a 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů 
           
I. Účastníkem správního řízení ve věci uložení nápravného opatření dle § 27 odst. 1 zákona                
č. 138/1973 Sb. mohla být pouze osoba, která byla pravomocně uznána odpovědnou za spáchání 
správního deliktu ve smyslu § 24 písm. c) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním 
hospodářství. Správní orgán si v řízení vedeném dle § 27 odst. 1 vodního zákona nebyl oprávněn 
učinit vlastní závěry týkající se osoby jeho účastníka, a to ani za situace, kdy by zde zmiňované 
sankční rozhodnutí neexistovalo. Nešlo zde o případ předběžné otázky, neboť správní orgán nebyl v 
této otázce oprávněn k samostatné úvaze. 
 
II. Ustanovení § 77 odst. 2 věty první s. ř. s. je faktickou transpozicí požadavku tzv. „plné jurisdikce“ 
coby atributu práva na spravedlivý proces. Soud při svém rozhodování nesmí být omezen ve 
skutkových otázkách jen tím, co zde nalezl správní orgán, a to ani co do rozsahu provedených důkazů, 
ani jejich obsahu a hodnocení ze známých hledisek závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Soud tedy 
zcela samostatně a nezávisle hodnotí správnost a úplnost skutkových zjištění učiněných správním 
orgánem a zjistí-li přitom skutkové či (procesně) právní deficity, může reagovat jednak tím, že uloží 
správnímu orgánu jejich odstranění, nahrazení či doplnění, nebo tak učiní sám. 
 
III. Soudem prováděné dokazování vždy musí směřovat výlučně k osvědčení skutkového stavu v době 
rozhodování správního orgánu; ke skutkovým novotám se zásadně nepřihlíží. 
 
IV. V případech, kdy soud přistoupí k vlastnímu dokazování, tedy opakuje důkazy provedené již 
předtím správním orgánem, nebo provede důkazy jím dosud neprovedené, hodnotí provedené důkazy 
jednotlivě i v souhrnu tak, aby došlo k jejich vzájemnému skloubení a provázání s důkazy 
provedenými a zhodnocenými správním orgánem a soud nadále vycházel ze skutkového a právního 
stavu takto zjištěného, ovšem ve vztahu ke správnímu orgánu s důsledky předvídanými v § 78 odst. 5 
a 6 s. ř. s.      
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března 2007, č. j. 1 As 32/2006-99)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 733) 
 
Z odůvodnění: 
 
Všechny výše uvedené závěry lze tedy shrnout tak, že v projednávané věci krajský soud rozhodoval o žalobě proti rozhodnutí 
o uložení opatření k nápravě za situace, kdy jiné správní rozhodnutí, o které se přezkoumávané rozhodnutí v otázce vymezení 
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účastníka řízení opíralo (a to bez možnosti se v této otázce od něj jakkoli odchýlit), bylo pravomocně zrušeno. Na tuto 
skutečnost byl přitom stěžovatelem výslovně upozorňován. 
 
Podle § 77 odst. 2 věty první s. ř. s. „v rámci dokazování může soud zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním 
orgánem, neupraví-li zvláštní zákon rozsah a způsob dokazování jinak“. Při rozhodování pak (v souladu s větou druhou 
citovaného ustanovení) vychází ze skutkového stavu věci vyplývajícího jak z obsahu správního spisu, tak i z jím provedených 
důkazů. Tato procesní úprava je faktickou transpozicí požadavku tzv. „plné jurisdikce“, coby atributu práva na spravedlivý 
proces, dovozovaného judikaturou Evropského soudu pro lidská práva z obsahu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod (vyhlášené pod č. 209/1992 Sb.). Tento požadavek lze stručně vyjádřit tak, že soud při svém 
rozhodování nesmí být omezen ve skutkových otázkách jen tím, co zde nalezl správní orgán, a to ani co do rozsahu 
provedených důkazů, ani jejich obsahu a hodnocení ze známých hledisek závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Soud tedy 
zcela samostatně a nezávisle hodnotí správnost a úplnost skutkových zjištění učiněných správním orgánem a zjistí-li přitom 
skutkové či (procesně) právní deficity, může reagovat jednak tím, že uloží správnímu orgánu jejich odstranění, nahrazení či 
doplnění, nebo tak učiní sám. Tato činnost soudu je nezbytným předpokladem pro bezvadný právní přezkum napadeného 
rozhodnutí, neboť jen správně a úplně zjištěný skutkový stav v řízení bez procesních vad může být podkladem pro právní 
posouzení věci. Není však cílem soudního přezkumu ve správním soudnictví nahrazovat činnost správního orgánu. 
Východiskem přístupu soudu pro rozhodnutí, zda a do jaké míry případně dokazování provádět, bude posouzení důvodnosti 
podané žaloby z hlediska uplatněných žalobních námitek. Soudní přezkum správních rozhodnutí nelze vnímat jako „odvolací 
řízení“ v plné apelaci, proto také důkazní aktivita soudu bude vždy činností doplňkovou, nikoliv dominantní. 
 
Proto v případě důkazů provedených soudem musí být zejména respektován požadavek výše již zmiňovaného § 75 odst. 1 s. 
ř. s., a nově prováděné dokazováni tedy vždy musí směřovat výlučně k osvědčení skutkového stavu v době rozhodování 
správního orgánu; ke skutkovým novotám se zásadně nepřihlíží. Pokud jde o důkazy provedené již v rámci správního řízení, 
zde je nutné respektovat převážně uplatňovaný kasační princip soudního řízení vedeného dle části třetí hlavy druhé dílu 
prvního s. ř. s. (od principu revizního, vneseného do tohoto řízení § 78 odst. 2 s. ř. s., lze odhlédnout), který lze vyjádřit tak, 
že „správní tribunál nemá býti judex facti, a stížnost k tomuto tribunálu jest opravný prostředek zkrácený o revisio in facto“ 
(viz Hácha, E.: Slovník veřejného práva československého. Sv. II. Polygrafia - Rudolf M. Rohrer - Brno, Brno 1929, str. 
851). 
 
Soudní přezkum se v tomto řízení tedy omezuje pouze na revisio in jure a soudu (s výjimkou případů, kdy závěry správního 
orgánu nemají oporu v obsahu správního spisu, nebo se opírají o podklady zjištěné vadným procesním postupem, či výsledek, 
jehož se správní orgán dobral, není logicky možný) zásadně nepřísluší přehodnocovat skutková zjištění správního orgánu bez 
toho, že by dokazování sám doplnil. Soud tedy může vytknout správnímu orgánu vadný postup při provádění a hodnocení 
důkazů, nemůže však nahradit kritizovaná nedostatečná skutková zjištění vlastními závěry, tedy skutkové závěry správního 
orgánu měnit, pokud sám nedokazoval. V případech, kdy soud přistoupí k vlastnímu dokazování, tedy opakuje důkazy 
provedené již předtím správním orgánem nebo provede důkazy jím dosud neprovedené, stanoví zákon v § 77 odst. 2 věta 
druhá pravidlo pro hodnocení důkazů jednotlivě i v souhrnu tak, aby došlo ke vzájemnému skloubení a provázání a soud 
nadále vycházel ze skutkového a právního stavu takto zjištěného, ovšem ve vztahu ke správnímu orgánu s důsledky 
předvídanými v § 78 odst. 5, 6 s. ř. s. 
 
Zásadní otázku, byl-li krajský soud v rámci svého přezkumu oprávněn (v intencích výše popsaných omezení) provést důkaz 
zrušujícím rozsudkem ve věci sankčního rozhodnutí, popřípadě též následně vydaným rozhodnutím druhostupňového 
správního orgánu, kterým bylo sankční řízení fakticky skončeno bez určení osoby delikventa, lze, dle názoru Nejvyššího 
správního soudu, odpovědět kladně. 
 
Rozhodující význam má fakt, že důsledky zrušujícího rozsudku soudu působí ex tunc; správní rozhodnutí se jím ruší od 
samého počátku a je nutno na něj nahlížet, jako by vydáno nebylo. Je pochopitelné, že v době rozhodování správního orgánu 
toto rozhodnutí existovalo, zakládalo právní účinky a správní orgán z něj (z důvodů výše popsaných) musel vycházet. 
Naproti tomu v době rozhodování krajského soudu v nyní projednávané věci toto rozhodnutí již neexistovalo. 
 
Pokud by tedy krajský soud tento (stejný) skutkový podklad napadeného správního rozhodnutí hodnotil (k čemuž byl dle § 77 
s. ř. s. oprávněn), nemohl by se z logiky věci vyhnout zjištění, že zde již nejen není, ale de iure zde nebyl ani v době 
rozhodování správního orgánu (fakt, že tuto skutečnost nemohl správní orgán objektivně předvídat, na tom nic nemění). 
Takový závěr, zjištěný ovšem dokazováním před soudem, nelze nepochybně považovat za nepřípustné přehodnocování 
skutkových závěrů správního orgánu (tedy překročení jednoho ze shora uvedených omezení), vždyť jde o zhodnocení 
skutečnosti, o které, objektivně vzato, nemohl mít správní orgán při hodnocení předmětného podkladu vědomost. Porušena 
by nebyla ani zásada zakotvená v § 75 odst. 1 s. ř. s., neboť soudem provedené dokazování by směřovalo výlučně ke zjištění 
skutkového stavu věci v době vydání správního rozhodnutí. Dle názoru Nejvyššího správního soudu by takový postup byl 
naopak materiálním naplněním principu plné jurisdikce, na kterém je správní soudnictví vystavěno. 
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K nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu     
    
k § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
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I. Nevypořádá-li se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi námitkami, které v 
něm byly uplatněny, způsobuje to nepřezkoumatelnost rozhodnutí zpravidla spočívající v nedostatku 
jeho důvodů. Může to však způsobit i nepřezkoumatelnost rozhodnutí spočívající v jeho 
nesrozumitelnosti, a to tehdy, pokud v případě správního trestání za více správních deliktů z výroku 
ani z odůvodnění rozhodnutí zřetelně nevyplyne počet a popis jednotlivých skutků, za něž je delikvent 
postižen, a správní orgán se opomene vyjádřit k námitce, podle níž jeden ze skutků, jimiž se správní 
orgán v řízení zabýval, správním deliktem není. 
 
II. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost předchází případné 
nepřezkoumatelnosti pro nedostatek jeho důvodů; důvody rozhodnutí lze zkoumat toliko u rozhodnutí 
srozumitelného. 
 
(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. dubna 2006, č. j. 31 Ca 39/2005-70)                                                                                                                    
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 751)  
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K aktivní a pasivní legitimaci k podání žaloby na ochranu proti nezákonnému zásahu, pokynu 
nebo donucení správního orgánu 
K otázce, zda zahájení a provádění kontroly dle zákona č. 166/1993 Sb. může být nezákonným 
zásahem      
     
k § 4 odst. 1 písm. c), § 82 a § 83 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů 
k zákonu č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů  
            
I. Aktivně legitimována k podání žaloby na ochranu proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo 
donucení správního orgánu je každá osoba, která tvrdí, že byla tímto zásahem, pokynem či donucením 
přímo zkrácena na svých právech. Soud proto v rámci úvahy o splnění podmínek řízení zkoumá pouze 
toto tvrzení, nikoliv už jeho důvodnost, neboť ta je předmětem vlastního meritorního posouzení věci. 
 
II. Vzhledem k okolnosti, že Nejvyšší kontrolní úřad je z materiálního hlediska orgánem veřejné 
správy, může být v případě, že provádí kontrolu dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, pasivně legitimován k žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo 
donucením. 
 
III. Nezákonným zásahem může být podle okolností i zahájení a provádění kontroly dle zákona          
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. září 2007, č. j. 9 Aps 1/2007-68)                                                                                                            
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2007, str. 1040) 
 
Z odůvodnění: 
 
Součástí množiny podmínek řízení jsou i podmínky na straně účastníků řízení, z nichž je s ohledem na předmětnou věc třeba 
nejprve poukázat na tzv. aktivní žalobní legitimaci, tj. na možnost subjektu práva být žalobcem v tomto typu řízení. Odpověď 
na otázku, komu aktivní legitimace v daném případě svědčí, dává sám soudní řád správní v § 82, když stanoví, že každému, 
kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech zásahem správního orgánu. Určující skutečností pro vyslovení závěru o 
existenci aktivní legitimace na straně žalobce je tedy fakt tvrzení přímého zkrácení na právech zásahem správního orgánu, 
nikoliv skutečnost, zda k přímému zásahu do práv žalobce skutečně došlo. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 
dne 20. 9. 2006, čj. 3 Aps 4/2005-63, „závěr o tom, zda se skutečně jednalo o nezákonný zásah, je již závěrem 
hmotněprávním, dle něhož je posouzena důvodnost žaloby“. Ke stejným závěrům dospěl Nejvvšší spravní soud v rozsudku ze 
dne 14. 2. 2006, čj. 1 Afs 40/2005-62. Z podané žaloby, která je součástí soudního spisu, nade vší pochybnost jednoznačně 
vyplývá, že stěžovatel v ní tvrdil, že byl na svých právech zásahem Nejvyššího kontrolního úřadu přímo zkrácen. Městský 
soud v Praze tedy pochybil, jestliže odmítl žalobu stěžovatele proto, že „žalobce není tím, kdo byl přímo zkrácen na svých 
subjektivních právech, protože tvrzené právo (seznámit se s obsahem kontrolního protokolu, popř. podat proti němu námitky) 
dle zákonné úpravy nemá“. Městský soud takto nehodnotil existenci aktivní legitimace na straně stěžovatele, nýbrž zvažoval 
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splnění jednotlivých podmínek, kterými je definován nezákonný zásah. Jeho závěr je proto závěrem o nesplnění definičních 
znaků nezákonného zásahu vedoucím ve svém důsledku k nedůvodnosti žaloby, nikoliv závěrem o absenci aktivní legitimace 
vedoucí k neprojednatelnosti žaloby. Nadto je třeba upozornit, že stěžovatel nepožadoval pouze zpřístupnění obsahu 
kontrolního protokolu, ale rovněž i, jak vyplývá z návrhu petitu žaloby, zdržení se provádění kontroly jako takové. Nejvyšší 
správní soud tedy uzavírá, že stěžovatel byl v dané věci aktivně legitimován k podání žaloby, kterou tedy z tohoto důvodu 
nebylo možno odmítnout.  
 
Pro vyslovení možnosti přípustnosti žaloby je však nutno vyřešit i otázku legitimace pasivní. Soudní řád správní v § 83 
stanoví, že žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení provedl zásah. Toto ustanovení však nelze vykládat bez 
souvislosti s § 4 odst. 1 s. ř. s.‚ a to právě pokud jde o výklad pojmu „správní orgán”, který byl přijat ve formě legislativní 
zkratky. Pravomoc správních soudů je totiž určena i okruhem orgánů, jejichž aktivity soudnímu přezkoumávání podléhají. 
Vymezení správního orgánu v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného 
celku, jakož i fyzická nebo právnická osoba nebo jiný orgán, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech 
fyzických a právnických osob v oblasti veřejně správy) je vázáno na oblast veřejné správy, proto musí být vykládáno z 
hlediska celé pravomoci ve správním soudnictví, tedy i pokud jde o ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu    
(§ 4 odst. 1 písm. c) s. ř. s., § 82 a násl. s. ř. s.). Jak již bylo uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 
2005, čj. 2 Aps 2/2004-69, „soudní kontrola, tedy i zákonnost zásahu správního orgánu ve smyslu ustanovení § 82 a násl. s. ř. 
s., se pohybuje jen v hranicích veřejné správy, a proto napadnutelnými jsou pouze takové zásahy orgánů, které patří do 
působnosti ve veřejné správě“.  
 
S ohledem na vše výše uvedené je dána pravomoc správního soudu rozhodovat v určitých případech i o aktech Nejvyššího 
kontrolního úřadu. Je však nutno zdůraznit, že i tyto akty musí splnit podmínku „svěření rozhodování o právech a 
povinnostech fyzických a právnických osob“ (§ 4 odst. 1 písm. a) in fine s. ř. s.). Proto nemůže být takovýmto aktem 
kontrolní protokol či kontrolní závěr, neboť ten má pouze povahu informativní či doporučující (viz výše). Toto však neplatí v 
případě vlastního zahájení či vykonávání kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem. Z § 19 zákona o NKÚ vyplývá, že postup 
při provádění kontroly je stanoven tzv. kontrolním řádem. Ten nejenže stanoví práva a povinnosti kontrolorům (zejména 
rozsáhlý katalog oprávnění kontrolorů provedený § 21 zákona o NKÚ), ale rovněž zavazuje kontrolované osoby k 
součinnosti (§ 24 odst. 1 cit. zákona) a dále jim uděluje i mnohé povinnosti (např. § 20 odst. 3, § 24 odst. 2, § 29 odst. 2 cit. 
zákona). Je tedy více než zřejmé, že samotné provádění kontroly může být schopno vyvolat negativní právní následky. Pro 
zamezení těchto následků byla zřízena právě žaloba na ochranu před nezákonným zásahem. Proto i kontrola prováděná 
Nejvyšším kontrolním úřadem dle zákona o NKÚ může být za určitých okolností nezákonným zásahem. V této souvislosti je 
však nutno zdůraznit, že s ohledem na specifika kontrolního řízení vykonávaného Nejvyšším kontrolním úřadem a na povahu 
výsledků tohoto řízení (viz výše) bude takovýto následek činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu v praxi spíše sporadickým, 
dopadajícím na výjimečné a specifické situace. 
 
Jako podpůrný argument Nejvyšší správní soud odkazuje také na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze 
dne 31. 8. 2005, čj. 2 Afs 144/2004-110, publikované pod č. 735/2006 Sb. NSS, pojednávající o tom, že daňová kontrola 
může být v určitých případech nezákonným zásahem. Jakkoliv se jedná o zcela jiné řízení, argumenty předložené v tomto 
rozhodnutí jsou aplikovatelné i na kontrolu prováděnou na základě zákona o NKÚ (dále též „kontrola“). I v tomto případě je 
nutno zdůraznit, že základní lidská práva a svobody jsou dle čl. 4 Ústavy pod ochranou soudní moci, přičemž kontrola, která 
vybočuje ze zákonných mezí, porušuje množství ústavně zaručených práv dotčených osob, a to přinejmenším porušení 
veřejného subjektivního práva dotčené osoby na všeobecnou ochranu svobodné sféry jeho osoby (status negativus) 
vyplývající z čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Jednotlivec má rovněž právo na tzv. informační sebeurčení, tj. 
pouze on je oprávněn rozhodnout o tom, jaké údaje o sobě poskytne, a to včetně údajů o pracovní či ekonomické aktivitě 
(pokud mu v tomto směru není zákonem určována povinnost, viz čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Kontrola 
vykonávaná v rozporu se zákonem může rovněž vyústit v porušení práva na ochranu vlastnictví či práva na respektování 
obydlí. Tyto teze jen podporují skutečnost, že jiný závěr, než ten učiněný o odstavec výše, v případě zahájení či provádění 
kontroly dle zákona o NKÚ není ústavně konformní.   
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K účastenství v přestupkovém řízení       
     
k § 72 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
            
Poškozený, který v přestupkovém řízení neuplatnil nárok na náhradu škody a který není ani 
navrhovatelem tohoto řízení, nemá postavení účastníka přestupkového řízení ve smyslu § 72 zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokud taková osoba podá žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, 
které se týká pouze viny a trestu obviněného z přestupku, soud takovou žalobu odmítne podle § 46 
odst. 1 písm. c)  s. ř. s., neboť byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2007, č. j. 2 As 73/2006-53)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2007, str. 1085) 
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- viz I.A.553  
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K přezkumu podkladových rozhodnutí ve správním soudnictví   
     
k § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
k § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
            
I. Považovala-li právní úprava, popř. ustálená judikatura, určitý typ správních aktů za akty 
subsumované a nová právní úprava, popř. změna v judikatuře, je považuje za akty řetězící se (popř. za 
akty zcela samostatné), musí soud ve správním soudnictví k žalobní námitce takový akt přezkoumat 
podle § 75 odst. 2 s. ř. s., pokud by opačný postup vycházející ze striktního výkladu procesního 
předpisu znamenal, že za takové intertemporální situace by tento akt nebylo možno v konkrétním 
případě přezkoumat vůbec (ani samostatně, ani v rámci přezkumu aktu finálního), tj. vedl by z 
hlediska tohoto aktu k odepření přístupu k soudu. 
 
II. Ustanovení § 75 odst. 2 s. ř. s. umožňuje soudům ve správním soudnictví přezkoumávat zákonnost 
subsumovaných správních aktů; toto ustanovení však nezakládá pravomoc správních soudů takové 
akty zrušovat. Měla-li zjištěná nezákonnost subsumovaného aktu vliv na zákonnost žalobou 
napadeného aktu finálního, zruší soud tento finální akt a s nezákonností subsumovaného aktu se 
vypořádá v odůvodnění svého rozsudku. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2007, č. j. 4 As 37/2005-83)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2007, str. 860) 
 
Z odůvodnění: 
 
Z uvedeného je naprosto zjevné, že v době vydání rozhodnutí odvolacího orgánu ochrany přírody ve věci vydání souhlasu s 
umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu nebylo možno domáhat se samostatného soudního přezkumu tohoto 
rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Tato skutečnost pak nutně musí vést k tomu (navzdory opačné judikatuře, k níž správní 
soudnictví dospělo po 1. 1. 2003 a podle které tato rozhodnutí orgánu ochrany přírody jsou samostatně soudně 
přezkoumatelná), že s tímto rozhodnutím musí být při nynějším přezkumu správního aktu finálního (rozhodnutí ve věci 
umístění stavby), který probíhá již podle soudního řádu správního, zacházeno, jako by se jednalo o rozhodnutí subsumované 
(proto je třeba v tomto rozsudku podané výklady o subsumovaných správních aktech vztáhnout i na rozhodnutí Okresního 
úřadu Olomouc ze dne 15. 11. 2000, a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 3. 9. 2001), a je třeba jeho 
zákonnost při splnění ostatních podmínek uvedených v § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumat. Opačný postup by totiž vedl z 
hlediska rozhodnutí orgánu ochrany přírody k odepření přístupu k soudu. 
 
V souzené věci musel krajský soud rozhodnutí orgánů ochrany přírody přezkoumat, a učinil-li tak, byl jeho postup v tomto 
ohledu naprosto správný. Žalobce sice má pravdu v tom, že podle současné judikatury Nejvyššího správního soudu se na 
rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny pohlíží jako na svébytný správní akt 
samostatně soudně přezkoumatelný, nikoli jako na akt subsumovaný, nicméně nelze z této skutečnosti s ohledem na právě 
řečené v souzené věci dovodit závěr, že v případě žaloby, která zde napadá finální správní akt (rozhodnutí odvolacího orgánu 
o prvoinstančním rozhodnutí o umístění stavby) nelze rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 zákona o ochraně 
přírody a krajiny přezkoumat. 
 
Ostatní stěžovatelovy námitky, týkající se nezákonnosti zrušení rozhodnutí orgánů ochrany přírody, však již z podstatné části 
Nejvyšší správní soud pokládá za důvodné, a proto také kasační stížností napadený rozsudek zrušuje. Krajský soud sice 
správně a pečlivě vysvětlil, že ve správním řízení byl žalobce zkrácen na svých právech, když mu bylo upřeno účastenství v 
řízení o souhlasu orgánu ochrany přírody s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu (s touto argumentací se 
zdejší soud plně ztotožňuje a odkazuje na ni). Krajský soud v Ostravě ovšem pochybil, pokud tato rozhodnutí (tj. rozhodnutí 
prvoinstančního i odvolacího orgánu ochrany přírody) vedle rozhodnutí ve věci umístění stavby zrušil, neboť k takovému 
postupu mu zákon neposkytuje pravomoc. Již výše citované ustanovení § 75 odst. 2 věta druhá s. ř. s. hovoří o tom, že „byl-li 
závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také jeho 
zákonnost..“ Toto ustanovení zmiňuje toliko „přezkoumání zákonnosti “, neposkytuje soudu samo o sobě také pravomoc 
takové podkladové rozhodnutí zrušit. Při nahlédnutí do § 78 s. ř. s., který vypočítává možnosti (varianty, podoby, způsoby) 
rozhodnutí krajského soudu rozsudkem, nenalezneme ani tam pro takovou pravomoc oporu. Ustanovení obdobné § 75 odst. 2 
s. ř. s. obsahovala již předchozí právní úprava soudního přezkumu správních aktů. Jednalo se o § 245 odst. 1 o. s. ř., ve znění 
účinném k 31. 12. 2002, v němž bylo stanoveno, že „při přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu posoudí 
soud i zákonnost dříve učiněného správního rozhodnutí, o  něž se přezkoumávané rozhodnutí opírá, jestliže...“ Jak vidno, tato 
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úprava byla prakticky shodná se současnou, přičemž mezi slovy (tehdejším) „posoudí” a (dnešním) „přezkoumá” neshledává 
Nejvyšší správní soud při zohlednění kontextu, v jakém byla užita, žádný významný sémantický rozdíl. Ani tehdejší § 250j o. 
s. ř., který z podstatné části představuje obdobu dnešního § 78 s. ř. s., neobsahoval výslovné stanovení pravomoci soudu rušit 
podkladová rozhodnutí. Dobová odborná literatura (Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. 5. 
vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, s. 1057) pak k tehdejšímu ustanovení § 245 odst. 1 o. s. ř. uvádí, že „závěr soudu o 
nezákonnosti závazného subsumovaného aktu se neprojeví jeho zrušením (arg. „soud posoudí“, tj. v enunciátu nerozhoduje). 
Jestliže jeho zjištěná nezákonnost mohla způsobit nezákonnost finálního rozhodnutí žalobou napadeného, soud zruší tento 
finální akt. S nezákonností subsumovaného aktu se vypořádá v odůvodnění takového rozsudku“. S tímto konstatováním se 
Nejvyšší správní soud plně ztotožňuje, pokládaje je přitom za plně přenositelné i na současnou právní úpravu obsaženou v 
soudním řádu správním, zejména na jeho § 75 odst. 2. Jako podpůrný argument pro skutečnost, že nelze dovodit pravomoc 
soudu ve správním soudnictví zrušovat subsumované správní akty, Nejvyšší správní soud uvádí i to, že správní orgán 
rozhodující o subsumovaném správním aktu není účastníkem řízení ve správním soudnictví o přezkumu aktu finálního. 
Pokud by pak měl mít soud ve správním soudnictví pravomoc subsumované správní akty zrušovat, musel by ji zákon 
výslovně stanovit, jak činí např. v § 78 odst. 3 s. ř. s., jenž umožňuje soudům zrušovat i rozhodnutí správního orgánu nižšího 
stupně, které předcházelo rozhodnutí žalobou napadenému, přičemž tyto správní orgány nižšího stupně rovněž zpravidla 
nejsou účastníky řízení před soudem. Lze tedy uzavřít, že - lapidárně vyjádřeno - Krajský soud v Ostravě zrušil více, než mu 
zákon umožňuje. 
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K nedostatku řádného doručení správního rozhodnutí    
 
k § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
    
Nedostatek řádného doručení napadeného správního rozhodnutí jiným účastníkům řízení než žalobci 
není neodstranitelnou překážkou řízení ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Soud v takovém případě 
přikročí k odstranění vady uložením povinnosti správnímu orgánu doručit rozhodnutí opomenutému 
účastníku řízení, je-li znám, a poté v řízení pokračuje. Pokud však správní orgán nevymezil řádně 
okruh účastníků řízení, je to důvodem ke zrušení napadeného správního rozhodnutí pro vady řízení. V 
žádném případě však nelze žalobu z těchto důvodů odmítnout. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. března 2007, č. j. 2 As 53/2006-79)                                                                                                                                                              
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7/2007) 
 
Z odůvodnění: 
 
Krajský soud užil ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí nebylo doručeno 
všem účastníkům, a proto nemohlo nabýt právní moci.  
 
Žaloba podaná proti správnímu rozhodnutí, které nebylo řádně doručeno, může vést za určitých okolností k jejímu posouzení 
jako předčasné, a tedy k odmítnutí podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Tak by tomu bylo, pokud by žalobu podal ten, komu 
nebylo rozhodnutí doručeno. O takovou situaci se nejedná, neboť žalobci, který jediný žalobu podal, rozhodnutí žalovaného 
doručeno bylo a žalobu také podal v zákonné lhůtě. V případě nedoručení jiným účastníkům řízení by nepřicházelo v úvahu 
posouzení žaloby jako předčasné, neboť každý z účastníků správního řízení má samostatnou lhůtu k podání žaloby vázanou 
na den, kdy jemu bylo správní rozhodnutí doručeno.  
 
Z logiky soudního přezkumu správních rozhodnutí by bylo lze dovodit, že předpokladem přezkumu je, aby napadené 
rozhodnutí bylo pravomocné. Soudní řád správní takovou podmínku však výslovně nestanoví.  
 
Otázkou tak je, zda nedoručení správního rozhodnutí jiným účastníkům řízení než žalobci je důvodem pro odmítnutí návrhu 
pro nesplnění podmínek řízení. Je třeba vycházet z toho, že odmítnout žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. lze pouze v 
případě, že se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. Mezi ty typicky patří např. překážka litispendence nebo 
překážka rei iudicatae. Pokud jde o nedostatek doručení jiným účastníkům řízení, lze vycházet z rozhodnutí rozšířeného 
senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 2 As 27/2004 - 78 (zveřejněno: Sb. NSS 450/2005). Podle 
tohoto rozhodnutí nedostatek řádného doručení napadeného správního rozhodnutí žalobci spočívající v tom, že rozhodnutí 
bylo v rozporu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu doručeno přímo jemu, a nikoli jeho zástupci, brání bez dalšího 
projednání žaloby; takový nedostatek je však odstranitelný. Soud proto nejprve uloží správnímu orgánu řádně doručit 
napadené rozhodnutí a teprve po jeho doručení pokračuje v řízení o žalobě. Samotná vada doručení není důvodem k 
odmítnutí žaloby pro předčasnost. I když toto rozhodnutí směřovalo k důvodům odmítnutí podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. , 
lze je plně užít i v daném případě.  
 
Doručení opomenutým účastníkům řízení tedy odstraní překážku projednání žaloby v daném případě, když nic nebrání tomu, 
aby případné žaloby následně jinými účastníky správního řízení podané byly projednány ve společném řízení (§ 39 s. ř. s.). 
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Požadavek krajského soudu na nové doručení všem účastníkům řízení nemá v ničem oporu ve vztahu k těm účastníkům, 
kterým rozhodnutí žalovaného bylo již zcela řádně doručeno. Je zjevné, že soud tímto požadavkem mínil eliminovat důsledek 
odmítnutí této žaloby vůči žalobci spočívající v tom, že žalobce by po doručení rozhodnutí opomenutým účastníkům již sám 
možnost podat novou včasnou žalobu neměl. Již z tohoto důsledku je však zřejmé, že odmítnutí návrhu pro nedoručení 
správního rozhodnutí jinému účastníku řízení nebylo na místě.  
 
Postup cestou odstranění překážky řízení doručením správního rozhodnutí účastníkům, jimž doručeno nebylo, přichází v 
úvahu pouze tam, kde jde o opomenutí známých účastníků. Také žalobní námitka opomenutí jiného účastníka řízení než 
žalobce musí být vážena z toho hlediska, že každý v řízení střeží svá práva postupem či rozhodnutím dotčená. Pokud by však 
správní orgán vůbec v řízení nezjišťoval a nevymezil okruh účastníků řízení a nejednal s nimi, což se mohlo projevit na 
zákonnosti vydaného rozhodnutí, šlo by o důvod pro zrušení takového rozhodnutí. To však je již součástí věcného posouzení, 
k němuž zde soud nepřikročil. Zdůraznit je jen třeba, že právě v tomto případě, kdy nebyl vůbec řádně vymezen okruh 
účastníků řízení, je věcně rozhodováno o žalobě proti rozhodnutí, které právní moci zpravidla nenabylo.  
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A. Ochrana vod 
 
 

102 
 
K charakteru rozhodnutí podle ustanovení § 96 odst. 5 vodního zákona  
K charakteru pohledávky vzniklé na základě rozhodnutí podle ustanovení § 96 odst. 5 vodního 
zákona    
 
k § 96 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů       
k zákonu č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (srov. zákon             
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) 
 
I. Přestože se rozhodnutí podle ustanovení § 96 odst. 5 vodního zákona opírá o základ povinnosti, o 
níž bylo rozhodnuto v minulosti (při rozhodování podle ustanovení § 96 odst. 1 vodního zákona), 
povinnost zaplatit poplatek v této výši nastává až příslušným správním rozhodnutím podle ustanovení 
§ 96 odst. 5 vodního zákona. Z hlediska vymezení právních účinků takového správního aktu (tedy 
zaplacení odložené části poplatku) se tak jedná o akt  konstitutivní.  
 
II. Pohledávka státu v případě rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 96 odst. 5 vodního 
zákona vzniká až příslušným správním rozhodnutím o povinnosti zaplatit odloženou částku poplatku, 
přičemž se jedná o poplatek.  
Pokud tato pohledávka vznikne až po prohlášení konkursu, jedná se o pohledávku za podstatou, kterou 
je možné uspokojit kdykoliv v průběhu konkursu. Taková pohledávka nemůže být přihlášena v 
přezkumném jednání, neboť v té době právně neexistuje (stát jako věřitel takovou pohledávku nemůže 
jako dosud neexistující uplatňovat).                                                                                                                                                                                   
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2007, č. j. 7 Ca 256/2006-34) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle ust. § 96 odst. 5 vodního zákona, v případě, že znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení 
prostředků, nesplnil podmínky odkladu, je znečišťovatel na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí povinen 
odloženou část poplatku zaplatit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rovnoměrnými 
měsíčními splátkami. Případné odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 
Pokud by se v daném případě mělo jednat o tzv. deklaratorní správní rozhodnutí (či lépe deklaratorní správní akt), jeho 
právní účinky by musely primárně směřovat do prohlášení o existenci či neexistenci určitého práva či povinnosti. Takový 
deklaratorní správní akt se v právní sféře účastníka řízení neprojeví tak, že by přímo a bezprostředně stanovil účastníku řízení 
určitou povinnost. O takový správní akt tu podle názoru soudu nejde, neboť sám správní akt stanoví povinnost zaplatit 
odloženou část poplatku. Bez tohoto rozhodnutí by tu žádný titul k placení tohoto poplatku nebyl, neboť vodní zákon pro 
uložení této povinnosti vyžaduje příslušné rozhodnutí (srov. ust. § 96 odst. 5 vodního zákona). Ač toto rozhodnutí se opírá o 
základ povinnosti, o níž bylo rozhodnuto v minulosti (při rozhodování podle ust. § 96 odst. 1 vodního zákona), povinnost k 
zaplacení poplatku v této výši nastává až příslušným správním rozhodnutím podle ust. § 96 odst. 5 vodního zákona. Z 
hlediska vymezení právních účinků takového správního aktu (tedy zaplacení odložené části poplatku) se tak jedná o akt  
konstitutivní. 
 
Právní argumentace ohledně povahy takového správního aktu je pak podstatná pro další právní posouzení, zda se jednalo v 
době prohlášení konkursu o existující pohledávku státu, kterou mohl stát přihlásit jako věřitel do konkursního řízení. 
Žalovaný v odůvodnění správního rozhodnutí uvedl, že tuto pohledávku nemohl uplatnit v prvním přezkumném jednání, 
neboť odklad v placení poplatků trval do doby, která příslušnou lhůtu v konkursním řízení přesáhla (touto právní argumentací 
sice žalovaný popírá své shora uvedené hodnocení právních účinků správního aktu, tato nepřesnost a jistá nekonzistentnost 
odůvodnění však podle názoru soudu není takového rázu, aby způsobila sama o sobě nepřezkoumatelnost či nesrozumitelnost 
napadeného správního rozhodnutí, když hodnocení právních účinků správního aktu bylo provedeno pouze jako dílčí závěr, 
který nebyl vzat za základ právního názoru, o nějž správní orgány opírají výrok ve věci samé). Soud se ztotožňuje s právním 
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názorem správních orgánů, že v době přezkumného jednání v konkursním řízení se nejednalo o existující pohledávku a stát ji 
tak jako věřitel nemohl v konkursním řízení v této době uplatnit. 
 
Tato právní argumentace soudu vychází ze shora uvedeného hodnocení právních účinků napadeného správního aktu, které 
jsou konstitutivní ve smyslu uložení povinnosti žalobce odvést státu příslušnou částku poplatku uloženou na základě zákona. 
Tato povinnost vznikla až vydáním rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 5 vodního zákona. V době přihlášky pohledávek v 
konkursním řízení se tak nejednalo o pohledávku, neboť v této době tato pohledávka ještě nevznikla. 
 
Žalobce v této souvislosti argumentuje právními účinky prohlášení konkursu podle ust. § 14 odst. 1 písm. g) zákona o 
konkursu (podle něhož nesplatné pohledávky úpadce a jeho závazky, které mají být uspokojeny z podstaty, považují se v 
konkursu za splatné; toto ustanovení nemá vliv na splatnost jakékoli pohledávky nebo závazku, které mají být zahrnuty do 
závěrečného vyrovnání podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu). Jak bylo shora 
uvedeno, soud nesouhlasí s tím, že v předmětné době se jednalo o pohledávku existující, ale nesplatnou, jak argumentuje 
žalobce, neboť tato pohledávka prozatím vůbec nevznikla. I z důvodu neexistence této pohledávky pak nemohla být do 
konkursu v uvedené lhůtě ani přihlášena. Žalovaný v odůvodnění napadeného správního rozhodnutí sice právní rozbor 
ohledně splatnosti či nesplatnosti této pohledávky neprovedl (a z toho vyplývající účinek prohlášení konkursu na splatnost 
podle ust. § 14 odst. 1 písm. g) zákona o konkursu), zřetelně však vycházel z toho, že tato pohledávka ve lhůtě pro přihlášení 
pohledávek do konkursu nevznikla. S takovým právním závěrem soud souhlasí, a proto neuvedení konkrétního rozboru stran 
splatnosti pohledávky nepovažuje za natolik zásadní pochybení, které by mělo vliv na zákonnost správního rozhodnutí jako 
takového, a bylo důvodné pro vyhovění žaloby. 
 
