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FAQ 

1. Občanská sdružení (založení, fungování, činnost) 

1.1. Povinnost podat daňové přiznání u o.s. 30.3.2011 HS 

Dovoluji si položit dotaz, který by mohl zajímat řadu občanských sdružení. Není letos změna 

zákona, že i o.s. musejí podat do 31.3. nějaké podání na finanční úřad? V případě, že o.s. nemá 

účetnictví (žádné příjmy a výdaje), stačilo by podat jen oznámení o této skutečnosti normálním 

dopisem? 

 

Na základě Vašeho dotazu jsme posoudili tyto 3 případy:  

 

 1. Občanské sdružení nemá žádné příjmy ani výdaje 

(a) nemusí podávat daňové přiznání 

(b) nemusí sdělovat správci daně, že mu nevznikla daňová povinnost 

(c) nemusí se registrovat u správce daně  

 

 2. Občanské sdružení má příjmy, ale jsou jimi pouze členské příspěvky  

(a) nemusí podávat daňové přiznání 

(b) nemusí sdělovat správci daně, že splnil podmínky dle § 38m odst. 7 písm. a) zákona 

o daních z příjmu  

(c) musí se registrovat u správce daně  

 

 3. Občanské sdružení má více příjmů a výdajů  

(a) musí podávat daňové přiznání za podmínek, že má i další příjmy než jen příjmy, 

které nejsou základem daně nebo jsou osvobozené od daně z příjmů (viz § 38m odst. 

7 písm. a) zákona o dani z příjmu) 

(b) nemusí sdělovat správci daně nic dalšího, protože podalo daňové přiznání  

(c) musí se registrovat u správce daně 

 

Tato svá tvrzení opíráme o následující argumenty:  

  

V daňovém řízení existují dvě základní povinnosti, a to registrovat se u správce daně (finanční 

úřad) a podat daňové přiznání (v souvislosti s tím také daň zaplatit ve lhůtě pro placení daně).  

 

Vzhledem k tomu, že občanská sdružení jsou právnickými osobami, vztahuje se na ně úprava daně 

z příjmu právnických osob (jde o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, část druhá daň z příjmu 

právnických osob).  

 

ad (a) 

Dle § 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vzniká daňová povinnost okamžikem, kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající. 

 

Aby vznikla daňovému subjektu daňová povinnost k dani z příjmu právnických osob, musí tedy mít 

příjmy, které jsou předmětem daně. Nezahrnují se zde příjmy, které nejsou předmětem daně. 

Další možností, jak snížit základ daně jsou příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmu (§ 19 

zákona o daních z příjmu).  

 

Dle daňových předpisů je důležitý pojem poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem 

podnikání.  

 

Dle § 18 odst. 3 zákona o daních z příjmu jsou u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za 

účelem podnikání (dle § 18 odst. 8 zákona o daních z příjmu považují také občanská sdružení) 
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jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s 

výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d).  

 

Předmětem daně však u občanských sdružení nejsou další položky vyjmenované v § 18 odst. 4 

zákona o daních z příjmu, a to např. dotace a příjmy z činností  vyplývajících z jejich poslání za 

podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto 

činností jsou vyšší.  

 

Druhou kategorií jsou příjmy osvobozené od daně z příjmu dle § 19 zákona o daních z příjmu. 

Např. členské příspěvky dle stanov tak jsou předmětem daně, avšak jsou dle § 19 odst. 1 písm. a) 

od daně osvobozeny.  

 

Přesné určení, zda je konkrétní příjem předmětem daně nebo je osvobozen od daně, naleznete § 18 a 

19 zákona o daních z příjmů.  

 

Konkrétní podmínky povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob 

upravuje zákon o dani z příjmu v § 38m a obecně platí, že je potřeba daňové přiznání podat, i když 

je základ daně ve výši nula.  

 

Dle § 38m v odst. 7 písm a) zákona o daních z příjmu však stanoví, že povinnost podat daňové 

přiznání podle zvláštního právního předpisu (podle daňového řádu) nemá poplatník uvedený v § 

18 odst. 3, tedy občanské sdružení, pokud  

 nemá příjmy, které jsou předmětem daně,  

 nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19) a  

 příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 odst. 2),  

 a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle §23 odst. 3 písm. a) bodu 9. 

 

Z tohoto ustanovení dovozujeme, že občanské sdružení, které nemá příjmy žádné, nemusí podávat 

daňové přiznání. Občanské sdružení, která mají příjmy pouze ve formě členských příspěvků, také 

nemusí podávat daňové přiznání podle daňového řádu.  

 

ad (b) 

Obecně platí § 136 odst. 5 daňového řádu, který stanoví, že nevznikla-li daňovému subjektu ve 

zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci 

daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

 

Dle § 38m odst. 8 platí, že na poplatníka uvedeného v § 18 odst. 3, tedy občanské sdružení, 

kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost nebo splňuje některou z dalších 

podmínek uvedených v odstavci 7 písm. a), se nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci 

daně podle daňového řádu.  

 

Občanské sdružení, které tedy nemá žádné příjmy a výdaje, popřípadě má pouze příjmy, které 

nejsou předmětem daně nebo příjmy osvobozené od základu daně nepodává daňové přiznání a 

nemusí tuto skutečnost sdělit správci daně.  

 

ad (c) 

Poslední otázkou je, zda se musí občanské sdružení registrovat u správce daně.  

 

Dle § 125 daňového řádu je obecně každý daňový subjekt povinen podat přihlášku k registraci u 

příslušného správce daně, pokud který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, 

která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně.  
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Dovozujeme, že pokud nemá občanské sdružení žádné příjmy ani výdaje, registrovat se u správce 

daně nemusí. Za jiných okolností se registrovat musí, tzn. i pokud má příjmy osvobozené od daně z 

příjmů, avšak daňové přiznání podávat nebude.  

 

1.2. Přihlášení o.s. do vodoprávního řízení 18.5.2011, JK 

Dobrý den, podali jsme na vodoprávní úřad žádost být informován o zahajovaných řízeních podle § 

70 zákona o ochraně přírody a krajiny a následně se přihlásili jako účastníci, ale úřad nám sdělil, že 

jsme si měli podat žádost podle zákona o vodách a za účastníky nás nepovažuje. Je třeba skutečně 

podávat ještě tuto speciální žádost podle zákona o vodách? 

 

Pokud Vás vodoprávní úřad paušálně vylučuje ze všech vodoprávních řízení z důvodu, že v těchto 

řízeních nemohou být dotčeny zájmy na ochraně přírody a krajiny a že se těchto řízení je možno 

účastnit pouze na základě § 115 vodního zákona, domníváme se, že se jedná o nezákonný postup.  

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny je v určitých otázkách zvláštní úpravou vůči zákonu o vodách. 

V souladu s derogačním pravidlem „lex specialis derogat legi generali“ platí, že zvláštní právní 

úprava má přednost před právní úpravou obecnou. Domníváme se proto, že i ve vodoprávních 

řízeních mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny (např. 

krajinný ráz, obecná nebo zvláštní ochrana živočichů a rostlin apod.). V takovém případě má 

občanské sdružení – po splnění podmínek stanovených § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny – 

právo být informováno o zahájení těchto řízení a právo se jich účastnit. Je však pravdou, že ne 

v každém vodoprávním, nebo třeba územním či stavebním řízení musejí být dotčeny zájmy na 

ochraně přírody a krajiny, jejich dotčení však musí být posouzeno případ od případu. 

Vodoprávních řízeních, ve kterých nemůže být dotčen zájem chráněný zákonem o ochraně 

přírody a krajiny, se ovšem občanské sdružení na základě žádosti podle ustanovení § 70 

zákona o ochraně přírody a krajiny účastnit nemůže.  

 

Na druhou stranu, existuje judikatura soudů, dle které může občanské sdružení, které se určitého 

správního řízení účastní na základě § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, podávat jen námitky 

směřující k ochraně přírody a krajiny. Z tohoto pohledu je tedy lepší, máte-li zájem účastnit se 

běžně řízení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podat na vodoprávní úřady také žádost o 

informování o zahajovaných vodoprávních řízeních podle § 115 vodního zákona. Rovněž se tak 

Vaše občanské sdružení do budoucna vyhne sporům s vodoprávními úřady.  

 

Doporučuji Vám proto vedle žádosti o informování podle § 70 zákona o ochraně přírody a 

krajiny podat na příslušné úřady také žádost o informování o zahajovaných vodoprávních 

řízeních podle § 115 vodního zákona  (vzor naleznete zde). Na základě této žádosti se budete 

moci účastnit všech Vámi v žádosti specifikovaných vodoprávních řízení.   

 

V souladu s ustanovením § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona se může stát účastníkem vodoprávního 

řízení občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, pokud 

požádá vodoprávní úřad o poskytování informací o zahajování těchto řízení a do osmi dnů od 

obdržení informace se do řízení přihlásí.  

 
§ 115 vodního zákona 

 

(6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být 

informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace 

vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.  

(7) Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, jestliže písemně požádá 

o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6. 

 

Obdobně jako v žádosti podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, musí být žádost občanského 

http://www.eps.cz/cz2072227pp/pravni-poradna
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sdružení „co do předmětu a místa řízení specifikována“. Rozdíl oproti úpravě účasti občanských 

sdružení  podle zákona o ochraně přírody a krajiny spočívá v tom, že podle § 115 vodního zákona 

se sdružení mohou účastnit výlučně řízení vedených podle tohoto zákona, zatímco § 70 zákona o 

ochraně přírody se vztahuje na všechna správní řízení, „při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny“. Platnost žádosti podle vodního zákona dále není na rozdíl od žádosti podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny časově omezena.  

 

1.3. Musí mít občanské sdružení IČO?  20.12.2011, EP 

Chápu to správně, že dnes už k založení účtu a běžným ekonomickým aktivitám OS není nutné? Na 

stránkách ČSÚ je totiž jen formulář "pro občanská sdružení vzniklá do roku 2010". 

Dle našich zjištění identifikační číslo (IČO) stále nutné je, došlo ovšem ke změnám kompetencí 

při jeho přidělování.  

Do 31.12.2000 přiděloval občanským sdružením IČO Český statistický úřad (§ 22 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě). Od roku 2001 mělo tuto kompetenci Ministerstvo 

vnitra (upravuje to totožné ustanovení)
1
.  