Tuto právní argumentaci podporuje i právní úprava tzv. pohledávek za podstatou podle zákona o konkursu. 
 
Podle ust. § 31 odst. 2 písm. d) zákona o konkursu, pohledávkami za podstatou, pokud vznikly po prohlášení konkursu, jsou 
daně, poplatky, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění. 
 
Pohledávku za podstatou je možné uspokojit kdykoliv v průběhu konkursního řízení (ust. § 31 odst. 1 zákona o konkursu). 
Podstatné pro posouzení takové pohledávky, zda je pohledávkou za podstatou, pak v daném případě je skutečnost, zda 
pohledávka vznikla po prohlášení konkursu a zda se jednalo o poplatek. 
 
Obě tato kritéria pohledávka, která vznikla rozhodnutím správního orgánu podle ust. § 96 odst. 5 vodního zákona, v daném 
skutkovém případě splňuje. V dané věci tak nejde o žádné zvýhodnění státu jako věřitele, které je obecně nepřípustné (srov. 
např. argumentaci Ústavního soudu, která se týkala započtení tzv. soukromoprávních a veřejnoprávních pohledávek podle 
ust. § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb. v jeho nálezu ze dne 28. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 208/05), ale o hodnocení povahy 
pohledávky a jejího vzniku. Soud připouští, že tuto argumentaci žalovaný v odůvodnění napadeného správního rozhodnutí 
neaplikoval na příslušnou zákonnou úpravu zákona o konkursu, neboť jeho právní úvaha se opírá pouze o vodní zákon, tato 
úvaha o povaze této pohledávky však v odůvodnění uvedena je a soud se s ní na základě shora uvedeného právního rozboru 
ztotožňuje. 
 
V dané věci je tak namístě s ohledem na shora uvedené přijmout takový právní závěr, že pohledávka státu v případě 
rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 96 odst. 5 vodního zákona, vznikla až příslušným správním rozhodnutím o 
povinnosti zaplatit odloženou částku poplatku, přičemž se jedná o poplatek. Až tímto rozhodnutím pohledávka poplatku v 
určité a konkrétní výši vznikla, a protože se tak stalo až po prohlášení konkursu, jedná se o pohledávku za podstatou, kterou 
je možné uspokojit kdykoliv v průběhu konkursu. Z tohoto důvodu nemohla být tato pohledávka přihlášena v přezkumném 
řízení, neboť v té době právně neexistovala (stát jako věřitel takovou pohledávku nemohl jako dosud neexistující uplatňovat). 
   

103 
 
K relevanci poplatkového hlášení a poplatkového přiznání  
  
k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů   
    
Poplatkové hlášení a poplatkové přiznání jsou právoplatným dokumentem, který má účastník řízení 
zpracovat s plným vědomím jeho závažnosti. Z ničeho nelze dovodit, že denní hlášení o odběru 
podzemních vod by mělo mít větší vypovídací hodnotu než poplatkové hlášení a poplatkové přiznání.                                                                                                                                                    
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2007, č. j. 8 Ca 86/2006-27) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
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Pokud žalobce namítal, že nebyl brán dostatečný zřetel na údajný důkaz, tedy dodatečně zaslaná denní hlášení o odběru 
podzemních vod, potom musel soud tuto žalobní námitku odmítnout s tím, že poplatková hlášení a přiznání jsou 
právoplatným dokumentem, který má účastník řízení zpracovat s plným vědomím jeho závažnosti. Nelze z ničeho dovodit, že 
denní hlášení o odběru podzemních vod by mělo mít větší vypovídací hodnotu, zvláště pak proto, že není možné nijak 
prokázat jeho soulad se skutečností. Správní úřad měl právo, resp. povinnost předložené dokumenty hodnotit shora 
uvedeným způsobem. 
  

104 
 
K výpočtu výše pokuty za nedovolený odběr vod z více zdrojů   
 
k § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů       
 
Bylo-li vydáno povolení k odběru vody pro každý zdroj samostatně, pak nedovoleným odběrem je 
skutečný odběr ze zdroje přesahující množství, které je z tohoto zdroje povoleno odebrat. Množství 
podzemní vody, která z určitého zdroje nebyla odebrána, ač její odběr byl povolen, nelze započíst na 
nepovolený odběr z jiného zdroje.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2007, č. j. 5 Ca 216/2006-31) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Správní orgány vycházely ze zjištění, že žalobce měl pro rok 2004 povolený odběr podzemní vody ze zdroje „U.“ v množství 
2000 m3/rok (dle rozhodnutí čj. VLHZ 491/89-Sv ze dne 1. 6. 1989), ze zdroje „N.“ v množství 5 900 m3/rok a ze zdroje 
„V.“ v množství 15 000 m3/rok (dle rozhodnutí ze dne 14. 12. 2001, čj. RZP 2067/01 - Ba). Tento správními orgány zjištěný 
skutkový stav věci žalobce v žalobě nikterak nezpochybnil (žaloba naopak používá argumentaci, že povolení k odběru vod 
bylo vydáno na každý ze zdrojů podzemních vod samostatně). 
  
Žalobci byla uložena pokuta podle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona, podle kterého uloží Česká inspekce životního 
prostředí pokutu podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, která odebere povrchové nebo podzemní vody bez 
potřebného povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním (dále jen „nedovolené odběry vod“). Podle § 117 odst. 2 
vodního zákona pokuta za nedovolené odebrání podzemních vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 50,- Kč za 1 
m3 nedovoleně odebraných podzemních vod celkovým množstvím těchto vod. Citovaná ustanovení nelze vykládat jinak, než 
že nedovoleným odběrem podzemní vody je takový odběr, k němuž buď vůbec nebylo vydáno povolení vodoprávního úřadu 
nebo který přesahuje povolené množství. Bylo-li vydáno povolení k odběru vody pro každý zdroj samostatně, pak 
nedovoleným odběrem je skutečný odběr z tohoto zdroje přesahující množství, které je z tohoto zdroje povoleno odebrat. 
Množství podzemní vody, která z určitého zdroje nebyla odebrána, ač její odběr byl povolen, nelze započíst na nepovolený 
odběr z jiného zdroje. Výpočet výše pokuty je pak jednoznačně vázán k množství nedovoleně odebraných podzemních vod. 
Nelze tak přisvědčit námitce žalobce, že ustanovení § 117 odst. 2 zákona neukládá posuzovat množství nedovoleně 
odebraných vod pro každý z kontrolovaných zdrojů izolovaně, a že pro určení výše pokuty by tak měl být rozhodný rozdíl 
mezi celkovým množstvím odebraných vod a množstvím vod, jejichž odběr byl povolen. 
 
Protože shora uvedenými vodoprávními rozhodnutími nebylo žalobci stanoveno roční povolené odběrné množství společné 
pro zdroj „N.“ a pro zdroj „U.“, je pro výpočet výše pokuty zcela nerozhodné, že ze zdroje „N.“ žalobce v roce 2004 vodu 
neodebíral. Správní orgán proto správně postupoval tak, že množství nedovoleně odebrané podzemní vody vypočetl jako 
rozdíl mezi množstvím, které bylo příslušným vodoprávním rozhodnutím povoleno odebrat ze zdroje „U.“ a ze zdroje „V.“ a 
množstvím, které žalobce ze zdroje „U.“ a ze zdroje „V.“ skutečně odebral. Celkové množství nedovoleně odebrané vody 
(součet nedovoleně odebrané vody z obou těchto zdrojů) pak vynásobil sazbou 50,- Kč. Postup, jímž byla vypočtena výše 
pokuty, přehledně uvedený v odůvodnění prvostupňového správního rozhodnutí, považuje soud za zcela správný. 
 
Výpočet výše pokuty je stanoven zákonem, prostor pro správní uvážení není dán. Správní orgán tedy nikterak nemohl 
přihlédnout k skutečnostem, které žalobce namítl v podané žalobě, tedy k tomu, že nenastal škodlivý následek, že odebraná 
voda byla přiznána a zaplacena, ani k tomu, že žalobce vynaložil značné částky na ochranu životního prostředí. Ani tato 
žalobní námitka tedy není důvodná. 
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K výši pokuty za nakládání s vodami bez povolení  
 
k § 122 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů   
     
Jestliže žalobci v předchozím období právní titul k nakládání s vodami svědčil, jeho platnost však 
skončila a on pokračoval ve využívání energetického potenciálu povrchových vod, aniž by došlo ke 
změně způsobu tohoto využívání, spočívá podstata správního deliktu spíše v rovině právní než 
skutkové, a následky takového jednání tedy nejsou v tomto případě objektivně zjistitelné. Nemohou 
tak být v daném případě posuzovány při úvaze o výši sankce. Rozhodující pro určení výše pokuty jsou 
v této situaci okolnosti, za kterých k jednání naplňujícímu skutkovou podstatu správního deliktu došlo. 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2007, č. j. 7 Ca 172/2006-36) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Mezi účastníky řízení nebylo sporu o skutkovém stavu zjištěném ve správním řízení. Žalobce však učinil spornou úvahu 
správních orgánů o výši pokuty. V tomto ohledu je nutné mít na zřeteli, že o výši pokuty rozhoduje správní orgán v rámci 
správního uvážení, soud tedy, pokud jde o výši pokuty, posuzuje pouze to, zdali napadené rozhodnutí v tomto směru 
nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem. Vodítkem pro rozhodování o výši pokuty je ust. § 122 odst. 2 vodního 
zákona, v němž zákon uvádí demonstrativní výčet skutečností, které mají být při úvaze o výši pokuty zohledněny. Jakým 
způsobem byly tyto skutečnosti hodnoceny uvede správní orgán v rozhodnutí a toto posouzení je pak předmětem soudního 
přezkumu. V předmětné věci se žalovaný podrobně a naprosto konkrétně skutečnostmi rozhodnými pro stanovení výše 
pokuty zabýval, přitom s jeho právními závěry se soud zcela ztotožňuje. Je nepochybné, že nakládání s vodami bez povolení 
vodoprávního úřadu je závažným správním deliktem. Tato skutečnost se podává zejména z výše pokuty, kterou lze za takové 
jednání uložit. Otázkou pak je, jak lze na uvedené jednání vztáhnout kriteria stanovená v ust. § 122 odst. 2 zákona o vodách. 
Podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o vodách je povolení k nakládání s povrchovými vodami třeba, jde-li o jejich odběr, 
vzdouvání, popřípadě akumulaci, využívání energetického potenciálu, užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, 
popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, popř. k jinému nakládání s nimi. Podle odst. 2 cit. ustanovení se 
povolení k nakládání s vodami vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, 
která má platné povolení k nakládání s vodami podle odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů je oprávněna nakládat s 
vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení. Z uvedeného je zřejmé, že povolení k nakládání s vodami 
je rozhodné pro určení rozsahu nakládání s vodami, je titulem pro jakékoliv nakládání s nimi. Absence právního titulu k 
nakládání s vodami přitom nemusí vyústit v následky objektivně určitelné. O takový případ se jedná i v souzené věci, kdy 
právě správní delikt spočívá v absenci právního titulu pro užívání povrchových vod v určitém časovém úseku. Žalobci právní 
titul v období předchozím svědčil, jeho platnost však skončila. V tomto případě žalobce pokračoval ve využívání 
energetického potenciálu povrchových vod, aniž by došlo ke změně způsobu tohoto využívání. Podstata správního deliktu 
tedy spočívá spíše v rovině právní, než skutkové, a následky takového jednání tedy nejsou v tomto případě objektivně 
zjistitelné. Nemohou tak být v daném případě posuzovány při úvaze o výši sankce. Rozhodující pro určení výše pokuty jsou 
tedy v této situaci okolnosti, za kterých k jednání naplňujícímu skutkovou podstatu správního deliktu došlo. Správně tak 
žalovaný hodnotil zejména tuto skutečnost, a to zcela v zákonném stanovených mezích, přitom v zákonem stanovených 
mezích byla stanovena i výše pokuty. Není tedy v nejmenším důvodné tvrzení žalobce, že výše pokuty byla stanovena v 
zásadním rozporu se zákonem stanovenými hledisky. 
 

106 
 
Ke stanovení limitů znečištění pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
v kolaudačním řízení   
 
k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů       
 
I. V kolaudačním řízení není správní orgán vázán limity pro vypouštění vyčištěných odpadních vod 
stanovenými posledním z rozhodnutí ve zkušebním provozu, ale může uvážit, že vhodnější pro trvalé 
užívání stavby jsou limity stanovené rozhodnutím ve zkušebním provozu časově dřívějším, neboť 
zkušební provoz slouží právě k jejich výběru. 
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II. Pokud vodoprávní úřad v kolaudačním rozhodnutí metodou odkazu uvede, že rozhodné jsou limity 
uvedené v rozhodnutí upravujícím režim zkušebního provozu, dojde k jejich přenesení do 
kolaudačního rozhodnutí, stávají se jeho součástí a jsou právně závazné. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. listopadu 2007, č. j. 3 As 54/2007-83) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Nejvyšší správní soud neshledal tuto stížnostní námitku důvodnou. Stěžovatel v kasační stížnosti opakuje námitky, které 
uplatnil nejprve v odvolání proti rozhodnutí ČIŽP a posléze v žalobě proti rozhodnutí žalovaného. Jak žalovaný, tak i soud 
prvního stupně se s nimi náležitě vypořádali, přičemž s vyslovenými právními závěry se Nejvyšší správní soud ztotožňuje. 
Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí zcela správně uvedl, že emisní limity stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu 
ze dne 24. 1. 1996, ve znění změnového rozhodnutí ze dne 14. 3. 1997 byly stanoveny za účelem zjištění, které z těchto 
limitů budou pro užívání stavby nejvhodnější. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že obě rozhodnutí byla vydaná v průběhu 
zkušebního provozu čistírny, přičemž obě stanovila různé hodnoty zbytkového znečištění vypouštěných vyčištěných 
odpadních vod z čistírny. Jak je výslovně uvedeno v rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 24. 1. 1996, čj. ŽP-92/96-Op, 
limity...jsou platné pouze pro zkušební provoz. Základem stanovení ukazatelů pro trvalý provoz budou výsledky dosažené ve 
zkušebním provozu. K tomu velmi příhodně konstatoval soud prvního stupně, že v kolaudačním řízení není správní orgán 
vázán limity pro vypouštění vyčištěných odpadních vod stanovenými posledním z rozhodnutí ve zkušebním provozu, ale 
může uvážit, že vhodnější pro trvalé užívání stavby jsou limity stanovené rozhodnutím ve zkušebním provozu časově 
dřívějším, neboť zkušební provoz slouží právě k jejich výběru. 
 
Rozhodnutím ze dne 14. 3. 1997, čj. ŽP-1272/97-Op, došlo toliko k prodloužení doby zkušebního provozu a navýšení hodnot 
vypouštění vyčištěných odpadních vod. Obě rozhodnutí tak upravila režim zkušebního provozu. Kolaudačním rozhodnutím 
ze dne 24. 6. 1998, čj. ŽP-3072/98-Vod, bylo povoleno trvalé užívání čistírny, přičemž vodoprávní úřad stanovil, že pro 
vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku N. během trvalého provozu, jsou platné hodnoty stanovené v rozhodnutí OkÚ 
O. čj. ŽP-92/96-Op, ze dne 24. 1. 1996. Podle Nejvyššího správního soudu je třeba poukázat na tu skutečnost, že rozhodnutí 
ze dne 24. 1. 1996 ve znění rozhodnutí 14. 3. 1997 se věnovala toliko a jen zkušebnímu provozu po dobu prozatímního 
užívání čistírny. Po dobu zkušebního provozu proto stěžovatel byl povinen provozovat čistírnu v souladu s oběma 
rozhodnutími. Režim zkušebního provozu byl ukončen dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí vodoprávního 
úřadu. Toto rozhodnutí povoluje trvalý provoz, podmínky v něm uvedené neupravují pravidla pro provoz zkušební, nýbrž pro 
provoz trvalý. Záleží na úvaze správního orgánu - vodoprávního úřadu - jaké emisní limity zvolí pro trvalý provoz čistírny. 
Při jejich stanovení však vychází z výsledků zkušebního provozu, což již naprosto správně uvedl soud prvního stupně. 
Vodoprávní úřad se v kolaudačním rozhodnutí rozhodl stanovit stejné podmínky, resp. hodnoty vypouštění vyčištěných 
odpadních vod, jaké byly v prvním rozhodnutí v době zkušebního provozu ze dne 24. 1. 1996. Neučinil proto nic jiného, než 
zvolil ty hodnoty, které podle jeho úvahy jsou těmi nejvhodnějšími. 
 
Kolaudační rozhodnutí neodkazuje, že po dobu trvalého provozu je platné rozhodnutí ze dne 24. 1. 1996, nýbrž výslovně 
uvádí, jak je citováno shora, že pro trvalý provoz jsou platné hodnoty stanovené v rozhodnutí, nikoli rozhodnutí jako takové. 
Vodoprávní úřad totiž v rámci kolaudačního rozhodnutí určil ty emisní limity, které odpovídaly limitům stanovených v 
rozhodnutí ze dne 24. 1. 1996, a proto na hodnoty v něm uvedené odkázal. Rozhodnutí ze dne 24. 1. 1996 ve spojení s 
rozhodnutím ze dne 14. 3. 1997 tvoří pro účely zkušebního provozu jeden celek. Odkazuje-li se na hodnoty uvedené v 
jednom z nich pro účely trvalého provozu, nelze je již pojímat jako jeden celek, tj. ve znění jejich změn a doplnění, nýbrž v 
tom znění, na které je výslovně odkázáno. Vodoprávní úřad nemohl odkázat na celé rozhodnutí, protože jeho účinky 
pominuly se skončením zkušebního provozu. Změnové rozhodnutí ze dne 14. 3. 1997 má rovněž omezenou časovou 
působnost, a to také pouze po dobu zkušebního provozu. Trvalý provoz, ke kterému došlo na základě pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí je v jiném režimu, ą pokud pro něj byly stanoveny hodnoty obsažené v rozhodnutí ze dne 24. 1. 
1996, jsou to právě jen a pouze hodnoty v něm uvedené, bez přihlédnutí k jejich změnám provedeným rozhodnutím ze dne 
14. 3. 1997. Proto, pokud vodoprávní úřad v kolaudačním rozhodnutí metodou odkazu uvedl, že rozhodné jsou limity 
uvedené v rozhodnutí ze dne 24. 1. 1996, došlo k jejich přenesení do kolaudačního rozhodnutí, stávají se jeho součástí a jsou 
právně závazné. 
 

107 
 
K vyměřování poplatků za odebrané množství podzemní vody 
 
k § 88 odst. 2 a 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů       
 
Zákonem stanovené podmínky pro výběr poplatků za odběr podzemní vody nelze rozšiřovat či 
modifikovat odkazem na prováděcí předpis. Z ustanovení § 88 odst. 3 vodního zákona vyplývá, že pro 
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poplatkové účely lze sčítat množství odebrané podzemní vody z jednotlivých odběrních míst na území 
obce pouze tehdy, jde-li o odběry z jednoho (totožného) vodního zdroje. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2006, č. j. 6 Ca 185/2005-47) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle ustanovení § 88 odst. 3 vodního zákona odebírá-li odběratel podzemní vodu z vodního zdroje na více místech území 
jedné obce, pro účely zpoplatnění se odebrané množství vody sčítá. Zatímco žalobce má za to, že je třeba při posouzení, zda 
ten který odběr je osvobozen od placení poplatku, posuzovat to, o odběr z kterého vodního zdroje se jedná, a zda již případně 
z uvedeného vodního zdroje na území obce není činěn další odběr (množství odběru by se v takovém případě sčítalo), 
žalovaný naproti tomu zastává stanovisko, že určujícím kriteriem je v tomto případě skutečnost, že jde o odběry na území 
jedné obce a není rozhodné, zda jde o odběry z jednoho či více vodních zdrojů, protože zákonodárce zavedl do vodního 
zákona pojem „vodní zdroj pro účely zpoplatnění“. Soud dospěl k závěru, že argumentace žalovaného není správná. 
 
Co se rozumí vodním zdrojem, stanoví ustanovení § 2 odst. 8 vodního zákona. Podle tohoto ustanovení se vodním zdrojem 
rozumí povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení potřeb 
člověka, zejména pro pitné účely. Podrobnější vymezení, co se rozumí vodním zdrojem, obsahují státní normy. Jiné zákonné 
vymezení toho, co se rozumí vodním zdrojem, zákon o vodách neobsahuje. Jiný význam tohoto pojmu nelze dovodit ani z 
ustanovení § 88 odst. 3 tohoto zákona. Užití spojení „z vodního zdroje“ v tomto ustanovení nelze interpretovat jako zvláštní 
zákonnou definici tohoto pojmu, již proto ne, že ustanovení § 88 odst. 3 ani v nejmenším nedává návod k tomu, co lze 
„vodním zdrojem pro poplatkové účely“ rozumět. Pokud by měla být po novele vodního zákona provedené zákonem            
č. 20/2004 Sb. pro výměru poplatku nadále rozhodná toliko okolnost, že jde o odběry na území jedné obce a že za vodní 
zdroj pro účely vyměřování poplatků je třeba považovat podzemní vodu, k jejímuž odběru bylo vydáno povolení 
vodoprávního úřadu, jak rovněž uvádí žalovaný v napadeném rozhodnutí, neměl by zákonodárce žádný důvod nadále spojení 
„z vodního zdroje“ v textu ustanovení uvádět (tím by se současně vyhnul obecně nevhodnému stavu, kdy by měl být zákonný 
termín užíván v jednom právním předpise ve více významech). 
 
Pokud však zákonodárce nadále tento termín v textu tohoto ustanovení ponechal a neposkytl současně žádný návod k tomu, 
jak uvedené spojení v souvislosti s poplatky za odběr vody vykládat, nelze než dospět k závěru, že je třeba uvedený termín 
vyložit v souladu s definicí podle ustanovení § 2 odst. 8 vodního zákona stejně, jako je tomu v mnoha jiných ustanoveních 
tohoto zákona, v nichž se tento pojem objevuje. Spojení „z vodního zdroje“ je tedy třeba chápat tak, že jde toliko o jeden z 
předpokladů pro uplatnění pravidla o tom, že se množství odebrané vody sčítá (vedle více míst odběru a skutečnosti, že jde o 
odběry na území jedné obce) a nikoli jako zvláštní definici vodního zdroje pro poplatkové účely. 
 
Ustanovení § 88 odst. 3 vodního zákona je rovněž třeba interpretovat ve vazbě na ustanovení odstavce 2 tohoto ustanovení. 
Spojení „z vodního zdroje“ je užito právě jen v uvedených dvou odstavcích ustanovení § 88. Druhý odstavec uvedeného 
ustanovení hovoří výslovně o jednom vodním zdroji v souvislosti s limity pro osvobození od poplatku, zatímco třetí odstavec 
uvádí toliko spojení „z vodního zdroje“. Smyslem ustanovení § 88 odst. 3 je však toliko zpřesnit a konkretizovat podmínky 
pro osvobození od placení poplatků stanovené obecně v odstavci 2 v případě, že je odběrních míst na území jedné obce více, 
aby bylo zřejmé, zda lze v takových případech přiznat každému odběrnému místu samostatně osvobození od poplatku. Zákon 
říká, že nikoli, pokud součet množství odebrané vody z těchto odběrných míst (odběrných míst z jednoho podzemního zdroje 
- odst. 2) překročí stanovené limity. Ustanovení třetího odstavce sice již neobsahuje výslovně uvedení, že jde o odběrní místa 
z jednoho vodního zdroje, ale nadále uvádí pojem z vodního zdroje v jednotném čísle a vzhledem k tomu, že odstavec 3 
rozvíjí a zpřesňuje podmínky stanovené obecně v odstavci 2, je třeba i v případě odstavce 3 vycházet z toho, že jde o odběry 
z jednoho vodního zdroje. 
 
Žalovaný argumentoval tím, že v důsledku novely vodního zákona provedené zákonem 20/2004 Sb. došlo k zásadní změně 
způsobu a podmínek vyměřování poplatků. Rovněž tuto argumentaci nepovažuje soud za důvodnou. Podle ustanovení § 88 
odst. 3 věta druhá vodního zákona ve znění před účinností novely provedené zákonem č. 20/2004 Sb. odebírá-li oprávněný 
podzemní vodu z vodního zdroje na více místech, pak pro účely zpoplatnění se odebrané množství vody sčítá. Z porovnání 
obou ustanovení je pak zřejmé, že jedinou odlišností, kterou novela provedená zákonem č. 20/2004 Sb. přinesla, je zavedení 
další podmínky, jejíž splnění je nezbytné pro to, aby bylo možné odebrané množství vody sčítat a sice toho, že musí jít o 
odběry na více místech území jedné obce. Z textu ustanovení § 88 odst. 3 nelze dovodit, že by zmíněnou novelou došlo k 
zásadní změně koncepce posuzování splnění podmínek pro stanovení poplatků za odběr podzemních vod, že by nadále bylo 
lze sčítat i množství odebrané podzemní vody z různých vodních zdrojů. 
 
Je proto třeba dovodit, že z ustanovení § 88 odst. 3 vodního zákona vyplývá, že pro poplatkové účely lze sčítat množství 
odebrané podzemní vody z jednotlivých odběrních míst na území obce pouze tehdy, pokud jde o odběry z jednoho 
(totožného) vodního zdroje. Je vhodné rovněž zdůraznit, že zákonem stanovené podmínky pro výběr poplatků za odběr vody 
nelze rozšiřovat či modifikovat odkazem na prováděcí předpis, v tomto případě poukazem na obsah tiskopisu tzv. 
poplatkového hlášení, k jehož vydání je podle ustanovení § 88 odst. 5 poslední věta vodního zákona zmocněn žalovaný ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 
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108 
 
K uložení opatření k nápravě podle vodního zákona  
    
k § 27 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (srov.     
§ 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů) 
           
Účastníkem správního řízení ve věci uložení nápravného opatření dle § 27 odst. 1 zákona č. 138/1973 
Sb. mohla být pouze osoba, která byla pravomocně uznána odpovědnou za spáchání správního deliktu 
ve smyslu § 24 písm. c) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství. Správní 
orgán si v řízení vedeném dle § 27 odst. 1 vodního zákona nebyl oprávněn učinit vlastní závěry 
týkající se osoby jeho účastníka, a to ani za situace, kdy by zde zmiňované sankční rozhodnutí 
neexistovalo. Nešlo zde o případ předběžné otázky, neboť správní orgán nebyl v této otázce oprávněn 
k samostatné úvaze.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března 2007, č. j. 1 As 32/2006-99)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2007, str. 733) 
 
- viz I.B.63 
 

109 
 
K nedovolenému vypouštění odpadních vod 
K aplikaci ustanovení § 122 vodního zákona     
  
k § 116 odst. 1 písm. b) a § 122 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů       
 
I. Dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod je jednou z 
povinností, kterou vodní zákon tomu, kdo vypouští odpadní vody, určuje. Pokud tak nepostupuje, 
porušuje povinnosti stanovené vodním zákonem a vypouští odpadní vodu v rozporu s vodním 
zákonem, a proto jej lze postihnout podle § 116 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.  
 
II. Aplikace § 122 vodního zákona předpokládá naplnění některé ze skutkových podstat uvedených v 
prvním odstavci tohoto ustanovení a jen za porušení tam uvedených ustanovení lze pokutu podle § 122 
vodního zákona uložit. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2005, č. j. 11 Ca 175/2004-46) 
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2007, str. 994) 
  
Z odůvodnění: 
 
Žalobkyně namítala, že mělo být postupováno podle § 122 vodního zákona, a nikoli podle § 116 tohoto zákona. Ze správního 
spisu vyplývá, že pokuta byla žalobkyni uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona, podle kterého Česká inspekce 
životního prostředí uloží pokutu tomu, kdo vypustí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s tímto 
zákonem. Prvostupňové rozhodnutí ve svém výroku rovněž uvádí § 38 odst. 3 tohoto zákona, ve kterém jsou stanoveny 
povinnosti toho, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, zejména povinnost zneškodňovat 
odpadní vody v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Pokud správní orgán dospěl k závěru, že 
žalobkyně nesplnila povinnosti uložené jí rozhodnutím o povolení vypouštět odpadní vody, postupoval správně, pokud 
následně uložil pokutu podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona. Žalobkyně dovozovala, že vzhledem k tomu, že 
disponovala oprávněním k vypouštění odpadních vod, měla být postižena za porušení tzv. jiných povinností dle § 122 
vodního zákona. Tato argumentace není správná. Dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení k vypouštění 
odpadních vod je jednou z povinností, kterou vodní zákon tomu, kdo vypouští odpadní vody, stanoví. Pokud tak nepostupuje, 
porušuje nepochybně povinnosti stanovené vodním zákonem a vypouští odpadní vodu v rozporu s vodním zákonem, a proto 
jej lze postihnout podle § 116 odst 1 písm. b) tohoto zákona. Skutečnost, zda taková osoba disponuje povolením či nikoli za 
situace, kdy podmínky v povolení stanovené nedodržuje, proto nelze vyložit tak, že nelze postupovat podle § 116 odst. 1 
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písm. b) vodního zákona. Závěr žalobkyně o tom, že mělo být postupováno podle § 122 vodního zákona, žalobkyně navíc 
nijak blíže nezdůvodňuje. Aplikace § 122 vodního zákona předpokládá naplnění některé ze skutkových podstat uvedených v 
prvním odstavci tohoto ustanovení a jen za porušení tam uvedených ustanovení lze pokutu podle § 122 vodního zákona 
uložit. Žalobkyně neuvádí, o porušení které skutkové podstaty by se dle jejího právního názoru mělo jednat. Soud proto s 
poukazem na shora uvedené dospěl k závěru, že rovněž tato námitka žalobkyně důvodná není. 
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46 
 
K rozhodování o omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší  
   
k § 38 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  
 
I. Při posuzování otázky zda je možné postupovat podle ustanovení § 38 odst. 2 písm. a) zákona o 
ochraně ovzduší je nutné mít na zřeteli, že povolení je vydáváno v souvislosti s jiným správním 
řízením. Zásadně je tedy nutné se zabývat i tímto řízením a okolnostmi, za jakých bylo povolení 
vydáno, tj. zdali bylo takové rozhodnutí správním orgánem obstaráno (vyžadováno) či nikoliv. 
 
II. V případě, že kolaudační řízení proběhlo a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno, aniž by v něm bylo 
povolení orgánu ochrany ovzduší správním orgánem vyžadováno, není zastavení provozu bez dalšího 
adekvátním opatřením.  
 
III. Při rozhodování zda omezit nebo zastavit provoz stacionárního zdroje znečištění je vždy nutné 
rozhodovat v kontextu celého ustanovení § 38 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, tedy brát zároveň v 
úvahu dopady provozu na životní prostředí.   
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2007, č. j. 7 Ca 41/2006-45) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Je tak nutné vzít v úvahu, že žalobce požádal o vydání kolaudačního rozhodnutí dne 26. 11. 2003. Následně bylo Městským 
úřadem Č. zahájeno kolaudační řízení. Stavební úřad v kolaudačním řízení povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší 
nevyžadoval, neměl toto povolení k dispozici ani při vydávání kolaudačního rozhodnutí. Bylo přitom jeho povinností 
postupovat v souladu s ust. § 81 odst. 1 stavebního zákona, podle kterého v kolaudačním řízení stavební úřad (z úřední 
povinnosti) zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda 
byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení 
stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního 
prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení. Podle ust. § 32 odst. 1 správního řádu je pak správní orgán povinen zjistit 
přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí. Přitom není vázán jen návrhy 
účastníků řízení. Při posuzování otázky zda je možné postupovat podle ust. § 38 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší je 
tedy nutné mít na zřeteli, že povolení je vydáváno v souvislosti s jiným správním řízením, zásadně je tedy nutné se zabývat i 
tímto řízením a okolnostmi, za jakých bylo vydáno, tj. zdali bylo takové rozhodnutí správním orgánem obstaráno 
(vyžadováno) či nikoliv. Až poté, co byla tato skutečnost vzata v úvahu lze hovořit o tom, že správní orgán při rozhodování o 
omezení a nebo zastavení provozu vycházel z úplně zjištěného stavu věci, resp. přihlédl ke všem okolnostem rozhodným pro 
posouzení věci. Vydání rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje pouze na základě absence rozhodnutí podle ust. 
§ 17 odst. 1 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší bez toho, aby byl zkoumán průběh (v daném případě kolaudačního) řízení, k 
němuž muselo být toto povolení vydáno, tento zákonný požadavek nesplňuje. O zastavení provozu podle ust. § 38 odst. 2 
písm. a) pak lze rozhodnout zejména v případech, kdy je zdroj znečištění provozován bez proběhnuvšího kolaudačního řízení. 
Pokud správní orgán k existenci vydaného kolaudačního rozhodnutí nepřihlédl, vycházel z neúplně zjištěného skutkového 
stavu věci, a zatížil tak řízení vadou ve smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. 
 
V případě, že kolaudační řízení proběhlo a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno, aniž by v něm bylo povolení orgánu ochrany 
ovzduší správním orgánem vyžadováno, není zastavení provozu bez dalšího, adekvátním opatřením. Při rozhodování zda 
omezit nebo zastavit provoz stacionárního zdroje znečištění je totiž vždy nutné rozhodovat v kontextu celého ust. § 38 odst. 2 
zákona o ochraně ovzduší, tedy brát zároveň v úvahu dopady provozu na životní prostředí. V daném případě bylo řízení 
zahájeno na základě podnětu Krajského úřadu S., přitom tomuto podnětu předcházely stížnosti občanů na silný zápach 
pocházející ze zdroje znečištění. Na základě těchto zjištění (v oznámení o zahájení řízení je poukazováno i na překročení 
emisních limitů) by pak nepochybně přicházelo v úvahu zastavení provozu z důvodů uvedených u ust. § 38 odst. 2 písm. c). 
Skutečnostmi, které byly příčinou stížností občanů a prakticky i důvodem pro zahájení správního řízení, se správní orgán 
prvního stupně nezabýval a zastavení provozu zdůvodnil skutečností, která s ohledem na výše uvedené sama o sobě důvodem 
pro takový postup být nemohla. Zde je vhodné poukázat na skutečnost, že České inspekci životního prostředí byly jako 
dotčenému orgánu státní správy doručovány oznámení o zahájení kolaudačního rozhodnutí i kolaudační rozhodnutí samotné, 
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zároveň je dotčeným orgánem státní správy v řízení o vydání povolení podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně 
ovzduší. Dále pak dozírá na dodržování právních předpisů a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší týkajících se ochrany 
ovzduší. V kolaudačním řízení přesto na absenci předmětného povolení neupozornila. I z této skutečnosti se podává, že 
zastavení provozu nebylo vzhledem k okolnostem případu opatřením adekvátním. 
 

47 
 
Ke stanoviskům dotčených orgánů vydaných nad rámec zákona   
K povolování staveb malých stacionárních zdrojů  
    
k § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (srov. § 111 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) 
k § 3 odst. 8 a § 17 odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  
         
I. Účelem § 126 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, je vedle ochrany dalších důležitých 
veřejných zájmů také ochrana životního prostředí. Tyto zájmy chrání tzv. „složkové zákony“, které 
tvoří právní okolí stavebního zákona a které upřesňují, jaká povolení, závazná stanoviska, posudky 
nebo vyjádření jsou v daném řízení zapotřebí, případně zda je souhlas orgánu, jenž příslušné zájmy 
hájí, vůbec nutný. 
 
II. Ustanovení § 17 zákona o ochraně ovzduší je ve vztahu k § 126 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního 
zákona, v postavení legis specialis vůči legi generali. Pokud tedy z taxativního výčtu v § 17 odst. 1 
písm. c) a § 17 odst. 3 vyplývá, že v řízení týkajících se malých stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší není souhlasné stanovisko dotčeného orgánu ochrany ovzduší třeba, pak stavební úřad nemůže 
zamítnout žádost o vydání příslušného povolení s pouhým odkazem na stanovisko, které si vyžádal 
nad rámec zákona, aniž by se sám dostatečně vypořádal s tím, zda žadatel o vydání stavebního 
povolení na zřízení malého stacionárního zdroje splnil povinnosti dané § 3 odst. 8 tohoto zákona.     
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. března 2007, č. j. 1 As 16/2006-54)                                                                                                                    
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2007, str. 546) 
 
Z odůvodnění: 
 
Ze systematiky zákona o ochraně ovzduší je logicky dovoditelné, že povinnosti právnických a fyzických osob stanovené v    
§ 3 zákona musí být splněny vždy, pokud jde o novou stavbu nebo změnu stavby stávající, a stavební úřad se proto musí 
splněním těchto podmínek vždy zabývat a zkoumat je. A právě proto, že zákon posuzování výše zmíněných kritérií technické 
proveditelnosti a ekonomické přijatelnosti blíže nespecifikuje, musí být z rozhodnutí stavebního úřadu seznatelné, jak splnění 
obou kritérií posoudil. Dotčené orgány mají ve svém stanovisku navíc primárně posuzovat vliv navrhované stavby na kvalitu 
ovzduší, nikoli technickou proveditelnost a ekonomickou přijatelnost příslušného stavebního záměru. Oba dotčené orgány 
proto na citované ustanovení stavební úřad jen upozornily, ale konkrétní problém, zda stěžovatel tyto povinnosti splnil či 
nikoli, již neřešily. Pouhý odkaz na stanoviska dotčených orgánů ochrany ovzduší ze strany správních orgánů tedy v 
souvislosti s § 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší nepostačí a nemůže nahradit vlastní správní uvážení stavebního úřadu v 
tomto směru. Na tomto místě je třeba na okraj poznamenat, že je nutno posuzovat ekonomickou přijatelnost využití 
centrálního zdroje tepla ve srovnání s navrhovaným záměrem zřízení vlastní plynové kotelny z hlediska možností stěžovatele, 
nikoli z hlediska provozovatele centrálního systému, kde o ekonomické výhodnosti udržení co největšího počtu odběratelů 
tepla není pochyb. 
 
Účelem § 126 stavebního zákona je vedle ochrany dalších důležitých zájmů především ochrana životního prostředí. „Právní 
okolí“ stavebního zákona tvoří celá řada zákonů chránících jednotlivé zvláštní zájmy, a to zejména zájmy veřejné. Tyto 
předpisy obsahují ustanovení, jež upřesňují, jaká povolení, závazná stanoviska, posudky nebo vyjádření jsou v daném řízení 
zapotřebí, případně zda je ze strany orgánu, který hájí příslušné zvláštní zájmy, k vydání rozhodnutí jeho souhlas vůbec 
nutný.  Ve vztahu k ustanovení § 126 stavebního zákona je ustanovení § 17 zákona o ochraně ovzduší v postavení legis 
specialis vůči legi generali. Chráněným zájmem je zde ochrana životního prostředí, a podle tzv. „složkového zákona“ je to v 
posuzovaném případě ochrana kvality ovzduší, přesněji řečeno ochrana před vnášením a vypouštěním znečišťujících látek do 
ovzduší. Souhlasy a povolení podle ustanovení § 17 citovaného zákona slouží jako prevence a omezování znečišťování této 
složky životního prostředí.  
V řízení o vydání stavebního povolení na zřízení malého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší není podle § 17 odst. 1 
písm. c) a odst. 3 zákona o ochraně ovzduší stanovisko dotčeného orgánu státní správy povinným podkladem pro vydání 
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rozhodnutí a stavební úřad nemůže zamítnout žádost o vydání stavebního povolení s poukazem na to, že musel respektovat 
stanoviska dotčených orgánů ochrany ovzduší, která si vyžádal nad rámec zákona, aniž by se sám vypořádal s otázkou, zda 
stěžovatel splnil povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší. V žádném z citovaných stanovisek 
dotčených orgánů totiž nezazněl jednoznačný a přesvědčivě odůvodněný závěr, že stěžovatel ve správním řízení větší 
ekonomickou přijatelnost vytápění předmětného domu z vlastní plynové kotelny vzhledem k možnosti využití stávajícího 
centrálního zdroje tepla neprokázal. Tím spíše se pak stavební úřad nemůže zaštítit těmito stanovisky jako jediným důvodem 
k zamítnutí žádosti o vydání příslušného stavebního povolení.   
 

48 
 
K postavení žadatele o vydání povolení podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně 
ovzduší  
 
k § 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  
  
Pokud provozovatel zdroje znečišťování ovzduší není rovněž jeho vlastníkem, není to důvodem pro 
nevyhovění žádosti tohoto provozovatele o vydání povolení podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o 
ochraně ovzduší. Doložení vlastnických vztahů je věcí příslušného stavebního úřadu, který rozhoduje 
o následném stavebním povolení, neboť až na základě pravomocného stavebního povolení může dojít 
k zásahu do vlastnického práva. 
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 19. ledna 2007, č. j. 100/M/07, 1192/ENV/07, sp. zn. 
R/1917) 
   
Rozhodnutím podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu ministerstvo zrušilo pravomocné rozhodnutí M. (dále jen 
„magistrát“), ze dne 10. 8. 2005, č. j. MHMP-158498/2005/OOP-III-Nov/R-3288, kterým bylo na základě žádosti odvolatele, 
zastoupeného Ing. P., vydáno povolení podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních předpisů, ke změně stavby středního zdroje 
znečišťování ovzduší – instalaci dvou kotlů V. o celkovém výkonu 450 kW v rámci rekonstrukce kotelny v domech v ulici N. 
Podle ministerstva bylo rozhodnutí magistrátu ze dne 10. 8. 2005 vydáno v rozporu s právními předpisy, protože bylo vydáno 
na základě žádosti podané Ing. P., který však k tomu podle ministerstva nebyl zmocněn všemi spoluvlastníky předmětné 
kotelny. 
 
Proti rozhodnutí ministerstva podal odvolatel rozklad. Odvolatel nesouhlasí s argumentací napadeného rozhodnutí 
ministerstva. Upozorňuje, že většina spoluvlastníků předmětné kotelny zmocnila Ing. P. k podání žádostí o povolení ke 
stavebním změnám předmětné kotelny dodatečně a že plné moci od těchto spoluvlastníků jsou k dispozici na příslušném 
stavebním úřadě. Odvolatel upozorňuje, že postupoval v dobré víře, měl všechna potřebná povolení a výměna kotlů proběhla 
bez nejmenších problémů. Odvolatel také uvádí, že všichni spoluvlastníci byli o plánované výměně kotlů informováni.  
 
Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva  ze dne 16. 10. 2006 (vypraveno dne 17. 10. 
2006) zrušil a přezkumné řízení zahájené ministerstvem zastavil.  
  
Z odůvodnění:  
 
K argumentaci rozhodnutí ministerstva ze dne 16. 10. 2006, že rozhodnutí magistrátu ze dne 10. 8. 2005 bylo nesprávně 
vydáno na základě žádosti menšiny spoluvlastníků plynové kotelny, resp. jednotky č. 434/101, bez zmocnění většiny 
spoluvlastníků této kotelny, jsem nucen konstatovat, že ze správního spisu vyplývá, že žádost o povolení podle ustanovení    
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší ke změně stavby podal provozovatel plynové kotelny, kterým je podle 
odborného posudku Ing. M. z července 2005 odvolatel (prostřednictvím svého statutárního orgánu). Pokud odvolatel jako 
provozovatel zdroje (plynové kotelny) není rovněž jejím vlastníkem, není to důvodem pro nevyhovění žádosti tohoto 
provozovatele o vydání povolení podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Doložení vlastnických vztahů je věcí 
příslušného stavebního úřadu, který rozhoduje o následném stavebním povolení stavebních změn, k nimž vydal orgán 
ochrany ovzduší povolení, neboť až na základě pravomocného stavebního povolení může dojít k zásahu do vlastnického 
práva spoluvlastníků dané kotelny, kteří zřejmě nedali souhlas se stavebními úpravami kotelny. V dané věci se proto jedná 
zejména o pochybení příslušného stavebního úřadu, který povolil provedení stavebních změn na objektu, k nimž však 
stavebník nedoložil svoje vlastnické právo, resp. souhlas většiny spoluvlastníků plynové kotelny, resp. jiného nebytového 
prostoru, jehož vybavením je plynová kotelna. Z ustanovení § 139 odst. 2 občanského zákoníku totiž vyplývá, že o 
hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. 
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49 
 
Ke spalování kafilerních tuků  
 
k nařízení ES č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu 
ke směrnici ES 2000/76/ES o spalování odpadů  
k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování 
odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.  
   
I. Kafilerní tuky jsou vedlejšími produkty živočišného původu, které byly zpracovány metodou 1 
podle přílohy č. V kapitoly III nařízení ES č. 1774/2002, jsou tedy „zpracovanými produkty“ ve 
smyslu tohoto nařízení, a nespadají pod pojem „těla uhynulých zvířat“.  
 
II. Nařízení ES č. 1774/2002 jednoznačně stanoví, že v případě kafilerního tuku musí být tento 
materiál spálen jako odpad za podmínek směrnice 2000/76/ES, která byla do českého právního řádu 
transponována zákonem o ochraně ovzduší a nařízením vlády č. 354/2002 Sb. To platí také v případě 
spalování kafilerních tuků v „tepelném bojleru“ – vždy musí být splněny podmínky pro spalování 
odpadu podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. 
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 21. ledna 2008, č. j. 252/M/08, 3398/ENV/08, sp. zn. 
R/2048)  
  
Předmětným rozhodnutím ministerstvo ve zkráceném přezkumném řízení podle ustanovení § 98 správního řádu zrušilo podle 
ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu ve výroku rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí 
(dále jen „krajský úřad“), ze dne 29. 11. 2006 (nabylo právní moci dne 23. 12. 2006), č. j. KUJI 82019/2006, sp. zn. KUJI 
15480/2005 OŽP/Dob/44, vedlejší ustanovení (závazné podmínky provozu) v části D. Kotelna, D. 2 Spalování kafilerního 
tuku a věc v této části vrátilo krajskému úřadu k novému projednání. Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 29. 11. 2006 bylo 
odvolateli vydáno integrované povolení pro zařízení kategorie 6.5. Zařízení na zneškodňování nebo znehodnocování 
zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně „A.“. Ministerstvo v předmětném rozhodnutí ze dne 13. 9. 
2007 uvedlo, že krajský úřad vydal citované rozhodnutí pro zařízení, v němž je spalován, resp. spoluspalován kafilerní tuk 
v rozporu s právními předpisy a právem Evropských společenství, a to konkrétně v rozporu s čl. 12 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (dále jen „nařízení ES č. 1774/2002“), s čl. 4 odst. 3 písm. a) Nařízení Komise (ES)    
č. 92/2005 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 a s nařízením vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity 
a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 354/2002 Sb.“). 
 
Proti uvedenému rozhodnutí ministerstva podal odvolatel rozklad.  
 
Podle odvolatele se ministerstvo vyjadřuje nesrozumitelně k podmínkám pro spalování kafilerního tuku a nesprávně hodnotí 
použití jednotlivých právních předpisů. Odvolatel se domnívá, že kafilerní tuk je v souladu s ustanovením § 39a odst. 1 
zákona č. 147/2006 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů, vedlejším živočišným produktem, tj. jde o část těl zvířat, která není určena pro lidskou spotřebu, a jako 
takový může být spalováním využíván, nikoli jen zneškodňován jako odpad. Vzhledem k tomu, že odvolatel provádí 
spalování výhradně těl zvířat, přičemž i kafilerní tuk je částí těla zvířat, domnívá se odvolatel, že na něj směrnice                   
č. 2000/76/ES podle bodu 11 úvodních ustanovení nařízení ES č. 1774/2002 nedopadá. Obdobně je to s nařízením vlády       
č. 354/2002 Sb. stanovujícím specifické emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. Jestliže se podle nařízení ES  
č. 1774/2002 přímá působnost směrnice 2000/76/ES neuplatní a vnitrostátní předpis (nařízení vlády č. 354/2002 Sb.) 
umožňuje vyloučit ze své působnosti některá zařízení a některé tzv. nebezpečné odpady (ustanovení § 1 odst. 1 a odst. 3), 
nemůže být odvolatel bez dalšího podroben podmínkám a limitům výhradně podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. 
  
Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl a napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 13. 9. 2007 
potvrdil.  
  
Z odůvodnění:  
 
Rozkladem napadené rozhodnutí ministerstva bylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy. Ztotožňuji se s 
odůvodněním tohoto rozhodnutí, že část rozhodnutí krajského úřadu ze dne 29. 11. 2006 (část D. Kotelna, D.2 Spalování 
kafilerního tuku) bylo vydáno v rozporu s čl. 12 nařízení ES č. 1774/2002, čl. 4 odst. 3 písm. a) Nařízení Komise (ES)           
č. 92/2005 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 a nařízením vlády č. 354/2002 Sb. V daném případě, kdy odvolatel 
hodlá v zařízení spalovat kafilerní tuk jako „zpracovaný produkt“ (vedlejší produkt živočišného původu), je při stanovení 
specifických emisních limitů a dalších podmínek v integrovaném povolení nutné postupovat podle nařízení vlády                  
č. 354/2002. Nařízení ES č. 1774/2002 totiž stanoví jednoznačně, že v případě kafilerního tuku musí být tento „materiál“ 
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spálen „jako odpad“ za podmínek směrnice 2000/76/ES, která byla transponována do českého právního řádu zákonem o 
ochraně ovzduší a nařízením vlády č. 354/2002 Sb. Také v případě spalování kafilerních tuků v „tepelném bojleru“ musí být 
v integrovaném povolení stanoveny podmínky podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. Vzhledem k vlastnostem kafilerního tuku 
by neměly vzniknout při povolování jeho spalování problémy s plněním specifických emisních limitů podle cit. nařízení 
vlády. 
 
K námitkám odvolatele uvedeným pod bodem 2 jeho rozkladu konstatuji, že právní předpisy aplikují správní orgány při svém 
rozhodování. Pokud nadřízený správní orgán vyjádří právní názor odlišný od názoru podřízeného správního orgánu 
v odůvodnění rozhodnutí, pak je tento právní názor pro podřízený správní orgán závazný (ustanovení § 90 odst. 1 správního 
řádu). Pro danou věc je však zásadní aplikace nařízení ES č. 1774/2002, které má přednost před vnitrostátními předpisy. Toto 
nařízení totiž stanoví jednoznačně, že v případě kafilerního tuku musí být tento materiál spálen jako odpad za podmínek 
směrnice 2000/76/ES. To platí také v případě spalování kafilerních tuků v „tepelném bojleru“ – vždy musí být splněny 
podmínky pro spalování odpadu podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. Kafilerní tuky jsou podle názoru Státní veterinární 
správy ČR, s nímž se ztotožňuji, vedlejšími produkty živočišného původu, které byly zpracovány metodou 1 podle přílohy   
č. V kapitoly III nařízení ES č. 1774/2002, jsou tedy „zpracovanými produkty“ ve smyslu tohoto nařízení. Kafilerní tuk 
nespadá pod pojem „těla uhynulých zvířat“, jak se nesprávně domnívá odvolatel. Podle čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení je 
možné zpracovat tyto produkty pouze v souladu s ustanoveními směrnice č. 2000/76/ES, která byla do českého právního řádu 
transponována zákonem o ochraně ovzduší a nařízením vlády č. 354/2002 Sb. 
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  154 
  
K možnosti podmínit udělení souhlasu splněním podmínek 
 
k § 12 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 
Souhlas k vydání stavebního povolení lze podmínit splněním podmínek. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2007, č. j. 10 Ca 252/2005-117) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Soud, byť žalovaná strana poukazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, má za to, že rozhodnutí vydané podle 
ustanovení § 65 správního řádu, tj. v mimo odvolacím řízení, kterým je původní pravomocné rozhodnutí zrušeno nebo 
změněno, a to rovněž pravomocně, je rozhodnutím, které zasahuje sféru hmotných i procesních práv fyzických nebo 
právnických osob, která jsou veřejným subjektivním právem ve smyslu § 2 s. ř. s., a proto dospěl k závěru, že rozhodnutí 
podléhá soudní kognici ve smyslu ustanovení § 65 s. ř. s. a je dána aktivní legitimace k podání žaloby. V daném případě je 
nesporné, že žalobce, který je občanským sdružením, byl účastníkem řízení o vydání souhlasu stavebníkům dle § 44 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a v tomto řízení, jakož i v řízení mimoodvolacím, jeho procesní postavení účastníka řízení s sebou 
nese legitimaci k podání žaloby proti vydaným rozhodnutím podle § 65 odst. 2 s. ř. s. výslovně, když jinak není nositelem 
hmotněprávních oprávnění ani povinností, o nichž se v daném řízení meritorně jedná. Žalobce - na rozdíl od stavebníků - 
není tak dotčen pravomocným rozhodnutím o udělení či neudělení souhlasu ve svých právech hmotných, ale je legitimován 
namítat porušení práv procesních. Rozhodnutím ministra, který v mimo odvolacím řízení žalobou napadeným rozhodnutím 
rozhodl o rozkladu žalobcem podaném proti rozhodnutí ministerstva, kterým bylo v mimo odvolacím řízení zrušeno 
pravomocné rozhodnutí Správy CHKO o nevydání souhlasu (byť se její rozhodnutí ruší a věc vrací tomuto orgánu zpět k 
novému projednání a rozhodnutí), mohl být tedy dotčen ve svých procesních právech. Soud proto při posouzení otázky, zda 
takové rozhodnutí ministra podléhá kognici soudu, vyšel z toho, že judikatura Nejvyššího správního soudu ve smyslu žalobní 
legitimace dle § 65 odst. 2 s. ř. s. zastává výklad, že soud ochranu před soudem žalobci legitimovanému dle § 65 odst. 2 s. ř. 
s. neodmítá, neboť jde o ochranu veřejných subjektivních práv, i když toliko procesních. 
 
Rozhodnutím z 16. 8. 2004 ministr vnitra (soud má zjevně na mysli ministra životního prostředí – pozn. zpracovatele) zavázal 
orgány nižších stupňů v dané věci (zejm. orgán I., ale i II. stupně, mezi nimiž došlo k názorovému střetu ohledně nikoli 
možnosti povolení stavby rodinného domu vůbec, ale ohledně možnosti jejího provedení podle předložené dokumentace) tím, 
aby v novém řízení (kam věc vrátil) byl vydán souhlas ke stavebnímu povolení, a to podmíněný, tj. při stanovení podmínek 
vycházejících zejména z doporučení architektonicko-urbanistické komise Správy CHKO, tedy, aby vydaný souhlas vázaly na 
splnění podmínek, které v něm stanoví (když nadto stavebník nutnost splnění stanovených podmínek respektoval). 
 
Rozhodnutím napadeným žalobou, potažmo rozhodnutím ministerstva z 12. 5. 2005 bylo proto důvodně zrušeno rozhodnutí 
Správy CHKO ze dne 29. 11. 2004, kterým nebyl takto stanovený závazný názor nadřízeného orgánu opět respektován; 
postup žalovaného a následně ministra životního prostředí podle § 65 spr. řádu soud proto neshledal v rozporu se zákonem, 
porušení procesního práva žalobce (pokud by je bylo lze spatřovat v rozdílném výkladu ust. § 126 odst. 1 a odst. 2 ve vztahu 
k rozhodnutí dle § 44 zákona o ochraně přírody) nemohlo mít vliv a způsobit nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí. 
Ministerstvo životního prostředí v rozhodnutí z 12. 5. 2005 správně poukázalo na to, že rozhodnutím ministra ze dne 16. 8. 
2004 byla Správa CHKO vázána, a rozhodla dne 29. 11. 2004 v rozporu se zákonem, pakliže opět souhlas podmíněný 
splněním podmínek, které měla v něm stanovit, nevydala. 
 
Soud dodává, že výklad učiněný Správou CHKO (v rozhodnutí ze dne 29. 11. 2004 str. 18, bod 10) i žalobcem je nesprávný, 
neboť souhlas lze podmínit splněním podmínek (jak jsou v bodě 9 cit. rozhodnutí) a je na stavebníkovi, aby jím předložená 
dokumentace ke stavebnímu povolení tyto podmínky splňovala; stavební úřad je vázán takto uděleným podmíněným 
souhlasem a v řízení o vydání stavebního povolení zkoumá, zda takto podmíněný souhlas byl splněním podmínek naplněn (je 
perfektní) a zda lze povolení ke stavbě vydat či zda tyto podmínky souhlasu splněny nebyly a stavbu tak nelze povolit (§ 62 
odst. 1, 3 a 4, § 64 a § 66 stavebního zákona). Správa CHKO jako dotčený orgán státní správy v rámci řízení o vydání 
stavebního povolení se ke splnění či nesplnění podmínek, jimiž souhlas podmínila, má právo (i povinnost) vyjádřit, omezit 
projednání s tímto orgánem ochrany životního prostředí lze, pakliže byly podmínky stanovené v závazném stanovisku 
vydaném před zahájením stavebního řízení jednoznačně v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení splněny (§ 64 odst. 1 
stavebního zákona). Stav, jaký navozuje žalobce, že může dojít ke kolaudaci stavby, aniž by došlo ke splnění podmínek 
stanovených v závazném stanovisku (souhlasu) orgánu ochrany přírody, je tak zákonem stanoveným postupem pro vydání 
stavebního povolení vyloučen.   
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K účasti městské části v řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. 
 
k § 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  
k § 33 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů  
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 
Ani ze zákona o hl. m. Praze ani ze Statutu hl. m. Prahy ani z žádného jiného právního předpisu 
nevyplývá, že by městská část byla oprávněna vystupovat vlastním jménem v řízeních podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2007, č. j. 10 Ca 218/2006-55) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle ust. § 33 odst. 2 s. ř. s. má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, a správní 
orgán, jinak i ten, komu ji zákon přiznává. Žalobcem je v daném případě městská část hlavního města Prahy. Podle ust. § 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hl. m. Praze“), je hlavní 
město Praha veřejnoprávní korporací, která má postavení obce i kraje a vystupuje v právních vztazích svým jménem. Je tedy 
právnickou osobou s plnou způsobilostí mít práva a povinnosti a s plnou způsobilostí k právním úkonům. Podle ust. § 3 odst. 
1 zákona o hl. m. Praze se hlavní město Praha dělí na městské části. Podle ust. § 3 odst. 2 zákona o hl. m. Praze městské části 
v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hlavního města Prahy (obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, dále jen 
„Statut“) vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jak tedy konstatuje 
rovněž napadené rozhodnutí, městská část není právnickou osobou, neboť tou je hlavní město Praha, jehož je součástí. 
Městská část má ovšem omezenou způsobilost být nositelem práv a povinností a rovněž způsobilost k právním úkonům, a to 
v rozsahu vymezeném zákony a dále Statutem. V takto vymezeném rozsahu má potom i způsobilost být účastníkem řízení 
před správním soudem ve smyslu ust. § 33 odst. 2 s. ř. s. a dále by bylo možné vyvozovat i procesní způsobilost ve smyslu 
ust. § 33 odst. 3 s. ř. s. 
 
V daném případě ovšem ani ze zákona o hl. m. Praze ani ze Statutu ani z žádného jiného právního předpisu nevyplývá, že by 
městská část byla oprávněna vystupovat vlastním jménem v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny (viz též ust.    
§ 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Na tomto závěru nemění nic ani skutečnost, že podle ust. § 18 odst. 1 písm. 
h) zákona o hl. m. Praze je městská část oprávněna účastnit se těch územních řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v 
území městské části. Byť je řízení o vydání souhlasů a výjimek dle zákona o ochraně přírody a krajiny v předmětné věci 
vedeno pro účely územního řízení o umístění stavby, jedná se o samostatné správní řízení. Pokud by úmysl zákonodárce 
směřoval k tomu, aby se i těchto řízení účastnila městská část, byl by to v zákoně o hl. m. Praze či v jiném právním předpise 
vyjádřil, nebo by umožnil, aby takové oprávnění mohlo být městské části svěřeno Statutem. V platném právním řádu však 
takové ustanovení absentuje. Oprávnění žalobce vystupovat vlastním jménem v řízeních podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny nevyplývá ani z ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona o hl. m. Praze, podle něhož náleží do samostatné působnosti městské 
části schvalování programu rozvoje městské části. Tvorba a schvalování takového programu je totiž záležitostí komunální 
politiky, nejedná se o oprávnění činit právní úkony, jimiž by městská část v právním slova smyslu nabývala práv a 
povinností. Do rozhodovacího procesu v rámci hlavního města Prahy rovněž patří participace městských částí na schvalování 
územně plánovací dokumentace, a to způsobem, který je vymezen Statutem (viz ust. § 17 odst. 1 písm. g) zákona o hl. m. 
Praze). V rámci tohoto procesu územního plánování má tedy městská část možnost se vyjádřit i k budoucímu umístění takové 
liniové stavby, jakou je v daném případě silniční okruh kolem Prahy, a to i z hlediska ochrany přírody a krajiny na území této 
městské části. Konečné rozhodnutí, pokud jde o schválení územního plánu hlavního města Prahy, by ovšem mělo odpovídat 
zájmu této veřejnoprávní korporace jako celku, nikoli pouze dílčím zájmům jednotlivých městských částí. Jeho závazná část 
je pak závazným podkladem pro následné rozhodování v daném území. 
  

  156 
 
K omezení hospodaření plánem péče 
 
k § 8 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
k § 28 odst. 2, § 29 písm. a) a § 38 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů  
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Přestože plán péče obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, je žalobce, 
který hospodaří v tzv. lesích zvláštního určení podle § 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona omezen 
v hospodaření v lese přímo zákonem a nikoli rozhodnutím orgánu státní správy o schválení plánu 
péče. 
 
(Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. listopadu 2005, č. j. 11 C 277/2000-107, 
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2006, č.j. 51 Co 89/2006-154) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Pro provedeném dokazování dospěl (soud – pozn. zpracovatele) k závěru, že žaloba není důvodná. Za klíčové z hlediska 
důvodnosti podané žaloby soud I. stupně považoval zodpovězení otázky, zda byl žalobce omezen v hospodaření v lese již 
přímo zákonem, a nebo až rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o schválení plánu péče, protože jen v tomto případě 
by měl právo na náhradu újmy podle § 11 odst. 3 lesního zákona, neboť lesy na území národních přírodních rezervací jsou 
podle § 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona, tzv. lesy zvláštního určení a podle § 36 odst. 3 lesního zákona jsou vlastníci lesů 
zvláštního určení povinni strpět omezení při hospodaření v nich. Vlastníkům těchto lesů náleží pouze náhrada zvýšených 
nákladů, pokud jim z omezeného způsobu hospodaření v nich vzniknou. Dále dospěl k závěru, že z úpravy obsažené v lesním 
zákoně (§ 2 písm. d) lesního zákona) je zřejmé, že hospodaření v lesích a státní správa lesního hospodářství směřuje kromě 
jiného k tomu, aby byly udržovány a zlepšovány všechny funkce lesů, včetně produkce dřevní hmoty. Smyslem odborné 
správy lesů je využít 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 a jeho obnovy a 
podobně. 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. Soud I. stupně dospěl k závěru, že Ministerstvo životního prostředí postupovalo při vydání 
vyhlášky č. 17/1997 Sb., o vyhlášení národní přírodní rezervace Ransko v souladu s článkem 79 odst. 3 ústavního zákona     
č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a vzhledem k tornu, že neshledal rozpor této vyhlášky se zákonem nebo s mezinárodní 
smlouvou, která je součástí právního řádu, dospěl k závěru, že je podle článku 95 odst. 1 Ústavy touto vyhláškou vázán. S 
odkazem na § 28 odst. 2, § 29 písm. a) a § 38 odst. 1, 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném a účinném do 
27. 4. 2004 dospěl soud I. stupně k závěru, že plán péče obsahoval pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských 
činností, zejména pro provádění praktických zásahů v příslušných zvláště chráněných částech přírody, a to za účelem vývoje 
přírodních poměrů v národních přírodních rezervacích a jejich ochranných pásmech, a tedy pouze konkretizoval zákonem 
stanovená omezení s ohledem na konkrétní místní podmínky té které přírodní rezervace. Dospěl k závěru, že i kdyby plán 
péče neexistoval, musel by žalobce respektovat režim chráněného území a ve spolupráci s příslušnými odborníky určit 
konkrétní postup hospodaření, kterým by uchoval či zlepšil dosavadní stav přírodního prostředí. Uzavřel, že žalobce byl a je 
omezen v hospodaření v lese přímo zákonem a nikoli rozhodnutím orgánu státní správy. Toto zákonné omezení je plně v 
souladu s článkem 4 odst. 2, 3 a 4, s článkem 11 odst. 3 a s článkem 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod vyhlášené 
usnesením předsednictva ČNR pod č. 2/1993 Sb., která je podle článku č. 3 a 112 odst. 1 Ústavy součástí ústavního pořádku 
České republiky. Dospěl k závěru, že je třeba zdůraznit zejména článek 11 odst. 3 věta druhá a článek 35 odst. 3 Listiny. Jde 
tedy o omezení vlastnického práva vyplývajícího z povahy a nikoli o nucené omezení vlastnického práva ve smyslu článku 
11 odst. 4 Listiny, za které by musela být žalobci vyplacena náhrada. Náhrada by tak mohla být vyplacena pouze tehdy, 
pokud by to stanovil zákon. Zákon to však stanoví pouze pro případ zvýšených nákladů vzniklých z omezeného způsobu 
hospodaření, kterých se však žalobce nedomáhá. Výrok o nákladech řízení odůvodnil § 142 odst. 1 o. s. ř. a plným úspěchem 
žalované ve věci. 
 
Ve věci samé se potom odvolací soud ztotožňuje s argumentací i závěry soudu I. stupně, jež vycházejí z judikatury 
Nejvyššího soudu ČR a se závěrem, že žaloba v tomto případě není důvodná. 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 újmy podle § 11 odst. 3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (lesní zákon). Soud I. stupně správně dovodil, že žalobce hospodaří v tzv. lesích zvláštního určení podle 
§ 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona, neboť se jedná o lesy na území NPR Ransko, zřízené vyhl. č. 17/1997 Sb.. Podle § 36 
odst. 3 lesního zákona jsou vlastníci lesů zvláštního určení povinni strpět omezení při hospodaření v nich a náleží jim pouze 
náhrada zvýšených nákladů, pokud jim z omezeného způsobu hospodaření vzniknou. 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, 
jak vyslovil již Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003, z něhož soud I. stupně 
vycházel a který v odůvodnění napadeného rozsudku též citoval. Odvolací soud nemá důvod se od tohoto názoru NS ČR 
odchylovat. 
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  157 
 
Ke kácení dřevin  
K nemožnosti dvojího postihu za stejné protiprávní jednání    
 
k § 2 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
k § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
k § 247 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů     
   
I. Byl-li subjekt za vytěžení vzrostlých jasanů odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 a 2 
trestního zákona a byl též uznán vinným z přestupku podle § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 
Sb., jedná se o dvojí potrestání za tentýž skutek. 
 
II. Z ustanovení § 2 odst. 1 zákona o přestupcích vyplývá, že přestupkem nemůže být jednání, které je 
trestným činem, a že osoba nemůže být uznána vinnou z přestupku za stejné chování, za které již byla 
odsouzena v trestním řízení.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2006, č. j. 3 Ca 3/2005-46) 
(Z vlastních zdrojů) 
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. března 2007, č. j. 7 As 6/2006-65 – viz II.C.159, 
str. 98 
  
Z odůvodnění: 
 
Soud se zabýval otázkou, zda již správní orgán I. stupně, tj. Česká inspekce životního prostředí, rozhodující ve věci dne 5. 
11. 2004 neměl postupovat podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. g) zákona   č. 200/1990 Sb. (dále zákona o přestupcích )‚ a 
správní řízení zastavit s ohledem na pravomocné rozhodnutí trestního soudu ve věci žalobce. Proto se soud zabýval otázkou, 
zda byl uznán žalobce vinným v trestním řízení za stejný skutek, za který mu byla jako za přestupek uložena pokuta ve výši 
20.000,-Kč. Podstatu skutku tvoří jednání pachatele a následek tímto jednáním způsobený. Na jednání žalobce a jeho 
společníků je proto třeba pohlížet jako na jednání jediné, tj. spáchané v jednočinném souběhu. Jak vyplývá ze shora 
citovaného příkazu Okresního soudu v Ch., byl žalobce uznán vinným ze spolupachatelství tím, že v časovém rozmezí od 
nezjištěné dne měsíce listopadu 2003 až do 6. 3. 2004 včetně na březích Ř. potoka a v jejich nejbližším okolí na území 
chráněné přírodní památky K. v katastrálním území obce Š. bez vědomí a souhlasu majitelů či příslušných orgánů státní 
správy opakovaně ve více případech provedl neoprávněnou těžbu dřeva ve svůj prospěch na cizích pozemcích, když se o 
vytěžené dřevo určené jako palivo následně dělili. Mimo jiné se jedná o vytěžení 5 vzrostlých jasanů na pozemku parcely     
č. 286/4 v k.ú. Š. Z tohoto vyplývá, že žalobce byl uznán vinným v trestním řízení ze spolupachatelství, provedení 
neoprávněné těžby a následné přivlastnění si vytěženého dřeva. Za neoprávněnou těžbu dřeva na pozemku parcely č. 284/4 
v k.ú. Š. dne 6. 3. 2004 byl též žalobce uznán vinným z přestupku a to rozhodnutím České inspekce životního prostředí, 
Oblastního inspektorátu H. ze dne 5. 11. 2004, jedná se tedy o stejný skutek, za který byl již žalobce potrestán v trestním 
řízení. Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o přestupcích je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje, nebo ohrožuje 
zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 
podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin. Z ustanovení § 2 odst. 1 zákona o přestupcích tedy vyplývá, že 
přestupkem nemůže být jednání, které je trestným činem, a osoba nemůže být uznána vinnou z přestupku za stejné chování, 
za které již byla odsouzena v trestním řízení. 
 
Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích správní orgán řízení o přestupku zastaví, jestliže se v něm zjistí, 
že o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem, nebo orgánem činným v trestním řízení. Vzhledem k tomu, 
že žalobce byl za stejný skutek pravomocně odsouzen v trestním řízení Okresním soudem v Ch. a to trestním příkazem ze 
dne 24. 9. 2004, mělo být řízení podle výše citovaného zákonného ustanovení zastaveno. 
 

  158 
 
K udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
 
k § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k § 2 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)   
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Udělení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je vázáno na existenci „jiného 
veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody“. Ze zákona však nijak 
nevyplývá, že by samotná skutečnost, že určitá stavba je považována za stavbu veřejně prospěšnou, 
samočinně představovala takový jiný veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany přírody.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2007, č. j. 8 Ca 180/2005-61) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
V této věci je však nutno poukázat na text ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož 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. 
 
Povolení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je tedy vázáno na existenci „jiného veřejného zájmu 
výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody“. Ze zákona však nijak nevyplývá, že by samotná skutečnost, že určitá 
stavba je považována za stavbu veřejně prospěšnou v souladu s ust. § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, samočinně 
představovala takový jiný veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany přírody. 
 
 

  159 
 
K totožnosti skutku 
Ke vztahu ustanovení § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. a ustanovení § 247 zákona      
č. 140/1961 Sb. 
K pojmu skupina dřevin rostoucích mimo les    
 
k § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
k § 247 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů     
  
I. V případě pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení orgánů ochrany přírody a 
následného odcizení dřevní hmoty se nejedná o totožnost skutku, protože nejde ani o totožnost 
jednání, ani totožnost následků.  
 
II. Objektem přestupku podle ustanovení § 87 odst. 3 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny je 
podle tohoto ustanovení společenský zájem na ochraně přírody a krajiny. Objektem trestného činu 
krádeže je společenský zájem na ochraně majetku. Skutek kácení stromů rostoucích mimo les bez 
povolení orgánů ochrany přírody není jednáním popsaným ve skutkové podstatě trestného činu 
krádeže. U přestupku se jedná o nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les, zatímco u trestného 
činu krádeže se jedná o přisvojení si cizí věci.   
 
III. Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny je nutno považovat 
5 pokácených jasanů rostoucích mimo les za skupinu dřevin rostoucích mimo les, neboť skupinou 
dřevin je více pospolu rostoucích dřevin.      
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. března 2007, č. j. 7 As 6/2006-65) 
(Z vlastních zdrojů) 
Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2006, č. j. 3 Ca 3/2005-46 – viz II.C.157, str. 
97 
 
Z odůvodnění: 
 
Stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že soud nesprávně posoudil právní otázku týkající se jeho jednání. Stěžovatel se 
domnívá, že samotné kácení stromů je již součástí objektivní stránky trestného činu krádeže, neboť s momentem počátku 
kácení započíná i zmocňování se předmětu krádeže, tj. přisvojování si cizí věci, a proto i kácení je nutno pokládat za znak 
objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu krádeže dle § 247 trestního zákona. Podle stěžovatele potvrzuje tuto 
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námitku i popis skutku krádeže obsažený ve výroku trestního příkazu Okresního soudu v Ch. ze dne 24. 9. 2004, č. j. 1T 
107/2004 - 103, kterým byl stěžovatel uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 a § 9 odst. 2 trestního 
zákona a uložen mu trest obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Kácení stromů a krádež byla dle tvrzení stěžovatele 
spáchána v jednočinném souběhu a už z tohoto důvodu je nezákonný dvojí postih za jeden skutek. S touto námitkou se 
Nejvyšší správní soud neztotožňuje a konstatuje, že postup městského soudu byl správný, když po zhodnocení zjištěných 
skutečností dospěl k závěru, že stěžovatelova žaloba není důvodná, protože namítaný dvojí postih za týž skutek nemá oporu 
ve zjištěných skutečnostech. Nejvyšší správní soud vychází ze skutečnosti, že ve vztahu k věcně témuž jednání není obecně a 
priori vyloučeno překrývání věcné působnosti více právních předpisů ani působnosti více orgánů státní moci. Stěžovateli byla 
uložena pokuta za přestupek podle ustanovení § 87 odst. 3 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny, kterého se dopustil 
tím, že bez povolení orgánů ochrany přírody pokácel 5 jasanů, rostoucích mimo les, na pozemku v k. ú. Š. Objektem 
přestupku je podle tohoto ustanovení společenský zájem na ochraně přírody a krajiny. Trestním příkazem byl stěžovatel 
postižen pro trestný čin krádeže, za odcizení dřevní hmoty. Objektem trestného činu krádeže je společenský zájem na ochraně 
majetku. Nejedná se tedy o totožnost skutku, protože nejde ani o totožnost jednání, ani totožnost následků, jak správně uvedl 
v odůvodnění svého rozhodnutí Městský soud v Praze. U přestupku se jedná o nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo 
les, zatímco u trestného činu krádeže se jedná o přisvojení si cizí věci. Přisvojit si dřevní hmotu pokácených stromů mohl 
stěžovatel i bez toho, že by se na pokácení stromů podílel. Skutková podstata trestného činu krádeže, za který byl stěžovatel 
odsouzen podle § 247 odst. 2 trestního zákona, spočívá v přisvojení si cizí věci tím, že se jí pachatel zmocní a tímto činem 
způsobí škodu nikoli malou. Z toho ustanovení je zřejmé, že skutek kácení stromů rostoucích mimo les bez povolení orgánů 
ochrany přírody není jednáním popsaným ve skutkové podstatě trestného činu krádeže. 
 
Za nesprávný pokládá stěžovatel i názor na to, zda šlo o skupinu dřevin či nikoli, když stromy rostly osamoceně a netvořily 
souvislejší útvar. Ani s tímto důvodem se Nejvyšší správní soud neztotožňuje a považuje za výstižný výklad pojmu skupina 
dřevin tak, jak jej vymezil městský soud v odůvodnění svého rozsudku, dle kterých skupinou dřevin je více pospolu 
rostoucích dřevin. Z tohoto důvodu shledává Nejvyšší správní soud za správné tvrzení, že 5 pokácených jasanů rostoucích 
mimo les je nutno považovat za skupinu dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 písm. d) zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 
  

  160 
 
K odpovědnosti za spáchání přestupku podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb.  
K veřejnému zájmu na ochraně přírody a krajiny  
   
k § 43 a § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
      
I. Ustanovení § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. spojuje sankční odpovědnost se 
skutečným výkonem protiprávní činnosti. Neexistuje zákonný podklad k tomu, aby odpovědnost nesl 
objednatel prací. 
 