 

§ 22 odst. 1 písm. c) ve znění do 31.12.2000: 

Identifikační čísla přiděluje 

a) právnickým osobám, zahraničním fyzickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku rejstříkový soud, 

b) fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad, 

c) ostatním ekonomickým subjektům Český statistický úřad 

 

§ 22 odst. 1 písm. c) v současně platném znění: 

Identifikační čísla přiděluje 

c) sdružením a politickým stranám a politickým hnutím Ministerstvo vnitra, 

 

Od 1.7.2010 měl vzhledem k nově účinné úpravě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

opět převzít ČSÚ, vzhledem k tomu, že však je potřeba provést určitou technickou přípravu, aby 

mohl tuto agendu převzít a implementovat zákonné požadavky na zadávání těchto údajů do registrů, 

bude tuto agendu přebírat až od 1.1.2012.  

Od 1.7.2010 je platná jak úprava zákona o státní statistické službě (která svěřuje tuto agendu 

Ministerstvu vnitra), tak § 28 odst. 2 zákona o základních registrech (podle kterého má IČO 

přidělovat ČSÚ).  

 

§ 28 zákona o základních registrech 

(1) Správcem registru osob je Český statistický úřad. 

(2) Správce registru osob je také editorem identifikátorů registru osob. Editor přiděluje identifikační číslo osoby a 

identifikační číslo provozovny a zodpovídá za jejich správnost. 

 

Dle vyjádření ČSÚ se tak do 31.12. 2011 bude postupovat výhradně podle zákona o státní 

statistické službě – tedy do konce tohoto roku bude IČO přidělovat Ministerstvo vnitra, od 

začátku roku 2012 pak ČSÚ
2
.  

                                                 
1
 Ministerstvo vnitra pak mělo dle § 22 odst. 2 informovat o přiděleném IČO Český statistický úřad. 

2

 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oznameni_csu_o_pridelovani_ico_v_souvislosti_s_platnosti_zakona_c_1

11_2009_sb__o_zakladnich_registrech  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oznameni_csu_o_pridelovani_ico_v_souvislosti_s_platnosti_zakona_c_111_2009_sb__o_zakladnich_registrech
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oznameni_csu_o_pridelovani_ico_v_souvislosti_s_platnosti_zakona_c_111_2009_sb__o_zakladnich_registrech
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Od roku 2012 bude tedy IČO přidělovat ČSÚ a to na základě žádosti podané na elektronickém 

formuláři (na webu ČSÚ se tedy zřejmě objeví formulář pro rok 2012).  

V dotazu zmiňujete, že na těchto stránkách je momentálně jen formulář „pro občanská sdružení 

vzniklá do roku 2010“. Takový formulář se mi vzhledem k výše uvedenému jeví jako nelogický, 

neboť pokud jsou všechna naše zjištění správná, v roce 2010 ve skutečnosti nedošlo k žádné změně 

ve způsobu přidělování IČO (nadále ho přidělovalo Ministerstvo vnitra, ačkoli dle plánu 

zákonodárce tak měl začít činit od července 2010 ČSÚ).  

 

1.4. Vydávání rozhodnutí sdružením dle zákona o civilním letectví 14.12.2011, AH 

Chtěli jsme se jako občanské sdružení účastnit  řízení o vydání souhlasu k provozování střediska 

pilotů (řízení vedla Letecká amatérská asociace), LAA nám však odpověděla, že v tomto řízení 

nemohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny a tudíž nás nepovažuje za účastníky. Domníváme se, 

že LAA není správním orgánem a rozhodovat nebyla tedy oprávněna, protože nebyla řádně 

zákonem k výkonu takové pravomoci zmocněna, nevíme však, jak přimět odpovědné orgány, aby se 

tím zabývaly, když nám nebylo umožněno v tomto řízení podat v tomto smyslu námitku.  

Podle našich zjištění k využívání ploch ke vzletům a přistáním sportovních létající zařízení dochází 

na základě jiného řízení, a to řízení o jejich registraci podle § 83 odst. 1 písm. h) zákona č. 

49/1997 Sb. V souladu s tímto závěrem by poté skutečně v řízení o vydání souhlasu k provozování 

střediska pilotů nemohly být dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, a tudíž by zde nemohlo být založeno účastenství občanského sdružení podle § 70 

odst. 3  zákona č. 114/1992 Sb.  

Pokud jde o oprávnění Letecké asociace vydávat rozhodnutí, zjistili jsme následující: Na 

základě § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. lze dovodit, že k přenosu pravomoci k výkonu státní 

správy na úseku civilního letectví na právnickou osobu (tedy např. občanské sdružení) dochází už 

vydáním rozhodnutí Ministerstva dopravy o jejím pověření. Pro tento závěr svědčí též skutečnost, 

že v souladu s tímto odstavcem Ministerstvo dopravy už v rozhodnutí o pověření stanoví podmínky 

a postupy při tomto výkonu a vymezí jeho rozsah. Bylo by možné uvažovat o tom, že k přenosu 

pravomoci nedošlo, protože podle odst. 3 se tak má stát veřejnoprávní smlouvou, odst. 3 však podle 

našeho názoru nebude možné takto vykládat – veřejnoprávní smlouvou dochází pouze ke 

specifikaci zmocnění pro sportovní letectví. 

Lze také zvažovat porušení čl. 79 odst. 1 Ústavy, v souladu s nímž lze správní úřady zřídit pouze 

zákonem, přičemž Letecká amatérská asociace zákonem zřízena nebyla. Domníváme se však, že  čl. 

79 odst. 1 Ústavy se vztahuje k organizačnímu pojetí správního úřadu jako „organizační 

jednotky, které je přikázána určitá věcná a územní působnost.“ (citováno z Dušan Henrych – 

Správní úřad a správní orgán v českém právu, časopis Právní fórum, 2004, č. 5, s. 197). V souladu s 

tímto závěrem pak lze čl. 79 odst. 1 Ústavy vyložit tak, že jakákoli taková organizační jednotka 

musí být zřízena zákonem (nikoli např. podzákonným právním předpisem) a v souladu se zásadou 

vázanosti veřejné moci zákonem musí být též její působnost stanovena na úrovni zákona.  

Nelze však toto ustanovení vztahovat též na správní úřad v jeho funkčním pojetí, které souvisí 

„se stanoveným a přesně ohraničeným okruhem záležitostí, které vykonávají fyzické osoby 

jednotlivě nebo ve sboru jako orgány státu nebo jiného nositele veřejné správy, a to v rozsahu 

působnosti: 

 - stanovené jim přímo (např. prezident republiky, vláda, rada kraje), nebo 

 - stanovené úřadu v institucionálním smyslu, v jehož rámci plní určité funkce (např. ministři, 

předsedové nebo přednostové úřadů). Úřad v tomto pojetí lze také vyjádřit jako výkon svěřené 

funkce oprávněným orgánem.“ (citováno z Dušan Henrych – Správní úřad a správní orgán v českém 

právu, časopis Právní fórum, 2004, č. 5, s. 197).  

 

Případ LAA spadá svým charakterem pod druhou odrážku – záležitosti, které spravuje, jsou 
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primárně v působnosti Ministerstva dopravy. Toto je při výkonu své působnosti vázáno zákonem, 

přičemž § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. ministerstvo opravňuje dílčí aspekt své působnosti 

přenést na pověřenou právnickou osobu. Tímto přenosem však nedochází k vytvoření nové 

organizační jednotky, a proto se na něj čl. 79 odst. 1 Ústavy nevztahuje. 

 

V návaznosti na váš názor o nedostatku pravomoci LAA k vydání souhlasu podle § 83 odst. 1 písm. 

g) zákona č. 49/1997 Sb. uvádíme, že pokud by skutečně toto občanské sdružení nebylo k 

vydávání rozhodnutí oprávněno, jednalo by se o nicotná rozhodnutí (o rozhodnutí vydané 

nepříslušným správním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu).  

 

Obranu proti nicotnosti upravuje správní řád v § 77 a § 78, přičemž nicotnost rozhodnutí je 

vyslovována vždy v řízení zahájeném správním orgánem z moci úřední. Správní řád stanoví 

možnost občanů informovat o takovém nicotném rozhodnutí daný úřad podnětem. § 78 odst. 1 

správního řádu sice omezuje okruh subjektů oprávněných k podání podnětu k vyslovení nicotnosti 

na účastníky řízení, osoby uvedené v nicotném rozhodnutí a jejich právní nástupce, pokud jsou 

rozhodnutím vázány, jelikož se však jedná o řízení zahajované výlučně z moci úřední a nikoli na 

žádost, nevidíme důvod, proč by k podání podnětu neměl být oprávněn kdokoli (jakmile se totiž 

informace dostane k danému úřadu, zde Ministerstvu dopravy, mělo by toto jej začít znát ze své 

činnosti a zahájit řízení o určení nicotnosti). Náležitosti podnětu jsou stanoveny v § 37 správního 

řádu (podnět musí mít náležitosti jako všechna správní podání). K projednání podnětu bude v 

souladu s § 77 odst. 1 správního řádu příslušné Ministerstvo dopravy, proto by takový podnět byl 

adresován právě jemu.  

 

Pokud však Ministerstvo dopravy nesdílí Váš názor, že LAA nebyla oprávněna rozhodnutí vydávat  

(a jak jsme dovodili výše – podle našeho názoru správně), je nejspíš bezpředmětné takový podnět 

vyhotovovat.  

 

2. Účast veřejnosti  

2.1. Rozsah argumentů v námitkách občanských sdružení 21.11.2011, AH 

Naše námitky v územním řízení, že stavba poškodí životní prostředí obyvatel blízkých obcí a je 

předražená, zamítl stavební úřad i krajský úřad po našem odvolání, s tím, že naše sdružení se podle 

stanov má zabývat ochranou přírody a krajiny, nikoliv životním prostředím lidí a už vůbec nemáme 

co mluvit do financování dopravních staveb. Tato část dálnice má být vedena kolem okraje X., kde 

nelze dost dobře argumentovat poškozením krajinného rázu a biodiverzity (tam už k poškození v 

minulosti došlo). Je to pravda? Skutečně nemůžeme používat tyto námitky? 

1) K otázce obsahu a rozsahu námitek uplatněných občanským sdružením ve správních 

řízeních, v nichž jeho účast vyplývá z § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

  

Nejvyšší správní soud dlouhodobě a systematicky zastává názor, že obsah a rozsah námitek 

občanského sdružení ve správních řízeních, v nichž je jeho účast založena § 70 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK), je určen předmětem činnosti daného občanského 

družení, jímž je v souladu s citovaným ustanovením ochrana přírody a krajiny tak, jak je vymezena 

v § 1 až § 3 ZOPK. To znamená, že občanské sdružení může podávat námitky v rozsahu oblastí 

uvedených v § 1 a § 3 ZOPK, nikoli širším, úřad však tento rozsah ani nesmí zužovat.  