II. Ochrana přírody a krajiny je z hlediska zásady proporcionality vyšším a významnějším zájmem než 
zájem vyplývající z obchodního vztahu. Proto zájem na ochraně přírody a krajiny nemůže sledovat 
obchodní vztahy a být odvislý od smluvních ujednání.  
 
III. Veřejným zájmem podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. může být i vyšší zájem na 
ochraně přírody a krajiny (např. představující likvidaci kůrovcové kalamity). Pojistkou přednosti 
takového zájmu nad jiným zájmem ochrany přírody a krajiny je však obstarání výjimky dle ustanovení 
§ 43 tohoto zákona.                                                                                                                                                                           
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2007, č. j. 9 Ca 49/2005-69) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
V dané věci byla pokuta ve výši 40.000,- Kč žalobkyni uložena podle ust. § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. Podle 
citovaného zákonného ustanovení orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 milion Kč právnické osobě, která se 
dopustí protiprávního jednání tím, že vykonává ve zvláště chráněném území činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu 
ochrany přírody, bez tohoto souhlasu. Citovaným zněním zákona tak zákon podmiňuje uložení sankce za správní delikt 
výkonem protiprávního jednání, které v dané věci spočívalo v použití biocidu VAZTAK bez souhlasu orgánu ochrany 
přírody. Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že sankční odpovědnost je na vykonavateli této činnosti, tedy na tom, kdo 
skutečně takovou činnost neoprávněně vykonává. Je nepochybné, že žalobkyně je právnickou osobou, která bez souhlasu 
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orgánů ochrany přírody použila biocidu VAZTAK, a proto je ve smyslu citovaného zákona jediným subjektem odpovědným 
za toto protiprávní jednání. K námitce spoluodpovědnosti L. nelze skutečně přisvědčit, i když lze spravedlivě pociťovat 
určitou neprávní odpovědnost objednavatele prací spočívající v tom, že buď měl zajistit sám souhlas orgánů ochrany přírody 
nebo měl alespoň upozornit žalobkyni jako dodavatele prací na nutnost opatření takového souhlasu‚ případně si z důvodu 
kalamitního stavu měly smluvní strany upravit následnou kompenzaci sankce hrozící dodavateli. Takové následky by 
objednatel mohl nést, když žalobkyně tvrdí, že ve skutečnosti bylo zabráněno větší škodě než která jednáním žalobkyně 
vznikla. V případě veřejnoprávního vztahu uložené sankce však není zákonný podklad k tomu, aby odpovědnost za jednání 
žalobkyně nesl objednatel prací. Takový postup by byl v rozporu s ust. § 88 odst. 2 písm. n) citovaného zákona zcela zřetelně 
spojujícího sankční odpovědnost s výkonem protiprávní činnosti. V této souvislosti není ani relevantní námitka žalobkyně, že 
v tak krátkém čase, který uplynul od zadání objednávky dne 21. 8. 2003 s termínem dokončení prací 26. 8. 2003 nebyla 
žalobkyně schopna vyřídit výjimku ze souhlasu k použití biocidu VAZTAK za okolností gradace kůrovcové kalamity. V 
dané věci je uložení sankce výsledkem státního dozoru v oblasti životního prostředí a zájem na ochraně životního prostředí 
nemůže sledovat obchodní vztahy a být odvislý od smluvních ujednání. Kůrovcová kalamita zřejmě není záležitostí jednoho 
až čtyř dnů. Pokud L. o tomto poškození a nutnosti odstranit jeho následky věděly, měly včas danou výjimku vyřídit a pokud 
tak neučinily, pak smluvní ujednání se žalobkyní neslo riziko, že žalobkyně bude tou právnickou osobou, které, vykoná-li 
chemické ošetření na kůrovcovém dříví bez příslušného souhlasu, hrozí uložení pokuty. Žalobkyně se proto nemůže zprostit 
své odpovědnosti odkazem na to, že musela jednat v rámci obchodní objednávky rychle při zpracování a chemickém ošetření 
dřevní hmoty. Smlouva v rámci obchodního vztahu je vždy dvoustrannou dohodou závislou na konsensu účastníků smlouvy, 
a proto je-li žalobkyně společností, která provádí na základě objednávek předmětnou podnikatelskou činnost, musí si být 
vědoma všech skutečností i zákonných požadavků, s nimiž je výkon takové práce spojen. Proto bylo na ní, aby si smluvně 
zajistila u L. buď vyřízení výjimky nebo včasné zajištění souhlasu přímo ze strany orgánu ochrany přírody. Bez těchto 
opatření žalobkyně nebyla povinna do smluvního vztahu vstupovat. Soud zásadně neakceptuje, že by případ prodlení s 
nesplněním termínu dodávky prací a hrozící smluvní pokuta ve výši 500,- Kč byla relevantní skutečností a jakousi omluvou 
pro to, že si žalobkyně nemohla zajistit příslušný souhlas. Ochrana přírody je z hlediska zásady proporcionality vyšším a 
významnějším zájmem než zájem žalobkyně vyplývající z obchodního vztahu. Lze přisvědčit snaze žalobkyně jednat rychle z 
důvodu gradace kůrovcové kalamity, avšak přestože jde o racionální a pochopitelný důvod, není tento důvod zákonem 
stanoven jako okolnost, která by vylučovala protiprávnost jednání žalobkyně. Tento důvod je uznán a akceptován v ust. § 43 
cit. zákona o výjimce, kde je vyjádřen pro situaci, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody. Je 
samozřejmé, že takovým zájmem může být i vyšší zájem na ochraně přírody představující likvidaci kůrovcové kalamity, 
pojistkou přednosti takového zájmu nad jiným zájmem ochrany přírody je však obstarání výjimky dle § 43 cit. zákona. V 
dané věci tak soud musí přisvědčit jedině tomu, že L. má jako vlastník povinnost sledovat vyhlášení přírodních rezervací a 
dodržovat stanovený režim ochrany pro tyto rezervace, jako objednavatel určitých prací však není přímo odpovědný za 
činnost, která je v těchto rezervacích jinými osobami prováděna.   
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K odkladnému účinku správní žaloby 
K pojmu nenahraditelná újma  
 
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 
I. Nenahraditelná újma, která by žalobci při výkonu nebo jiných právních následcích rozhodnutí mohla 
vzniknout, a která je základní podmínkou pro přiznání odkladného účinku žaloby, musí představovat 
výjimečný a závažný stav, jež již nelze v dalším běhu času nijak odčinit.  
 
II. Nenahraditelná újma na právech na ochranu přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. by mohla 
vzniknout nikoliv zastavením řízení o žádosti o udělení výjimky, ale vydaným stavebním povolením v 
rozporu se zákonem.    
  
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2007, č. j. 9 Ca 80/2007-58) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
Z odůvodnění: 
 
Nenahraditelná újma, která by žalobci při výkonu nebo jiných právních následcích rozhodnutí mohla vzniknout a která je 
základní podmínkou pro přiznání odkladného účinku žaloby, musí představovat výjimečný a závažný stav, jež již nelze v 
dalším běhu času nijak odčinit. Takovýto výjimečný a závažný stav nelze z tvrzení žalobce, z povahy napadeného rozhodnutí 
a z podmínek dané lokality dovodit. 
 
Povaha předmětného rozhodnutí je dána tím, že došlo k zastavení řízení o žádosti investora stavby o povolení výjimky ze 
zákazu zvláště chráněných živočichů poté, kdy bylo rozhodnutí o výjimce vydáno a toto rozhodnutí bylo současně 
napadeným rozhodnutím zrušeno. To znamená, že pokud žalobce žádá zrušení napadeného rozhodnutí‚ domáhá se tím 
vlastně pokračování v řízení a projednání jeho odvolání proti rozhodnutí o udělení výjimky v rámci uplatnění svých 
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procesních práv, jimiž zastupuje veřejný zájem na ochraně předmětných živočichů. Jeho pravděpodobným procesním cílem 
je anulování, právně - zrušení rozhodnutí o výjimce‚ tedy znovuvytvoření právního stavu, kdy výjimka ze zákazu 
stanoveného zákonem ohledně ochrany živočichů nebyla udělena, a nejsou tak dány zákonné předpoklady pro výstavbu. V 
případě jeho úspěchu žaloby by však právně nevznikla jiná situace než ta, ke které došlo v důsledku napadeného rozhodnutí, 
totiž stav, že rozhodnutí o výjimce není vydáno. Přiznání odkladného účinku žalobě by tak nedosáhlo zamýšleného cíle, k 
němuž má směřovat, tj. zabránit hrozící nenahraditelné újmě na právech žalobce, neboť v jeho důsledku by stejně nedošlo k 
odvrácení nenahraditelné újmy, kterou žalobce spatřuje v zásahu do chráněného biotopu živočichů. Byl by jen nastolen 
neukončený procesní stav, že běží odvolací řízení a rozhodnutí o výjimce nebylo zrušeno. Účelem návrhu žalobce na přiznání 
odkladného účinku žalobě je z hlediska zájmů jím chráněných v řízení spíše pozastavení stavby, když žalobce zřejmě 
dovozuje, že bude-li odložen účinek napadeného rozhodnutí, není dán jeden ze zákonných předpokladů pro vydání 
stavebního povolení, totiž pravomocné rozhodnutí o udělení výjimky, a tudíž stavbu nelze provádět. Za situace, kdy byla na 
stavební činnost v dané lokalitě vydána dvě dosud nepravomocná stavební povolení a třetí se připravuje v rámci samostatné 
akce, nelze usuzovat na nenahraditelnou újmu ve stadiu rozhodování o udělení výjimky dle zákona č. 114/1992 Sb. Tato 
újma hrozí buď realizací stavby bez stavebního povolení nebo případně i realizací podle stavebního povolení, které doposud 
nenabylo právní moci. Je tedy na žalobci aby takový návrh uplatnil v řízení, jehož předmětem je stavební povolení. Pokud 
nebylo stavební povolení dosud pravomocně vydáno, je na žalobci, aby uplatňoval veškeré námitky v tomto řízení a je 
povinností stavebníka, aby se doposud zdržel stavební činnosti, což vyplývá přímo ze zákona. Pokud tak stavebník doposud 
nečinil, jde o jinou otázku, zda a v jakém rozsahu jde či nejde o stavbu realizovanou bez stavebního povolení. Soud nemůže 
odkladnými účinky nahrazovat závazné a platné předpisy, které stanoví postupy ve stavebním řízení a práva a povinnosti 
stavebníka a orgánu státního stavebního dohledu. 
 
Vycházeje z vyjádření žalovaného, oprávnění ke stavební činnosti dle výše uvedených stavebních povolení doposud nenabyla 
právní moci a jsou předmětem odvolacího řízení. Žalobci tedy nemůže vzniknout na jeho procesních právech nenahraditelná 
újma, neboť je účastníkem odvolacího řízení a má i ve správním soudnictví právo domáhat se přezkoumání zákonnosti 
takových rozhodnutí, která zasahují do veřejných práv a zájmů dle zákona č. 114/1992 Sb., jejichž ochranu svými procesními 
právy zajišťuje. Nenahraditelná újma na právech na ochranu přírody a krajiny dle cit. zákona, která žalobce hájí, by mohla 
vzniknout nikoliv zastavením řízení o žádosti o udělení výjimky, ale vydaným stavebním povolením v rozporu se zákonem. 
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K charakteru rozhodnutí podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.  
 
k § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
k § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stanovisko podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je správním rozhodnutím ve smyslu 
§ 65 odst. 1 s. ř. s. a je přezkoumatelné ve správním soudnictví. Na této skutečnosti nic nemění, je-li k 
určité činnosti, v níž se má takový zásah realizovat, třeba ještě další rozhodnutí podle zvláštních 
předpisů.   
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. srpna 2007, č.j. 4 As 59/2006-41) 
(Z vlastních zdrojů) 
(Viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. dubna 2005, č. j. 1 As 17/2004-43, usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. října 2004, č. j. 6 A 97/2001-39)  
 
Z odůvodnění: 
 
V označeném rozsudku (rozsudek ze dne 28. 4. 2005, č. j. 1 As 17/2004 - 43), odkázal pro podporu svých závěrů první senát 
Nejvyššího správního soudu i na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, který usnesením ze dne 12. 10. 
2004, č. j. 6 A 97/2001 - 39, rozhodl, že souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k umísťování nebo 
povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny), je rozhodnutím vydávaným ve správním řízení vedeném tímto orgánem z vlastního podnětu, z podnětu 
jiného správního orgánu, nebo na návrh účastníka řízení. Sluší se současně uvést, že před rozhodnutím rozšířeného senátu 
byla věc v soudní praxi řešena částečně odlišně, viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2004, č. j. 7 A 
85/2001 - 43, ze kterého vyplývá, že o rozhodnutí vydávané ve správním řízení se jedná pouze tehdy, pokud příslušný orgán 
dospěje k závěru, že daná stavba nebo činnost by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz. V takovém případě by potom k 
umístění stavby byl nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, vydávaný ve správním řízení a bez něho by stavbu umístit 
možné nebylo. Naopak v situaci, kdy orgán ochrany přírody dospěje k závěru, že se nejedná o stavbu nebo činnost, která by 
mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, udělování souhlasu nepřichází v úvahu a tudíž se ani žádné správní řízení vést nemůže. 
To z toho důvodu, že dikce citovaného ustanovení nepředpokládá, že se má rozhodovat o tom, zda stavbou nebo činností může 
či nemůže dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu, nýbrž se má rozhodovat o tom, zda se ke stavbě nebo činnosti 
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způsobilé snížit či změnit krajinný ráz udělí či neudělí souhlas. Obdobně bylo judikováno i v rozsudku ze dne 29. 6. 2004,    
č. j. 5 A 1/2002 - 45, a v rozsudku ze dne 15. 9. 2004, č. j. 6 A 144/2001 - 48. 
 
Rozhodnutím rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 6 A 97/2001 - 39, však došlo ke 
změně náhledu na věc, viz výše, a jednotlivé senáty Nejvyššího správního soudu jsou povinny postupovat ve shodě s tímto 
názorem, který, jak bylo výše uvedeno, uvádí, že souhlas podle § 12 odst. 2 zákona je rozhodnutím vydávaným ve správním 
řízení, vedeném tímto orgánem z vlastního podnětu, z podnětu jiného správního orgánu, nebo na návrh účastníka řízení. 
 
Podle ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., má žalobní legitimaci ten, kdo tvrdí že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v 
důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně 
určují jeho práva nebo povinnosti (dále „rozhodnutí“). 
 
Takovým rozhodnutím je podle judikatury Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek ze dne    12. 5. 2004, sp. zn. 3 As 
53/2003, rozsudek ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 1 As 17/2004, či rozsudek ze dne 13. 8. 2003, sp. zn. 7 A 198/2000, vše viz 
www.nssoud.cz) i shora označený správní akt - souhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona, neboť se jím ze strany 
příslušného správního úřadu autoritativně stanoví, zda určitou aktivitou lze zasáhnout do konkrétního významného 
krajinného prvku. Na této skutečnosti nic nemění, je-li k určité činnosti, v níž se má takový zásah realizovat, třeba ještě další 
rozhodnutí podle zvláštních předpisů. 
 
Tento souhlas (praxí nazývaný „závazným stanoviskem“) je podle označené judikatury samostatným správním rozhodnutím, 
vydávaným na žádost adresáta a jemu směřovaným. Ve vztahu k předmětu posuzování zásahu do významného krajinného 
prvku jde o rozhodnutí konečné, a to i v případě, kdy k zamýšlenému zásahu je třeba dalších (navazujících) rozhodnutí podle 
zvláštních předpisů. V takovém případě dochází k typickému řetězení jinak samostatných správních rozhodnutí a zamýšlený 
zásah lze realizovat výlučně v případě pozitivní podoby všech. Skutečnost, že předložení dříve vydaného rozhodnutí je 
podmínkou vydání ještě dalších povolení podle jiných zvláštních předpisů, a že toto další povolení musí reflektovat jeho 
obsah, v tomto případě jde dokonce o absolutní závaznost pro akt navazující, nemůže nikterak omezit či dokonce anulovat 
jeho vlastní přímé účinky, které má na základě právního předpisu. Nelze z toho dovozovat nesamostatnou, podmíněnou, 
dočasnou či předběžnou povahu takového stanoviska. V posuzovaném případě nemusí být v době vydání správního 
rozhodnutí a lhůtě stanovené pro jeho případné napadení správní žalobou zřejmé, zda bude vydáván následný správní akt či 
nikoliv. 
 
Lze tak uzavřít, že souhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona je správním rozhodnutím ve smyslu  § 65 odst. 1 s. ř. s., a je 
přezkoumatelný ve správním soudnictví.  
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K označování exempláře  
K vlivu neoznámení výsledků kontroly na odpovědnost za spáchání správního deliktu   
 
k § 23 odst. 5 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 účinném do 30. 4. 
2004 (srov. § 23 odst. 8 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 § 9 odst. 3 vyhlášky č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 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 (srov. § 6 vyhlášky             
č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 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 zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.    
  
I. Ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 16/1997 Sb. sice počítá s případy, kdy není vhodné a proveditelné 
označit exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem, o takový případ se 
však jedná výlučně tehdy,   proběhla-li ohledně tohoto exempláře procedura předvídaná v ust. § 9 odst. 
3 písm. d) vyhlášky č. 82/1997 Sb.  
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II. Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen přijmout opatření, která by zabezpečila, 
aby byl exemplář označen nepřetržitě. Sám přitom nemůže učinit závěr o ohrožení zdravotního stavu a 
exemplář neoznačit, popř. jej zbavit označení a takový stav udržovat. 
 
III. Pokud je odpovědnost za správní delikt odpovědností objektivní, není míra zavinění při hodnocení 
skutkové podstaty správního deliktu zkoumána. Může však být zohledněna v rámci správního uvážení 
o výši ukládané pokuty. Otázka, zda-li byla osoba uvědoměna o výsledcích kontroly, se dotýká 
subjektivní stránky správního deliktu, může mít tedy relevanci výlučně při úvaze o výši ukládané 
pokuty.      
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2007, č. j. 7 Ca 110/2006-33) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
Z odůvodnění: 
 
Nedůvodná je námitka žalobkyně tvrdící nesprávný výklad ust. § 23 odst. 5 zákona žalovaným provedený. Toto ustanovení 
sice počítá s případy, kdy není vhodné a proveditelné označit exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným 
způsobem, popř. kdy takové označení může exempláři způsobit zdravotní potíže, přitom v těchto případech povinnost označit 
exemplář nevzniká, o takový případ se však jedná výlučně tehdy, proběhla-li ohledně tohoto exempláře procedura předvídaná 
v ust. § 9 odst. 3 písm. d) výše citované vyhlášky. Tato procedura probíhá již při registraci exempláře. Ohledně exempláře 
předmětného nebylo při jeho registraci žádné potvrzení veterinárního lékaře o nemožnosti označení žadatelem předkládáno 
(nemožnost označení nebyla tvrzena), tato otázka tak nebyla vůbec posuzována. Nebyla tak splněna podmínka, která by 
žalobkyni zprostila povinnosti exemplář označit. Bez jakékoliv relevance je pak v tomto ohledu tvrzení žalobkyně o 
nekvalitním materiálu, z kterého byl kroužek vyhotoven, resp. tvrzení, že daný exemplář si kroužek sám sundával a hrozily 
mu tak zdravotní potíže. Bylo povinností žalobkyně přijmout opatření, která by zabezpečila, aby byl exemplář označen 
nepřetržitě, sama přitom nemohla závěr o ohrožení zdravotního stavu učinit a exemplář neoznačit, popř. jej zbavit označení a 
takový stav udržovat. Pro úplnost lze podotknout, že i když tato žalobkyní tvrzená skutečnost nemá na existenci její 
povinnosti označit exemplář vliv, nepochybně ji bral správní orgán prvního stupně i žalovaný v potaz, neboť pokuta byla 
uložena při samé spodní hranici zákonné sazby. 
 
Nedůvodnou pak shledal soud také námitku žalobkyně tvrdící, že i když žalovaný nejdříve ukládal správnímu orgánu pokyny 
k úplnému zjištění skutkového stavu věci, následně se spokojil se stávajícím stavem řízení a nepřistoupil k úplnému zrušení 
rozhodnutí, nýbrž pouze snížil výši pokuty, čímž zkrátil žalobkynina práva. Odpovědnost žalobkyně za správní delikt podle 
ust. § 26 zákona je odpovědností objektivní, míra zavinění tedy není při hodnocení skutkové podstaty správního deliktu 
zkoumána, může však být zohledněna v rámci správního uvážení o výši ukládané pokuty. Otázka, zdali byla žalobkyně 
uvědomena o výsledcích kontroly ze dne 27. 3. 2003 se dotýká subjektivní stránky správního deliktu, může mít tedy 
relevanci výlučně při úvaze o výši ukládané pokuty. Žalovaný uzavřel, že tato skutečnost nebyla ve správním řízení 
dostatečně zjištěna, správně pak sám (aniž by rozhodnutí správního orgánu prvního stupně nadbytečně rušil a věc mu vracel k 
dalšímu řízení) vycházel z předpokladu, že žalobkyně o ní vyrozuměna nebyla, a výši pokuty proto snížil. Žalovaný přitom 
postupoval v souladu s ust. § 59 odst. 1 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).  
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K účastenství obcí v řízení o správních deliktech   
Ke škodlivosti zásahu do významného krajinného prvku   
   
k § 4, § 71 odst. 3 a § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
k § 8 odst. 2 a § 27 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů       
      
I. Ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. nedopadá na řízení o odpovědnosti konkrétní osoby 
za protiprávní jednání na úseku ochrany přírody a krajiny.  
 
II. Prostřednictvím aplikace „Metodického pokynu ke stanovení výše ekologické újmy způsobené na 
lesních ekosystémech jako škodě na funkcích lesa vzniklé porušením předpisů o ochraně lesa jako 
složky životního prostředí“, zveřejněného ve věstníku Ministerstva životního prostředí č. 8/2003, lze 
ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. dospět k závěru o škodlivosti 
nezákonné těžby dřeva.    
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(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, č. j. 5 Ca 126/2005-69) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Soud se neztotožňuje s žalovaným, který ve vyjádření k žalobě uvedl, že účast obce B. na řízení vyplývala z § 71 odst. 3 
zákona č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákonného ustanovení je obcím ze zákona přiznáno právo účastníka řízení v řízení o 
ochraně přírody a krajiny v jejich územních obvodech. Toto ustanovení však nedopadá na řízení o odpovědnosti konkrétní 
osoby za protiprávní jednání na úseku ochrany přírody a krajiny. 
 
K žalobnímu bodu, podle kterého žalobce nespáchal delikt podle § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., neboť 
provedená těžba dřeva nebyla činností, která by převyšovala míru stanovenou právními předpisy, soud konstatuje, že definici 
poškozování životního prostředí obsahuje § 8 odst. 2 zákona o životním prostředí, podle kterého je poškozováním životního 
prostředí zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Pro 
hospodářskou činnost v lese - těžbu dřeva je míra přípustného dotčení životního prostředí (lesa) stanovena zejména v lesním 
zákoně. Jak již bylo konstatováno výše, žalobce prováděl těžbu dřeva bez schváleného lesního hospodářského plánu a bez 
souhlasu orgánu ochrany přírody, tj. v rozporu se zvláštními předpisy. Výše škody (ekologické újmy) způsobená touto 
nezákonnou činností byla správním orgánem I. stupně stanovena v souladu s Metodickým pokynem ke stanovení výše 
ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech jako škodě na funkcích lesa vzniklé porušením předpisů o ochraně lesa 
jako složky životního prostředí zveřejněným ve věstníku Ministerstva životního prostředí č. 8/2003; tento postup soud 
hodnotí za zcela legitimní, protože dosud nebyl vydán zvláštní předpis, který by měl podle § 27 odst. 1 zákona o životním 
prostředí stanovit způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti (viz. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2001, 
sp. zn. 5 Tz 274/2001). Pro účely metodického pokynu je za újmu na životním prostředí a součastně za škodu na funkcích 
lesa považována pouze její část, která byla způsobena porušením předpisů; v daném případě byla celková výše ekologické 
újmy na funkcích lesa v 18 dotčených porostních skupinách vyjádřena částkou 20 447 998,- Kč. Protože prostřednictvím 
aplikace metodického pokynu lze dospět k závěru o škodlivosti nezákonné těžby dřeva, soud neshledává žalobní námitku 
důvodnou. 
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K významu otázky vlastnictví u správního deliktu dle § 88 odst. 1 písm. c) a i) zákona                  
č. 114/1992 Sb.  
 
k § 88 odst. 1 písm. c) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Skutečnost, kdo je vlastníkem daného pozemku, je pro právní posouzení naplnění skutkové podstaty 
dle § 88 odst. 1 písm. c) a i) zákona č. 114/1992 Sb. nepodstatná.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2007, č. j. 7 Ca 150/2004-63) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Skutečnost, kdo je vlastníkem daného pozemku, je pro právní posouzení věci nepodstatná (srov. skutkovou podstatu ust. § 88 
odst. 1 písm. c) a i), za což byla žalobci pokuta uložena). Správního deliktu se dopustí ten, kdo buď poškodí nebo zničí bez 
povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, nebo provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku 
bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Smysl vymezení takové skutkové podstaty je naprosto zřejmý - postižen za protiprávní 
jednání musí být ten, jenž se jej dopustil, a nikoliv vlastník pozemku, který s takovým protiprávním jednáním obecně ani 
nemusí být srozuměn či o něm vědět. Podstatné je tak posouzení, zda žalobce své jednání učinil v rámci podnikatelské 
činnosti, což bylo ve správním řízení řádně zjišťováno. Závěr pro to, že žalobce tak činil při podnikatelské činnosti, 
jednoznačně pramení z daňových dokladů založených ve spise od žalobce vystavených na společnost V. (celkem 8 dokladů), 
a ze zjištění inspekce i stavebního úřadu, že navezený materiál na příslušné pozemky odpovídá složením i rozsahem 
materiálu uvedenému na těchto dokladech. Příslušné daňové doklady vystavil žalobce jako podnikatel, jsou jím podepsány a 
opatřeny otiskem razítka (navíc se jedná o daňový doklad - fakturu, kterou může vystavit pouze fyzická osoba, která takové 
faktury musí zavést do svého účetnictví a následně jí tyto doklady vstupují do základu daně). Je tak naprosto zjevné, že 
žalobce se protiprávního jednání dopustil při výkonu své podnikatelské činnosti.  
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K rozhodování podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.  
 
k § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k § 51 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
  
I. Překážkou vydání souhlasu dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. není každý zásah do 
krajinného rázu jako takového, ale teprve situace, kdy dochází ke snížení nebo změně krajinného rázu 
- zejména přírodní, kulturní a historické charakteristiky určitého místa či oblasti. 
 
II. Pro závěr o tom, zda podmínky pro udělení souhlasu podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona             
č. 114/1992 Sb. jsou či nejsou splněny, je vhodné, aby správní orgán nejprve navodil, co se pro účely 
rozhodnutí krajinným rázem rozumí, a je rovněž nezbytné, právě vzhledem k jedinečnosti každého 
konkrétního krajinného rázu, aby byla v odůvodnění rozhodnutí provedena charakteristika toho 
kterého prostředí. 
 
III. Z žádného ustanovení správního řádu nelze dovodit povinnost správního orgánu při rozhodování o 
vydání souhlasu podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. obligatorně provést místní 
ohledání.         
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. října 2007, č. j. 11 Ca 248/2005-45) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Předmětem správního řízení a posléze též soudního přezkumu je rozhodnutí správního orgánu vydané podle ustanovení § 12 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., kterým byl udělen souhlas k umístění a povolení stavby. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 
dne 24. 5. 2005, č. j. 6 As 6/2004-98 (Sb. NSS 1031/2007) konstatoval, že účelem a smyslem rozhodování orgánu ochrany 
přírody podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana krajinného rázu před těmi činnostmi, které do něj 
zasahují tak, že snižují jeho estetickou nebo přírodní hodnotu, mimo jiné i harmonické měřítko a vztahy v krajině. Orgán 
ochrany přírody je zákonem povolán k tomu, aby posoudil, zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz (tj. 
zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti). Dle přesvědčení Městského soudu v Praze 
je třeba ustanovení § 12 zákona  č. 114/1992 Sb. vykládat tak, že překážkou vydání souhlasu dle odstavce 2 tohoto 
ustanovení není každý zásah do krajinného rázu jako takového, ale teprve situace, kdy dochází ke snížení nebo změně 
krajinného rázu - zejména přírodní, kulturní a historické charakteristiky určitého místa či oblasti. Specifikem předmětného 
řízení je rovněž to, že je třeba vždy akcentovat specifické podmínky toho kterého krajinného rázu, neboť zcela identická 
stavba může za určitých podmínek nepřiměřený zásah do krajinného rázu představovat, zatímco v jiném prostředí může být 
zásah podstatným způsobem zeslaben právě podobou již existující krajiny. 
 
K otázce místního šetření je třeba zmínit, že z žádného ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správního řádu), 
podle kterého správní orgány ve věci s odkazem na ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. postupovaly, nelze 
dovodit povinnost správního orgánu místní ohledání obligatorně provést (zejména ustanovení § 21, § 34 a § 38 správního 
řádu). Nadto je skutečností, že ani prostřednictvím místního šetření by nebylo lze si učinit zcela konkrétní představu o 
působení předmětné stavby, neboť správní řízení bylo z povahy věci vedeno ještě před samotnou realizací stavby.  
 
Žalobce dále - zejména ve vazbě na obsah odůvodnění prvostupňového rozhodnutí - namítal nedostatečnost odůvodnění 
žalobou napadeného rozhodnutí. Rovněž tuto námitku neshledal soud důvodnou. Žalobce rekapituloval obsah zejména 
prvostupňového rozhodnutí. Je třeba konstatovat, že pro závěr o tom, zda podmínky pro udělení souhlasu jsou či nejsou 
splněny, je vhodné, pokud správní orgán nejprve navodí, co se pro účely rozhodnutí krajinným rázem rozumí a je rovněž 
nezbytné, právě vzhledem k jedinečnosti každého konkrétního krajinného rázu, aby byla v odůvodnění rozhodnutí provedena 
charakteristika toho kterého prostředí. Je pochopitelné, že se tak děje zejména konstatováním prvků, které krajinný ráz 
vytváří. Jak již bylo uvedeno, postup, kdy je v odůvodnění pouze odkazováno na závěry studie, byť by byla ve správním 
řízení k dispozici všem jeho účastníkům a ti se s ní prokazatelně seznámili, není v obecné rovině zcela vhodný. Pokud je však 
takový odkaz uveden v souvislosti s vymezením konkrétního krajinného rázu, jako je tomu v souzené věci a současně nejsou 
vzneseny (a důkazně podloženy) konkrétní věcné výhrady ke stavbě ve vztahu ke krajinnému rázu, nemůže okolnost, že je 
odkazováno na jeden z důkazních prostředků, aniž by byl v odůvodnění znovu rekapitulován jeho obsah, vést k závěru o 
nezákonnosti rozhodnutí resp. jeho nepřezkoumatelnosti. Pokud žalobce považuje za zásadní to, že byly současně v 
napadeném rozhodnutí považovány pohledy ze zámeckého parku za nepodstatné a současně byl zámecký park považován v 
prvostupňovém rozhodnutí za determinující krajinný ráz, musí soud i v tomto případě konstatovat, že se o vzájemný rozpor 
nejedná. Jestliže je při charakteristice konkrétního krajinného rázu nejprve zmíněn v obecné rovině krajinný prvek, nezakládá 
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logický rozpor to, pokud odvolací orgán v žalobou napadeném rozhodnutí odvolací námitku shledá nedůvodnou. Tak tomu 
bylo i v případě zámeckého parku, kdy bylo v žalobou napadeném rozhodnuti konstatováno, že mezi parkem a stavbou se 
nachází hustá zástavba zejména centrum městské části. Skutečnost, že krajinný ráz je mimo jiné tvořen určitým prvkem ještě 
neznamená, že pouze proto souhlas nelze udělit a že to zakládá logický rozpor v odůvodnění rozhodnutí, pokud souhlas 
udělen byl. Tak tomu bylo i v souzené věci. 
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K závaznosti správního rozhodnutí   
K podmínkám odpovědnosti za spáchání přestupku podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 114/1992 Sb.  
K možnosti porušit vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. c) zákona                 
č. 114/1992 Sb. čl. 11 Listiny základních práv a svobod  
K podkladům pro vydání správního rozhodnutí  
K nařízení ústního jednání  
 
k § 49, § 50 a násl., § 70 a § 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k § 87 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
k čl. 11 Listiny základních práv a svobod 
 
I. Jak vyplývá z dikce ust. § 70 správního řádu, po vydání rozhodnutí může správní orgán, který 
rozhodnutí vydal, toto rozhodnutí opravit či doplňovat pouze opravným rozhodnutím. Z toho vyplývá, 
že vydané rozhodnutí je pro správní orgán, který ho vydal, závazné. Od právní moci je rozhodnutí 
závazné pro každého. 
 
II. Přestupku podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. spočívajícího v chování 
zvláště chráněných živočichů nebo ptáků bez povolení, se může dopustit jen vlastník nebo držitel 
předmětného jedince.  
 
III. Protože zákon č. 114/1992 Sb. je zvláštním zákonem chránícím obecné zájmy, nemůže vzhledem k 
čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jenž stanoví, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu 
práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, dojít rozhodnutím podle 
ustanovení § 87 odst. 1  písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. k porušení čl. 11 Listiny základních práv a 
svobod. 
 
IV. Správní orgán může ve svém rozhodnutí odkázat pouze na důkazy, které byly provedeny ve 
správním řízení v souladu se zákonem, se kterými byl účastník seznámen a ke kterým mohl vznést 
námitky. V případě ústního jednání je nutné, aby byl účastník obeslán, aby mohl klást otázky osobě, 
která byla správním orgánem vyslýchána. 
  
V. Ústní jednání ve věci lze provést teprve po zahájení správního řízení. 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2007, č. j. 2 Ca 13/2007-26) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Především se soud zabýval otázkami, zda řízení před prvoinstančním správním orgánem, tj. zákonem č. 500/2004 Sb. Soud 
především zjistil, že řízení ve věci přestupku, kterého se měl dopustit žalobce, došlo na základě zahájení řízení o přestupku 
dle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb. 12. 1. 2007. Toto oznámení o zahájení řízení pak bylo doručeno žalobci 18. 1. 2007 a 
jednání ve věci přestupku bylo nařízeno na den 7. 2. 2007. Předtím, než řízení ve věci přestupku bylo zahájeno dle ust. § 44 
zákona č. 500/2004 Sb., provedl prvoinstanční správní orgán dne 13. 11. 2006 ústní jednání s paní E. B., přestože ústní 
jednání dle ust. § 49 zákona č. 500/2004 Sb. může být nařízeno až po zahájení správního řízení dle ust. § 44 téhož zákona. 
Aby zápis z ústního jednání mohl být považován za svědeckou výpověď dle ust. § 55 zákona č. 500/2004 Sb., musela by být 
osoba, s níž bylo ústní jednání sepsáno, E. B., o svých právech dle ust. § 55 odst. 2-5 zákona č. 500/2004 Sb. poučena. K 
tomu však nedošlo, i když původně byla paní E. B. ČIŽP vyzvána k podání vysvětlení dle ust. § 60 zákona č. 200/1990 Sb., 
nebyla dle ust. § 60 odst. 1 zákona č. 200/l990 Sb. postupováno a v rozporu s výzvou, zaslanou E. B. správním orgánem, 
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správní orgán provedl s ní ústní jednání dle ust. § 49 zákona č. 500/2004 Sb., přičemž jednak ústní jednání ve věci mohlo být 
provedeno teprve po zahájení správního řízení dle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. K ústnímu jednání měl být 
obeslán též ten, který se měl přestupku dopustit, aby nebyl zbaven možnosti kladení otázek a vyjádření se k výpovědi svědka. 
Tento svědek měl být též poučen o svých právech na svědeckou výpověď dle ust. § 55 odst. 2-5 zákona č. 500/2004 Sb. Ani 
jedna z těchto věcí se nestala, jak vyplývá ze zápisu z ústního jednání, které proběhlo u správního orgánu I. stupně 13. 11. 
2006, ústní jednání proběhlo před zahájením správního řízení, žalobce k jednání nebyl správním orgánem přizván, nemohl 
tudíž ani vznést k výpovědi námitky či otázky svědkovi, se kterým zápis o ústním jednání byl proveden a osoba, se kterou 
zápis o ústním jednání byl proveden, nebyla o svých právech dle ust. § 55 zákona č. 500/2004 Sb. poučena. Tím se dopouštěl 
správní orgán I. stupně vážného porušení ustanovení správního řádu, tedy zákona č. 500/2004 Sb., a to jednak tím, že provedl 
ústní jednání, výslech svědkyně, předtím, než bylo zahájeno správní řízení ve věci, k tomuto jednání žalobce nepozval, 
žalobce tedy neměl možnost využít svých práv vyjádřit se ke skutečnostem sdělených svědkyní a klást jí otázky. Zároveň 
svědkyně nebyla poučena o svých právech při provádění správního řízení. 
 
Jak vyplývá z dikce ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., po vydání rozhodnutí může správní orgán, který rozhodnutí vydal, toto 
rozhodnutí opravit či doplňovat pouze opravným rozhodnutím. Z toho vyplývá, že vydané rozhodnutí je pro správní orgán, 
který ho vydal, závazné. Právní moc rozhodnutí má za význam pouze dle ust. § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. to, že od 
právní moci je takovéto rozhodnutí závazné pro každého. Jestliže, jak vyplývá ze správního spisu, vlastnicí dvou kusů orla 
skalního byla Mgr. E. B., která skalní orly do vlastnictví získala kupní smlouvou se žalobcem 30. 4. 2001 a na základě 
dohody s ním, 15. 6. 2002 si pronajala od žalobce dvě voliéry pro chov těchto orlů, nemohl být žalobce v době, která je 
označena v správním rozhodnutí, 12. 3. 2007 držitelem těchto dvou skalních orlů a nemohl se tedy dopouštět přestupku dle 
ust. § 87 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., neboť v době, kdy bylo rozhodnuto, že žalobce se měl dopustit přestupku, 
jak on, tak Mgr. E. B. se za vlastnici a držitelku těchto dvou kusů orla skalního považovala sama a od žalobce měla pouze 
pronajaty dvě voliéry pro jejich chov. Tato skutečnost nezakládá ještě držbu věci dle ust.   § 87 odst. 1 písm. c) zákona          
č. 114/1992 Sb., neboť jak vyplývá ze správního spisu, vlastnicí i držitelkou předmětných kusů orla skalního byla Mgr. E. B., 
která pouze uzavřela se žalobcem dohodu o pronájmu voliéry pro chov těchto orlů skalních, tedy pronájmu místa, kde by orly 
mohla chovat, aniž by bylo prokázáno, že by žalobce se stal vlastníkem či držitelem těchto orlů. Vlastnice E. B. navíc měla 
udělenou výjimku dle zákona č. 114/1992 Sb. pro chov dvou kusů orla skalního udělenou jí Ministerstvem životního 
prostředí dne 3. 9. 2001. Z toho důvodu se žalobce nemohl dopustit přestupku uvedeného v rozhodnutí ČIŽP 12. 3. 2007 
držením samice orla skalního od poloviny dubna 2006 do 5. 6. 2006 a samce orla skalního od poloviny května 2006 do 5. 6. 
2006 neboť v době, za kterou žalobce byl uznán odpovědný za přestupek v jeho držení tito dva orli nebyli, dále se nacházeli 
ve vlastnictví Mgr. E. B. a v jejím držení. Mgr. E. B. si pouze na základě dohody se žalobcem na jeho pozemku pronajala pro 
chov orlů skalních na dobu neurčitou od 15. 6. 2002 dvě voliéry. Z obsahu správního spisu tedy nevyplývá, že by v době 
uvedené v rozhodnutí ČIŽP z 12. 3. 2007, kdy se žalobce měl dopustit přestupku dle ust. § 87 odst. 1 písm. c) zákona            
č. 114/1992 Sb., by byl držitelem či vlastníkem orlů. Držitelkou a vlastnicí těchto orlů byla paní Mgr. E. B., která k chovu 
měla náležité oprávnění, tj. rozhodnutí o výjimce k chovu těchto orlů skalních, dané jí Ministerstvem životního prostředí 3. 9. 
2001. Tato výjimka po celou dobu nebyla zrušena. Jestliže tedy žalobce nebyl v době rozhodné držitelem ani vlastníkem orlů 
skalních, nemohl se tedy dopustit přestupku, který je mu dáván za vinu rozhodnutím ČIŽP dne 12. 3. 2007. Na druhé straně 
neobstojí proto námitka žalobce, že rozhodnutím správního orgánu byla dotčena jeho vlastnická práva, neboť v době, o 
kterou se jedná, žalobce nebyl vlastníkem ani držitelem dvou kusů orla skalního, který byl předmětem jednání o přestupku. Z 
tohoto důvodu nemohlo dojít též k porušení čl. 11 Listiny základních práv a svobod ze strany správního orgánu, kdy navíc 
dle čl. 11 odst. 3 vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými 
zájmy. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je zvláštním zákonem chránícím obecné zájmy. Proto toto 
rozhodnutí dle tohoto zákona by nemohlo být v rozporu s čl. 11 ve znění Listiny základních práv a svobod. Zároveň neobstojí 
odkaz žalobce na evropskou legislativu, tj. směrnici Rady Evropy č. 79/409/EEC, neboť směrnice Rady Evropy zavazuje stát 
EU pouze k tomu, aby byla zahrnuta do právních systémů jednotlivých smluvních států. Stanoví tedy nejnižší standart, která 
legislativa smluvních států musí obsahovat. K zahrnutí směrnice Rady Evropy č. 79/409/EEC došlo při novelizaci zákona      
č. 114/1992 Sb. včleněním ust. § 5a a 5b tohoto zákona. Směrnice Rady Evropy nikterak nestanoví, že právní systém 
jednotlivých států nemůže být přísnější než tato směrnice, tj., že jednotlivé smluvní státy mohou svoji legislativu rozšířit 
nejen na ochranu volně žijících ptáků, ale v případě i zvlášť chráněných živočichů i na jedince, kteří byli odchováni v zajetí. 
K tomu došlo zákonem č. 100/2004 Sb., a to v ust. § 26 a násl. tohoto zákona, které stanoví opatření k regulaci chovu s 
ohroženými druhy. Soud tedy došel k závěru, že ze strany správních orgánů došlo k vážnému porušení ustanovení v řízení 
před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci a k tomu, že skutkový stav, který správní 
orgán vzal za základ napadnutého rozhodnutí, nemá oporu ve spisu. Z těchto důvodů soud bez nařízeného jednání rozhodl 
rozsudkem dle ust. § 76 odst. 1 písm. b) a c) s. ř. s. tak, jak je obsaženo ve výrokové části tohoto rozsudku a napadnuté 
rozhodnutí žalovaného zrušil a vrátil k dalšímu řízení. Podle ust. § 78 odst. 5 s. ř. s. je žalovaný vázán právním názorem 
soudu, a to, že správní řízení musí vycházet ze zákona č. 500/2004 Sb., tj. že ve svém rozhodnutí může správní orgán odkázat 
pouze na důkazy, které byly v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve správním řízení provedeny, se kterými byl žalobce 
seznámen, ke kterým mohl vznést námitky a v případě ústního jednání obeslán, aby mohl klást též otázky osobě, která byla 
správním orgánem vyslýchána. Navíc ústní jednání ve věci lze provést teprve po zahájení správního řízení, nikoli ještě 
předtím, než správní řízení bylo zahájeno. Je nutno podotknout, že správní spis obsahuje též protokol z podání vysvětlení ze 
14. 2. 2007, tedy z doby po zahájení správního řízení ve věci a jak z textu vyplývá, s Mgr. E. B., která zmocnila při tomto 
jednání k zastupování Bc. M. V tomto protokolu správního vysvětlení odkazovala na vysvětlení (zápis z ústního jednání z  
13. 11. 2006). Z protokolu z podání vysvětlení ze 14. 2. 2007 nevyplývá, že by k tomuto jednání byl obeslán též žalobce, 
proti kterému již bylo zahájeno správní řízení, ani jeho právní zástupkyně, která se však dostavila jako zástupkyně Mgr. E. B. 
a která jí udělila plnou moc až do protokolu 13. 2. 2007. Ze správního spisu tedy nevyplývá žádná skutečnost, která by 
dokazovala držení dvou orlů skalních žalobcem, a to samici od poloviny dubna 2006 do 5. 6. 2006 a samce od poloviny 
května do 5. 6. 2006 v rozporu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., neboť veškeré důkazy, které správní spis obsahuje 
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dokládají vlastnictví a držbu v této době dvou orlů skalních Mgr. E. B. Z toho důvodu se žalobce dle obsahu správního spisu 
ani nemohl dopustit přestupku, který mu byl dáván rozhodnutím správního orgánu z 12. 3. 2007 za vinu. 
 

  168 
 
K náležitostem žádosti občanského sdružení podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 
K rozhodnutí o odvolání podaném opomenutým účastníkem řízení    
 
k § 27 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k § 60 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 92 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
 
I. Pokud bylo požádáno podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o informování o 
zahájených správních řízeních ohledně výjimek ze zákazu jen ve zvláště chráněných územích a žádost 
o informace o zahajovaných řízeních místně vymezuje zájmové území v rámci oblasti, která není 
zvláště chráněným územím, není důvodu, aby orgán ochrany přírody opominul žádost v její podstatě a 
smyslu a vycházel pouze ze zavádějící a v podstatě neodpovídající formulace. 
 
II. Pokud správní orgán považoval žádost za nesrozumitelnou, za vnitřně rozpornou, měl vyzvat 
žadatele k součinnosti a k upřesnění podané žádosti.  
 
III. Požadavek správního orgánu na to, aby žadatel jako občanské sdružení, které chrání veřejné 
zájmy, ve svých žádostech specifikoval zájmové území přesným prostorovým vymezením, je 
nepřijatelný. 
 
IV. Pokud se správní orgán věcnými námitkami odvolatele zabýval jen v rámci přezkumu z hledisek 
stanovených v § 60 správního řádu pro použití mimořádných opravných prostředků, nepostačuje 
takový proces ke konvalidaci vady řízení spočívající v opomenutí odvolatele jako účastníka řízení. 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2007, č. j. 9 Ca 256/2005-84) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Zvláště chráněná území jsou vymezena v zákoně č. 114/1992 Sb. a v tomto zákoně jsou vyjmenovány činnosti, které jsou ve 
zvláště chráněných územích zakázány. Pokud předmětná žádost žalobce ze dne 1. 10. 2004 požaduje informace o 
zahajovaných řízeních ohledně staveb včetně staveb dopravních, které jsou zákonem ve zvláště chráněných územích 
zakázány, a pokud žádost místně vymezuje zájmové území v rámci H., které není zvláště chráněným územím, pak nebylo 
důvodu, aby Správa CHKO opominula žádost v její podstatě a smyslu a vycházela pouze ze zavádějící a v podstatě 
neodpovídající formulace, že žalobce požádal o informování o zahájených správních řízeních ohledně výjimek ze zákazu jen 
ve zvláště chráněných územích. 
 
Pokud správní orgán nepovažoval v této věci podanou žádost za srozumitelnou, za vnitřně rozpornou, když v rozhodnutí 
tvrdí, že zájmové území zástavby v D. není zvláště chráněným územím, pak měl vyzvat žalobce k součinnosti a k upřesnění 
podané žádosti. Pro účely ochrany veřejného zájmu podle zákona o ochraně přírody soud také považuje za nepřijatelný 
požadavek správních orgánů na to, aby žalobce jako občanské sdružení, které chrání veřejné zájmy, mělo ve svých žádostech 
specifikovat zájmové území přesným prostorovým vymezením.  
 
Žalobce se přihlásil do správního řízení ohledně udělení předmětné výjimky podáním ze dne 3. 3. 2005, v němž uvedl, že se 
dozvěděl, že rozhodnutím CHKO Č. ze dne 21. 2. 2005 bylo o udělení výjimky rozhodnuto, aniž by byl žalobce o řízení 
uvědoměn a k tomuto řízení přizván. Uvedl, že se tak nestalo ani poté, kdy žalobce zaslal pro tento konkrétní případ ještě 
žádost na Správu CHKO Č. dne 17. 2. 2005. Z tohoto důvodu žalobce oznámil rozhodnutí trvat na tom, že na základě 
přihlášky a žádosti o informování o zahajovaných správních řízeních ze dne 1. 10. 2004 je nepochybně od zahájení tohoto 
řízení jeho účastníkem a jako opomenutý účastník požádal, aby bylo bez prodlení rozhodnutí ze dne 21. 2. 2005 jako 
nezákonné zrušeno a v zahájeném řízení bylo pokračováno za účasti žalobce. 
 
Z podkladů správního řízení nevyplývá a ani z napadeného rozhodnutí není zřejmé, jak Správa CHKO či potažmo i žalovaný 
jako odvolací správní orgán o tomto podání rozhodli ve smyslu platného správního řádu. Podání žalobce ze dne 3. 3. 2005, v 
němž se sám označil za opomenutého účastníka řízení, bylo doručeno Ministerstvu životního prostředí dne 8. 3. 2005 a 
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odboru výkonu státní správy tohoto ministerstva dne 11. 3. 2005. Žalovaný pak napadeným rozhodnutím rozhodoval o 
odvolání žalobce ze dne 6. 4. 2005, aniž jakkoliv zmínil podání žalobce ze dne 3. 3. 2005 (natož, aby o něm rozhodl), 
přičemž odvolání přímo posoudil jako nepřípustné s odkazem na to, že znění podané žádosti se vztahuje pouze ke zvláště 
chráněným územím, ačkoliv to z věcného a místního vymezení zájmového území nevyplývá. 
 
Z uvedených důvodů nepřizvání žalobce za účastníka řízení mělo ten následek, že žalovaný se v řádném procesu za účasti 
žalobce nezabýval námitkami, k nimž by byl žalobce z titulu svého procesního postavení účastníka řízení oprávněn a jimiž až 
v odvolání a podané žalobě uplatňoval výhrady ohledně zákonných důvodů pro udělení výjimky dle § 56 odst. 3 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb. Pokud se žalovaný věcnými námitkami žalobce zabýval, pak jen nedostatečně v rámci přezkumu z 
hledisek stanovených v § 60 správního řádu pro použití mimořádných opravných prostředků. Takový proces nepostačuje ke 
konvalidaci vady řízení spočívající v opomenutí žalobce jako účastníka řízení. Žalobce jako občanské sdružení splňující 
podmínky stanovené zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mohl v řízení a udělení výjimky podle § 56 
odst. 3 písm. h) cit. zákona uplatňovat všechna práva účastníka tohoto řízení. Pokud mu tato práva byla upřena, ačkoliv je ve 
smyslu § 70 odst. 2 cit. zákona, jak bylo výše uvedeno, uplatnil, žalobce oprávněně namítá nezákonnost napadeného 
rozhodnutí, pokud tvrdí, že ve správním řízení byla zkrácena jeho procesní práva takovým způsobem, že to mohlo mít za 
následek nezákonné rozhodnutí i co do věcného posouzení podmínek pro udělení výjimky.  
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K rozhodování podle ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb. 
K charakteru činnosti, jež může být podle ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb. omezena, 
popřípadě zakázána  
K postavení orgánů ochrany přírody ve stavebním řízení  
 
k § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 
68/2007 Sb. 
k čl. 35 Listiny základních práv a svobod 
 
I. Rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb. lze omezit, popřípadě zakázat 
i činnost povolenou, a to v případě, že orgán ochrany přírody ve správním řízení prokáže, že by výkon 
takové činnosti mohl způsobit tímto zákonem zakázanou, popř. nedovolenou změnu přírody.  
 
II. Pro účel tohoto výkladu se povolenou činností rozumí jak činnost, která není jiným zákonem 
zakázána či omezena, tak i činnost, která byla povolena individuálním správním aktem vydaným 
jiným správním orgánem. To platí i pro případ, kdy určitá činnost byla povolena na základě správního 
řízení, ve kterém některý z orgánů ochrany přírody dal v rámci své působnosti k předmětné činnosti 
svůj souhlas. 
 
III. Rozhodování podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. je v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky, neboť čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod stanoví, že při výkonu svých práv 
nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a 
kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 
 
IV. Ve stavebním řízení vystupují orgány ochrany přírody jako dotčené orgány státní správy, a jejich 
rozhodnutí či stanoviska je stavební úřad povinen respektovat.    
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2007, č. j. 8 Ca 206/2006-48) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
Rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb. lze omezit, popřípadě zakázat i činnost povolenou, a to 
v případě, že orgán ochrany přírody ve správním řízení prokáže, že by výkon takové činnosti mohl způsobit tímto zákonem 
zakázanou, popř. nedovolenou změnu přírody. Pro účel tohoto výkladu se povolenou činností rozumí jak činnost, která není 
jiným zákonem zakázána či omezena, tak i činnost, která byla povolena individuálním správním aktem vydaným jiným 
správním orgánem jak před účinností zákona o ochraně přírody a krajiny, tak i po této účinnosti. 
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V případě ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb. jde o významné preventivní ustanovení. Orgán ochrany přírody je může 
použít již v okamžiku, kdy z chování subjektu vyplývá teprve možnost zákonem výslovně zakázané či nedovolené změny 
přírody. Jde o prostředek jak obecné, tak zvláštní ochrany přírody. Pokud by nebylo možno omezit či zakázat i činnost 
povolenou podle jiných předpisů, pak by zmíněné ustanovení ztratilo svůj preventivní charakter. Přitom takový postup je v 
souladu s ústavním pořádkem České republiky, když čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod stanoví, že při výkonu 
svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 
památky nad míru stanovenou zákonem. Toto platí i pro případ, kdy určitá činnost byla povolena na základě správního řízení, 
ve kterém některý z orgánů ochrany přírody dal v rámci své působnosti k předmětné činnosti svůj souhlas. Nelze totiž 
vyloučit, že v rámci obecné ochrany přírody, kterou zabezpečují orgány ochrany přírody na nižším stupni, bude pominuta 
ochrana zvláštní, ke které je příslušné Ministerstvo životního prostředí. 
 
Nelze vyloučit možnost, že nutnost konkrétní ochrany přírody nebude v době řízení před jiným správním orgánem známa, ale 
následně bude prokázána její existence. Pokud by v takovém případě nemohl orgán ochrany přírody použít ustanovení § 66 
zákona č. 114/1992 Sb. pak prevence poškození či zničení dotčené části přírody, která je smyslem tohoto ustanovení, by byla 
výrazně oslabena. Ve vztahu k stavebnímu zákonu je zákon o ochraně přírody a krajiny zákonem speciálním, ostatně ve 
stavebním řízení vystupují orgány ochrany přírody jako dotčené orgány státní správy, a jejich rozhodnutí či stanoviska je 
stavební úřad povinen respektovat. 
 
Městský soud v Praze proto vycházel ze zásady lex speciali derogat generali, když posuzoval možnost využití § 66 zákona   
č. 114/1992 Sb. a dospěl k závěru, že orgán ochrany přírody mohl v inkriminovaném případě zasáhnout, přestože dříve byla 
sporná činnost povolena, resp. dokonce nařízena D. rozhodnutím Úřadu městské části P. 
 
Pokud se žalobce dovolával svých práv zaručených čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož každý má 
právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, 
Městský soud v Praze konstatuje, že právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost garantované v tomto 
ustanovení není právem absolutním a může být zákonem omezeno. Důležitý veřejný zájem, který může toto právo omezit, je 
např. vyjádřen následujícím čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož při výkonu svých práv nikdo nesmí 
ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 
stanovenou zákonem.  
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K narušení krajinného rázu   
  
k § 12 odst. 2 a 3 a § 87 odst. 2 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
  
Odpovědnost za přestupek podle § 87 odst. 2 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, jehož se dopustí ten, kdo naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2 zákona 
(povinnost požádat o souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným 
činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz), není oslabena tím, že Ministerstvo 
životního prostředí nevydalo prováděcí právní předpis podle § 12 odst. 2 zákona, ani tím, že právním 
předpisem vydaným podle § 12 odst. 3 zákona byla stanovena některá omezení využití území 
přírodního parku.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. května 2005, č. j. 6 As 6/2004-98)                                                                   
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 65) 
 
Z odůvodnění: 
 
Účelem a smyslem rozhodování orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana 
krajinného rázu před těmi činnostmi, které do něj zasahují tak, že snižují jeho estetickou nebo přírodní hodnotu, mimo jiné i 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Orgán ochrany přírody je tedy zákonem povolán k tomu, aby posoudil, zda 
posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz (tj. zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého 
místa či oblasti). 
 
Jestliže před účinností tohoto zákona (č. 114/1992 Sb.) vydaly dřívější správní orgány předpisy podle dříve platných 
předpisů, jimiž upravovaly některá omezení ve vymezené oblasti, které se v souladu s   § 90 odst. 10 zákona o ochraně 
přírody a krajiny (ve znění účinném k 1. 6. 1992, v současné době jde o odstavec 11) staly oblastmi přírodního parku, nemění 
to nic na použitelnosti § 12 odst. 1 a 2 zákona ve vztahu k činnostem, jež takovýmto předpisem vydaným před účinností 
zákona omezeny nebyly. 
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Pokyny odboru ministerstva jako metodické návody pro subjekty podřízené ústřednímu orgánu státní správy, které se 
vyjadřují k metodám přípravy předpisu podle § 12 odst. 3 citovaného zákona, nemají pro posuzovanou věc žádnou právní 
relevanci. To, že ministerstvo nevydalo prováděcí předpis podle § 12 odst. 2 citovaného zákona, také nemůže mít pro 
stěžovatele právní význam; městský soud správně vyložil, v jakých mezích by se tento prováděcí předpis musel pohybovat. 
Rozhodující je, že zákon sám o sobě stanoví v § 12 příslušnou povinnost v dostatečně konkretizované podobě. Jde o 
povinnost požádat orgán ochrany přírody o souhlas k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz. Nejvyšší 
správní soud souhlasí s názorem městského soudu, že nebylo rozhodující, zda umístěním dřevěné buňky a suchého WC došlo 
ke „stavbě“, anebo nikoli, neboť zákon předpokládá, že souhlas je třeba i k jakékoli jiné činnosti, než kterou je umístění či 
povolení stavby. Nejvyšší správní soud neshledává v právní úpravě § 12 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny žádné 
možnosti pro uplatnění libovůle správního orgánu, jenž je povolán k ochraně přírody a krajiny. Jedná se o právní úpravu 
zcela standardní; představa stěžovatelů, že prováděcí právní předpisy by mohly obsahovat detailní výčty činností postihující 
veškerou rozmanitost možných zásahů do krajinného rázu, nemá v zákonné konstrukci žádnou oporu.  
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K charakteru a závaznosti plánu péče 
 
k § 37 odst. 2 a § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
   
Přestože je plán péče klíčovým dokumentem pro ochranu zvláště chráněného území, není závazným 
podkladem pro rozhodování orgánu ochrany přírody, neboť jeho závaznost není výslovně stanovena 
v zákoně.  
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 19. ledna 2007, č. j. 356/M/07, 4674/ENV/07, sp. zn. 
R/1895)  
  
Dne 17. 5. 2006 bylo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy I (dále jen „ministerstvo“), 
zamítnuto odvolání občanského sdružení S., a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany 
životního prostředí (dále jen „magistrát hl. m. Prahy“), ze dne 1. 11. 2005,  jímž  byl společnosti, podle ustanovení § 37 odst. 
2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), 
udělen souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území Přírodní památky P. pro stavbu „R.“.  
 
Podáním ze dne 10. 7. 2006 podalo S. podnět k přezkoumání citovaného rozhodnutí ministerstva a současně rozhodnutí 
magistrátu hl. m. Prahy. Podle S. nevycházela uvedená rozhodnutí ze spolehlivě zjištěného skutečného stavu věci a byla 
vydána v rozporu se správním řádem a  zákonem č. 114/1992 Sb.  
 
Rozhodnutím ministra životního prostředí (dále jen „ministr“) ze dne 27. 9. 2006 (vypraveno dne 2. 10. 2006) byla ve 
zkráceném přezkumném řízení v souladu s ustanovením § 97 odst. 3 a ustanovením § 98 správního řádu zrušena rozhodnutí 
ministerstva ze dne 17. 5. 2006, a rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy ze dne 1. 11. 2005 a věc byla vrácena magistrátu hl. m. 
Prahy jako správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání.  
         
Rozpor podnětem napadených rozhodnutí s právními předpisy shledal ministr zejména ve skutečnosti, že správní uvážení 
správních orgánů, které ve věci rozhodovaly v 1. a 2. stupni, se opírá především o předložené podklady pro územní řízení, 
které se zaměřují na bezpečné založení stavby z hlediska její stability a bezpečnosti, nikoliv především o ty podklady, které 
sledují ochranu předmětné přírodní památky před účinky zamýšlené stavby. Správní orgány 1. i 2. stupně podle ministra 
přesvědčivě nezdůvodnily, z jakých důvodů nevzaly za relevantní podklad rozhodnutí schválený plán péče a dále některé 
odborné studie a stanoviska.  
       
Výše uvedené rozhodnutí ministra napadl rozkladem ze dne 18. 10. 2006 zplnomocněný zástupce společnosti JUDr. R. 
V rozkladu uvádí, že napadené rozhodnutí ministra bylo vydáno v rozporu se zákonem a nesprávnostmi trpí i řízení 
v rozkladové komisi, které jeho vydání předcházelo. Je toho názoru, že magistrát hl. m. Prahy a ministerstvo jako orgány 1. a 
2. stupně vzaly v daném řízení v úvahu veškeré známé skutečnosti a na jejich základě rozhodly. Uvádí dále, že plán péče byl 
v konkrétním případě vyhotoven pro plochu 3.969 ha, jejíž podrobný průzkum nebyl nikdy jako podklad pro plán péče 
proveden, v průběhu platnosti plánu péče se může objevit řada nových skutečností, na které je nutno reagovat, rozhodnutí 
provést po zvážení nových hledisek, a že není vyloučeno, že schválený plán péče bude nově přehodnocen. Za nepravdivé 
označuje tvrzení ministra cit. „Z uvedených ustanovení je zřejmé, že schválený plán péče o zvláště chráněné území a jeho 
ochranné pásmo nemá sice povahu obecně závazného právního předpisu, je však nepochybně závazným podkladem pro 
rozhodování orgánu ochrany přírody, který jej schválil“. Účastník řízení je přesvědčen, že v řízení bylo dostatečně 
prokázáno, že riziko poškození vlastní přírodní památky je vyloučeno, a správní orgány postupovaly a rozhodovaly zcela 
v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.  
   
Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl a napadené rozhodnutí ministra  ze dne 27. 9. 2006 
(vypraveno dne 2. 10. 2006) potvrdil.  
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Z odůvodnění:  
 
Podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. „Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, 
k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu 
je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody“. Ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. slouží jako podklad 
pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody, tj. i pro rozhodování o udělení souhlasu 
podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., plán péče. Zákon č. 114/1992 Sb. v ustanovení § 38 odst. 6 stanoví, že 
„Realizaci péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma zajišťují orgány ochrany přírody podle schváleného 
plánu péče“. Podle odst. 1 cit. ustanovení „Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a 
koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného 
území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení 
zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné 
druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný“.  
 
Nelze se zcela ztotožnit s názorem, že plán péče je závazným podkladem pro rozhodování orgánu ochrany přírody, neboť 
závaznost by musela být výslovně stanovena v zákoně, nicméně je výstupem určitého odborného procesu a znaleckého 
hodnocení posuzovaného území a orgán ochrany přírody pokud má v úmyslu navrhovat, resp. dát souhlas ke stavební 
činnosti, která je v rozporu s plánem péče, musí mít dostatečně zjištěn skutkový stav a znalecky odůvodněno, že taková 
činnost nebude v rozporu s cílem ochrany dané přírodní památky a jejího ochranného pásma.  
 
Plán péče je zpracováván na základě dlouhodobých pozorování a analýzy přírodních podmínek zvláště chráněného území a 
lidských činností ovlivňujících stav přírody a krajiny ve zvláště chráněném území. Návrh plánu péče je také předmětem 
odborných posouzení a oponentských posudků. Plán péče je tedy pro ochranu zvláště chráněného území klíčovým 
dokumentem, a to bez ohledu na to, zda byl vydán před nebo po schválení aktuálního územního plánu lokality.  
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Vztah nařízení Rady (ES) č. 338/97 a směrnice Rady (EHS) č. 92/65   
K charakteru stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vydaného v souladu s 
ustanovením čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97 
 
k čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi 
ke směrnici Rady č. 92/65 (EHS) ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se 
zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na 
ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice           
č. 90/425/EHS 
k § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
   
I. Za existující okolnost týkající se zachování druhu, jež mluví proti vydání dovozního povolení ve 
smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97, nelze pokládat nesplnění 
podmínek dovozu stanovených ve směrnici Rady (EHS) č. 92/65. Tato směrnice neobsahuje právní 
úpravu dovozu, ale upravuje veterinární podmínky pro provoz schválených zařízení, a proto podle ní 
nepřísluší o předmětném dovozu rozhodovat. 
 
II. Stanovisko AOPK ČR, jakožto vědeckého orgánu CITES, vydané v souladu s ustanovením čl. 4 
odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97, je závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 
správního řádu.      
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 11. října 2007, č. j. 5811/M/07, 69900/ENV/07, sp. zn. 
R/2004) 
   
Ministerstvo rozhodnutím podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 
některých zákonů (dále jen „zákon č. 100/2004 Sb.“), ve spojení s článkem 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne     
9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen 
„nařízení Rady (ES) č. 338/97“), nepovolilo společnosti A. (dále jen „společnost“ nebo „dovozce“), dovoz 20 exemplářů 
kočkodanů talapoin z Kamerunu. 
 
V odůvodnění rozhodnutí ministerstvo uvedlo, že druh Miopithecus talapoin je uveden v seznamu chráněných druhů 
v příloze B cit. nařízení Rady (ES) č. 338/97. Dovozní povolení smí být vydáno jen za podmínek stanovených tímto 



II. Zvláštní část 
C. Ochrana přírody a krajiny  

   112
  
 

nařízením, zejména v článku 4 odst. 2. Ministerstvo  dále uvádí, že jednou z neopomenutelných podmínek je, že „výkonný 
orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje  k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se 
zachování druhu, které mluví proti vydání dovozního povolení“. Zdůrazňuje, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále 
jen „AOPK ČR“) jakožto vědecký orgán CITES s povolením dovozu exemplářů uvedeného druhu nesouhlasí mj. z důvodu, 
že „povolením dovozu by došlo k porušení podmínek dovozu podle směrnice Rady 92/65/EHS“. Podle této směrnice mohou 
být primáti dovezeni pouze za účelem vystavování zvířat a vzdělávání veřejnosti, zachování druhů nebo pro účely základního 
či aplikovaného vědeckého výzkumu nebo šlechtění zvířat pro potřeby tohoto výzkumu. 
 
Proti tomuto rozhodnutí podala společnost rozklad, v němž mj. namítá, že „není pravda, že v daném případě byla nalezena 
okolnost týkající se zachování druhu, která by mluvila proti vydání dovozního povolení“. Nesouhlasí se stanoviskem AOPK 
ČR, podle něhož by dovozem došlo k porušení směrnice 92/65/EHS (Balai), která se týká veterinárních podmínek pro 
obchod se zvířaty přes hranice států uvnitř Evropské unie (dále jen „EU“) a pro dovoz do EU.  
 
Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva zrušil a věc vrátil ministerstvu k novému 
projednání  a rozhodnutí.  
  
Z odůvodnění:  
 
Ministerstvo v odůvodnění uvedlo, že dovozní povolení smí být vydáno jen za podmínek stanovených v nařízení Rady (ES) 
č. 338/97, zejména podle článku 4 odst. 2 tohoto nařízení. Dále konstatuje, že jednou z neopomenutelných podmínek je, že 
výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se 
zachování druhu, které mluví proti vydání dovozního povolení. Tuto podmínku pro vydání dovozního povolení stanovuje 
článek 4 odst. 1 písm. e) cit. nařízení. Článek 4 odst. 2, na nějž ministerstvo zejména odkazuje, pak stanovuje, že „Dovoz 
exemplářů druhů zařazených do přílohy B do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na 
hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo dovozní povolení vydané výkonným orgánem cílového členského 
státu“. 
 
Z uvedeného je zřejmé, že ačkoli ministerstvo nevyhovělo žádosti o povolení dovozu především pro nesplnění podmínky pro 
dovoz do EU  stanovené  v článku 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97, odůvodnění opírá o skutečnost, že AOPK 
ČR, jakožto vědecký orgán CITES, v úvodu svého stanoviska uvádí, že povolením dovozu primátů předmětného druhu by 
došlo k porušení podmínek dovozu podle směrnice Rady 92/65 (EHS) ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech 
pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně 
nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (dále jen „směrnice 
Rady (EHS) č. 92/65“). Ministerstvo v rozporu s cit. článkem  nařízení Rady (ES) č. 338/97 pokládá za existující okolnost 
týkající se zachování druhu, jež mluví proti vydání dovozního povolení, nesplnění podmínek dovozu stanovených  ve směrnici 
Rady (EHS) č. 92/65, která náleží do kompetence Ministerstva zemědělství – Státní veterinární správy. Tato směrnice 
neobsahuje právní úpravu dovozu, ale upravuje veterinární podmínky pro provoz schválených zařízení, a proto podle ní  
nepřísluší o předmětném dovozu rozhodovat. 
 
Ministerstvo při novém rozhodování o věci je povinno se řídit příslušným ustanovením článku nařízení Rady (ES) č. 338/97, 
tedy uvést důvody ohrožení zachování předmětného druhu, pro něž není vydání dovozního povolení možné. V odůvodnění 
rozhodnutí je třeba se též zabývat skutečností, že zařízení dovozce není místem určení ve smyslu článku 2 písm. k) nařízení 
Rady (ES) č. 338/1997, jímž  je  zařízení v Maďarsku. Dále podotýkám, že argumentaci týkající se plnění podmínek 
stanovených ve směrnici Rady (EHS) č. 92/65 lze uvést nanejvýš subsidiárně. 
      
Závěrem upozorňuji, že stanovisko AOPK ČR je závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu, jež 
může ministerstvo zrušit nebo změnit v přezkumném řízení (§ 149 odst. 5). 
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Výklad k vydávání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k dodatečnému povolení stavby podle § 129 odst. 3 
stavebního zákona 
 
k § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
k § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
 
Souhlas (nesouhlas) podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. lze vydat i v řízení o dodatečném 
povolení stavby, terénní úpravy nebo zařízení podle § 129 odst. 3 stavebního zákona.  
 
(Podle výkladu přijatého výkladovou komisí ministra životního prostředí) 
 
Z odůvodnění:  
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    Stavební zákon upravuje v ustanovení § 129 možnost stavebníka nebo vlastníka stavby v případě stavby prováděné nebo 
provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem, při splnění podmínek 
stanovených v ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, požádat o dodatečné povolení takové stavby. Podle ustanovení    
§ 129 odst. 7 stavebního zákona se v případě terénních úprav, staveb, které podléhají pouze územnímu rozhodnutí, a u 
zařízení postupuje obdobně.   

  
Přestože zákon č. 114/1992 Sb. předpokládá, že souhlas či nesouhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 tohoto zákona vydá orgán 
ochrany přírody před provedením činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, dikce tohoto ustanovení 
nevylučuje postup, kdy by toto stanovisko bylo vydáno až následně.  

 
K vyloučení možnosti uplatnit stanovisko orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 
v řízení o dodatečném povolení stavby není dán žádný zákonný důvod. Na základě ustanovení § 129 odst. 3 stavebního 
zákona musí stavebník předložit podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Existence stavby provedené 
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nijak nesnižuje kompetenci orgánu ochrany přírody v tomto stavebním řízení.  

 
Diskrece orgánu ochrany přírody je ponechána, neboť řízení o dodatečném povolení stavby probíhá, jako by stavba nestála. 
Orgán ochrany přírody může vydat nesouhlas s touto stavbou a ta pak nebude moci být dodatečně povolena, neboť podle 
ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by 
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, souhlas orgánu ochrany přírody nezbytný. 
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Výklad k vydání podmíněného souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 
k § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
 
Obsahem výrokové části správního rozhodnutí nebo závazného stanoviska vydávaného podle 
ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. může být podle okolností konkrétního případu souhlas 
či nesouhlas anebo rovněž souhlas, který bude podmíněn úpravami navrhované činnosti oproti návrhu 
předloženému v žádosti.   
 
(Podle výkladu přijatého výkladovou komisí ministra životního prostředí) 
 
Odůvodnění:  
 
Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by 
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.   
 
Jestliže zákon dává jak možnost vydání souhlasu, tak nesouhlasu, nelze vydání souhlasu s podmínkami považovat za 
vybočení z pravomoci správního orgánu. Orgán ochrany přírody stanovením podmínek přímo do navrženého záměru 
nezasahuje, spíše jde o postup, kdy sdělí žadateli podmínky, za kterých je ochoten jeho záměr akceptovat.   
 
Pokud orgán ochrany přírody vydá podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. souhlas podmíněný splněním 
podmínek, je takový postup pro žadatele výhodnější, neboť žadatel nemusí podávat novou žádost o udělení souhlasu, pokud 
stanovené podmínky respektuje. Takový postup je i v souladu se zásadou procesní ekonomie.  
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E. Ochrana lesa 
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K omezení hospodaření plánem péče 
 
k § 8 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
k § 28 odst. 2, § 29 písm. a) a § 38 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů  
 
Přestože plán péče obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, je žalobce, 
který hospodaří v tzv. lesích zvláštního určení podle § 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona omezen 
v hospodaření v lese přímo zákonem a nikoli rozhodnutím orgánu státní správy o schválení plánu 
péče. 
 
(Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. listopadu 2005, č. j. 11 C 277/2000-107, 
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2006, č.j. 51 Co 89/2006-154) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Pro provedeném dokazování dospěl (soud – pozn. zpracovatele) k závěru, že žaloba není důvodná. Za klíčové z hlediska 
důvodnosti podané žaloby soud I. stupně považoval zodpovězení otázky, zda byl žalobce omezen v hospodaření v lese již 
přímo zákonem, a nebo až rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o schválení plánu péče, protože jen v tomto případě 
by měl právo na náhradu újmy podle      § 11 odst. 3 lesního zákona, neboť lesy na území národních přírodních rezervací jsou 
podle § 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona, tzv. lesy zvláštního určení a podle § 36 odst. 3 lesního zákona jsou vlastníci lesů 
zvláštního určení povinni strpět omezení při hospodaření v nich. Vlastníkům těchto lesů náleží pouze náhrada zvýšených 
nákladů, pokud jim z omezeného způsobu hospodaření v nich vzniknou. Dále dospěl k závěru, že z úpravy obsažené v lesním 
zákoně (§ 2 písm. d) lesního zákona) je zřejmé, že hospodaření v lesích a státní správa lesního hospodářství směřuje kromě 
jiného k tomu, aby byly udržovány a zlepšovány všechny funkce lesů, včetně produkce dřevní hmoty. Smyslem odborné 
správy lesů je využít 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 a jeho obnovy a 
podobně. 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. Soud I. stupně dospěl k závěru, že Ministerstvo životního prostředí postupovalo při vydání 
vyhlášky č. 17/1997 Sb., o vyhlášení národní přírodní rezervace Ransko v souladu s článkem 79 odst. 3 ústavního zákona     
č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a vzhledem k tornu, že neshledal rozpor této vyhlášky se zákonem nebo s mezinárodní 
smlouvou, která je součástí právního řádu, dospěl k závěru, že je podle článku 95 odst. 1 Ústavy touto vyhláškou vázán. S 
odkazem na § 28 odst. 2, § 29 písm. a) a § 38 odst. 1, 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění platném a účinném do 
27. 4. 2004 dospěl soud I. stupně k závěru, že plán péče obsahoval pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských 
činností, zejména pro provádění praktických zásahů v příslušných zvláště chráněných částech přírody, a to za účelem vývoje 
přírodních poměrů v národních přírodních rezervacích a jejich ochranných pásmech, a tedy pouze konkretizoval zákonem 
stanovená omezení s ohledem na konkrétní místní podmínky té které přírodní rezervace. Dospěl k závěru, že i kdyby plán 
péče neexistoval, musel by žalobce respektovat režim chráněného území a ve spolupráci s příslušnými odborníky určit 
konkrétní postup hospodaření, kterým by uchoval či zlepšil dosavadní stav přírodního prostředí. Uzavřel, že žalobce byl a je 
omezen v hospodaření v lese přímo zákonem a nikoli rozhodnutím orgánu státní správy. Toto zákonné omezení je plně v 
souladu s článkem 4 odst. 2, 3 a 4, s článkem 11 odst. 3 a s článkem 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod vyhlášené 
usnesením předsednictva ČNR pod č. 2/1993 Sb., která je podle článku č. 3 a 112 odst. 1 Ústavy součástí ústavního pořádku 
České republiky. Dospěl k závěru, že je třeba zdůraznit zejména článek 11 odst. 3 věta druhá a článek 35 odst. 3 Listiny. Jde 
tedy o omezení vlastnického práva vyplývajícího z povahy a nikoli o nucené omezení vlastnického práva ve smyslu článku 
11 odst. 4 Listiny, za které by musela být žalobci vyplacena náhrada. Náhrada by tak mohla být vyplacena pouze tehdy, 
pokud by to stanovil zákon. Zákon to však stanoví pouze pro případ zvýšených nákladů vzniklých z omezeného způsobu 
hospodaření, kterých se však žalobce nedomáhá. Výrok o nákladech řízení odůvodnil § 142 odst. 1 o. s. ř. a plným úspěchem 
žalované ve věci. 
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Ve věci samé se potom odvolací soud ztotožňuje s argumentací i závěry soudu I. stupně, jež vycházejí z judikatury 
Nejvyššího soudu ČR a se závěrem, že žaloba v tomto případě není důvodná. 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 újmy podle § 11 odst. 3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (lesní zákon). Soud I. stupně správně dovodil, že žalobce hospodaří v tzv. lesích zvláštního určení podle 
§ 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona, neboť se jedná o lesy na území NPR Ransko, zřízené vyhl. č. 17/1997 Sb.. Podle § 36 
odst. 3 lesního zákona jsou vlastníci lesů zvláštního určení povinni strpět omezení při hospodaření v nich a náleží jim pouze 
náhrada zvýšených nákladů, pokud jim z omezeného způsobu hospodaření vzniknou. 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, 
jak vyslovil již Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003, z něhož soud I. stupně 
vycházel a který v odůvodnění napadeného rozsudku též citoval. Odvolací soud nemá důvod se od tohoto názoru NS ČR 
odchylovat. 
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K možnosti postupu České inspekce životního prostředí podle zákona č. 552/1991 Sb. 
K ohrožení nebo poškození životního prostředí v lesích   
 
k § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa, ve znění pozdějších předpisů 
k zákonu č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů       
   
I. Z žádného zákonného ustanovení nelze dovodit, že by pro oblast působnosti České inspekce 
životního prostředí byl zákon o státní kontrole a priori vyloučen a že by tento orgán nebyl povinen při 
činnosti v rámci výkonu své působnosti podle tohoto zákona postupovat. Rovněž však nelze dovodit, 
že by Česká inspekce životního prostředí byla povinna vždy postupovat pouze podle uvedeného 
zákona.  
 
II. Ze zákona č. 282/1991 Sb. ani z jiného právního předpisu nevyplývá, že by obligatorním 
předpokladem pro zahájení řízení o pokutě podle ustanovení § 4 písm. c) tohoto zákona bylo ukončení 
státní kontroly a v návaznosti na tom výsledky této kontroly.  
 
III. Ohrožení, resp. poškození životního prostředí je následkem, který právní předpis předpokládá a 
nikoli skutkovou okolností, kterou by bylo lze důkazními prostředky v tom kterém řízení prokazovat. 
 
IV. Není důvodu v případě správního deliktu podle ustanovení § 4 zákona č. 282/1991 Sb. zúžit rozsah 
odpovědnosti pachatele pouze na ty, kteří se deliktu dopustí komisivním jednáním a stanovit 
beztrestnost těch, kteří páchají delikt omisivně, tj. faktickým nekonáním.      
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. května 2007, č. j. 7 As 19/2006-103) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
K námitce týkající se přípustnosti postupu podle zákona o státní kontrole při výkonu kontroly u stěžovatele je třeba 
konstatovat, že se Nejvyšší správní soud ne zcela ztotožňuje s argumentací obsaženou v rozsudku městského soudu. Je třeba 
zmínit, v souladu s obsahem kasační stížnosti, že přípustnost postupu ČIŽP podle tohoto zákona dovodil Nejvyšší správní 
soud v rozsudku ze dne 26. 7. 2005, č. j. 4 As 42/2004 - 87. Nelze dovozovat nepřípustnost postupu podle zákona o státní 
kontrole, tím spíše ne ze samotného zákona o inspekci. Skutečnost, že tento zákon stanoví pravomoc ČIŽP, ještě bez dalšího 
neznamená, že vždy se musí jednat o situaci předpokládanou ustanovením § 8 odst. 2 zákona o státní kontrole, podle kterého 
kontrolní orgány postupují jen v těch případech, kdy zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Jak zejména z ustanovení § 2 a 3 
zákona o státní kontrole, tak z ustanovení § 2 a 3 zákona o inspekci nevyplývá, že by pro oblast působnosti ČIŽP byl zákon o 
státní kontrole a priori vyloučen a že by tento orgán nebyl povinen při činnosti v rámci výkonu své působnosti podle 
uvedeného zákona postupovat. Výše uvedené však nevede bez dalšího k závěru o důvodnosti uplatněné námitky. Neznamená 
to totiž, že by za všech okolností, kdy ČIŽP vyvine jakoukoli aktivitu v rámci plnění povinností uložených jí právními 
předpisy, musela vždy postupovat pouze a jen podle zákona o státní kontrole. Rovněž tuto povinnost ČIŽP totiž nelze z textu 
právních předpisů dovodit. Ze zákona o inspekci ani z jiného právního předpisu rovněž nevyplývá, že by obligatorním 
předpokladem pro zahájení řízení o pokutě podle ustanovení § 4 písm. c) tohoto zákona bylo ukončení státní kontroly a v 
návaznosti na tom výsledky této kontroly. Státní kontrola proto nemusela být před zahájením sankčního řízení provedena. 
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Proto neobstojí námitky stěžovatele, že se nemohl na kontrolu připravit či podat námitky proti obsahu protokolu. Mnohdy je 
možné prvotní faktické okolnosti zjistit teprve až na místě samém. Podstatou takového místního šetření není právně 
kvalifikovat zjištěný skutkový stav. Místní šetření není zaměřeno na posouzení toho, zda došlo či nedošlo k porušení předem 
zřejmých a kontrolované osobě v protokole o státní kontrole sdělených právních předpisů, ale záznamem toho, co bylo 
fakticky na místě samém zjištěno. Stěžovatel byl seznámen s tím, jaké úkony správní orgán provádí a rovněž ve věci 
adekvátně reagoval. I přes odlišný právní názor Nejvyššího správního soudu k výše uvedené otázce proto není rozsudek 
městského soudu s přihlédnutím ke konkrétním skutkovým okolnostem projednávané věci v tomto směru nezákonný.  
 
Obdobné závěry je třeba učinit pokud jde o námitku absence odůvodnění týkající se ohrožení či poškození životního 
prostředí. Stěžovatel sice připouští, že správní orgány provedly podrobný popis zjištění, která na místě samém učinily 
(množství nalezeného kůrovcového dříví, hloubky kolejí po traktorech), avšak uvádí, že uvedená podmínka nebyla 
prokazována ani prokázána. I zde je stěžovatelova námitka zcela obecná, když se omezuje pouze na konstatování, že něco 
nebylo prokázáno a již neuvádí žádnou argumentací, proč tomu tak je, resp. není. K tomu je třeba uvést, že ohrožení, resp. 
poškození, životního prostředí je následkem, který právní předpis předpokládá a nikoli skutkovou okolností, kterou by bylo 
lze důkazními prostředky v tom kterém řízení prokazovat. V řízení tak bylo třeba prokázat, a ani stěžovatel netvrdí, že by tak 
učiněno nebylo, konkrétní okolnosti, které byly na místě samém zjištěny. Zda tyto zjištěné okolnosti odůvodňují závěr, že 
došlo k ohrožení či poškození životního prostředí, již není otázkou skutkovou, kterou by bylo třeba dokazovat. Tvrzení 
stěžovatele, že obdobná skutková zjištění bylo možno učinit v době vrcholící kůrovcové sezóny kdekoli jinde je pak zcela 
obecné a žádným způsobem nezpochybňuje okolnosti, pro které byl ve správním řízení postižen. 
 
Stěžovatel také namítal, že jde o nepřípustně rozšiřující výklad, pokud je pod pojem „činnost“ ve smyslu ustanovení § 4 
zákona o inspekci podřazena i faktická nečinnost stěžovatele. Tato námitka rovněž není důvodná. Nejvyšší správní soud však 
na rozdíl od městského soudu zastává stanovisko, že právní předpis ukládá subjektu povinnosti směrem k ochraně lesa. 
Nesplnění těchto povinností je pak třeba bezpochyby kvalifikovat jako zaviněnou činnost proti objektu právní ochrany, tj. 
proti stavu, kdy je les chráněn plněním zákonných povinností. Není však žádného důvodu v tomto případě zúžit rozsah 
odpovědnosti pachatele správních deliktů pouze na ty, kteří se deliktu dopustí komisivním jednáním a stanovit beztrestnost 
těch, kteří páchají delikt omisivně, tj. faktickým nekonáním. 
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K problematice lesních hospodářských plánů při změně vlastníka lesa  
   
k § 24 a § 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
      
Lesní hospodářský plán je nástrojem určitého konkrétního vlastníka lesa, pro kterého je schvalován, a 
proto v případě změny majetkových poměrů musí nový vlastník lesa postupovat podle § 24 lesního 
zákona, nikoliv podle § 27 téhož zákona.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, č. j. 5 Ca 126/2005-69) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
V souvislosti s námitkou žalobce, že schválený lesní hospodářský plán zůstává v platnosti i v případě změny majetkových 
poměrů na straně vlastníka lesa, soud uvádí, že lesní hospodářský plán je nástrojem vlastníka lesa (§ 24 odst. 1 lesního 
zákona) 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 dodržovat maximální 
celkovou výši těžeb, která byla v plánu pro tuto osobu schválena. Soud je 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 zákonnou 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 č. 114/1992 Sb.). 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. 
 
K předmětné žalobní námitce soud doplňuje, že vzhledem k výše uvedenému se soud neztotožňuje se závěrem žalovaného, 
který připouští, aby v případě změny majetkových poměrů k dotčeným lesům, byl lesní hospodářský plán změněn postupem 
podle § 27 odst. 4 lesního zákona; podle tohoto zákonného ustanovení pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám 
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podmínek, vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z hlediska ochrany lesa nebo z hlediska 
zajištění plnění funkcí lesa, musí vlastník lesa požádat schvalující orgán státní správy lesů o změnu příslušného závazného 
ustanovení. Jak již soud konstatoval, lesní hospodářský plán je nástrojem určitého konkrétního vlastníka lesa, pro kterého je 
schvalován, a proto v případě změny majetkových poměrů musí nový vlastník lesa postupovat podle § 24 lesního zákona, 
nikoliv podle § 27 téhož zákona. 
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Míra závažnosti ohrožení životního prostředí – použití matematických modelů 
Ke stanovení výše pokuty 
 
k § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů   
 
I. Pojem „míra závažnosti ohrožení životního prostředí“ není pojmem, který lze matematicky či jinak 
odborně určit; vždy se musí vykládat v souladu se smyslem a účelem zákona. Součástí volné úvahy 
mohou být matematicky vyjádřené modelové situace a propočty; je pravidlem, že tyto tvoří určitý 
objektivizovaný základ.  
 
II. Správní orgán neporušil právní předpisy, když jako hledisko pro stanovení výše pokuty zvažoval 
skutečnost, že žalobce nebyl pro porušení zákona o odpadech veden k odpovědnosti a sankcionován 
pouze v tomto případě, byla-li mu tato skutečnost z jeho rozhodovací činnosti známá; rovněž 
nepochybil, pokud se v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádával s tím, zda výše uložené pokuty není 
pro žalobce likvidační. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2007, č. j. 6 Ca 279/2005-48) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Pojem „míra závažnosti ohrožení životního prostředí“ není pojmem, který lze matematicky či jinak odborně přesně určit; 
vždy se musí vykládat v souladu se smyslem a účelem zákona o odpadech a tuto úvahu správního orgánu nemůže nahradit 
matematický výpočet. To však neznamená, jak uvedl již Vrchní soud v Praze v rozsudku sp. zn. 7 A 19/95, jehož názoru se 
žalovaný dovolává ve vyjádření k žalobě, že součástí volné úvahy nemohou být matematicky vyjádřené modelové situace a 
propočty; naopak je pravidlem, že tyto tvoří určitý objektivizovaný základ, z něhož úvaha při rozhodování o ukládání sankce 
za správní delikt vychází, kterou však v žádném případě nenahrazuje. Žalobcem použitý matematický výpočet ohledně 
množství škodlivin (koncentrace NEL) v předmětné zemině, který vycházel z množství zeminy, které uváděl žalobce a jeho 
smluvní partner S. ve smlouvě, kterou mezi sebou ohledně této zeminy uzavřeli, a z laboratorních výsledků ohledně škodlivin 
ve vzorcích odebrané zeminy (jehož správnost žalobce v žalobě zpochybňuje a navrhuje vyžádat ohledně této otázky 
znalecký posudek) pak podle názoru soudu jako výchozí podklad pro volnou úvahu žalovaného je zcela postačující.  
 
Soud nad rámec žalobních námitek k odůvodnění napadeného rozhodnutí připomíná, že podle jeho názoru prvostupňový 
správní orgán neporušil právní předpisy, když jako hledisko pro stanovení výše pokuty podle ustanovení § 67 odst. 2 
zvažoval i skutečnost, že žalobce nebyl pro porušení zákona o odpadech veden k odpovědnosti a sankcionován pouze v tomto 
případě, byla-li mu tato skutečnost z jeho rozhodovací činnosti známá (viz věci pod sp. zn. 8 Ca 53/2005 a sp. zn. 5 Ca 
175/2005). Skutečnost, že toto hledisko je zákonným hlediskem pro postup podle ustanovení § 67 odst. 3 zákona o odpadech 
(samozřejmě za zde uvedených podmínek), nebrání tomu, aby v konkrétním případě, kdy není aplikováno ustanovení § 67 
odst. 3 zákona o odpadech, byla tato skutečnost zvažována v rámci rozpětí sankce podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona o 
odpadech. Podle názoru soudu prvostupňový správní orgán rovněž nepochybil, pokud se v odůvodnění svého rozhodnutí 
vypořádával s tím, zda výše uložené pokuty není pro žalobce likvidační (srovnej nález Ústavního soudu 405/2002 – Pl.ÚS 
3/02). Soud, který přezkoumával napadené rozhodnutí v rozsahu žalobních bodů, se však těmito skutečnostmi při posouzení 
výše uložené pokuty z těchto hledisek nezabýval.  
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K hodnocení nebezpečných vlastností odpadu 
 
k příloze č. 3 vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů  
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Absence detailního popisu postupu při hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadu nezpůsobuje rozpor 
hodnocení s právními předpisy, rozhodná je skutečnost, že hodnocení je jasné, určité a má oporu 
v exaktním měření provedených odběrů. 
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. ledna 2007, č. j. 7 As 33/2006-93) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Soud však přisvědčil námitce stěžovatele týkající se závěru Městského soudu v Praze, který dovodil rozpor rozhodnutí 
stěžovatele s ustanovením § 46 správního řádu, když konstatoval, že nelze s určitostí zjistit, zda a v jaké míře bylo 
postupováno podle bodu 4 přílohy č. 3 vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
 
Příloha č. 3 vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů upravuje metody hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, přičemž bod 4. stanoví následující: „Hodnocení nebezpečné vlastnosti infekčnosti vychází z odborného posudku 
technologie, z popisu vzniku odpadu a možného obsahu infekčního agens v hodnoceném odpadu. Infekční agens se hodnotí 
na základě zařazení mikroorganismů do tříd patogenity. Mikrobiologické rozbory odpadu mohou být součástí podkladových 
materiálů. Při hodnocení nebezpečné vlastnosti infekčnosti se vychází z mikrobiologických vyšetření především v těch 
případech, kdy se provádí mikrobiologická dekontaminace odpadu (technologický proces, chemická, biologická nebo 
fyzikální úprava odpadu). Mikrobiologické vyšetření je indikátorem účinnosti.“ Jedná se tedy víceméně o metodologii 
postupu ve vztahu k hodnocení jedné z nebezpečných vlastností odpadu, a sice infekčnosti, která byla v daném případě zcela 
prokazatelně exaktně zjištěna, bez dalších pochybností, což je podle soudu pro danou věc rozhodné. V situaci, kdy byl 
standardním způsobem proveden odběr vzorků z ČOV K. a na základě laboratorní analýzy provedené akreditovanou 
laboratoří byla indikována vysoká koncentrace infekčních agens a rovněž Salmonella, je závěr Městského soudu v Praze 
nepřípadný, neboť nemá oporu ani ve vyhlášce o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu ani v samotném zákoně o 
odpadech. V uvedených předpisech nejsou stanoveny žádné formální náležitosti ohledně závěru hodnocení nebezpečné 
vlastnosti odpadu, jak správně namítl stěžovatel. Soud proto uzavírá, že absence detailního popisu postupu při hodnocení 
nebezpečné vlastnosti odpadu nemůže být v daném případě dána k tíži stěžovateli a za rozhodnou pro souzenou věc považuje 
skutečnost, že hodnocení provedené Okresní hygienickou stanicí F. ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. FIP-241/l0l94/02, je 
dostatečně jasné, určité a má oporu v exaktním měření provedených odběrů (viz protokol ze dne 21. 11. 2002, č. 2027/02). 
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K použitelnosti ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech 
  
k § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů   
    
Pakliže zákonodárce podmínil aplikaci výjimky z působnosti zákona o odpadech vydáním 
podzákonného právního předpisu, nelze do doby jeho vydání (resp. účinnosti) postupovat jinak, než 
podle stávající právní úpravy.                                                                                                                                                                                                                            
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2007, č. j. 10 Ca 58/2006-28) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Soud uvedenou námitku žalobce neshledal důvodnou, byť připouští, že uvedená ministerstva v přiměřené lhůtě nevydala 
příslušnou vyhlášku, a že argumentace žalovaného ve vyjádření k žalobě ohledně lhůty k vydání takové vyhlášky nemůže 
obstát. Soud argumentaci žalovaného nesdílí, naopak má za to, že lze souhlasit s žalobcem potud, že pakliže zákon obsahuje 
zmocnění k úpravě určitého okruhu případů vyhláškou, má být tato vydána bez zbytečného odkladu, tak aby ustanovení 
zákona, které se k tomuto předpisu podzákonnému váže, mohlo být aplikováno. Na druhou stranu však pakliže zákonodárce 
podmínil aplikaci výjimky z působnosti zákona o odpadech vydáním podzákonného právního předpisu, nelze podle názoru 
soudu do doby jeho vydání (resp. účinnosti) postupovat jinak, než podle stávající právní úpravy. Vynětí z působnosti zákona 
je vázáno na splnění limitů stanovených podzákonným předpisem (a dále stanovení podrobností nakládání v takovém 
případě) a nejsou-li limity ani podrobnosti nakládání pro daný případ stanoveny, je nutno vycházet ze stávající úpravy, neboť 
opačný výklad by znamenal libovůli a šel by proti základnímu smyslu právní úpravy nakládání s odpady. 
 
Soud má obecně za to, že pakliže ustanovení § 2 odst. 1 vyjímá z působnosti zákona o odpadech určité druhy odpadů, např. 
odpadní vody, odpady z hornické činnosti, odpady drahých kovů, radioaktivní odpady a další tam uvedené, vychází z toho, že 
nakládání s těmito odpady je upraveno jinými zvláštními předpisy. Jde o odpady, které jsou vyňaty z působnosti zákona o 
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odpadech proto, že nakládání s nimi podléhá jinému zvláštnímu právnímu režimu protože jde o odpady, které vznikají z 
určitých konkrétních způsobů činností, které jsou zvlášť právně ošetřeny. Proto také v ustanovení § 2 odst. 1 písm. i), kterého 
se žalobce dovolává, je uvedeno, že takto vyňaty ze zákona o odpadech jsou vytěžená zemina a hlušina včetně sedimentů z 
říčních toků a vodních nádrží, a to za předpokladu, že vyhovují limitům znečištění (které měly být upraveny příslušnou 
vyhláškou) pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu resp. na zemědělském půdním fondu. 
 
Výjimky ze zákona je nutno vykládat restriktivně; s ohledem na princip nastolený výjimkami v § 2 odst. 1 se tedy ust. § 2 
odst. 1 písm. i) vztahuje na zeminu, hlušinu, a další tam vymezené, které vznikly těžbou, tj. zvláštní činností, a to za splnění 
další podmínky, že dostojí limitům - a tedy budou vhodné k použití pro zvláštní účel, který zákon stanoví. Výjimkou tak není 
stanoveno, že jakákoliv zemina (či materiál ze zemních prací např. při přípravě staveb) spadá pod tuto výluku, ale z 
působnosti zákona podle tohoto ustanovení bylo záměrem vyloučit případy vytěžených zemin, hlušin a sedimentů, u nichž lze 
předpokládat nezávadnost jejich složení vůči životnímu prostředí a které režimu zákona o odpadech podléhaly toliko z 
důvodu absence zvláštní právní úpravy pro takovéto materiály, a to vesměs nadbytečně. Uvedené ustanovení tedy míří na 
případy vytěžení zeminy a hlušiny např. při ražbách metra, na sedimenty vytěžené z koryt toků a pod. za splnění podmínky, 
že limitní hodnoty pro jejich využití k účelu stanovenému budou dále určeny a ověřeny. 
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K pojmu oprávnění uvedenému v ustanovení § 12 odst. 4 zákona o odpadech 
K možnosti porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech 
 
k § 12, § 14 odst. 1 a § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů    
  
I. Oprávněním, které má na mysli ustanovení § 12 odst. 4 zákona o odpadech, je souhlas příslušného 
krajského řadu k provozování zařízení, nikoliv oprávnění k podnikání v daném oboru.   
 
II. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech může založit pouze smlouva, na 
jejímž základě lze nabýt vlastnictví. Na základě smlouvy o ukládání odpadu (resp. jiné nepojmenované 
smlouvy uzavřené ve smyslu občanského zákoníku) nedochází k převodu vlastnictví k odpadům. Tyto 
odpady zůstávají ve vlastnictví původce k dalšímu použití.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. března 2007, č. j. 5 As 82/2006-64) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 
provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování. Stanoví-li konkrétní 
ustanovení zákona o odpadech (§ 12) povinnost osoby prokázat se oprávněním, přitom když tak neučiní, nesmí jí být odpad 
předán, nelze dovodit jinak, než že se jedná o souhlas k provozování zařízení, nikoli o oprávnění k podnikání v daném oboru. 
Nutno v této souvislosti také konstatovat, že údaje o podnikatelských subjektech a výpisy z obchodního rejstříku jsou běžně 
dostupné, mimo jiné na řadě webových stránek (www.justice.cz,www.mfcr.cz, ...); postrádá za této situace smyslu trvat na 
povinnosti osoby „oprávněné“ prokazovat se oprávněním, které je zcela veřejně dostupné, když takovou skutečnost by byl 
schopen doložit sám stěžovatel. Již i z uvedeného důvodu nelze než uzavřít tuto otázku s konstatováním, že oprávněním, 
které zde zákon má na mysli, je povolení příslušného krajského úřadu. 
 
Z napadeného správního rozhodnutí je však jednoznačné, že stěžovateli byla pokuta uložena za porušení ust. § 16 odst. 1 
písm. c) zákona o odpadech. Podle uvedeného ustanovení je původce odpadů povinen odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu s tímto zákonem, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Nejvyšší správní soud za spornou, resp. nevyřešenou považuje však otázku, kterou nelze pominout, byla-li sankce uložena za 
porušení výše citovaného ustanovení, a to, zda došlo k převedení odpadů do vlastnictví. 
 
Pokud by se jednalo o smlouvu o ukládání odpadu, resp. jinou nepojmenovanou smlouvu uzavřenou ve smyslu občanského 
zákoníku, nelze stěžovateli vytýkat porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, protože na základě takové 
smlouvy nepřevedl odpady do vlastnictví, ale tyto odpady zůstaly v jeho vlastnictví k dalšímu použití. Na to ostatně 
poukazuje stěžovatel, když uvádí, že ze stejné skládky společnosti T., kam sám ukládal stavební odpad, odvezl v listopadu 
2003 na jinou stavbu např. 290 m3 podorniční zeminy. Již z této skutečnosti vznikají důvodné pochybnosti o tom, že 
stěžovatel převedl odpad do vlastnictví jiného. 
 

http://www.justice.cz,www.mfcr.cz
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Předmětná obchodní smlouva mohla být podle obsahu posouzena jednak jako smlouva o prodeji, resp. jiná smlouva na 
základě které lze nabýt vlastnictví, a jednak jako smlouva o skladování, přičemž první z možností zakládala porušení zákona 
o odpadech stěžovatelem a druhá nikoliv. V průběhu správního řízení, ale ani v řízení před soudem nebylo prokazatelně a 
nepochybně zjištěno, jaký je skutečný obsah smlouvy. 
 

    119 
 
K určení účelu přeshraniční přepravy odpadu mezi členskými státy Evropské unie 
  
k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů   
     
I. Účel přeshraniční přepravy odpadu mezi členskými státy Evropské unie je třeba posuzovat 
přednostně podle komunitárního práva. Pro určení tohoto účelu jsou rozhodující kritéria, která jsou 
uvedena v judikatuře ESD, nikoli obecná národní rozlišovací kritéria.  
 
II. Kritérii, podle nichž je možno určit účel přeshraniční přepravy odpadu, nejsou pravomocná 
stavební rozhodnutí, ani rozhodnutí týkající se provozu zařízení českého příjemce odpadu vydaná 
podle vnitrostátních předpisů. 
  
III. I při spalování odpadů v zařízení na odstraňování odpadu může docházet a dochází k využití tepla 
vzniklého při spalování, jde však pouze o druhotný účinek operace, jejímž hlavním účelem je 
odstranění odpadu.                                                                                                                                                                                                                                             
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2007, č. j. 5 Ca 113/2005-117) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Předmětem sporu je posouzení přeshraniční přepravy odpadu, konkrétně posouzení, zda oznámená plánovaná přeprava byla 
správně klasifikována jako operace využití, resp. zda účelem zamýšlené přepravy odpadu do České republiky je jeho využití 
či odstranění. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční přepravu odpadu vyprodukovaného v Evropské unii, je třeba účel 
předmětné přeshraniční přepravy odpadu posuzovat přednostně podle komunitárního práva Evropských společenství. 
Pravidla přepravy odpadu mezi členskými státy Evropské unie byla harmonizována Nařízením č. 259/93, jednotnou 
interpretaci práva Evropských společenství zajišťuje judikatura Evropského soudního dvora. Pro určení účelu přepravy 
odpadu jsou rozhodující právě kritéria uvedená v judikatuře ESD, nikoli obecná národní rozlišovací kritéria. Z tohoto úhlu 
pohledu musel soud posoudit v souzené věci žalobní námitky. 
 
Žalobce v podané žalobě namítá, že ministr i ministerstvo posuzovali danou záležitost v rozporu s ustanovením § 2 nařízení 
vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, neboť ministerstvo před 
vydáním prvoinstančního rozhodnutí mělo k dispozici jak stavební povolení, tak i kolaudační rozhodnutí pro Spalovnu T. 
Navíc mělo ministerstvo a následně i ministr při svém rozhodování o rozkladu k dispozici i Krajským úřadem L. 
odsouhlasený provozní řád žalobce, ze kterého taktéž jednoznačně vyplývá, že Spalovna T. je zařízením k využití odpadů. K 
tomu nelze než uvést, že pro určení účelu přeshraniční přepravy odpadu mezi členskými státy Evropské unie nejsou 
pravomocná stavební rozhodnutí, ani rozhodnutí týkající se provozu zařízení českého příjemce odpadu, vydaná podle 
vnitrostátních předpisů, kritérii, podle kterých by bylo možno určit účel přepravy odpadu. Pokud žalobce zmiňuje ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., je pak navíc i v rámci vnitrostátního práva tento odkaz nepřípadný, neboť tímto nařízením 
se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, a pokud toto nařízení obsahuje definici „spalovny odpadu“ a 
„spoluspalovacího zařízení“, jde o vymezení těchto pojmů pro účely tohoto nařízení.  
 
Předmětem řízení je posouzení účelu zamýšlené přepravy odpadů ze Spolkové republiky Německo do spalovny českého 
příjemce. Pro toto posouzení jsou rozhodující kritéria uvedená v judikatuře ESD. Jde o posouzení, zda jsou v daném případě 
splněna kritéria stanovená judikaturou ESD, aby proces spalování odpadu mohl být považován za operaci využití. Z tohoto 
pohledu názor odborníka, který se zabývá technickým poradenstvím a projektováním a posuzuje věc z hlediska, že odpad je 
třeba látkově využít, nelze považovat za relevantní hodnocení kritérií stanovených judikaturou ESD, která musí proces 
spalování odpadu splňovat, aby mohl být považován za operaci využití. I při spalování odpadů v zařízení na odstraňování 
odpadu může docházet a dochází k využití tepla vzniklého při spalování, jde však pouze o druhotný účinek operace, jejímž 
hlavním účelem je odstranění odpadu.  
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K převzetí odpadu oprávněnou osobou od nepodnikatelských subjektů 
   
k § 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů   
          
Zákon o odpadech je konstruován tak, že za odpad, tj. i za jeho správné zařazení odpovídá v obecné 
rovině původce. Na každého, kdo jako oprávněná osoba odpad převezme, tyto povinnosti původce 
přecházejí.   
Pokud  oprávněná osoba přebírá odpad od nepodnikatelských subjektů, tj. občanů, zařazuje tento 
odpad jako původce. Občan nemá povinnost poskytovat jí informace a doklady o kvalitě odpadu.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2007, č. j. 8 Ca 128/2006-32) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Odpovědnost u jiných správních deliktů v případě zákona o odpadech je konstruována jako odpovědnost objektivní, 
nezkoumá se míra zavinění, úmysl či nedbalost. Pro přezkoumávaný delikt žalobce není relevantní, zda dodržel při převzetí 
odpadu stanovený postup, stanovený provozním řádem a příslušnými prováděcími předpisy. Tato skutečnost nebyla 
předmětem vedeného správního řízení. Zákon o odpadech je při posuzování odpovědnosti za nakládání s odpadem 
konstruován tak, že za odpad tj. i za správné zařazení odpadu odpovídá v obecné rovině původce. Na každého, kdo jako 
oprávněná osoba odpad převezme, tyto povinnosti původce přecházejí. Povinnost a podmínky pro zařazení odpadu do 
kategorie nebezpečných jsou zákonem uloženy nejen původci, ale i oprávněné osobě v § 6 zákona o odpadech. 
 
V případě žalobce, pokud přebírá odpad od nepodnikatelských subjektů, tj. občanů, zařazuje tento odpad jako původce. 
Občan nemá povinnost poskytovat žalobci informace a doklady o kvalitě odpadu. Lze očekávat u provozovatele zařízení pro 
sběr a výkup odpadů určitou míru odbornosti, kdy dokáže posoudit, zda odevzdaný odpad je skutečně odpadem, který má 
svůj původ v činnosti fyzické osoby (viz definice původce odpadu dle § 4 písm. p) zákona o odpadech), popř. zda se jedná o 
odpad svým charakterem jiný než z činnosti fyzické osoby, specifický, kdyby měl při jeho zařazování postupovat velice 
obezřetně, neboť za správné zařazení odpadu, zejména buď do kategorie ostatní nebo nebezpečný, odpovídá on sám. 
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K povinnostem inspektorů ČIŽP při kontrolách prováděných dle zákona o odpadech  
 
k § 81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů   
k § 9 a § 12 odst. 2 písm. a) zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů  
 
Rozsah oprávnění kontrolních pracovníků ČIŽP podle ustanovení § 81 zákona o odpadech neznamená, 
že by se inspektoři České inspekce životního prostředí neměli při své činnosti řídit ustanovením § 9 a 
§ 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2007, č. j. 8 Ca 281/2005-47) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
- viz I.A.511  
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K výkladu sousloví „k tomu zřízená právnická osoba“    
 
k § 4 písm. r), § 12 odst. 3 a § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Souslovím „k tomu zřízená právnická osoba“ uvedeným v ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o 
odpadech je myšlena osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem příslušného 
zařízení, případně obec.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 7 Ca 113/2005-59) 
(Z vlastních zdrojů)   
 
Z odůvodnění: 
 
Soud nesouhlasí s výkladem žalobce, že zákon o odpadech umožňuje převzetí odpadu jakékoliv osobě. Právní norma je 
srozumitelná a ukládá povinnost původci odpadu postupovat v souladu s tímto zákonem, stejně tak stanoví i povinnosti 
osobám, které odpad od těchto původců přebírají. Výklad je podle názoru soudu jasný - převzít takový odpad může pouze 
taková osoba, která příslušným oprávněním disponuje. Výklad žalobce, že zákon sám neurčuje, co je to „k tomu zřízená 
právnická osoba“, neodpovídá znění zákona, která samo stanoví příslušnou kvalifikaci pro takovou právnickou osobu, a to 
jak ve svém samotném znění ust. § 12 odst. 3, tak i např. v ust. § 4 písm. r) zákona o odpadech (musí se tedy jednat o osobu, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo 
osobu, která je provozovatelem příslušného zařízení, případně obec). Pokud odpad převezme osoba jiná, poruší příslušné 
povinnosti podle zákona o odpadech. 
 
Tento výklad, z něhož správní úřady vycházely, není výkladem rozšiřujícím, ani neukládá bez zákonného zmocnění 
povinnosti jiným osobám. Pokud žalobce namítá, že v dané věci mělo být postupováno podle teleologického výkladu, pak lze 
pouze obecně uvést, že takový výklad nemůže vyložit právní předpis jinak, než jak vyplývá z výkladu logického a 
gramatického. Takový postup by vedl k libovůli a relativizoval by jakékoliv ustanovení příslušné právní normy. Právní 
norma v tomto případě sama stanoví příslušné povinnosti, a pokud se určitá osoba rozhodne podnikat v rámci zákona o 
odpadech, musí tyto povinnosti splňovat. 
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Ke kritériu závažnosti ohrožení a poškození životního prostředí při ukládání pokuty 
K hodnocení materiální stránky deliktu   
 
k § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
I. Při stanovení výše pokuty podle zákona o odpadech není správní orgán povinen vypořádat se bez 
dalšího vždy s oběma kritérii uvedenými v ustanovení § 67 odst. 2 tohoto zákona, tedy jak se 
závažností ohrožení životního prostředí, tak i s mírou jeho poškození. Z gramatického výkladu 
citovaného ustanovení, konkrétně z užití příslovce „případně“, vyplývá, že správní orgán se druhým ze 
zákonných kritérií může zabývat pouze tehdy, pokud k poškození životního prostředí skutečně došlo. 
 
II. K naplnění skutkové podstaty deliktu ohrožujícího životní prostředí dojde vždy, když nejsou ze 
strany subjektu nakládajícího s odpady dodržovány právní předpisy, týkající se nakládání s odpady, 
neboť je tím vyvoláno nebezpečí vzniku poruchy. Skutečnost, že byly naplněny znaky určitého 
správního deliktu však ještě nic nevypovídá o materiální stránce správního deliktu. Z hodnocení 
materiální stránky (závažnosti ohrožení životního prostředí) musí být patrné, jakými úvahami byl 
správní orgán veden při stanovení konkrétního stupně nebezpečnosti. Teprve v návaznosti na závěr o 
závažnosti ohrožení životního prostředí může správní orgán uložit sankci v odpovídající výši.     
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. září 2007, č. j. 6 As 2/2007-95) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona o odpadech se při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního 
prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. Nejvyšší správní soud se zcela ztotožňuje s konstatováním Městského soudu v 
Praze, že způsob stanovení výše sankce (pokuty) je výsledkem správního uvážení a správní orgán je povinen přihlédnout k 
zákonem stanoveným kritériím. Nejvyšší správní soud však nesouhlasí se závěrem Městského soudu v Praze, a v tomto 
ohledu dílčím způsobem koriguje právní závěry Městského soudu v Praze, že dle výše citovaného ustanovení je správní 
orgán povinen vypořádat se bez dalšího vždy s oběma kritérii, tedy jak se závažností ohrožení životního prostředí, tak i s 
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mírou jeho poškození. Z gramatického výkladu citovaného ustanovení, konkrétně z užití příslovce „případně“ naopak 
vyplývá, že správní orgán se druhým ze zákonných kritérií může zabývat pouze tehdy, pokud k poškození životního prostředí 
skutečně došlo. Není totiž možné určit míru něčeho, co nenastalo. Ohrožení zpravidla předchází následnému poškození a 
pokud by již došlo k poškození, nemohl by se správní orgán zabývat možností ohrožení, neboť ohrožení by bylo 
konzumováno samotným poškozením. 
 