Tento závěr byl Nejvyšším správním soudem konstatován např. v rozhodnutí NSS ze dne 19. 2. 

2004, č. j. 5 A 137/2000 – 37 („Je-li žalobkyně občanským sdružením založeným za účelem ochrany 

přírody a krajiny (§ 70 zákona ČNR č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny), může ve stavebním 

řízení vznášet připomínky či námitky jen v rozsahu předmětu své činnosti.“), v usnesení 

rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 – 42 („Aktivní žalobní legitimace 

občanských sdružení však není dána ve vztahu k jakýmkoli žalobním námitkám, ale pouze k 
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námitkám relevantním z hlediska zájmů hájených daným občanským sdružením.“ ).  

Citované usnesení rozšířeného senátu NSS (6 A 25/2002 – 42) se sice týkalo otázky rozsahu 

námitek, které je občanské sdružení oprávněno vznést v žalobě ve správním soudnictví, senátem 

přijatý závěr je však stejně platný i pro řízení správní, což dokládá i skutečnost, že bylo citováno v 

rozhodnutích NSS, která danou otázku řešila právě ve vztahu ke správním řízením – rozhodnutí 

NSS ze dne 4. 2. 2010, č. j. 7 As 2/2009 – 80, rozhodnutí NSS ze dne 7. 12. 2005, č. j. 3 As 

8/2005 – 118. 

V této otázce lze tak uzavřít, že v souladu s judikaturou NSS jsou námitková oprávnění občanského 

sdružení na ochranu přírody a krajiny ve správních řízeních, v nichž je jejich účast založena § 70 

ZOPK, limitována věcným rozsahem tohoto zákona (§ 1 - § 3).  

Teoreticky by také bylo možné argumentovat rovností účastníků řízení tak, jak vyplývá z § 7 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (v tom smyslu, že je-li občanské sdružení jednou 

účastníkem správního řízení, má právo vyjadřovat se a podávat námitky ve stejném rozsahu jako 

účastníci ostatní). S ohledem na výše uvedené ve vztahu k rozhodovací praxi NSS však rozhodovací 

orgány takovou argumentaci s největší pravděpodobností nepřijmou. 

K významnému posunu v rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu však došlo v otázce 

výkladu ochrany přírody a krajiny, přičemž v nejnovějším relevantním rozhodnutí se NSS (již výše 

citovaným č. j. 7 As 2/2009 – 80) přiklonil k široké (extenzivní) interpretaci tohoto pojmu. V této 

věci namítalo občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny další vtahování dopravy do centra 

města, hrubé násilné a nevratné narušení historického rázu města, vliv umisťované stavby na 

existenci drobných živnostníků, možnosti rozvoje cestovního ruchu a ochrany města před 

povodněmi. Z rozhodnutí NSS, č. j. 7 As 2/2009 – 80:  

„Hodnotí-li tedy správní orgány námitky ekologického občanského sdružení, musí se nejprve 

zabývat tím, zda se tyto týkají zájmů, které toto sdružení hájí a které lze podřadit pod zájmy 

upravené zákonem o ochraně přírody a krajiny (srovnej zejména § 1 až § 3 citovaného zákona), 

případně pod jiný zákon, který rovněž občanským sdružením přiznává privilegované postavení (viz 

např. § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů). V této souvislosti je nutno zdůraznit, že zákon o ochraně přírody a krajiny 

vymezuje dotčené zájmy velmi široce a to, zda argumentace ekologického občanského sdružení 

souvisí se zájmy vymezenými citovaným zákonem, je třeba vykládat extenzivně. 

(…) 

V daném případě však nelze přehlédnout, že způsob, jakým se správní orgány s námitkami účastníka 

řízení vypořádaly, byl čistě formální. Veškeré jeho námitky správní orgány v podstatě pouze 

označily za nepřípustné vzhledem k zájmům, které účastník řízení v územním řízení hájil. V takovém 

případě je však minimálním požadavkem na odůvodnění správního rozhodnutí, aby správní orgán 

uvedl, proč námitky účastníka řízení nelze považovat za související se zájmy, které jako občanské 

sdružení ve správním řízení hájí.  

Lze přitom rozlišovat námitky, které se evidentně ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona o 

ochraně přírody a krajiny netýkají (v daném případě např. námitka týkající se zhoršení situace 

drobných živnostníků) a námitky, u nichž nelze jednoznačně vyloučit, že se ochrany přírody a 

krajiny týkají (v daném případě např. argumentace týkající se ochrany před povodněmi). V prvém 

případě lze akceptovat pouze stručné uvedení důvodů, proč se správní orgán námitkami věcně 

nezabýval, zatímco ve druhém případě je správní orgán povinen se jejich obsahem podrobněji 

zabývat a shledá-li je z hlediska zájmů na ochraně přírody a krajiny irelevantními, musí tento 

závěr dostatečně odůvodnit.“ 

V citovaném rozhodnutí NSS tento přístup zavádí natolik široce, že připouští až např. i to, že 

ochranou přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. může být. i památková péče.  („V 

dané věci však krajský soud nepostupoval v souladu s citovanými závěry, když se věcně zabýval 

žalobní námitkou týkající se rozporných stanovisek orgánu státní památkové péče, aniž by si nejprve 
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ujasnil, zda mohl být tímto namítaným pochybením správních orgánů účastník řízení zkrácen na 

právech, která mu příslušejí, a zda se tedy jedná o námitku týkající se těch zájmů, k jejichž ochraně 

mu bylo právním předpisem postavení účastníka správního řízení založeno. Bez hodnocení 

uvedených otázek přitom podle Nejvyššího správního soudu není možné konstatovat, že lze státní 

památkovou péči podřadit pod zájmy chráněné občanskými sdruženími podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny.“). 

Na druhou stranu však nelze opomenout některá starší rozhodnutí NSS, která se k výkladu „krajiny“ 

stavěla restriktivně. např. v rozhodnutí NSS 6 A 83/2002 – 65, bylo v souvislosti s řešením otázky, 

zda lze určitou oblast (Pankrác) zahrnout pod pojem „krajina“ či „krajinný ráz“, konstatováno, že 

„Pankrácká pláň je vysoce urbanizované prostředí uprostřed desítky let zastavěného rozsáhlého 

území Pankráce, v sousedství páteřní magistrály, které nelze bez přistoupení dalších skutečností 

označit za "krajinu" ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Takovou další skutečností a jinou situací by bylo, kdyby tu byl významný krajinný prvek nebo 

dokonce zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. O takový případ ale nejde, takže 

oblast Pankráce lze charakterizovat jako místo s absencí přírodních a krajinných hodnot ve smyslu 

definovaném zákonem o ochraně přírody a krajiny“. Z tohoto rozhodnutí tedy spíše vyplývá, že 

městská krajina zpravidla (ledaže by se zde vyskytoval nějaký zvláštní přírodní prvek) za krajinu ve 

smyslu ZOPK považovaná nebude (a úřady tedy nemusí připustit ani námitky občanských sdružení 

na ochranu přírody a krajiny.) 

V otázce hodnocení pojmu „krajina“ lze shrnout, že zde není judikatura NSS zcela jednoznačná, je 

zde patrný významný vývoj směřující k rozšiřujícímu výkladu, avšak jednoznačná východiska 

pro definování „krajiny“ neposkytlo ani rozhodnutí NSS, č. j. 7 As 2/2009 – 80, které lze považovat 

za nejnovější. Stavební úřad však napříště bude muset vždy řádně a přezkoumatelně odůvodnit, 

proč určitá otázka nesouvisí s ochranou krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

 

 

2) K otázce rozsahu možných námitek občanského sdružení v případě, že toto se účastnilo 

procesu EIA 

Širší námitková oprávnění občanských sdružení jsou založena, pokud se tyto účastní před územním 

řízením procesu EIA. V takovém případě judikatura NSS připouští ze strany takových občanských 

sdružení např. i námitky týkající se ochrany veřejného zdraví lidí a v jejím rámci ochrany proti 

hluku. V rozhodnutí NSS ze dne 6. 8. 2009, č. j. 9 As 88/2008 – 316, NSS přisvědčil závěru 

Městkého soudu v Praze: „Žalobní legitimace občanských sdružení založených na ochranu přírody 

se opírá o ustanovení § 34 odst. 3 stavebního zákona, jež odkazuje na zákon o ochraně přírody a 

krajiny. V § 70 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se uvádí, že ochrana přírody podle tohoto 

zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení. Tvrzení 

stěžovatele b), že žalobce nemohl s ohledem na vymezení zájmů ochrany přírody a krajiny vznášet 

žalobní námitky týkající se např. ochrany před znečišťujícími látkami, není důvodné, neboť 

aktivní legitimaci žalobce bylo v daném případě třeba posuzovat nejen v intencích zákona o 

ochraně přírody a krajiny, ale i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (srovnej ustanovení 

§ 23 odst. 9 citovaného zákona). 

Skutečnost, že městský soud při hodnocení aktivní legitimace žalobce vycházel mimo jiné i ze stanov 

žalobce plně odpovídá shora uvedenému výkladu, neboť stanovy žalobce, ve kterých je vedle 

ochrany zájmů přírody a krajiny uvedena také ochrana životního prostředí (jako celku), nijak 

nepřekračují shora uvedený rámec. Proto také městský soud námitky pod bodem 2 a 3 žaloby, 

týkající se ochrany zdraví a životního prostředí před negativními vlivy hluku a imisí znečišťujících 

ovzduší a námitku výslovně mířící na proces posuzování vlivů na životní prostředí označil za 

námitky legitimní ve vztahu k zájmu žalobce jako neziskové organizace, který je vyjádřen v jeho 

stanovách a kterým je zájem na ochraně životního prostředí v širším smyslu. Tyto námitky shodně 
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považuje i Nejvyšší správní soud za relevantní ve vztahu k předmětu řízení. Taktéž ke vznesení 

námitky zkrácení v procesních právech ohledně dopadů těchto negativních účinků na životní 

prostředí byl žalobce oprávněn, neboť předmět ochrany veřejných zájmů podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí je jiný, než jak jej vymezuje zákon o ochraně přírody a krajiny, a aktivní 

legitimace přiznaná občanským sdružením podle tohoto zákona rozšiřuje rozsah ochrany z oblasti 

chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny na další složky životního prostředí.“ (obdobně 

rozhodnutí NSS, č. j. 1 As 7/2011)  

Je-li tudíž účast občanského sdružení založena nikoli § 70 zákona č. 114/1992 Sb., ale § 23 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je rozsah námitek, které může uplatňovat, 

založen nikoli věcnou působností zákona č. 114/1992 Sb., ale přímo stanovami daného občanského 

sdružení, přičemž ochranu životního prostředí bez dalšího bude nutné vykládat široce a vtáhnout 

pod ni i ochranu veřejného zdraví, ochranu proti hluku apod. 