Pokud jde o sankci ve výši 40 000 Kč, stěžovatel ve svém rozhodnutí uvedl, že „s ohledem na maximálně možnou částku 1 
000 000 Kč je sankce minimální a zohledňuje ohrožení životního prostředí rekultivací odpady o horších kvalitativních 
parametrech, než bylo povoleno a volné skladování odpadů bez odpovídajících skladovacích prostředků s možností úniku do 
okolního prostředí, zvláště při nepříznivých povětrnostních situacích“. Dále stěžovatel konstatoval, že se jednalo spíše o 
jednorázová pochybení. Jak již konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne   26. 3. 1999, sp. zn. 7 A 52/96, z 
odůvodnění rozhodnutí správního orgánu musí být seznatelné, jakými úvahami byl správní orgán veden při uložení sankce v 
té či oné výši. Ve výše citovaném odůvodnění se stěžovatel pokusil vypořádat se zákonným kritériem závažnosti ohrožení 
životního prostředí, vyjmenoval však pouze jednotlivé skutečnosti, aniž by z jejich existence vyvodil závěr o samotné 
závažnosti ohrožení životního prostředí. Stěžovateli lze přisvědčit v tom, že k naplnění skutkové podstaty deliktu 
ohrožujícího životní prostředí dojde vždy, když nejsou ze strany subjektu nakládajícího s odpady dodržovány právní předpisy 
týkající se nakládání s odpady, neboť tím je vyvoláno nebezpečí vzniku poruchy. Lze předpokládat, že zákonodárce se 
rozhodl sankcionovat pouze taková porušení právních předpisů, která sama o sobě představují určitou nebezpečnost a 
hypotetickou možnost ohrožení životního prostředí. Nejvyšší správní soud se však neztotožňuje s tvrzením stěžovatele, že 
závažnost ohrožení vyplývá již z charakteru jednotlivých skutkových podstat správních deliktů. Skutečnost, že byly naplněny 
znaky určitého správního deliktu, ještě nic nevypovídá o materiální stránce správního deliktu, v posuzovaném případě o tom, 
jak závažné je ohrožení životního prostředí při naplnění konkrétní skutkové podstaty. Z hodnocení materiální stránky 
(závažnosti ohrožení životního prostředí) musí být patrné, jakými úvahami byl správní orgán veden při stanovení konkrétního 
stupně nebezpečnosti, v posuzovaném případě závažnosti ohrožení životního prostředí. Teprve v návaznosti na závěr o 
závažnosti ohrožení životního prostředí může správní orgán uložit sankci v odpovídající výši. V posuzovaném případě se lze 
pouze ve vztahu k výši uložené sankce domnívat, že správní orgán vyhodnotil závažnost ohrožení životního prostředí jako 
minimální, jednoznačná úvaha správního orgánu však chybí. 
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K účastenství v řízení zahájeném oznámením o přeshraniční přepravě odpadů podle ustanovení 
§ 55 odst. 1 zákona o odpadech  
 
k § 55 a § 82 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
k § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 27 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)    
 
Účastníkem řízení zahájeného podáním oznámení o přeshraniční přepravě odpadů je výhradně 
oznamovatel, přičemž účast jiných subjektů v tomto řízení je ustanovením § 55 odst. 1 zákona o 
odpadech vyloučena.  
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2007, č. j. 10 Ca 306/2006-45) 
(Z vlastních zdrojů) 
  
Z odůvodnění: 
 
V ust. § 55 odst. 1 zákona o odpadech je jednoznačně uvedeno, že účastníkem řízení zahájeného oznámením podle tohoto 
odstavce je pouze oznamovatel. Tato právní úprava koresponduje se snahou zákonodárce zcela konkrétně, v souladu s výše 
uvedenou právní úpravou Evropských společenství, vymezit otázku účastenství v tomto speciálním řízení, které slouží jako 
nástroj a prostředek k dosažení cílů zákona o odpadech a to stanovením jasných pravidel pro předcházení vzniku odpadů a 
pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva 
a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. Ve specifičnosti tohoto řízení a jeho právní úpravě se odráží zájem státu na 
dodržování a respektování právní úpravy přijaté zeměmi Evropských společenství. 
 
Jestliže zákonodárce v textu ust. § 55 odst. 1 zákona o odpadech užil slovní spojení „pouze oznamovatel“, nemá soud 
pochyb, že účastníkem řízení zahájeného podáním oznámení o přeshraniční přepravě odpadů je výhradně a toliko 
oznamovatel, přičemž účast jiných subjektů v tomto řízení je tímto zákonným ustanovením vyloučena. Počet účastníků řízení 
je třeba považovat za uzavřený, neboť citované ustanovení neobsahuje slovo „zejména“, které by svědčilo o 
demonstrativnosti výčtu účastníků. Uvedené bylo zákonodárcem jednoznačně vyjádřeno i v ust. § 82 odst. 1 zákona o 
odpadech, z něhož vyplývá toliko subsidiární použití správního řádu. Správní řád lze aplikovat, avšak za podmínky 
nestanoví-li zákon o odpadech jinak. V daném případě je však otázka účastenství v řízení zahájeného podáním oznámení o 
přeshraniční přepravě odpadů řešena v ust. § 55 odst. 1 zákona o odpadech (jak bylo již výše uvedeno) zcela jednoznačně a 
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aplikace správního řádu není proto na místě. Toto řízení je podle své povahy řízením, v němž je vydáváno oprávnění k 
výkonu určité konkrétně vymezené činnosti za stanovených podmínek a na určitou dobu; toto řízení se svou povahou blíží 
licenčnímu řízení. Navrhovatel je jediným subjektem, jehož práva a povinnosti mohla být napadeným rozhodnutím dotčena a 
žalobce proto nemohl být účastníkem tohoto řízení. 
 
Ačkoliv se žalobce dovolává účastenství ve smyslu obecné definice účastníka řízení dle § 14 správního řádu (platného do     
1. 1. 2006) soud konstatuje, že toto ustanovení na daný případ nedopadá. Soud již výše objasnil důvody, pro které nelze 
vůbec správní řád (tedy jakékoli ustanovení v něm obsažená) aplikovat na předmětné řízení a nadto z uvedeného vyplývá 
rovněž, že žalobce není subjektem, jehož práva a povinnosti mohla být napadeným rozhodnutím dotčena. Ust. § 14 odst. 1 
správního řádu míří na případy, kde není okruh účastníků zvláštním zákonem stanoven vůbec a ust. § 14 odst. 2 správního 
řádu míří na případy, kdy zákon nad rámec ust. § 14 odst. 1 přiznává navíc účastenství někomu, kdo jinak by právo neměl 
(občanská sdružení, obce apod.) Nelze ho však přiznat v řízení, kde zvláštní zákon výslovně určuje, kdo je jediným 
účastníkem řízení, tak jako tomu je u § 55 odst. 1 zákona o odpadech. 
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K odpovědnosti obce za nežádoucí znehodnocení, odcizení nebo únik komunálních odpadů   
  
k § 4 písm. b) a p) a § 66 odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
   
Za původce komunálních odpadů vznikajících na území obce, které mají původ v činnosti fyzických 
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se považují obce (§ 4 písm. p) zákona č. 185/2001 
Sb.). Na obce se tak vztahuje zákonná fikce původce odpadu bez ohledu na to, zda obec odpad 
vytvořila či nežádoucím způsobem v rozporu se zákonem na určené místo na svém území sama 
uložila. Neučiní-li obec - jakožto původce odpadu stanovený zákonnou fikcí - dostatečná opatření k 
zabránění nežádoucího znehodnocení, odcizení nebo úniku odpadů, nese odpovědnost dle § 66 odst. 2 
písm. b) zákona o odpadech.  
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. července 2006, č. j. 9 Ca 296/2004-49)                                                                                         
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 1/2007, str. 85) 
 
Z odůvodnění: 
 
Žalobkyně je obcí, a proto se na ni vztahuje zákonná fikce původce odpadu dle citovaného zákonného ustanovení bez ohledu 
na to, zda odložený odpad obec vytvořila či nežádoucím způsobem v rozporu se zákonem o odpadech na určené místo na 
svém území sama uložila. S touto zákonnou fikcí je žalobkyně, jak vyplývá ze žaloby, srozuměna. Pak je ovšem na ní, aby 
byla srozuměna i s tím, že zákon o odpadech upravuje odpovědnost za správní delikty jako odpovědnost se znaky 
odpovědnosti objektivní, nikoliv za zavinění, a této odpovědnosti se proto nelze zprostit odkazem na jednání jiných osob a na 
porušení povinnosti ze strany jiného subjektu. Přesto žalobkyně v rozporu s dikcí a smyslem zákona namítá, že byla 
postižena za stav, který způsobily nezávisle na její vůli jiné osoby, neboť jinými osobami byly na místě určeném odkládány 
komunální odpady leckdy v obalech nevhodných a poškozených. Soud zdůrazňuje, že žalobkyně byla uloženou pokutou 
postižena nikoliv za vůli či způsob ukládaní odpadů, nýbrž za to, že bezesporu jako původce odpadu (stanovený fikcí zákona) 
nezabezpečila odpad před nežádoucím únikem. Její jednání, které bylo sankcionováno, tedy spočívalo v nedostatku opatření a 
kroků k tomu, aby odpad, který na území obec nepochybně ukládaly i jiné osoby, zajistila před únikem tak, jak požadují 
platné právní předpisy o odpadech. Z uvedených důvodů, pro nerelevantnost posouzení otázky zavinění, není vadou řízení, 
neobsahují-li rozhodnutí správních orgánů obou stupňů žádné skutečnosti o míře zavinění. 
 
Je samozřejmé, že žalobkyni nelze vést jako původce odpadu k sankční odpovědnosti za uvedený správní delikt absolutně, 
nýbrž jen na základě zákonem stanovených podmínek. Tyto podmínky jsou dány v úpravě právní povinnosti dle § 16 odst. 1 
písm. f) zákona o odpadech, totiž v povinnosti obce, u níž se dle zákona předpokládá původcovství odpadu, což je ze zákona 
předvídatelné, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Pokud obec učiní taková 
opatření, která jsou dostatečná v otázce zajištění a ochrany shromážděných odpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky       
č. 383/1991 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, pak obec bezesporu prokáže, že neporušila zákonem stanovenou 
povinnost a učinila veškeré možné kroky a opatření k tomu, aby své povinnosti dostála. Z podkladů správního řízení a 
kontroly provedené orgány ČIŽP však nevyplývá, že by žalobkyně zajistila shromáždění a ochranu odpadů před nežádoucím 
únikem tak, jak požaduje zákon.  
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K nakládání s nebezpečným odpadem   
  
k § 6 a § 66 odst. 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů    
     
Prokáže-li se v průběhu správního řízení, že odpad zařazený žalobcem do kategorie „ostatní“ má 
některou z nebezpečných vlastností odpadu uvedenou v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., je nutno 
jednání žalobce kvalifikovat jako jiný správní delikt uvedený v § 66 odst. 4 písm. a) citovaného 
zákona. Žalobce musí takovýto odpad zařadit do programu nebezpečných odpadů a nakládat s ním 
odpovídajícím způsobem. Pokud by se žalobce chtěl zprostit této odpovědnosti, musel by postupovat 
dle § 6 odst. 4 citovaného zákona a prokázat, že odpad nebezpečné vlastnosti nemá, např. předložením 
certifikovaného osvědčení o vyloučení nebezpečnosti kalu. Za této situace by již nemusel dodržovat 
režim stanovený pro nebezpečné odpady, byl by ovšem odpovědný za řádné ověřování, že odpad nemá 
nebezpečné vlastnosti.   
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. července 2006, č. j. 8 Ca 244/2004-44)                                                                                                                          
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. 3/2007, str. 225) 
 
Z odůvodnění: 
 
Žalobce svým jednáním porušil  § 6 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech a za porušení zákonem uložené povinnosti je daná 
pokuta adekvátní sankcí, neboť žalobce tak měl tyto kaly zařadit do programu nebezpečných odpadů a jako s takovými s nimi 
nakládat. Pokud by se žalobce chtěl zprostit této odpovědnosti, musel by postupovat dle § 6 odst. 4 zákona o odpadech a 
prokázat, že ve vzorku, resp. odpadním kalu, v době jeho odebrání žádná infekčnost nebyla, tzn. že pokud by v době odebrání 
vzorku měl již certifikované osvědčení o vyloučení nebezpečnosti kalu a tímto osvědčením se prokázal, nemusel by režim 
stanovený pro nebezpečně odpady dodržovat, ale byl by odpovědný za řádné ověřování, že odpad tyto nebezpečné vlastnosti 
nemá. 
 
Soud proto uzavírá, že žalobce je plně odpovědný za výskyt infekčnosti v odpadním kalu, neboť jako původce má zákonnou 
povinnost tyto nebezpečné vlastnosti sledovat a pro účel nakládání s odpadem jej zařadit do odpovídající kategorie. Zákon 
zde stanoví zvýšenou ochranu životního prostředí před těmito nebezpečnými látkami, proto také ukládá původci povinnost 
zařazovat je do programu nebezpečný a zacházet podle toho s nimi, neboť mohou mít nežádoucí dopad na životní prostředí a 
na zdraví člověka.   
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K definici zařízení podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech  
K odpovědnosti za spáchání deliktu podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech   
 
k § 4 písm. e), § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
   
I. Zařízení podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením § 4 písm. e) 
téhož zákona je definováno i prostorově, tj. prostorem, ve kterém je činnost provozována. 
 
II. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů se nemůže zprostit odpovědnosti za spáchání 
deliktu podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech odkazem na to, že činnost prováděla 
jiná osoba, která ji mohla provozovat na základě svého schváleného provozního řádu.       
  
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 12. června 2007, č. j. 3601/M/07, 42111/ENV/07, sp. 
zn. P/1946) 
   
Předmětným rozhodnutím ministerstvo rozhodlo o odvolání pana M. ze dne 25. 11. 2006 proti rozhodnutí ČIŽP, oblastního 
inspektorátu H., ze dne 1. 11. 2006, kterým ČIŽP panu M. uložila pokutu v celkové výši 130.000,- Kč za porušení povinností 
stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „zákon o odpadech“). Výrokem č. 1 tohoto rozhodnutí byla panu M. v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 písm. e) 
zákona o odpadech uložena pokuta ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) 
zákona o odpadech, kterého se pan M. dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů označené jako 
„Výkupna druhotných surovin S.“ (dále jen „zařízení S.“) v rozporu s jeho provozním řádem. ČIŽP provedla v provozovně 
pana M. ve dnech 5. 9. a 11. 9. 2006 kontrolu, při které zjistila, že pan M. v červnu 2006 prováděl v zařízení S. lisování 
kovového šrotu za účelem snížení jeho objemu, ačkoli tato činnost není uvedena ve schváleném provozním řádu.  
 
Ministerstvo svým rozhodnutím ze dne 17. 1. 2007 podle ustanovení § 90  odst. 1 písm. a) správního řádu výrok č. 1 
rozhodnutí ČIŽP zrušilo a řízení v této části zastavilo. V odůvodnění ministerstvo uvedlo, že protiprávní jednání uvedené ve 
výroku č. 1 rozhodnutí ČIŽP nebylo prokázáno, jelikož ze spisového materiálu plyne, že lisování železného šrotu neprováděl 
pan M., ale firma jím objednaná.  
 
Podáním ze dne 19. 2. 2007 podala paní K. podle ustanovení § 42 správního řádu podnět k přezkoumání souladu 
předmětného rozhodnutí ministerstva s právními předpisy podle ustanovení   § 94 a násl. správního řádu. Rozpor napadeného 
rozhodnutí ministerstva s právními předpisy shledává paní K. především v tom, že ministerstvo zrušilo výrok č. 1 rozhodnutí 
ČIŽP a řízení v této části zastavilo. Podle tvrzení paní K. prováděl pan M. v zařízení S. lisování železného šrotu mobilním 
lisem, aniž by měl tuto činnost povolenou příslušným správním orgánem. Namítá proto pochybení ministerstva, pokud výrok 
č. 1 rozhodnutí ČIŽP nepotvrdilo.   
 
Podnět k přezkoumání souladu předmětného rozhodnutí ministerstva s právními předpisy podle ustanovení § 94 a násl. 
správního řádu podala svým podáním ze dne 19. 4. 2007 rovněž ČIŽP. 
 
Na základě návrhu rozkladové komise ministr v přezkumném řízení napadené rozhodnutí ministerstva podle ustanovení § 97 
odst. 3 správního řádu změnil.   
  
Z odůvodnění:  
 
Po posouzení spisového materiálu jsem dospěl k závěru, že právní názor ministerstva vztahující se k výroku I 
přezkoumávaného rozhodnutí je nesprávný. Skutečnost, že lisování železného šrotu v zařízení S. prováděla firma objednaná 
panem M., nikoliv pan M. sám, je z hlediska právní odpovědnosti pana M. jako provozovatele zařízení S. irelevantní. 
Rozhodující v daném případě je, že pan M. v době provádění uvedené činnosti neměl tuto činnost ve vztahu k zařízení S. 
zahrnutu ve schváleném provozním řádu. Zařízení podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením 
§ 4 písm. e) téhož zákona je definováno i prostorově, tj. prostorem, ve kterém je činnost provozována. Nelze se proto zprostit 
deliktní odpovědnosti tím, že uvedenou činnost prováděla jiná firma, která ji mohla provozovat na základě schváleného 
provozního řádu. Prostorově se lisovací stroj nacházel v zařízení pana M. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů nesmí činit nic nad rámec schváleného provozního řádu. Úprava železného šrotu lisováním nebyla součástí 
schváleného provozního řádu vztahujícího se k zařízení S. Pokud byla tato činnost v zařízení S. provozována, bylo tak činěno 
v rozporu s jeho provozním řádem, a tudíž i se zákonem o odpadech.  
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H. Posuzování vlivů na životní prostředí 
 
 

15 
 
K charakteru stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
 
k § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
 
Stanovisko dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. řeší pouze otázku předběžnou (otázku vlivů záměru), na 
jejímž základě bude následně postupováno v eventuelních dalších správních řízeních. Až rozhodnutí 
konečné povahy vydaná v těchto správních řízeních založí práva a povinnosti účastníků řízení. 
 
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2007, č. j. 8 Ca 269/2006-45) 
(Z vlastních zdrojů) 
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. června 2007, č. j. 1 As 39/2006-55 – viz II.H.17, 
str. 130  
 
Z odůvodnění: 
 
Řízení, v němž byl vydáno napadené rozhodnutí, bylo vedeno podle ustanovení § 4 a násl. zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí). Podle ust. § 1 odst. 3 cit. zákona je účelem posuzování vlivů na životní prostředí získat objektivní odborný 
podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji 
společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů. 
 
Podle ust. § 10 odst. 3 cit. zákona je stanovisko odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle 
zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů, pro navazující řízení nebo postup 
podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele 
prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k 
novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato 
lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. 
 
Podle odst. 4 cit. zákona správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů, zveřejní 
žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. 
Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v 
jiném postupu podle zvláštních právních předpisů. V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním 
úřadem. Při svém rozhodování bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní 
požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro 
které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění. 
 
Napadeným správním aktem je tedy řešena pouze otázka vlivů záměru „Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek - 
Rohatec“ na životní prostředí. Tento akt sám meritorně nemá přímý vztah k realizaci samotného posuzovaného záměru, je 
pouze podkladem pro řízení, v nichž bude realizace záměru (tedy věc sama) řešena. Žalovaným řešená otázka je tedy otázkou 
předběžnou, na jejímž základě bude následně postupováno v eventuelních dalších správních řízeních (vedených např. podle 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, apod.). Nutno doplnit, že až rozhodnutí konečné povahy vydaná v těchto správních řízeních (typicky např. 
územní rozhodnutí, rozhodnutí o povolení stavby apod.) založí práva a povinnosti účastníků řízení. Soud pak na základě 
žaloby přezkoumává teprve takové konečné rozhodnutí, přičemž zároveň přezkoumá i zákonnost dříve učiněného správního 
rozhodnutí, o něž se přezkoumávané rozhodnutí opírá.    
 

16 
 
K povaze vyjádření podle § 23 zákona č. 100/2001 Sb. 
 
k § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
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Vyjádření podle § 23 zákona č. 100/2001 Sb. je pouze podkladem pro vydání správního rozhodnutí 
příslušným správním orgánem, není jím rozhodováno o právech a povinnostech, ani se jím práva či 
povinnosti závazně neurčují. 
 
(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. prosince 2006, č. j. 8 Ca 184/2006-51) 
(Z vlastních zdrojů) 
 
Z odůvodnění: 
 
Podle ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v 
předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti 
(dále jen “rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, 
nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Podle odst. 2 citovaného ustanovení žalobu proti rozhodnutí správního orgánu 
může podat i účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem 
správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné 
rozhodnutí.  
 
Podle § 70 písm. a) s. ř. s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. 
 
S ohledem na vymezení § 2 s. ř. s. a použitou legislativní zkratku v § 65 odst. 1 s. ř. s. lze dovodit, že za rozhodnutí ve 
smyslu posledně citovaného ustanovení lze považovat jen takové úkony správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo 
závazně určují práva a povinnosti, a jen proti takovýmto rozhodnutím je žalobce legitimován brojit postupem podle § 65 a 
násl. s. ř. s. Úkonem napadeným touto žalobou však není rozhodováno o právech a povinnostech, ani se jím práva či 
povinnosti závazně neurčují, nýbrž se jedná o vyjádření v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska zákona      
č. 100/2001 Sb., kdy toto vyjádření dle § 23 citovaného zákona je třeba v případě důvodných pochybností o záměru a o 
zařazení záměru do příslušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Předmětné 
vyjádření je pouze podkladem pro vydání správního rozhodnutí příslušným správním orgánem. Podle § 70 písm. a) s. ř. s. 
jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, jež nejsou rozhodnutími ve smyslu shora uvedené definice, 
tj. úkony, které nezasahují sféru práv. 
 

17 
 
K výkladu ustanovení čl. 6 a čl. 9 Aarhuské úmluvy 
K charakteru stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí   
 
k čl. 6 a čl. 9 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního prostředí (publikována pod č. 124/2004 Sb. m. s.) 
k § 10 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů   
   
I. V souladu s Aarhuskou úmluvou a s předpisy práva Společenství je i výklad, který neumožňuje 
jednotlivé dílčí úkony v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí přezkoumat samostatnou 
správní žalobou, pokud je umožněno jejich přezkoumání v pozdější fázi, tj. v rámci přezkumu 
konečného rozhodnutí. 
 
II. V souladu s čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy a čl. 10a směrnice 85/337/EHS musí být žalobcům z řad 
dotčené veřejnosti vyhovováno k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku správní žaloby tak, 
aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době rozhodování o správní žalobě již byl povolený záměr 
nevratně realizován.  
 
III. Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí nemůže nabýt charakteru rozhodnutí ani 
poukazem na založení práva ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., neboť z dikce zákona 
nevyplývá, že by samo stanovisko zakládalo právo na účast v navazujícím řízení. Toto právo se odvíjí 
od právního úkonu občanského sdružení (podání vyjádření), nikoliv od vydání stanoviska k posouzení 
vlivů na životní prostředí správním orgánem.  
 
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. června 2007, č. j. 1 As 39/2006-55) 
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(Z vlastních zdrojů) 
(Viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. června 2007, č. j. 5 As 53/2006-46)  
 
Z odůvodnění: 
 
K námitce porušení Aarhuské úmluvy městským soudem Nejvyšší správní soud poznamenává, že účelem a smyslem práva 
na přístup k soudu podle čl. 9 úmluvy je ochrana oprávněných zájmů veřejnosti včetně organizací a prosazování práva. Tato 
ochrana by měla být čestná, férová, spravedlivá, včasná a (finančně) dostupná. Účelem Aarhuské úmluvy ovšem není 
samoúčelné rozšiřování přezkumné kompetence správních soudů, resp. rozšiřování aktivní legitimace, ale zejména zajištění 
vymahatelnosti a respektování hmotného a procesního práva přijatého smluvními stranami na ochranu životního prostředí. 
Ustanovení čl. 9 úmluvy není možné vykládat pouze tak, že by vyžadovalo samostatný soudní přezkum jakéhokoli 
rozhodnutí, aktu nebo nečinnosti v rámci povolování záměrů dle čl. 6 úmluvy v samostatném řízení. Úmluvě dostačuje i ten 
výklad, který sice neumožňuje jednotlivé dílčí úkony v rámci povolování záměrů přezkoumat samostatnou správní žalobou, 
ale umožňuje jejich přezkoumání v rámci přezkumu konečného povolení. Zároveň musí být splněny požadavky čl. 9 odst. 4 
úmluvy (čestná, férová, spravedlivá, včasná a finančně dostupná právní ochrana, možnost předběžného opatření a přiznání 
odkladného účinku). Nejvyšší správní soud považuje ochranu poskytovanou správním soudnictvím v ČR za vyhovující těmto 
kritériím. 
 
Soudní řád správní je v tomto ohledu v souladu s Aarhuskou úmluvou, když umožňuje přezkum jakýchkoliv správních 
rozhodnutí (i v oblasti ochrany životního prostředí). Jako podmínku přitom stanoví, aby příslušné rozhodnutí zasahovalo do 
práv jednotlivce, což lze považovat za harmonické s požadavkem úmluvy na široký přístup k právní ochraně, neboť úmluva v 
tomto případě výslovně odkazuje na vnitrostátní úpravu [viz čl. 9 odst. 2 první věta „každá strana v rámci své vnitrostátní 
právní úpravy zajistí...“ a čl. 9 odst. 2 písm. b) „(...) v případech, kdy to procesní správní předpis strany požaduje jako 
předběžnou podmínku“]. Smluvní strany si tedy mohou volně stanovit způsob a proces přezkumu rozhodnutí, aktů a 
nečinností. V souladu s úmluvou je však i postup, kdy stanoviska týkající se posuzování vlivu záměru na životní prostředí 
jsou podrobena soudnímu přezkumu až v situaci vydání konečného povolení; k přezkumu předmětného stanoviska totiž může 
dojít, avšak v pozdějším stádiu správního řízení. Městský soud proto neporušil předmětnou úmluvu, když stanovisko 
žalovaného nepřezkoumal. 
 
V souladu se zněním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES, o účasti veřejnosti na vypracovávání některých 
plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, je Nejvyšší správní 
soud toho názoru, že předpisy práva Společenství nevyžadují samostatný soudní přezkum rozhodnutí, aktů a nečinností (např. 
i předmětného stanoviska žalovaného), ale postačuje jejich přezkoumání v pozdější fázi (tj. v rámci přezkumu konečného 
rozhodnutí), pokud jsou zároveň splněny podmínky spravedlnosti, nestrannosti, včasnosti a finanční dostupnosti takového 
přezkumu. K tomu soud dodává, že právě na základě uvedených ustanovení práva Společenství musí být žalobcům z řad 
dotčené veřejnosti vyhovováno k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku správní žaloby tak, aby nemohlo docházet k 
situacím, kdy v době rozhodování o správní žalobě již byl povolený záměr nevratně realizován (typicky provedení stavby). 
Pokud by návrhu na přiznání odkladného účinku vyhovováno nebylo, došlo by k porušení čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy a čl. 
10a směrnice 85/337/EHS, neboť poskytovaná soudní ochrana by nebyla včasná a spravedlivá. 
 
Ostatně i Ústavní soud se k dané problematice vyjádřil, a to zcela shodně s názorem Nejvyššího správního soudu v nálezu ze 
dne 25. 5. 1999, sp. zn. IV. ÚS 158/99, kde uvedl: „posudky, stanoviska či vyjádření vykonavatelů veřejné správy, jejichž 
účelem je uplatnění hledisek ochrany zájmů, které tito vykonavatelé reprezentují, nejsou praxí ani teorií považovány za 
rozhodnutí. Teorie je řadí mezi tzv. jiné správní úkony, které nezakládají, nemění, neruší ani autoritativně nepotvrzují 
konkrétní právní vztahy.“ Námitku žalobce, že stanovisko vydané žalovaným je rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky 
podle § 65 odst. 1 s. ř. s. tak Nejvyšší správní soud shledává za nedůvodnou. Předmětné stanovisko nemůže nabýt charakteru 
rozhodnutí ani poukazem na založení práva ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Toto ustanovení uvádí, že místně 
příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných 
zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů, (dále jen „občanské sdružení“) nebo obec dotčená záměrem se stává 
účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů, pokud a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem 
písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku, b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že 
toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že 
veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny. 
 
Z právě uvedené dikce zákona nevyplývá, že by samo stanovisko snad zakládalo právo na účast v navazujícím řízení; 
podmínkou je naopak aktivita příslušného občanského sdružení v tom smyslu, že k takovému stanovisku podá vyjádření. 
Právo na další účast v následujících správních řízeních se odvíjí od právního úkonu občanského sdružení nikoliv od vydání 
stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí správním úřadem. Navíc je tato aktivita pouze jednou ze tří podmínek, které 
musí být splněny nezávisle na sobě.    
 
Jakkoliv se tedy Nejvyšší správní soud neztotožňuje s právním názorem Městského soudu v Praze, že předmětné stanovisko 
představuje také úkon předběžné povahy (nejedná se totiž o úkon zasahující právní sféru stěžovatele), dospívá k závěru, že 
žaloba proti němu podaná byla správně odmítnuta.  
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K rozhodnutí v řízení o odnětí autorizace ke zpracování dokumentace a posudku   
 
k § 19 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
k § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.  
   
Z ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyplývá pro ministerstvo 
pouze pravomoc autorizaci odejmout při splnění podmínek v tomto ustanovení zákona obsažených. 
Jestliže ministerstvo v řízení zahájeném z moci úřední o odejmutí autorizace dospělo k závěru, že 
nejsou splněny podmínky pro odnětí autorizace podle uvedeného ustanovení, mělo správní řízení 
usnesením podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu zastavit, a nikoliv vydat rozhodnutí o tom, že 
autorizaci neodnímá.  
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 30. října 2007, č. j. 6306/M/07, 77082/ENV/07, sp. zn. 
R/2010)   
  
Předmětným rozhodnutím ze dne 7. 6. 2007 rozhodlo ministerstvo ve věci odejmutí autorizace ke zpracování dokumentace a 
posudku podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních předpisů, tak že 
„neodnímá autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku“ udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí ze dne 
11. 2. 1993, č. j. 16664/4517/OEP/02, a prodlouženou rozhodnutím ministerstva ze dne 29. 5. 2006, č. j. 35967/ENV/06, na 
dobu do 31. 12. 2011 podle ustanovení § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V odůvodnění předmětného 
rozhodnutí ministerstvo uvedlo, že zahájilo řízení v dané věci z moci úřední na základě podnětů veřejnosti a občanského 
sdružení O. Ministerstvo prošetřilo, zda byly splněny zákonné důvody pro odejmutí autorizace odvolateli podle ustanovení   
§ 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podle něhož ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud 
závažným způsobem nebo opakovaně poruší tento zákon, opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení 
autorizace nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla autorizace udělena. Přes určitá pochybení odvolatele při 
zpracování posudku dospělo ministerstvo k závěru, že nejsou dány důvody pro odnětí autorizace odvolatele podle ustanovení 
§ 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Proti předmětnému rozhodnutí ministerstva ze dne 7. 6. 2007 podal odvolatel rozklad. Odvolatel namítá, že řízení v dané věci 
nemělo být vůbec zahájeno, neboť k jeho zahájení neexistovaly žádné důvody podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o 
posuzovaní vlivů na životní prostředí. Odvolatel se domnívá, že předmětné řízení mělo být zastaveno v souladu 
s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu v okamžiku, kdy ministerstvo zjistilo, že nejsou splněny podmínky pro odejmutí 
autorizace.  
  
Na základě doporučení své rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva  ze dne 7. 6. 2007 zrušil a řízení 
zahájené ministerstvem z moci úřední zastavil. Ministr dospěl k závěru, že ve smyslu ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu 
nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení. Tato skutečnost spočívá v tom, že odpadl důvod pro vedení řízení 
v dané věci zahájeného ministerstvem z moci úřední podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu, neboť nenastaly důvody 
pro odejmutí autorizace odvolateli podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
  
Z odůvodnění:  
 
Rozhodnutí ministerstva bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Ministerstvo postupovalo nesprávně, když rozhodlo ve 
věci odejmutí autorizace odvolatele ke zpracování dokumentace a posudku podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí tak, že neodnímá autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku. Jestliže 
ministerstvo v řízení zahájeném z moci úřední o odejmutí autorizace odvolatele dospělo k závěru, že nejsou splněny 
podmínky pro odnětí autorizace podle cit. ustanovení zákona, mělo správní řízení usnesením zastavit podle ustanovení § 66 
odst. 2 správního řádu, a nikoliv vydat rozhodnutí o tom, že autorizaci neodnímá. Z ustanovení § 19 odst. 9 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí vyplývá pro ministerstvo pouze pravomoc autorizaci odejmout při splnění podmínek 
v tomto ustanovení zákona obsažených. Při nesplnění podmínek pro odnětí autorizace ministerstvo usnesením řízení zastaví. 
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I. Nakládání s chemickými látkami  
 
 

8 
 
K povolování výjimek z požadavků na balení a označování nebezpečných chemických látek nebo 
přípravků  
 
k § 2 odst. 5 a § 21 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
k vyhlášce č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné 
chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
   
I. Ačkoli jsou v ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb. zmíněny jak výjimky na balení, tak na 
označování nebezpečných látek a přípravků, je z textu uvedeného pod písm. a) až f) citovaného 
ustanovení zřejmé, že se výjimky týkají pouze označování obalů.  
 
II. Udělit výjimku lze pouze v případech, kdy vydání výjimky právní řád výslovně připouští.  
 
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20. listopadu 2007, č. j. 6705/M/07, 83021/ENV/07, 
sp. zn. R/2021)  
 
 Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo rozhodlo o žádosti odvolatele o vydání výjimky z požadavků na balení 
nebezpečných přípravků PRENOCEL a PUROCEL klasifikovaných podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon   
č. 356/2003“), jako přípravky vysoce hořlavé, zdraví škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí, tak, že se předmětná žádost 
zamítá. Odvolatel v zamítnuté žádosti požadoval, aby mu byla udělena výjimka ze zákonných požadavků na balení u výše 
uvedených přípravků, konkrétně, aby byl odvolateli povolen prodej těchto nebezpečných přípravků určených pro prodej 
spotřebiteli v obalech nevybavených uzávěry odolnými proti otevření dětmi.   
 
Ministerstvo životního prostředí posoudilo předloženou žádost podle ustanovení § 21 odst. 7 zákona   č. 356/2003 Sb. a 
prováděcí vyhlášky č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické 
látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků (dále jen „vyhláška č. 234/2004 Sb.“). Své rozhodnutí o neudělení výjimky 
zdůvodnilo tím, že dle příslušných zákonných ustanovení výjimku neuděluje, ministerstvo je oprávněno vydávat pouze 
výjimky pro odlišné způsoby označování obalů.  
 
Proti uvedenému rozhodnutí podal odvolatel rozklad. Odvolává se na skutečnost, že přípravky PRENOCEL a PUROCEL 
splňují   všechny   požadavky  dle  ustanovení  §  20  a  §  21  zákona č. 356/2003 Sb. a že jediným zákonným  požadavkem,  
který není schopen zajistit, je zabezpečení obalu ve formě tuby se zákonem požadovaným uzávěrem.  
  
Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl.  
  
Z odůvodnění:  
 
Podmínky, za kterých může ministerstvo povolit výjimku ze zákonných požadavků na balení a označování nebezpečných 
látek nebo přípravků, jsou taxativně uvedeny v ustanoveních § 21 odst. 7 písm. a) až f). Ustanovení § 21 odst. 9 zákona        
č. 356/2003 Sb. zmocňuje ministerstvo k vydání prováděcího právního předpisu ke stanovení postupu a způsobu       
udělování  výjimek  na  balení a označování nebezpečných látek a přípravků. Příslušným prováděcím právním předpisem je 
vyhláška č. 234/2004 Sb. 

 
Je třeba rozlišovat výjimku z požadavků na balení a výjimku z požadavků na označování nebezpečných látek 
nebo přípravků. Ačkoli  jsou  v ustanovení § 21 odst. 7  zmíněny  jak  výjimky  na  balení,  tak  na označování  nebezpečných
 látek a přípravků, je z textu uvedeného pod písm. a) až f) citovaného ustanovení zřejmé, že se výjimky týkají pouze 
označování obalů. Ustanovení je třeba taktéž vykládat v kontextu s celým zákonem č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcími 
předpisy, zejména výše uvedenou vyhláškou č. 234/2004 Sb., která pojem výjimek na balení rovněž nezná. Udělit výjimku 
lze pouze v případech, kdy vydání výjimky právní řád výslovně připouští.  
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                                                           6 
 
K náležitostem obsahu integrovaného povolení 
K možnosti doplnění žádosti o vydání integrovaného povolení 
K vypořádání odvolacích námitek 
K právu na příznivé životní prostředí       
 
k § 3 odst. 4, § 13 a § 14 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů 
k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
k čl. 35 Listiny základních práv a svobod  
   
I. Má-li být rozhodnutí správního orgánu o vydání integrovaného povolení v části týkající se stanovení 
emisních limitů přezkoumatelné, musí obsahovat úvahy správního orgánu o tom, z použití jakých 
nejlepších dostupných technik při stanovení emisních limitů vycházel a jaké technické charakteristiky 
zařízení, jeho umístění a místní podmínky životního prostředí přitom vzal na zřetel. 
 
II. Ustanovení § 3 odst. 4 zákona o integrované prevenci, nastolující právní fikci úplné žádosti o 
vydání integrovaného povolení v případě, že správní orgán nevyzve provozovatele zařízení ve lhůtě do 
20 dnů ode dne obdržení žádosti k jejímu doplnění, nebrání správnímu orgánu vyrozumět 
provozovatele o tom, že podmínkou a nezbytnou součástí integrovaného povolení je v daném 
konkrétním případě též stanovení emisních limitů pro vypouštění znečišťujících látek do vod a dalších 
závazných podmínek provozu povolovaného zařízení týkajících se nakládání s vodami, a upozornit jej 
na nutnost zahrnutí ČOV mezi ostatní jednotky tvořící povolované zařízení s tím, že pokud tak 
provozovatel neučiní, nebude možné jeho žádosti (třebas v důsledku nastoupení zákonné fikce 
považované za úplnou) vyhovět. 
 
III. Nestanovení emisních limitů pro vypouštění znečišťujících látek do vod, resp. vynětí problematiky 
nakládání s vodami z projednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení s poukazem na 
probíhající vodoprávní řízení ve věci vypouštění odpadních vod z povolovaného zařízení představuje 
závažné porušení ust. § 13 odst. 4 písm. a), § 13 odst. 6 a § 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci. 
 
IV. V integrovaném povolení musí být dostatečně specifikována (např. datem vyhotovení či číslem 
jednacím) jednotlivá vyjádření dotčených orgánů státní správy a další listinné důkazy, které jsou 
obsahem spisového materiálu a které tvořily podklad pro vydání rozhodnutí ve věci samé. 
  
V. Vzhledem k tomu, že předmětem soudního přezkumu je rozhodnutí správního orgánu jakožto 
individuální správní akt, který se (na rozdíl od vyjádření žalovaného k podané žalobě) přímo dotýká 
právní sféry účastníků správního řízení, nemůže být procesní vada spočívající v tom, že se žalovaný 
správní orgán v rozhodnutí o odvolání nevypořádal s určitou odvolací námitkou, účinně napravena 
tím, že relevantní argumenty žalovaný uvede až ve svém vyjádření k žalobě. 
 
VI. Článek 35 Listiny, zakotvující právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o 
stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, nelze vztahovat na právnické osoby, protože práva 
vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, které jakožto biologické 
organismy - na rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním negativním vlivům životního 
prostředí. 
  
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, č. j. 9 Ca 154/2004-76) 
(Z vlastních zdrojů)   
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Z odůvodnění: 
 
Pokud žalobce namítá, že emisní limity pro N. jsou stanoveny „na úrovni limitů daných právními předpisy,“ z čehož 
dovozuje nepravdivost tvrzení žalovaného, že emisní limity jsou v integrovaném povolení stanoveny v souladu s požadavky 
uvedenými v § 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, soud k tomu uvádí, že stanovení emisních limitů v integrovaném 
povolení na úrovni limitů daných právními předpisy ještě samo o sobě neznamená porušení zákona. Ustanovení § 14 odst. 3 
zákona o integrované prevenci zapovídá správnímu orgánu stanovit v integrovaném povolení emisní limity mírnější než 
emisní limity, které by jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů, z čehož plyne, že v integrovaném povolení 
lze v souladu se zákonem stanovit emisní limity minimálně na stejné úrovni, jako jsou limity podle zvláštních právních 
předpisů, nebo limity přísnější. Totéž ustanovení zákona však správnímu orgánu při stanovení emisních limitů ukládá za 
povinnost vycházet z použití nejlepších dostupných technik na základě hledisek uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a 
to se zřetelem k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí. Má-li tudíž 
být rozhodnutí správního orgánu o vydání integrovaného povolení v části týkající se stanovení emisních limitů 
přezkoumatelné, musí nepochybně obsahovat úvahy správního orgánu  (§ 47 odst. 3 správního řádu) o tom, z použití jakých 
nejlepších dostupných technik při stanovení emisních limitů vycházel a jaké technické charakteristiky zařízení, jeho umístění 
a místní podmínky životního prostředí přitom vzal na zřetel. Soudu nezbývá než přisvědčit žalobci v tom, že integrované 
povolení vydané v souzené věci je v tomto směru zcela nepřezkoumatelné, neboť neobsahuje vůbec žádné, natožpak řádné 
zdůvodnění použití nejlepších dostupných technik při stanovení emisních limitů, ani úvahy správního orgánu ohledně toho, 
jakým způsobem vzal při stanovení emisních limitů na zřetel další zákonná hlediska (technické charakteristiky zařízení, jeho 
umístění a místní podmínky životního prostředí). To, že se porovnáním povolovaného zařízení s nejlepšími dostupnými 
technikami ve svém vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení zabývala správním orgánem oslovená odborně 
způsobilá osoba (Agentura integrované prevence), neznamená, že správní orgán může výše uvedené úvahy při stanovení 
emisních limitů v integrovaném povolení pominout. Vyjádření odborně způsobilé osoby je toliko jedním z podkladů pro 
rozhodnutí (i když nesporně velmi důležitým), ale je to správní orgán a nikoliv odborně způsobilá osoba, kdo vydává 
individuální správní akt v podobě integrovaného povolení, ve kterém mj. stanoví závazné podmínky provozu povolovaného 
zařízení, zejména pak emisní limity. Zákon přitom výslovně upravuje kritéria, ze kterých má správní orgán při stanovení 
emisních limitů vycházet, stanoví, co má být přitom bráno na zřetel, a správní orgán tudíž stíhá povinnost rozhodnutí ve 
formě integrovaného povolení řádně, to jest srozumitelným a z pohledu soudu přezkoumatelným způsobem odůvodnit tak, 
aby bylo zřejmé, že požadavkům zákona dostál. K tomu ale v souzené věci, pokud jde o emisní limity pro ovzduší, nedošlo, a 
vydané integrované povolení je z tohoto pohledu nepřezkoumatelné, přičemž tato zásadní vada rozhodnutí správního orgánu 
I. stupně nebyla zhojena ani napadeným rozhodnutím žalovaného. 
 
Opodstatněné jsou rovněž námitky obsažené ve třetím okruhu žalobních bodů, v nichž žalobce označil napadené rozhodnutí, 
jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně za nezákonná z toho důvodu, že v integrovaném povolení nebyly stanoveny 
emisní limity týkající se nakládání provozovatele s vodami a podmínky s tím související. Nelze než přisvědčit žalobci, že tato 
problematika měla být správním orgánem v integrovaném povolením obligatorně řešena a že postup správního orgánu I. 
stupně, který tak neučinil, když namísto toho zakotvil do integrovaného povolení podmínku E 1 ukládající provozovateli po 
dokončení vodoprávního řízení ve věci vypouštění odpadních vod z R. povinnost zažádat o změnu integrovaného povolení a 
zahrnout tak ČOV do povolovaného zařízení, je v příkrém rozporu se zákonem. Řešení, které správní orgán v integrovaném 
povolení zvolil, odporuje jak ust. § 2 písm. h) zákona o integrované prevenci, dle něhož se integrované povolení vydává (mj.) 
namísto rozhodnutí vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, pokud to tyto 
předpisy umožňují, tak i ust. § 13 odst. 6 téhož zákona, podle kterého závazné podmínky provozu uložené úřadem musí vždy 
zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, podle 
kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením. Zákon o 
vodách přitom v ust. § 126 odst. 5 výslovně stanoví, že rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1,  § 36, 
37, § 39 odst. 2 písm. a) a vyjádření podle § 18 odst. 1 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydávání nahrazeno 
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. V dříve zahájeném vodoprávním 
řízení ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod provozovatelem z povolovaného zařízení tudíž ve smyslu výše 
citovaných zákonných ustanovení po zahájení řízení ohledně žádosti o vydání integrovaného povolení nemělo být 
pokračováno, protože integrované povolení toto povolení vodoprávního úřadu, vydávané podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o 
vodách, nahrazuje (vydává se namísto něj), čímž důvod pro dokončení vodoprávního řízení zmiňovaného v podmínce E 1 
integrovaného povolení odpadl. K variantě, kterou v podmínce E 1 integrovaného povolení zvolil správní orgán I. stupně a 
kterou žalovaný v napadeném rozhodnutí - při vědomí určité nesprávnosti předchozího postupu správního orgánu I. stupně - 
nakonec akceptoval, soud dále uvádí, že samotné vydání povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z 
povolovaného zařízení nelze považovat za podstatnou změnu v provozu zařízení a tudíž za skutečnost, na jejímž základě by 
mohlo dojít k zahájení řízení o změně integrovaného povolení.  
 
Soud nemohl přisvědčit argumentaci žalovaného, že v důsledku nesprávného postupu správního orgánu I. stupně, který 
nevyzval provozovatele k doplnění jeho žádosti tak, aby ČOV byla zahrnuta jako součást zařízení, o jehož povolení se v 
řízení jedná, byl nastolen právní stav, který neumožňuje jiný způsob nápravy než prostřednictvím řízení o změně 
integrovaného povolení. Soud si je vědom ustanovení § 3 odst. 2 zákona o integrované prevenci, jež nastoluje právní fikci 
úplné žádosti o vydání integrovaného povolení v případě, že správní orgán nevyzve provozovatele zařízení ve lhůtě do 20 
dnů ode dne obdržení žádosti k jejímu doplnění. Má však za to, že uvedené ustanovení nebránilo správnímu orgánu 
vyrozumět provozovatele o tom, že podmínkou a nezbytnou součástí integrovaného povolení je v daném případě též 
stanovení emisních limitů pro vypouštění znečišťujících látek do vod a dalších závazných podmínek provozu povolovaného 
zařízení týkajících se nakládání s vodami, a upozornit jej na nutnost zahrnutí ČOV mezi ostatní jednotky tvořící povolované 
zařízení s tím, že pokud tak provozovatel neučiní, nebude možné jeho žádosti (třebas v důsledku nastoupení zákonné fikce 
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považované za úplnou) vyhovět. Z obsahu předmětné žádosti o vydání integrovaného povolení ostatně vyplývá, že 
provozovatel si byl nutnosti stanovení emisních limitů souvisejících s provozem ČOV v integrovaném povolení dobře 
vědom. To vyplývá ze skutečnosti, že v žádosti v rámci Návrhu závazných podmínek provozu zařízení a jejich časového 
plnění pod bodem 13.1.2. - Ochrana vod - sám uvedl navrhované hodnoty emisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky ve 
vztahu k čistírně odpadních vod z rafinérie. Lze se tudíž domnívat, že provozovatel ve skutečnosti ČOV považoval za součást 
zařízení, pro které žádal o vydání integrovaného povolení, a že jí v části 5 podané žádosti (Popis zařízení a s ním přímo 
spojených činností) neuvedl pouze z toho důvodu, že se v této části zaměřil výlučně na technické a technologické jednotky 
výrobního charakteru, z nichž povolované zařízení sestává. 
 
Ve vztahu k třetímu okruhu žalobních bodů tedy soud uzavírá, že nestanovení emisních limitů pro vypouštění znečišťujících 
látek do vod, resp. vynětí problematiky nakládání s vodami z projednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení s 
poukazem na probíhající vodoprávní řízení ve věci vypouštění odpadních vod z povolovaného zařízení představuje natolik 
závažné porušení ust. § 13 odst. 4 písm. a), § 13 odst. 6 a § 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci, že by samo o sobě 
muselo vést ke zrušení napadeného rozhodnutí. Soud závěrem dodává, že ani dohoda účastníků řízení o „vypuštění ČOV z 
povolovaného zařízení z důvodu nedokončeného vodoprávního řízení,“ k níž došlo při ústním projednání věci konaném dne 
15. 10. 2003, nemůže vytčené porušení zákona o integrované prevenci zhojit, neboť správní orgán je vázán zákonem, který 
jasně a striktně stanoví, jaké náležitosti má integrované povolení mít, pro jaké znečišťující látky mají být správním orgánem 
emisní limity stanoveny, jakož i to, že integrované povolení se vydává namísto rozhodnutí vydávaných podle zvláštních 
právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, které se jím nahrazují. Tyto požadavky zákona nelze v žádném 
případě obejít s poukazem na to, že se tak účastníci řízení dohodli. 
 
Soud shledal zčásti důvodnými rovněž námitky uplatněné žalobcem v šestém okruhu žalobních bodů. Žalobce má pravdu v 
tom, že v integrovaném povolení nejsou dostatečně specifikována (např. datem vyhotovení či číslem jednacím) jednotlivá 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a další listinné důkazy, které jsou obsahem spisového materiálu a které tvořily 
podklad pro vydání rozhodnutí ve věci samé. Správní orgán I. stupně se sice pod bodem I. integrovaného povolení 
vypořádává s připomínkami a požadavky, které byly v průběhu řízení uplatněny účastníky řízení, dotčenými orgány statní 
správy či odborně způsobilou osobou, avšak činí tak „přímo,“ aniž by v rozhodnutí v souladu s ust. § 47 odst. 3 správního 
řádu jakýmkoliv určitým způsobem označil listinu, v níž je ta která připomínka či požadavek, na něž reaguje, obsaženo. Z 
rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak nelze seznat, které skutečnosti (v podobě jednotlivých podání obsahujících 
vyjádření dotčených orgánů státní správy) byly podkladem pro rozhodnutí správního orgánu. 
 
Žalobní námitce vytýkající správním orgánům obou stupňů nepřezkoumatelnost integrovaného povolení z důvodu absence 
úvah správního orgánu, které jej vedly k závěru, že povolované zařízení splňuje kritéria nejlepších dostupných technik ve 
smyslu § 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, soud v plném rozsahu přisvědčil již v předchozí části tohoto rozsudku 
(viz závěry soudu upínající se k druhému okruhu žalobních bodů). Soud proto na tomto místě pouze ve stručnosti opakuje, že 
integrované povolení skutečně neobsahuje žádné zdůvodnění toho, z použití jakých nejlepších dostupných technik správní 
orgán při stanovení emisních limitů povolovaného zařízení vycházel, ani úvahy správního orgánu, z nichž by bylo patrno, 
jakým způsobem přitom vzal na zřetel další zákonná hlediska zakotvená v ust. § 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci 
(technické charakteristiky zařízení, jeho umístění a místní podmínky životního prostředí). Tato vada rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně, mající za následek nepřezkoumatelnost vydaného integrovaného povolení, nebyla zhojena ani žalovaným v 
odvolacím řízení. 
 
Z obsahu žalobcova odvolání proti integrovanému povolení vyplývá, že žalobce v něm mj. výslovně brojil proti tomu, že z 
rozhodnutí nelze seznat, zda k žádosti provozovatele byly přiloženy přílohy uvedené pod body VI., VIII., XIV., XV., a XVII. 
části A přílohy vyhlášky č. 554/2002 Sb., a že správní orgán bez těchto podkladů nemohl rozhodnout na základě spolehlivého 
stavu věci v souladu s požadavky stanovenými v § 3 odst. 1 a 4, § 32 odst. 1 a § 47 správního řádu. Žalovaný se nicméně 
tímto odvolacím argumentem v napadeném rozhodnutí vůbec nezabýval, čímž porušil svou zákonnou povinnost přezkoumat 
odvoláním napadené rozhodnutí v celém rozsahu, vyplývající z ust. § 59 odst. 1 správního řádu. Vzhledem k tomu, že 
předmětem soudního přezkumu je rozhodnutí správního orgánu jakožto individuální správní akt, který se (na rozdíl od 
vyjádření žalovaného k podané žalobě) přímo dotýká právní sféry účastníků správního řízení, nemůže být procesní vada 
spočívající v tom, že se žalovaný správní orgán v rozhodnutí o odvolání nevypořádal s určitou odvolací námitkou, účinně 
napravena tím, že relevantní argumenty žalovaný uvede až ve svém vyjádření k žalobě.  
 
Závěrem soud uvádí, že k namítanému zkrácení žalobce na právu na příznivé životní prostředí, které je zaručeno článkem 35 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nemohlo dojít. Ve shodě se závěrem, k němuž dospěl Ústavní soud ČR v usnesení 
ze dne 6. 1. 1998 sp. zn. I. ÚS 282/97, má totiž soud za to, že článek 35 Listiny, zakotvující právo na příznivé životní 
prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, na žalobce jakožto právnickou osobu 
vztahovat nelze. Je tomu tak proto, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, které 
jakožto biologické organismy - na rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním negativním vlivům životního 
prostředí. Tomu odpovídá i charakteristika životního prostředí, jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
Podle ustanovení § 2 tohoto zákona je životním prostředím vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 
člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 
 
 
 
 



II. Zvláštní část 
K. Integrovaná prevence a omezování znečištění     

   136
  
 

7 
 
K obsahu integrovaného povolení 
  
k § 13 odst. 4 písm. a) a § 14 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů  
 
Posouzení, co je či není předmětem integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci, a 
který orgán je příslušný emisní limity stanovit, není otázkou skutkovou, ale otázkou právní, s níž se 
musí správní orgán v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení náležitě vypořádat. 
 
(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2006, č. j. 11 Ca 218/2005-37) 
(Z časopisu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2007, str. 562) 
  
Z odůvodnění: 
  
Otázka stanovení emisních limitů odpadních vod měla být v daném případě v integrovaném povolení řešena a pokud dospěl 
správní orgán k závěru, že není oprávněn uvedené limity stanovit, bylo třeba, aby uvedené stanovisko podrobným způsobem 
odůvodnil. Je třeba zdůraznit, že otázka, co je či není předmětem integrovaného povolení, který orgán je popř. příslušný 
emisní limity stanovit, je otázkou právní, nikoli skutkovou. Bylo proto na žalovaném resp. správním orgánu I. stupně, aby se 
jí náležitě a podrobně zabýval. Z obsahu prvostupňového rozhodnutí vyplývá, že správní orgán výslovně uvedl, že emisní 
limity pro vodu nejsou stanoveny (str. 3 rozhodnutí). Byly sice stanoveny podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a 
ochranu životního prostředí, v rámci kterých byla stanovena četnost monitoringu, ukazatele, které budou monitorovány, jakož 
i nepřípustnost ředění odpadní vody za účelem snížení cukernatosti, avšak emisní limity stanoveny nebyly. V rámci 
odůvodnění prvostupňového rozhodnutí správní orgán toliko zopakoval názor AIP o tom, že uvedené okolnosti nejsou 
předmětem integrovaného povolení. 
 
Nad rámec shora uvedeného považuje soud za vhodné vyjádřit se k tomu, zda posouzení otázky emisních limitů náleží 
vodoprávním úřadům, či zda je třeba ji posoudit v řízení o vydání integrovaného povolení. Podle ustanovení § 13 odst. 4 
písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. v závazných podmínkách provozu úřad stanoví emisní limity. Podle ustanovení § 14 odst. 1 
věta první tohoto zákona úřad stanoví emisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud jsou 
ze zařízení vypouštěny a další emisní limity, které se stanovují na základě jiných právních předpisů. Podle druhého odstavce 
věty druhé tohoto ustanovení v případě výpustí odpadních vod do kanalizace úřad při určování emisního limitu příslušného 
zařízení může přihlédnout k čisticímu efektu čistírny odpadních vod za předpokladu, že je zaručena rovnocenná úroveň 
ochrany životního prostředí jako celku, a že výsledkem není vyšší úroveň znečištění životního prostředí. Z citovaných 
ustanovení je nepochybné, že úřad, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení, má povinnost se v rámci 
vlastní pravomoci otázkou, zda je třeba emisní limity i pro vypouštění odpadních vod, ať již do kanalizace, či do 
povrchových či podzemních vod, zabývat. Správní orgán I. stupně proto nepostupoval správně, pokud k námitce účastníka 
řízení toliko stručně bez řádného odůvodnění konstatoval, že stanovení emisních limitů není předmětem integrovaného 
povolení. Zákon ukládá správnímu orgánu v rozhodnutí o integrovaném povolení stanovit rovněž emisní limity odpadních 
vod, pokud jsou pro to splněny podmínky.  
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A. Rejstřík dotčených předpisů 
a jejich ustanovení 

 
 
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí (publikována pod č. 124/2004 Sb. m. s.) 
 
     čl. 6: I.A.512, II.H.17     
     čl. 9: I.A.512, II.H.17 
 
Smlouva o založení Evropského společenství 
 
     čl. 10:     I.A.562 
 
Nařízení  Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi  
 
     čl. 4:      I.A.566, II.C.172    
     čl. 8:      I.A.522 
 
Nařízení ES č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu 
 
        II.B.49  
 
Směrnice Rady č. 92/65 (EHS) ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod 
se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, 
pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle 
I směrnice č. 90/425/EHS 
 
        II.C.172  
 
Směrnice ES 2000/76/ES o spalování odpadů  
 
        II.B.49 
 
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) 
 
čl. 11: II.C.167  
čl. 35: I.A.514, II.K.6, II.C.169  
čl. 38: I.A.557  
čl. 40: I.A.528 

 
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
 
         I.A.558   

§ 247:     I.A.503, II.C.157, II.C.159  
 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
 
 I.A.554 
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Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) 
 

§ 9: I.A.499 
§ 14: I.A.521, II.G.124, I.A.540 
§ 25: I.A.538, I.A.572 
§ 33:       I.A.501, I.A.509, I.A.535, I.A.543, I.A.557 
§ 34:       I.A.505 
§ 35: I.A.529 
§ 36:       I.A.505 
§ 47:       I.A.506, I.A.541, I.A.551, I.B.60 
§ 49: I.A.547 
§ 54: I.A.541 
§ 59: I.A.534, I.A.536, I.A.555, I.A.563 
§ 60: I.A.519, II.C.168 
§ 61: I.A.532 
§ 62: I.A.559 
§ 65:       I.A.502 
 

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) 
 
§ 27: I.B.63, II.A.108 
 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
     § 9: I.A.550 
     § 29: I.A.550 

§ 32: I.A.527 
§ 34: I.A.556 
§ 42: I.A.541 
§ 88: I.A.546 
§ 126: I.A.545, II.B.47  

 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

 
§ 2: I.A.503, II.C.157 
§ 20: I.A.544 
§ 71: I.A.544 
§ 72: I.A.553, I.B.66        
§ 76: I.A.503, II.C.157 

 
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
 

§ 15:  I.A.525 
 

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
 

 I.A.508 
§ 4: II.E.28  
§ 7: I.A.516 
 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky  
 
      § 12: I.A.529 
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Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 
 
      II.A.102  
     § 14:     I.A.500 
     § 14a:   I.A.500 
 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
 

§ 2:  I.A.501 
§ 17: I.A.527 

 
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
 
      I.A.508, II.E.28  
     § 9: I.A.511, II.G.121 
     § 12: I.A.511, I.A.516, I.A.526, I.A.531, I.A.533, II.G.121  
     § 26: I.A.547 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 
§ 8: II.C.164 
§ 27: II.C.164 

 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 
 I.A.520, II.C.169, II.C.155, II.C.161 
     § 4: II.C.164   

§ 12: I.A.502, I.B.53, II.C.162, I.B.67, II.C.154, II.C.166, II.C.170, II.C.173, II.C.174    
§ 28: II.C.156, II.E.27 
§ 29: II.C.156, II.E.27 
§ 37: II.C.171  
§ 38: II.C.156, II.C.171, II.E.27   
§ 43: II.C.160 
§ 44:       I.A.502, II.C.154  
§ 54: I.A.522 
§ 56: II.C.158 
§ 66: II.C.169   
§ 70: I.A.540, II.C.168  
§ 71: II.C.164 
§ 86: I.A.507 

     § 87:       I.A.503, II.C.157, I.A.507, II.C.159, II.C.167, II.C.170   
     § 88: II.C.160, II.C.164, II.C.165    
 
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
 

§ 48: I.A.524 
 
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 
 
 I.B.65  
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

 
§ 8: II.C.156, II.E.27 
§ 11: II.C.156, II.E.27 
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§ 24: II.E.29 
§ 27: II.E.29  
§ 36: II.C.156, II.E.27   
 

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 
 
                     I.A.538   
 
Zákon 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 
 
     § 23:     II.C.163 
 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

§ 11:       I.A.548, I.A.549 
§ 12:       I.A.548 
§ 16:       I.A.540 
§ 20:       I.A.540  

 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  
 
     § 3: II.C.155 
 
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronickém podpisu) 
 
                    I.A.539   

 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
 

§ 88: I.A.531 
 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  
 
     § 10:       II.H.15, II.H.17    
     § 19:       I.A.568, II.H.18 
     § 23:       II.H.16, II.H.17    
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 
       II.G.119    
     § 2:       II.G.117   
     § 4:        I.A.501, II.G.122, II.G.125, II.G.127       
     § 6:       I.A.510, II.G.120, II.G.126   
     § 12:      II.G.118, II.G.122   
     § 14:      II.G.118, II.G.127   
     § 16:      II.G.118, II.G.122 
     § 18:      II.G.127     
     § 55:      I.A.521, II.G.124 
     § 66:      II.G.125, II.G.126   
     § 67:      I.A.499, II.G.115, II.G.123   
     § 81:      I.A.511, II.G.121  
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     § 82: I.A.521, II.G.124   
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 
  II.A.103, II.A.106   
     § 42: I.B.63, II.A.108    
     § 88: II.A.107           
     § 96: II.A.102 
     § 116: II.A.104, II.A.109 
     § 117: II.A.104 
     § 122: II.A.105, II.A.109    
 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
 
      § 3:             II.K.6 
      § 13:           II.K.6, II.K.7 
      § 14:           II.K.6, II.K.7      
 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (o ochraně ovzduší) 
 
     § 3:  II.B.47  
     § 17: II.B.47, II.B.48   
     § 38: I.A.509, II.B.46  
 
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
       
             I.B.62  
     § 4:  I.A.550, I.B.65 
     § 8:             I.B.61 
     § 33: II.C.155     
     § 35: I.A.530 
     § 36: I.B.58 
     § 37: I.A.539 
     § 44: I.B.58 
     § 46: I.B.57, I.B.68  
     § 54: I.B.60        
     § 60: I.B.56 
     § 65: I.A.537, I.B.53, II.C.162 
     § 71: I.B.51 
     § 73: I.B.52 
     § 74: I.B.58 
     § 75: I.B.59, I.B.63, I.B.67              
     § 76: I.A.525, I.A.537, I.B.58, I.B.64    
     § 77: I.B.63         
     § 78: I.B.51, I.B.56, I.B.63  
     § 79: I.B.57 
     § 82: I.B.65 
     § 83: I.B.65 
     § 97: I.B.55 
     § 101a: I.A.550 
     § 102:          I.B.57 
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Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů  
 
     § 2:        II.I.8 
     § 21:       II.I.8  
 
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) 
 
      § 23:       I.A.522, II.C.163  
 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
 
      I.A.504, I.A.507, I.A.517, I.A.542, I.A.554, I.B.54, II.K.6, II.C.163    
     § 14:  I.A.499 
     § 25: I.A.541 
     § 27: I.A.521, II.G.124, I.A.540, I.A.552, II.C.168  
     § 28:      I.A.564   
     § 33: I.A.538, I.A.560  
     § 34: I.A.538, I.A.572  
     § 36:      I.A.501, I.A.509, I.A.535, I.A.543, I.A.557 
     § 44: I.A.565 
     § 45: I.A.565  
     § 49: I.A.518, II.C.167 
     § 50:  I.A.518, II.C.167, I.A.535 
     § 51:      I.A.505, I.A.515, I.A.543, II.C.166  
     § 52:      I.A.501 
     § 55: I.A.529  
     § 56:      I.A.505 
     § 66: I.A.565, I.A.568, II.H.18  
     § 68: I.A.506, I.A.511, I.A.523, I.A.541, I.A.571, I.B.60   
     § 69: I.A.551, I.A.569    
     § 70: I.A.518, II.C.167 
     § 71: I.A.547 
     § 73: I.A.518, II.C.167 
     § 80: I.A.569 
     § 81: I.A.552       
     § 83: I.A.541 
     § 89: I.A.555  
     § 90: I.A.534, I.A.536, I.A.563, I.A.564   
     § 92: I.A.519, II.C.168    
     § 97:      I.A.502 
     § 100: I.A.559, I.A.565, I.A.570 
     § 101: I.A.571   
     § 149: I.A.566, II.C.172     
     § 152: I.A.532 
     § 154: I.A.569 
     § 156: I.A.569 
     § 171: I.A.550 
 
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
 
                   II.A.102 
     § 244: I.A.500          
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
       I.A.520, II.C.169 
    § 2:       II.C.158    
    § 20:       I.A.541 
    § 36:       I.A.550 
    § 43:       I.A.550 
    § 62:       I.A.550     
    § 80:       I.A.527 
    § 85:       I.A.556    
    § 111:     I.A.545, II.B.47 
    § 115:     I.A.545, II.B.47      
    § 129:     I.A.546, II.C.173    
 
Vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 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.  
 
     § 9:         II.C.163   
 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
 
  Příloha č. 3: II.G.116 
 
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování 
odpadu 
 
                      II.B.49   
 
Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 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) 

 
§ 6:  II.C.163   

 
Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu 
nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování 
výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
 
          II.I.8 
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B. Věcný rejstřík 
 
 
A 
advokát  I.A.538 
aplikace právních předpisů I.A.504, I.A.562  
autorizace I.A.568, II.H.18   
 
C 
CITES  I.A.522, II.C.163, II.C.172  
 
Č 
Česká inspekce životního prostředí I.A.508, 

I.A.511, II.E.28, II.G.121  
činnost   
- povolená II.C.169  
- protiprávní II.C.160 
- soustavná I.A.501 
- zákaz činnosti II.C.169  
 
D 
daně  I.A.524 
dokazování I.A.501, I.A.505, I.A.515, I.A.517, 

I.A.518, I.A.529, I.A.535, I.A.543, I.B.63, II.E.28   
doplnění žádosti II.K.6 
doručování  I.A.537, I.A.541, I.A.572, I.B.68   
dotčený orgán  I.A.520, I.A.545, II.B.47 
dovoz  
- exemplářů II.C.172 
dřeviny  
- skupina dřevin II.C.159  
důkaz  I.A.505, I.A.559  

viz též hodnocení důkazů 
 
E 
elektronické podání I.A.539  
emisní limity  II.K.6, II.K.7  
exemplář II.C.172  
- označování II.C.163  
 
F 
fikce  II.G.125, II.K.6  
 
H 
hluk  I.A.531  
hodnocení důkazů  I.B.63 
 
CH 
chemické látky  
- nebezpečné II.I.8  
 
I 
informace I.A.540, I.A.548, I.A.549 
- o životním prostředí I.A.514 
 

interpretace  viz výklad   
 
J 
jednání II.E.28  
 
K 
kácení dřevin  II.C.157, II.C.159   
kafilerní tuky II.B.49 
kolaudační řízení  II.A.106, II.B.46   
kompetence viz pravomoc 
konkurz II.A.102  
kontrola I.A.508, I.A.511, I.A.513, I.A.516, I.A.526, 

I.A.531, I.A.533, I.A.547, I.B.65, II.C.163, II.E.28, 
II.G.121    

krajinný ráz II.C.154, II.C.162, II.C.166, II.C.170, 
II.C.173, II.C.174     

 
L 
legitimace  I.B.65  
lesní hospodářský plán II.E.29  
lesy zvláštního určení II.E.27  
lhůty  I.A.522, I.A.544, I.A.571 
limity znečištění II.A.106 
 
M 
majetkové poměry I.B.51, II.E.29  
moderační právo I.B.51, I.B.56 
 
N 
náklady řízení    
- náhrada  I.B.56  
náležitosti 
- plné moci I.A.530 
- povolení II.K.6 
- rozhodnutí  I.A.551, I.A.569   
- žádosti II.C.168  
námitka I.B.61 
- vypořádání I.A.506, I.B.54, I.B.64, II.K.6   
nápravné opatření  I.A.500, I.A.534  
- voda I.B.63, II.A.108  
nečinnost  I.A.569, I.B.57, I.B.62  
Nejvyšší kontrolní úřad I.B.65  
nenahraditelná újma I.B.52, II.C.161  
 
O 
občanské sdružení  I.A.540, II.C.168, II.H.17   
obec  II.C.155, II.C.164, II.G.125  
obnova řízení  I.A.559, I.A.565, I.A.570    
odběr vod  II.A.103 
- nepovolený II.A.104 
odkladný účinek I.A.512, I.B.52, I.B.62, II.C.161  
odpadní vody II.A.106, II.A.109, II.K.6  
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odpady  II.G.125  
- komunální II.G.125  
- nakládání II.G.119, II.G.126  
- nebezpečné  II.G.116, II.G.126  
- přeprava  I.A.521, II.G.119, II.G.124   
- spalování II.B.49, II.G.119  
odpovědnost  I.A.513, II.C.160, II.C.163, II.C.167, 

II.C.170, II.G.125, II.G.126, II.G.127      
odvolání viz opravný prostředek 
ohledání II.C.166  
omezení 
- hospodaření II.C.156, II.E.27 
- provozu II.B.46  
opatření 
- k nápravě I.A.500, I.A.534, I.B.63, II.A.108  
- obecné povahy I.A.550 
opomenutý účastník I.A.519, I.A.534, I.B.68   
oprávněná osoba  II.G.118, II.G.120, II.G.122    
oprávněná úřední osoba I.A.551    
opravný prostředek I.A.541, I.A.552 
- nepřípustný I.A.564   
 
P 
plán péče II.C.156, II.C.171, II.E.27    
plná moc  I.A.530, I.A.538, I.A.560 
podjatost  I.B.61  
podnikání I.A.501  
podnikatelská činnost I.A.527 
pohledávka II.A.102 
pokuty  I.A.522,  I.B.51 
- les II.E.28  
- odpady  I.A.499, II.G.115, II.G.123 
- voda II.A.104, II.A.105 
poměr k věci  I.A.499 

viz též vyloučení pracovníků 
poplatky   
- voda  II.A.102, II.A.103, II.A.107   
posuzování vlivů I.A.512 
poučení o opravném prostředku I.A.541 
povinnost mlčenlivosti  I.A.516 
povolení 
- integrovaná prevence a omezování znečištění  

II.K.6, II.K.7 
- ovzduší II.B.46, II.B.47, II.B.48  
- příroda a krajina II.C.159, II.C.167, II.C.172 
- stavební  I.A.502, I.A.546, II.B.47, II.B.48, II.C.154, 

II.C.161    
- voda  II.A.104, II.A.105, II.A.109  
právnická osoba I.A.514, II.G.122, II.K.6   
pravomoc  I.A.568, II.H.18  
- spor o pravomoc  I.B.55  
procesní práva I.A.509, I.A.535, I.A.557  
provozovna I.A.527, II.G.127   
předběžná otázka  I.B.63, II.H.15  

přestupek I.A.503, II.C.157, II.C.159, II.C.160, 
II.C.167, II.C.170   

přezkum soudem I.A.512, I.A.550, I.B.53, I.B.54, 
I.B.58, I.B.59, I.B.63, I.B.65, I.B.67, I.B.68, II.C.162, 
II.H.17, II.K.6    

přezkumné řízení I.A.502  
přípravky II.I.8 
působnost  II.G.117  
původce odpadů II.G.118, II.G.120, II.G.125  
   
R 
retroaktivita  I.A.504, I.A.561  
rozhodnutí  I.A.565, I.A.568, I.B.53 
- konstitutivní  II.A.102  
- náležitosti viz náležitosti 
- nepřezkoumatelné I.A.525, I.A.532, I.A.536, 

I.A.555, I.B.58, I.B.64 
- nesrozumitelné I.B.64    
- nicotné I.A.537, I.A.569 
- nové I.A.571   
- o odvolání podaném opomenutým účastníkem 

I.A.519, I.A.534, I.A.552    
- odůvodnění I.A.499, I.A.523, I.B.60, I.B.64, 

II.C.166, II.G.115 
- odvolacího správního orgánu I.A.504, I.A.506,  

I.A.524, I.A.532, I.A.536, I.A.563, I.A.564, I.B.54, 
I.B.65    

- podklady I.A.501, I.A.509, I.A.518, I.A.555, II.H.16, 
II.K.6  

- podmínky I.A.502 
- v přezkumném řízení I.A.502 
- výrok I.A.511, II.C.174  
- závaznost I.A.518 
 
S 
sankce   
- výše I.A.499, II.A.105, II.C.163, II.G.115, II.G.123 

viz též pokuty 
skutek  
- totožnost I.A.528, I.A.563, II.C.159   
skutková podstata I.A.510, I.A.511, I.A.525, 

II.A.109, II.G.123  
skutkové zjištění I.A.555, I.B.63  
souhlas   
- odpady II.G.118 
- podmínky I.A.502, II.C.154, II.C.174 
- příroda a krajina II.C.154, II.C.166, II.C.173, 

II.C.174   
správce konkurzní podstaty I.A.500 
správní delikt  I.A.510, I.A.513, I.A.558, II.C.163, 

II.G.123, II.G.127     
- trvající I.A.522 
viz též přestupek 
správní rozhodnutí viz rozhodnutí 
správní řízení I.A.554, I.A.555, I.A.556, I.A.563, 

I.A.567, I.A.569, I.B.55, I.B.62, II.A.106, II.C.168, 
II.K.7     
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správní soudnictví  I.A.550 
správní trestání I.A.511, I.A.517, I.A.525, I.A.528, 

I.A.529, I.A.542, I.A.544, I.A.555, I.A.558, I.A.563, 
I.B.63, I.B.64, I.B.66, II.A.105, II.A.109, II.C.157, 
II.C.164, II.C.165, II.E.28, II.G.115     

správní žaloba  I.A.512, I.B.51, I.B.52, II.C.161  
stanovisko  I.A.545, I.B.53, II.B.47, II.C.162, II.H.15, 

II.H.17   
- závazné I.A.566   
stát  II.A.102  
stavba II.C.158  
- dodatečné povolení I.A.546, II.C.173  
stavební řízení I.A.520 
stížnost  
- kasační I.B.57, I.B.62   
svědek I.A.517 
 
T 
těžba   
- dřeva II.C.164  
trestný čin I.A.503, II.C.159  
 
U 
účastenství I.A.509, I.A.519, I.A.521, I.A.532, 

I.A.540, I.A.552, I.A.553, I.A.556, I.B.63, I.B.66, 
II.C.155, II.C.164, II.G.124     

úřední deska I.A.541 
Ústavní soud  I.B.59  
ústní jednání I.A.518, I.A.543 
územní plán I.A.550  
 
V 
veřejná vyhláška I.A.541 
veřejnost II.H.17  
veřejný zájem  II.C.158, II.C.160   

vlastnictví II.B.48, II.C.165, II.C.167, II.E.29, 
II.G.118     

vodní zdroj II.A.104, II.A.107 
vyjádření I.B.54, II.H.16, II.K.6  
- k podkladům rozhodnutí I.A.501, I.A.535, I.A.557  
- odborné I.A.505 
výjimka I.A.567, II.C.158, II.C.160, II.C.161, 

II.G.117, II.I.8      
výklad  I.A.562  
vyloučení pracovníků  I.A.499 

viz též podjatost  
významný krajinný prvek II.C.164   
 
Z 
záměr II.H.15, II.H.17  
zařízení II.K.6 
- k využívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadů II.G.127 
zásada  
- ne bis in idem I.A.528 
zásah II.C.166  
- nezákonný I.B.65 
- škodlivý II.C.164 
zastavení provozu  II.B.46 
zastavení řízení I.A.524, I.A.568, II.C.161, II.H.18  
zastoupení  I.A.538, I.A.560, I.A.572    
zavinění II.C.163  
zdroj znečišťování II.B.48 
- stacionární II.B.46, II.B.47   
znalecký posudek I.A.505  
zvláště chráněné území II.C.171 
zvláště chráněný živočich II.C.167 
 
Ž 
žádost II.C.168  
- o integrované povolení II.K.6 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