 

3. EIA (Environmental Impact Assessment) a IPPC 

3.1. Dálnice D3 15.2.2011, AKU 

Byla zveřejněna dokumentace EIA, bohužel jsem se o tom dozvěděl až před několika dny. Na 

úřední desce obce byla informace zveřejněna 1.2.2011, na krajské úřední desce 18.1.2011 - do 30 

dní mohu podat připomínku, od kterého data se počítá tato lhůta? Od vyvěšení na krajské úřední 

desce (takto je to napsáno v průvodní informaci ke zveřejnění EIA) nebo na obecní úřední desce?  

 

Podle § 8, odst.3,  zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí se každý může 

vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 

dokumentaci. V souladu s § 16, odst.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se pak za den 

zveřejnění považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace (dokumentace k EIA) na úřední desce 

dotčeného kraje. Lhůta pro vyjádření Vám tedy opravdu běží od 18.1.2011 a končit bude 

17.2.2011. Dotčené územní samosprávné celky (obecní úřad) jsou pak povinny informace 

neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.  

V § 16, odst. 3, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je uvedeno, jakým způsobem a kde 

by měla být informace o dokumentaci zveřejněna. Informace o dokumentaci by měla být v souladu 

s tímto ustanovením  zveřejněna na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, 

na internetu, a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním 

tisku, rozhlase apod.). 

I kdybyste snad nestihli podat Vaše vyjádření k dokumentaci ve stanovené lhůtě, přesto ho můžete 

příslušnému úřadu zkusit zaslat. Podle § 8, odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

totiž příslušný úřad k vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí přihlížet. Nemusí, znamená, že může. 

Záleželo by tedy na konkrétním úředníkovi, jestli k Vašemu vyjádření přihlédne, či nikoliv. 

Rozhodně na toto však nemůžete spoléhat. 

 

3.2. Opomenutí řádného prověření všech variant v EIA 15.6.2011, EP 

Chci se zeptat, zda jste se setkali s tím, že se investor v dokumentaci zabýval pouze aktivní 

variantou a k ostatním variantám napsal třeba jen tři věty. Zda je možné napadnout např.  závěr 

dokumentace z důvodu toho, že nebylo rovnocenně zabýváno všemi reálně v úvahu připadajícími  

variantami.  

Problematiku posuzování vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Tento zákon uvedenou otázku výslovně neřeší.  

Je tedy třeba dobrat se odpovědi interpretací jednotlivých ustanovení tohoto zákona, které se týkají 

posuzování jednotlivých variant záměru, a která mohou do jisté míry tvořit vodítka k pochopení 

celkové konstrukce, smyslu a účelu zákona. Z něj pak lze dovodit chybějící právní úpravu, byť 

nikoliv nepochybně.   
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Nástin jednotlivých variant (pokud má projekt záměru více variant) musí obsahovat již oznámení o 

záměru v procesu dle tohoto zákona, a to v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.:  

Pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí 

oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho 

volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí.  

Pokud tak neučiní, už to může být namítaná vada EIA, zde však předpokládám varianty uvedeny v 

oznámení byly, pouze nebyly řádně posouzeny v dokumentaci. Zpracování variant může navrhnout 

i úřad ve zjišťovacím řízení dle § 7 odst. 5 zákona. Podle některých interpretací by měl úřad vždy 

navrhnout alespoň posouzení tzv. „nulové varianty“, tedy situace, kdy se záměr neprovede vůbec.  

Dále se zpracováním posouzení vlivů pro jednotlivé varianty počítá část B přílohy č. 4 zákona, bod 

I.5. - ten ale vyžaduje pouze následující: 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Předpokládám, že právě takovýto přehled dokumentace obsahuje – ale bohužel nic navíc. Pro 

ilustraci však uvádím i toto ustanovení. 

Následně – a zejména - nalézáme povinnost posoudit všechny v úvahu přicházející varianty záměru 

v části E přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.:  

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou 

oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.  

Co je to přiměřený rozsah, se pak bude zkoumat v každém konkrétním případě individuálně. 

Domnívám se však, že uvedení tří vět k ostatním variantám však za přiměřený rozsah považovat 

není možné.  

Z výše uvedeného tedy dovozuji, že obecným předpokladem pro vydání souhlasného stanoviska 

podle zákona č. 100/2001 Sb. je řádné posouzení všech variant a výběr varianty s nejmenšími 

negativními vlivy na životní prostředí a lidské zdraví (nepřesahující mez únosného zatížení území), 

a to včetně posouzení všech relevantních souvislostí a kumulativních vlivů záměru. Zákon č. 

100/2001 Sb. ve své celkové koncepci a vyznění s takovýmto postupem poítá a v příloze č. 4 bodu 

E dokonce výslovně tuto povinnost uvádí a to v míře přiměřené.  

Pokud Vám tedy ještě běží lhůta
3
 pro vyjádření k dokumentaci, doporučuji v každém případě proti 

Vámi uvedenému způsobu zpracování dokumentace brojit, neboť se lze důvodně domnívat, že 

zpracování je neúplné, resp. posouzení neaktivních variant nepřiměřené.  

 

4. Správní řád a správní řízení 

4.1. Vyžaduje podání přes datovou schránku zaručený elektronický podpis? 9.3.2011, EP 

Podali jsme odvolání přes datovou schránku, myslíme si, že tam není potřeba zaručený elektronický 

podpis, ale jiný účastník řízení napsal vyjádření v tom smyslu, že naše odvolání nebylo platně 

podáno. Které ustanovení říká, že elektronický podpis v tomto případě není potřeba? Tímto 

způsobem (bez elektronickéh opodpisu) jsme podali odvolání již i dříve a vše bylo v pořádku.  

 

Po zhodnocení relevantních zákonných ustanovení můžeme konstatovat, že zpráva doručovaná 

prostřednictvím datové schránky pravděpodobně elektronický podpis nevyžaduje, úprava však není 

zcela jednoznačná.  

Na jedné straně zde existuje ust. § 18 zákona č. 300/2008 Sb., podle kterého má úkon učiněný 

prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Navíc 

                                                 
3
 Lhůtu určuje § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.: Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to 

písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet. 
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považujeme za absurdní vyžadovat od účastníka v podstatě dvojí identifikaci, kdy už zřízení datové 

schránky představuje jednoznačné vymezení subjektu. 

Na druhé straně zde existuje obecná úprava § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle 

které je nutné doručování prostřednictvím veřejné datové sítě (což lze interpretovat nejspíš i jako 

datové schránky) bez zaručeného elektronického podpisu ve lhůtě 5 dnů doplnit písemně. Speciální 

úprava zákona č. 300/2008 Sb. by však měla mít přednost, navíc není úplně jisté, že veřejnou 

datovou sítí jsou myšleny i datové schránky (spíše se domníváme, že zákonodárce měl na mysli e-

mail).  

Pochybnost do celé věci vnáší také ustanovení občanského soudního řádu (z. č. 99/1963 Sb.), do 

kterého jsme se pro srovnání úpravy podívali. Ten v případech, kdy soud doručuje účastníkovi 

prostřednictvím veřejné datové sítě a ten přijetí potvrzuje, uvádí (v ust. § 47 a § 50f), že účastník 

přijetí potvrzuje "datovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem". Opět se nám nepodařilo 

zjistit, zda se tím myslí datová schránka nebo e-mail.  

Znění § 47 však poskytuje spíše ten náhled, že jde v těchto případech skutečně o e-mail, protože 

datové schránky jsou uvedeny v prvním odstavci tohoto paragrafu, zatímco ustanovení o nutnosti 

elektronického podpisu ve druhém. 

Přikláníme se tedy k názoru, že podání prostřednictvím datové schránky zaručený elektronický 

podpis nevyžaduje. I kdyby se takový právní názor ukázal nesprávným, domnívám se, že by Vám 

měl správní úřad dát možnost podání doplnit s ohledem na § 37 odst. 3 správního řádu. Nejsme si 

jisti, zda podání prostřednictvím datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu lze 

považovat za podání vadné nebo zda jej úřad shledá nicotným, jako by vůbec podáno nebylo. Pokud 

by jej však shledal jako vadné, je povinen poskytnout Vám (v souladu s výše uvedeným 

ustanovením) lhůtu k nápravě a doplnění. Tím spíše by Vám měl v tomto ohledu vyjít vstříc, pokud 

jste takto podali odvolání již minule. Pokud by však minulé podání bylo v rozporu s právem a 

elektronický podpis by byl skutečně potřeba, jde podle našeho názoru pak spíše o otázku profesní 

etiky a dobré správy (tzn. jestliže udělal minule daný úřad chybu, nedává Vám to právo akceptování 

chyby vyžadovat i nyní; očekávala bych však vstřícný postoj, pokud jde o možnost podání doplnit, 

neboť jste mohli legitimně očekávat, že vše bude v pořádku). 

4.2. Obnova řízení o uložení pokuty 20.5.2011, EP 

Rozhodnutím ČIŽP ze dne 27.11.2009 nám uložila ČIŽP pokutu 70 tis. Kč za "neměření pachových 

látek" z provozu nemocniční ČOV podle zákona 86/2001 Sb. a části C. přílohy vyhlášky 362/2006 

Sb. Domnívám se, že pokuta byla uložena protiprávně: zmiňovaná vyhláška v příloze, části C, bod 

1.2. specifikuje ČOV na které se povinnost měřit pachové látky vztahuje jako čistírny 

"průmyslových" odpadních vod. Odpadní vody v nemocnici však podle mého názoru nejsou 

"průmyslovými" vodami. Z toho důvodu se domnívám, že na nemocniční ČOV se vyhláška 

362/2006 Sb. nevztahuje a tedy se na tuto ČOV nevztahuje ani povinnost měřit pachové látky. 

Můžeme se bránit formou návrhu na obnovu řízení? Pro podání podnětu k přezkumu již vypršela 

lhůta 1 rok. 

Ve Vaší věci jsme se zabývali dvěma otázkami, a to: 

 Zda zde skutečně mohlo dojít k porušení právních předpisů a protiprávnímu uložení pokuty. 

 Zda se můžete proti pokutě bránit cestou obnovy řízení s argumentem, který uvádíte. 

 

Dospěli jsme k následujícím závěrům: 

 

I. 

Česká inspekce životního prostředí ve svém rozhodnutí tvrdí, že nemocnice neprovedla stanovení 

koncentrace pachových látek, k čemuž byla povinna dle  § 3 vyhlášky č. 362/2006 Sb. Toto 

ustanovení se přitom mj. vztahuje na městské a průmyslové čistírny odpadních vod. Městskou 

čistírnou odpadních vod tato čistírna zjevně není, zbývá tedy posoudit, zda mohlo jít o průmyslovou 
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čistírnu. Literatura vysvětlující pojem „průmyslová čistírna“ uedený v příloze této vyhlášky bohužel 

neexistuje, musíme se tedy spolehnout na jazykový a systematický.  

Jazykovým výkladem dospějeme buďto k výkladu, že nemocnici nelze považovat za průmysl 

(neboť průmysl je složka výroby, na rozdíl od nemocnice, která je službou občanům), lze jím však 

také dospět k interpretaci, že tato vyhláška používá zvláštní pojmosloví, podle kterého se za 

průmyslovou čistírnu odpadních vod považuje ta, která přečišťuje odpadní vody obsahující sulfan, 

amoniak nebo chlor. Přikláním se však spíše k výkladu prvnímu (byť nelze vyloučit ani druhý). 

Případně lze také uvažovat v tom smyslu, že vyhláška předpokládá u obou kategorií více druhů 

čistíren než je obsaženo v běžném významu těchto pojmů, např. pod městskou také domovní a pod 

průmyslovou také např. čistírnu v zemědělství, přičemž čistírnu v nemocnici je třeba pod jednu z 

těchto kategorií podřadit, protože zákonodárce nemohl pamatovat na všechny možnosti.   

Další vodítka by nám mohly poskytnout např. dokumenty při vzniku vyhlášky, ze kterých bychom 

mohli např. vyčíst, jaký byl účel uvedení právě těchto druhů čistéren, příp. co tím měl zákonodárce 

na mysli. 

Výše uvedené uvádím z toho důvodu, abych ilustrovala, že právní interpretace ČIŽP nemusí být 

jednoznačně nesprávná, byť s Vaší interpretací pojmu souhlasím, tím spíše, že jej podepíráte ještě 

systematickým výkladem – používáním pojmu v jiném předpise.  

 

II. 

Jak jsme již rozebrali telefonicky, odvolání ani přezkumné řízení zde již nepřicházejí v úvahu 

(vzhledem k dlouhé době, která uplynula od právní moci rozhodnutí), zbývá tedy pouze obnova 

řízení. Dovolím si ocitovat ust. § 100 zákona č. 500/2004 Sb., které obnovu řízení upravuje: 

(1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost 

účastníka obnoví, jestliže 

a) 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 

b) 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. 

(2) Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci 

rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 

let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod 

obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl 

v posledním stupni. 

(3) Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též 

správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených 

v odstavci 1 a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí 

o obnově řízení vydáno. 

(4) O obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též v případě, že rozhodnutí 

bylo dosaženo trestným činem. Lhůta podle odstavce 3 začíná běžet dnem následujícím po dni 

nabytí právní moci rozsudku. 

(5) Na obnovu řízení se obdobně užije ustanovení § 94 odst. 4 a 5. 

(6) Žádosti o obnovu řízení se přizná odkladný účinek, jestliže hrozí vážná újma účastníkovi nebo 

veřejnému zájmu. Rozhodnutí, jímž bylo řízení obnoveno, má odkladný účinek, pokud napadené 
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rozhodnutí nebylo dosud vykonáno, ledaže správní orgán v rozhodnutí odkladný účinek vyloučil z 

důvodů uvedených v § 85 odst. 2 nebo ledaže vykonatelnost nebo jiné účinky rozhodnutí již zanikly 

podle zvláštního zákona. Rozhodnutí, jímž se žádost o obnovu řízení zamítá, se oznamuje pouze 

žadateli; ten proti němu může podat odvolání. 

Části, které považuji ve Vašem případě za důležité, jsem zvýraznila. Pokud by byl jediným 

důvodem obnovy řízení fakt, že ČIŽP jako správní orgán nesprávně právně posoudila danou věc, 

domnívám se, že to nemůže být důvod obnovy řízení. Tuto skutečnost totiž mohl účastník uplatnit 

jak v původním řízení (není relevantní, že se na řízení nepřipravil, resp. že o nesprávním právním 

hodnocení nevěděl), tak v odvolání. Zatímco přezkumné řízení je institucionální přezkum právního 

řešení otázky, obnova řízení řeší zejména věcné nesprávnosti, nové důkazy, které účastník nemohl 

bez své viny použít apod.  

Jelikož lhůta pro podání podnětu k přezkumu již prošla (1 rok od právní moci rozhodnutí), 

domnívám se, že rozhodnutí, byť je s velkou pravděpodobností nezákonné, již nelze právně 

napadnout. Nemůžu úplně vyloučit, že by úřad věc posoudil jinak, např. že by nevěděl o této úrávní 

úpravě a rozhodnutí zrušil, pokud je to pro Vás tedy skutečně poslední možnost, není důvod ji 

nezkusit a doporučujeme tak učinit. Upozorňuji pouze na skutečnost, že Vám úřad může žádost o 

obnovu zamítnout s touto argumentací.  

Jedinou možností by tak mohl být § 100 odst. 4, zde by daná omezení platit neměla. Museli byste 

však prokázat, že rozhodnutí byl odosaženo trestným činem, což je – podle infromací, které nyní 

mám – nejspíš nereálné.  

 

III. 

Jakkoli již nejspíš rozhodnutí o povinnosti zaplatit pokutu nezvrátíte, domnívám se, že by zde měl 

být přípustný postih vůči osobám, které mohli bránit majetkové poměry nemocnice a měli velkou 

šanci na to, že takové rozhodnutí nebude vydáno (nebo bude zrušeno), pokud na to ještě byl čas, a 

přesto to – z nevědomostí, nedostatečné odbornosti nebo laxnosti při výkonu zaměstnání – 

neučinili.  

Bohužel nejsme odborníky na pracovní právo a neznáme obsah pracovních smluv osob, které v 

kritické době v nemocnici pracovali a měli možnost do věci relevantně zasáhnout. Pokud to však 

bude možné, přinejmenším část pokuty doporučuji pokusit se po nich vymáhat. Je to právě jen 

zmeškání lhůt a selhání při obraně majetkových práv nemocnice, která nyní pro nemocnici 

pravděpodobně bude znamenat značnou škodu.  

Není sice jisté, že by se podařilo rozhodnutí ČIŽP zvrátit, stejně jako není jisté ani to, že toto 

rozhodnutí je protiprávní, příčinnou souvislost mezi nedbalým výkonem zaměstnání a škodou pro 

nemocnici zde však vidím. Pokud by bylo podáno odvolání, přinejmenším byste měli – v případě 

neúspěchu - následně otevřené dveře ke správní žalobě, kde by soud mohl již vynést závaznou 

interpretaci předmětných ustanovení (s velkou pravděpodobností ve Váš prospěch).  

 

4.3. Mohou se občané účastnit řízení o uzavírce? 17.8.2011 JK 

Obec vydala rozhodnutí o uzavírce silnice po předchozí domluvě mezi vlastníkem komunikace a 

stavitelem. Rozhodnutí bylo zveřejněno dost pozdě a to ještě bez konzultace. Ihned jsme se 

odvolali. Úředník na Magistrátu nás informoval, že nemáme postavení účastníka řízení a tudíž bude 

naše odvolání bezpředmětné. Existují nějaké zákonné možnosti, jak se jako občané, resp. občanské 

sdružení odvolat, resp. zapojit do řízení (a rozhodnutí zvrátit)? Šlo by rozhodnutí obce napadnout z 

důvodu nedostatečné lhůty pro vyjádření - tj. trestní oznámení na špatný postup úřadu? Kdo může 

být iniciátorem stavby - z rozhodnutí to vypadá, že je to stavitel? Může být stavitel dohlížitelem nad 

vlastní stavbou? Je potřeba, aby na opravu mostu proběhlo stavební řízení? 

a) 



 18 

Silnice je podle § 5 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, veřejně přístupná 

pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. 

Rozsáhlé opravy silnice, které neumožňují současný bezpečný provoz na ní jednak znamenají 

užívání komunikace k jinému účelu, než ke kterému byla zřízena, a také představují omezení její 

veřejné přístupnosti.  

Podle § 25 zákona o pozemních komunikacích je k zvláštnímu užívání (tedy užívání komunikace 

jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je komunikace určena) místní 

komunikace potřeba povolení příslušného silničního správního úřadu.  Současně, vzhledem k tomu, 

že komunikace bude vzhledem k rozsahu oprav neprůjezdná, musí příslušný silniční správní úřad 

rozhodnout o její uzavírce podle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Funkci silničního 

správního úřadu však v tomto případě vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 40 

odst. 4 zákona o pozemních komunikacích ve spojení se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích). 

Podotýkáme, že při rozhodování musí příslušný silniční správní úřad dbát, aby uzavírka byla vždy 

omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska 

provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. 

§ 24 zákona o pozemních komunikacích 

(1) Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 

komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena 

objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku 

uzavírky nebo objížďky. 

(4) Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na 

nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska 

provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Silniční správní 

úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení 

omezit nebo zrušit. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

§ 25 zákona o pozemních komunikacích 

(1) K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k 

jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení 

příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené 

pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního 

provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní 

silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. 

Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. 

d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní 

užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad. 

b) 

V rámci řízení podle §§ 24 a 25 zákona o pozemních komunikacích neexistuje povinnost vést 

„veřejné projednání“ (veřejné ústní jednání se povinně vede pouze v územních řízeních podle 

stavebního zákona). Námitky v řízení a odvolání proti rozhodnutí mohou podávat pouze účastníci 

řízení. Kdo je účastníkem řízení přitom může být v některých případech sporné.  

Podle § 44 zákona o pozemních komunikacích se v řízeních o věcech upravených tímto zákonem 

zásadně postupuje podle obecných předpisů o správním řízení
4
, tedy v současnosti podle zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu. 

                                                 
4
  § 44 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se v řízení o věcech upravených tímto zákonem podle obecných předpisů 

o správním řízení. Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení podle § 25 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 31 odst. 6 a 7. 

Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a 

stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas 

anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 
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Povolení podle § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích se tedy vydává ve správním řízení 

(řízení je zahájeno ze zákona dnem, kdy žádost ve smyslu § 24 a § 25 zákona o pozemních 

komunikacích dojde úřadu). Správní rozhodnutí mají být obecně vydávána bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů (resp. 60 ve složitých případech). V řízení musí být v každém případě 

poskytnut prostor k vyjádření všem účastníkům řízení. 

Speciální ustanovení o tom, kdo je účastníkem správního řízení o povolení zvláštního užívání 

pozemní komunikace zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neobsahuje. Uplatní se 

proto obecná úprava zakotvená ve správním řádu, konkrétně v § 27 správního řádu. 

§ 27 správního řádu 

(1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou 

a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo 

povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;  

b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo 

anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. 

 (2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny 

ve svých právech nebo povinnostech. 

Účastníkem řízení tak zásadně bude žadatel (ten, v jehož prospěch má být povolení vydáno) a dále 

vlastník příslušné pozemní komunikace. Ostatní osoby budou účastníky řízení, pokud mohou být 

daným rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech. Okruh účastníků řízení však vymezuje úřad a 

„opomenutí účastníci“ se musejí účastenství často složitě domáhat. Praxe je, pokud se nám podařilo 

zjistit, bohužel taková, že se jako s účastníkem řízení jedná zpravidla jen se žadatelem, resp. 

vlastníkem komunikace.   

Informace o zahájení řízení, výzvy k vyjádření, vydané rozhodnutí aj. se obecně doručují všem 

účastníkům jednotlivě (tj. poštou nebo prostřednictvím datových schránek). Na úřední desce by 

v daném případě byly tyto informace doručovány, pouze pokud by se jednalo o řízení s velkým 

počtem účastníků. O tzv. řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 správního řádu se jedná 

tehdy, má-li řízení více než 30 účastníků. Pro tyto případy pak správní řád stanoví, že úřad nemusí 

komunikovat s účastníky písemně a doručovat jim informaci o zahájení řízení apod. – stačí 

zveřejňovat dokumenty na úřední desce úřadu „veřejnou vyhláškou“.  

V případě, že je některý z účastníků tzv. „opomenut“, tj. dozví se teprve dodatečně, že rozhodnutí 

bylo vydáno, musí podat tzv. odvolání opomenutého účastníka podle § 84 správního řádu, a to do 

30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí (resp. o jeho obsahu) dozvěděl, nejpozději však do 

jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní 

orgán byl oznámil. 

§ 84 správního řádu  

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí 

(1) Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, 

může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla 

předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí 

oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu 

nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1.  

(2) Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na 

takového účastníka se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím 

poučením podle § 83 odst. 2. 

Nadřízený orgán pak takovému odvolání buď vyhoví a prvostupňové rozhodnutí zruší, nebo 

odvolání odmítne (s tím, že se nejedná o účastníka řízení). V takovém případě je nutné se 
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účastenství domáhat u správního soudu (žalobou napadnout rozhodnutí krajského úřadu, jímž je 

odmítnuto odvolání). 

Vaše odvolání lze považovat za odvolání opomenutého účastníka. Krajský úřad by tak nyní měl o 

Vašem odvolání oficiálně rozhodnout. Problém je v tom, že pokud dojde k závěru, že nejste 

účastníky řízení a odvolání zamítne, museli byste se obrátit na soud a zde se domáhat určení, že 

účastníky jste. Soud by se však nemohl zabývat věcnou stránkou, pouze otázkou účastenství. Došel-

li by soud k závěru, že jste účastníky být měli, rozhodnutí krajského úřadu by zrušil. Teprve 

následně by krajský úřad musel rozhodovat o Vašem odvolání z věcného hlediska, přičemž je 

možné, že i z věcného hlediska jej zamítne. V tom případě by nezbývalo, než se opět obrátit na 

soud, který by se nyní již mohl záležitostí zabývat věcně a posoudit, zda správní řízení proběhlo 

v souladu se zákonem. Nicméně výše uvedené je otázkou – lze říci – i několika let, uzavírka i 

oprava mostu by byla do vyřešení záležitosti u soudu dávno skončena. Žaloby totiž nemají 

odkladný účinek. 

Navíc je otázkou, jestli by soud ve Vašem případě došel k závěru, že jste přímo dotčeni na svých 

právech, či nikoliv. Záleželo by zřejmě např. také na poloze Vaší nemovitosti, použité argumentaci 

u soudu apod. Bez dalšího toto nedokážeme posoudit a není nám známo, že by v obdobné věci 

existovalo nějaké dostupné rozhodnutí soudu.  

Občanské sdružení by se mohlo teoreticky do řízení zapojit na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. Nicméně podle tohoto ustanovení se sdružení mohou účastnit těch 

správních řízení, v nichž může být dotčen zájem na ochraně přírody a krajiny. To ale v daném 

případě zásadně nenastane. Občanské sdružení by se mohlo účastnit stavebního řízení podle zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, pokud by bylo v souvislosti s opravou silnice vedeno (viz 

níže). 

 

c) 

Tvrdí-li krajský úřad, že nejste účastníky řízení, měl by Vaše odvolání z úřední povinnosti posoudit 

alespoň jako podnět k přezkumu podle § 94 správního řádu a zvážit, zda jsou naplněny podmínky 

pro provedení přezkumného řízení. Návrh na přezkum může totiž podat kdokoli a úřady provádějí 

přezkumné řízení z moci úřední. 

§ 94 správního řádu 

(1) V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná 

rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s 

právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně 

vykonatelné podle § 74 a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po zahájení takového 

přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII této části. 

Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na 

zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí 

tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli. 

 

d) 

Dále je zde možnost obrátit se na Veřejného ochránce práv. Můžete podat podnět, aby Veřejný 

ochránce práv situaci prošetřil. Toto řešení je vhodné zejména, pokud budou úřady nečinné (více 

také zde: http://www.eps.cz/cz2261115pp/pravni-poradna/ nebo zde: 

http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/jak-podat-stiznost-dalsi/). 

 

e) 

http://www.eps.cz/cz2261115pp/pravni-poradna/
http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/jak-podat-stiznost-dalsi/
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Pokud jde o Váš požadavek, aby po skončení uzavírky byl omezen průjezd po mostě vozidel nad 

3,5 tuny, podívejte se na náš manuál Jak dosáhnout změny dopravního značení?.  

 

f) 

Pokud jde o Váš dotaz, zda musí být v souvislosti s opravou mostu vedeno stavební řízení, platí 

následující. 

K provedení stavby je zásadně nutné vydání stavebního povolení. Pro provedení některých druhů 

staveb stavební zákon stanovuje jednodušší postup, a to tzv. ohlášení stavby, se kterým vysloví 

stavební úřad souhlas. Nakonec existují také stavby, které nevyžadují ani povolení ani ohlášení 

Podle § 103 odst. 2 stavebního zákona stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na 

nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis Rovněž 

podle § 104 odst. 2 stavebního zákona stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na 

nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška 

Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. 

Podle ustanovení § 14 citované vyhlášky platí: 

§ 14 Stavební úpravy vyžadující ohlášení 

(1) Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny práce, pokud nejsou uvedeny 

v § 15, nedotýkají se práv třetích osob a jedná se o: 

a) drobné stavby podle zvláštního předpisu, 5) dále portálové konstrukce dopravního 

značení, technická zařízení a jejich součásti určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady 

poplatku za užití pozemní komunikace, a skládky sypkých údržbových materiálů,  

b) stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nezasahuje se 

do nosných konstrukcí stavby nebo se nezvyšuje stálé zatížení mostu,  

c) udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo 

životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou nebo se 

nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,  

d) úpravy komunikace, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne 

1. 3 cm u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky, na 

železničních přejezdech, na mostech, v podjezdech a v místech, kde jsou umístěny inženýrské 

sítě a jiná vedení, 

2. 10 cm u komunikací, které nejsou uvedeny v předchozím bodu. 

(2) Při dodržení podmínek stanovených v odstavci 1 jsou těmito pracemi zejména: 

a) úpravy vozovek a krajnic nad rozsah běžné údržby uvedené v příloze č. 5,  

b) zřízení obrub k vozovce,  

c) místní rozšíření zúžených míst silniční koruny a vozovky ve volné krajině,  

d) zvýšení nebo zesílení chodníku s výškovou úpravou obrub,  

e) sanační práce při sesuvech půdy nebo v poddolovaném území,  

f) obnova propustků a zdí,  

g) zřizování odvodňovacích skluzů na svazích silničního tělesa, nadsvahových 

odvodňovacích rigolů nebo příkopů,  

h) zřizování dalších přejezdů středního dělicího pásu,  

i) doplňování stávajícího nebo stavba nového elektrického osvětlení komunikace,  

http://www.eps.cz/cz2076122pp/pravni-poradna/
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j) rozšiřování zpevněných ploch na stávajících odpočívkách,  

k) oprava mostních závěrů nebo izolačních systémů na mostech. 

Pokud jsou tedy v daném případě výše uvedené podmínky splněny, postačuje ohlášení. Pokud by 

splněny nebyly, bylo by nutné vést klasické stavební řízení v plném rozsahu. Informace k tomu, jak 

se bránit ohlášení, naleznete v naší webové poradně zde: Obrana proti územnímu souhlasu a 

souhlasu s ohlášením stavby.  

Doplňuji, že aplikace § 15 citované vyhlášky nepřipadá v daném případě v úvahu, neboť zde 

dochází k uzavírce silnice.  

§ 15 Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení 

(1) Stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu se nevyžaduje u prací 

prováděných na komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže 

a) jejich provedení nemůže ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její 

vzhled nebo životní prostředí,  

b) nejsou prováděny na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území 

památkové rezervace nebo památkové zóny,  

c) nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety,  

d) nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která 

plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými 

vedeními, vodami a vodohospodářskými díly a s chráněným územím (§ 36 a 37 zákona),  

e) nevyžadují částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace (§ 24 zákona). 

(2) Práce podle odstavce 1 jsou blíže uvedeny v přílohách č. 5 a 7. 

Podle § 10 odst. 2 citované vyhlášky pak údržbu a opravy mostů (včetně násypových a zářezových 

svahů pod nimi) zabezpečuje vlastník (správce) mostu. Údržbu a opravy komunikace, vodního toku, 

nádrže, jiného objektu nebo území pod mostem (s výjimkou svahů), popř. cizího zařízení na mostě 

nebo pod ním zabezpečuje příslušný vlastník (správce) tohoto zařízení nebo území, a to vždy po 

dohodě s vlastníkem (správcem) mostu. 

Na základě § 160 stavebního zákona lze v případě stavebních úprav, u nichž postačuje ohlášení, 

provádět stavbu svépomocí – pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost 

sám odborně způsobilý. 

§ 160 Provádění staveb 

 (1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 

odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. 

Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění 49), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

(2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, 

popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů. 

(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět  

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103,  

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.  

(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, 

není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu 

http://www.eps.cz/cz2227594pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2227594pp/pravni-poradna/
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stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby 

stavbyvedoucím. 

g) 

Závěrem lze uvést, že pokud Vám v důsledku uzavírky vznikne škoda, můžete se obecně domáhat 

její náhrady po tom, kdo škodu způsobil. Pokud tedy, jak uvádíte, vznikla škoda na mostě 

v důsledku průjezdu nákladními automobily, které dojížděly a dojíždějí na stavbu, a v důsledku 

nutných oprav a uzavírky silnice vznikla škoda Vám, mohli byste se náhrady této škody domáhat u 

soudu na základě § 420, popř. 420a občanského zákoníku. Uvádíme zde tuto informaci spíše jako 

teoretickou možnost, protože prokázat v tomto případě příčinnou souvislost mezi jednáním 

stavebníka a Vám vzniklou škodou v důsledku uzavírky (k čemuž byste byli u soudu povinni Vy) by 

bylo velmi komplikované, pakliže vůbec pro soud akceptovatelné.  

 

5. Územní plánování 

5.1. Co je možné stavět v obci bez územního plánu? 20.01.2011, EB 

Není-li v obci platný územní plán, co je zde možné stavět?  

Tuto situaci řeší § 18 odst. 5 a § 188a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. V těchto 

ustanoveních je obsažen výčet staveb, které lze v obci bez územního plánu zřizovat. Jsou to: 

 

§ 18 odst. 5 

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 

opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 

přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 

informační centra. 

 

Podle §188a stavebního zákona lze na území obce, která nemá platný územní plán, do doby vydání 

územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat kromě staveb, zařízení a jiných 

opatření uvedených v § 18 odst. 5 také  

 

a) stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k 31. prosinci 2006 

pravomocně povoleny stavby technické infrastruktury,  

b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data 

o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti,  

c) stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném 

území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem, 

d) stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro zemědělství může mít 

nejvýše tři samostatné byty, přičemž součet podlahových ploch bytů smí v tomto případě činit 

nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy stavby, nejvýše však 300 m 2,  

e) stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v 

zastavěném území; pozemek, na kterém je stavba umisťována, může mít rozlohu nejvýše 5000 

m 2. (např. školka, škola, knihovna) 
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5.2. Žaloba zástupce veřejnosti 1.2.2011, MN 

Dobrý den, budeme podávat námitky vůči konceptu územního plánu s využitím institutu zástupce 

veřejnosti. Již víme, že zástupce nemůže podat žalobu na zrušení územního plánu, pouze žalobu 

podle § 65 soudního řádu správního. Chceme se však zeptat, kdy se tato žaloba podává. Rozhoduje 

se o námitkách už ve fázi konceptu? Pokud ne, musíme tu stejnou námitku, kterou podáme ke 

konceptu, podat ještě jednou ve fázi návrhu? 

 

O námitkách ke konceptu územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce až spolu s námitkami k 

návrhu územního plánu. Rozhodnutí je vydáno až spolu se schválením územního plánu nebo jeho 

změny. Až poté je tedy možné bránit se proti způsobu vypořádání námitek a to podáním podnětu k 

přezkumu rozhodnutí o námitkách k příslušnému krajskému úřadu. Dále je možné podat proti 

rozhodnutí o námitkách žalobu podle §65 soudního řádu správního. Proti rozhodnutí o námitkách 

není možné podat odvolání ani rozklad.  

Totožné námitky není nutné podávat, resp. ne pro zachování možnosti napadnout nevypořádání 

námitky ke konceptu žalobou. Pokud podáte námitky i k návrhu územního plánu, bude o nich 

rozhodnuto současně s rozhodnutím o námitkách proti konceptu.  

 

5.3. Jakým způsobem podává obec námitku? 10.3.2011, JK 

Dobrý den, chceme podat námitku k ZUR za obec. Musí znění námitky schválit zastupitelstvo nebo 

postačí, když ji sepíše starosta? Radu nemáme.  

Pokud ve Vaší obci není volená Rada obce, pak musí námitky schválit zastupitelstvo. Vyplývá to z 

ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona:  

 

§ 6 stavebního zákona  

(6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce  

d) uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k 

územnímu plánu sousední obce.  

 

5.4. Může tatáž firma zpracovávat územní studii a dokumentaci stavby? 4.3.2011, EP  

Prosím o stručnou odpověď, zda je nezákonné, když územní studii na výstavbu určitého záměru 

zpracovává firma, která pro investora této stavby dělá dokumentaci pro územní řízení. Tato firma již 

jednou na stavební úřad územní studii donesla, jelikož však tato územní studie byla zadána a 

placena investorem, úřad ji sice nejprve přijal, ale následně krajský úřad po žádosti o přezkum její 

využití zakázal. Dle zákona může územní studii pořizovat jen a pouze státní správa či samospráva.  

Nyní tato firma "vyhrála" výběrové řízení, protože logicky předložila nejlepší cenu, protože už tu 

studii má vypracovanou, pouze tam uvedla jiné datum. 

 

Stavební zákon tuto situaci výslovně neupravuje, je tedy třeba dovodit odpověď na Vaši otázku 

výkladem.  

Územní studie je, jak uvádí § 30 odst. 4 stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb.), pouze podkladem 

pro změnu územního plánu, případně pro jiný účel,  kdy po zpracování studie bude následovat ještě 

daná zákonná procedura, kde bude mít veřejnost kvalifikovanou příležitost se k obsahu studie a 

jejím důsledkům, např. změně územního plánu vyjádřit; kvalifikovanou účastí myslíme to, že pokud 

jim úřad vyjádření smete ze stolu, mají možnost se domoci nápravy – domníváme se s ohledem k 

těmto okolnostem, že zpracování územní studie firmou, která zpracovává mj. dokumentaci k 

územnímu řízení pro investora, tj. je s ním majetkově spojena, je jím placena, nebude nezákonné.  

Podobně by např. mohlo dojít k tomu, že firma spolupracující s nějakým investorem bude 

zpracovávat celý územní plán nebo jeho změnu, což zákon nevylučuje a bylo by i v rozporu s 

podmínkami rovné hospodářské soutěže takto apriorně určitou firmu vylučovat. Podstatné je však 

to, že to, co vytvoří daná firma, je teprve podkladem, který ještě prochází nějakým řízením, v němž 

se mohou vyjádřit ti, jejichž práva mohou byt dotčena.  
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Nedoporučujeme tedy napadat územní studii jako nezákonně pořízenou, ale v daném procesu, např. 

změně územního plánu podat námitku ve smyslu možné neobjektivity (tendenčního charakteru) 

územní studie, pokud tato studie skutečně bude tendenční (pak doporučujeme uvést i důvody, které 

Vás vedou k závěru, že studie je tendenční). Může se totiž stát, že studie bude objektivní. 

Tendenčnost studie přitom není vhodné pouze tvrdit, je třeba (tzn. pro úřad bude mít mnohem 

zásadnější váhu) ji doložit např. oponentním posudkem (jde o autorizované posouzení, zda je daná 

územní studie zpracována kvalitně a objektivně). Při jednání se správním orgánem lze oponentní 

posudek (vřele) doporučit, pro větší váhu argumentů. Jako nutné však vidíme mít jej az příp. před 

soudem v řízení o zrušení OOP.  

Je také možné použít argumentaci účelem ustanovení § 30 stavebního zákona. V prvé řadě 

doporučujeme zjistit si obsah dokumentu, kterým krajský úřad vrátil územní studii otevřeně 

vypracovanou na objednávku investora. Je možné, že zde kromě čistě formálních nedostatků 

(nedodržení § 30 odst. 2 stav. zák. - pořízení územní studie pořizovatelem) krajský úřad v 

souvislosti s tím uvedl také odůvodnění, proč je takový postup nesprávný. Rozhodnutí o přezkumu 

nejspíš máte k dispozici, případně si jej můžete vyžádat dle z. č. 106/1999 Sb.  

Pokud v rozhodnutí žádná taková argumentace není, je třeba ji vystavět samostatně. Bylo by možné 

argumentovat např. účelem ustanovení § 30 stav. zák. - co je územní studie, jaký je její účel? Jde o 

odborný podklad, který si daný úřad nechává zpracovat, protože si úsudek o možných dopadech 

určitého využití území nedokáže učinit sám, mimo jiné i pro nedostatek odborných znalostí. 

Odborný podklad by přitom měl být nezávislý a objektivní.  

Obdobně lze uvažovat o úloze osoby, která si může jako jediná takový odborný podklad nechat 

zpracovat. Jde o pořizovatele, úřad dané obce, který jako orgán zodpovědný za kvalitní úpravu 

územního plánu jako dokumentu upravujícího vyvážený poměr zájmů v daném území nechává 

vytvořit odborný podklad ve výběrovém řízení, které by opět mělo zajistit transparentním způsobem 

služby odborníka. Od odborníka lze přitom legitimně očekávat nestrannost a odpovědné zpracování 

požadované materie dle pokynů veřejného zadavatele. Je možné položit si otázku, proč § 30 odst. 2 

požaduje, aby územní studii "objednal" právě tento orgán, pořizovatel, a nikoli investor, co již bylo 

jako pravidlo dokonce potvrzeno krajským úřadem.  

Domníváme se, že účelem tohoto ustanovení je zájem zákonodarce na objektivitě požadované 

studie a vyloučení situace, kdy si studii objedná soukromý subjekt. Bylo by přitom absurdní, nebo 

se tak alespoň domníváme, aby krajský úřad smetl ze stolu územní studii jen proto, že zde chyběla 

formální "objednávka" ze strany úřadu. Spíše se lze domnívat, že krajský úřad odmítá takový 

postup, kdy bude územní studie zpracovaná „na míru“. Jestliže následně bude postup zopakován 

pouze s opravou formální vady, tzn. doplnění požadavku pořizovatele na zpracování územní studie, 

šlo by takové jednání klasifikovat jako obcházení zákona. 

5.5. Účelově navržený biokoridor 7.3.2011, EP 

Na našich pozemcích je v konceptu územního plánu navržen biokoridor. V textové části je napsáno, 

že z toho vyplývá pro město předkupní právo a možnost vyvlastnění, přitom má jít o ochranu 

"potoka", který je ve skutečnosti 5 cm širokým potůčkem povětšinou splaškových vod bez 

živočichů, v létě vyschlý, předtím dokonce vedl o několik metrů dál, ale změnily mu koryto toku 

(zřejmě účelově). Nechci nijak bránit ochraně přírody, tento postup mi však však připadá účelový. 

Mám v námitce požadovat zrušení biokoridoru?  

 

Možnost vyvlastnit pozemky určené územním plánem jako biokoridor zakotvuje § 170 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
§ 170 zákona č. 183/2006 Sb. 

(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření 
podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a 

jde-li o 
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a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby 

a řádného užívání pro stanovený účel, 

b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 
zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu 

archeologického dědictví, 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 
d) asanaci (ozdravění) území. 

  
(2) Právo k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání 

stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. 

(3) Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje 
zvláštní právní předpis. 

 

To znamená, že pokud nějaký pozemek bude v územním plánu označen jako biokoridor (tj. prvek 

systému ekologické stability), může být kdykoliv vyvlastněn. Proto doporučujeme podat námitky a 

s vymezením plochy jako biokoridoru nesouhlasit. Z § 170 vyplývá i fakt, že biokoridor je veřejně 

prospěšné opatření. Proto lze uplatnit § 101 stavebního zákona, které zakotvuje možnost 

předkupního práva pro město.  

 

§ 101 zákona č. 183/2006 Sb. 

(1) K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou 

stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření má obec nebo kraj, který je vymezil v územně 

plánovací dokumentaci, nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví v souladu se zvláštními právními 

předpisy předkupní právo. Obec má též předkupní právo k pozemku určenému územním plánem 

nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství. Vymezení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně 

prospěšného opatření v územním plánu nebo regulačním plánu se po vydání opatření obecné 

povahy zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva v katastru 

nemovitostí. 

 

Tím pádem byste nemohla uvedený pozemek jednoduše komukoliv prodat. Nejprve byste ho 

musela v případě zájmu o prodej nabídnout městu. Vyvlastnění Vás tedy omezuje tak, že Vám může 

být pozemek kdykoli vyvlastněn počínaje platností územního plánu. Před samotným vyvlastněním 

Vám však město musí nabidnout smlouvu o odkupu. Více k vyvlastneni najdete případně zde: 

http://www.eps.cz/pdf/vyvlastneni.pdf 

Předkupní právo Vas omezuje až v okamžiku, kdy byste Vy sama chtěla pozemky prodat, musíte je 

v tom případě nejprve nabídnout městu. 

Obě omezení každopádně vyplývají z existence biokoridoru ze zákona, doporučujeme tedy žádat v 

námitce přímo zrušení biokoridoru v území (s odůvodněním vážného a de facto zbytečného zásahu 

do vlastnických práv). 

5.6. Závaznost „starých“ územních plánů 6.12.2011, AH 

Chci se zeptat, které části starých územních plánů – obecně závazných vyhlášek – jsou závazné 

Vedle našeho pozemku má dojít k výstavbě záměru, který je v rozporu s urbanistickou studií, kterou 

sám územní plán prohlašuje za nezávaznou. Domníváme se však, že je jedno, co říká územní plán – 

územní plán by podle nás měl platit celý. Nyní je záměr ve fázi územního řízení a stavební úřad 

naši námitku ohledně nesouladu s urbanistickou studií nepovažuje za relevantní.  

Definice závazné části byla obsažena přímo v § 29 odst. 1 starého stavebního zákona (zákon č. 

50/1976 Sb.), jenž stanovil, že: „územně plánovací dokumentace obsahuje závazné a směrné části 

řešení. Závazné jsou základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené v 

regulativech; ostatní části řešení jsou směrné“. Z tohoto zákonného ustanovení tedy vyplývá, že 

již zákon sám definuje závaznou část územního plánu, je tudíž vyloučeno, aby se stejná otázka stala 

předmětem regulace v obecně závazné vyhlášce. (Nepřípustnost úpravy obecně závaznou vyhláškou 

tam, kde je daná otázka upravena již zákonem vyslovil i Ústavní soud –  např. Pl. ÚS 44/06).  

http://www.eps.cz/pdf/vyvlastneni.pdf
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Pro případ, že by odvolací orgán nepřistoupil na argumentaci pojímající obsah urbanisticé regulace 

jako závaznou část územního plánu, lze především v judikatuře nalézt oporu pro závěr, že závazný 

charakter má i směrná část v případě, že má materiální prvky (tj. nějakým způsobem zasahuje do 

práv osob či na jejím základě těmto osobám vyplývají omezení a povinnosti). V tomto případě  

obsah urbanistické regulace stanoví limity využití území, tedy významným způsobem determinuje 

omezení chování osob v daném území, a proto lze jistě argumentovat, že má materiální prvky, a 

tudíž je závazný, ačkoli by třeba byl součástí směrné části územního plánu.  

 

Tento závěr vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2010, č. j. 4 Ao 1/2010 

– 43, ve kterém se NSS opřel rovněž o nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 14/07. Obě citovaná 

rozhodnutí pojímají územní plány vydané podle starého stavebního zákona (50/1976 Sb.)  za 

opatření obecné povahy v materiálním smyslu. Dřívější názory vyslovené i Nejvyšším správním 

soudem, které územním plánům vydaným podle starého stavebního zákona povahu opatření obecné 

povahy v materiálním smyslu nepřiznávaly (př. č. j. 3 Ao 1/2007 – 44, obdobně 4 Ao 1/2007 – 43, 

jakož i usnesení rozšířeného senátu NSS  4 Ao 2/2007 – 61), byly právě citovaným nálezem 

Ústavního soudu  (Pl. ÚS 14/07) odmítnuty (tento nález se vztahoval k rozhodnutí NSS, č. j. 3 Ao 

1/2007 – 44). Závěru, že nadále bude nutno vycházet z koncepce přijaté Ústavním soudem svědčí o 

i skutečnost, že rozhodnutí, v němž se NSS rovněž vyslovuje pro tento závěr, je mnohem novější, 

než rozhodnutí NSS, která koncepci územního plánu jako materiálního opatření obecné povahy 

popíraly. 

 

K tomu lze rovněž citovat z článku Víta Veselého: Územní plán podle starého stavebního 

zákona jako opatření obecné povahy, Bulletin advokacie č. 3, 2009 

„V následujícím období byly proto návrhy na zrušení územních plánů nebo jejich změn směřovány k 

Nejvyššímu správnímu soudu, jak potvrzuje např. usnesení č. j. 2 Ao 2/2006-62 ze dne 30. listopadu 

2006, kterým bylo navrhováno zrušení změny územního plánu schválené v souladu se starým 

stavebním zákonem dne 29. června 2006. 18) V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud dále 

rozvinul svou argumentaci ve prospěch posouzení územního plánu jako opatření obecné povahy, 

opíraje se o rozlišení závazné a směrné části v § 29 starého stavebního zákona: "jestliže totiž 

ustanovení § 29 stavebního zákona rozlišuje závazné a směrné části řešení územně plánovací 

dokumentace, přičemž však formou obecně závazné vyhlášky je publikována toliko závazná část, 

mělo by z toho logicky vyplývat, že směrná část řešení není vůbec závazná, jelikož jí nebyla 

propůjčena náležitá forma publikace, z níž teprve lze usuzovat na její závaznost. Tak tomu však 

zjevně není, jelikož z obsahu stavebního zákona jasně plyne, že podkladem územního rozhodnutí je 

celá územně plánovací dokumentace (§ 37, § 39), bez ohledu na to, zda se jedná o její závaznou či 

směrnou část". 

 

Na základě výše uvedeného lze dovodit, že stavební úřad i v případě, kdy zcela svévolně dospěl k 

závěru, že urbanistická regulace je směrnou částí územního plánu, pochybil, pokud její obsah 

neposoudil jako podklad územního rozhodnutí. Pokud totiž může být směrná část považována za 

opatření obecné povahy v materiálním smyslu, jedná se o smíšený právní akt, který bude pro 

rozhodování stavebního úřadu v územním řízení závazný. 

 

 

6. Územní a stavební řízení 

6.1. Lze považovat výstavbu chodníku za opravu pozemní komunikace? 7.1.2011, EP 

V naší obci postavili silnici/chodník bez jakéhokoliv povolení nebo konzultace s vlastníky 

přilehlých nemovitostí. Na městském úřadě tvrdí, že to mohou udělat, protože jde o opravu pozemní 

komunikace podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ty nevyžadují stavební povolení ani ohlášení; 

pozemní komunikace v místě však nikdy nebyla, může se to přesto kvalifikovat jako oprava 
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pozemní komunikace? Nebo je to jen výmluva, aby nemuselo proběhnout stavební řízení?  

Jestliže městský úřad považuje výstavbu za opravu podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., má na mysli 

pravděpodobně postup podle § 15 této vyhlášky. Ten skutečně umožňuje provádět některé stavební 

práce na pozemní komunikaci bez vydání stavebního povolení nebo ohlášení, to vše za určitých 

okolností. Toto ustanovení zní: 

 

§ 15  

Stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu se nevyžaduje u prací prováděných 

na 

komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže 

a) jejich provedení nemůže ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její vzhled 

nebo životní prostředí 

... 

d) nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která plynou ze 

styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a 

vodohospodářskými díly a s chráněným územím  

 

Ani podle tohoto ustanoveni tedy neplatí možnost stavět bez stavebního povolení nebo ohlášení 

vždy, ale jen za určitých podmínek, které podle našeho názoru nejsou splněny (vzhled plochy se 

výrazně změnil, je možné, že bylo zasaženo do životního prostředí nebo do práv jiných osob..).   

Za významné považujeme rovněž to, že dané ustanovení vztahuje osvobození od stavebního 

povolení na práce v rámci údržby. Údržbu vymezuje § 1 odst. 1 písm. c) této vyhlášky a § 9 odst. 3-

5.  

 

§ 1 odst.1 písm. c)  

údržbou komunikace soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky 

vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do 

původního stavu  

 

§9 

(3) Dle rozsahu a povahy prací se činnosti podle předchozích odstavců rozdělují na běžnou a 

souvislou údržbu a na opravy. 

(4) Běžná údržba zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce, včetně ošetřování silniční 

vegetace. 

(5) Souvislá údržba zahrnuje zejména rozsáhlejší práce sloužící k zachování a k obnově původních 

vlastností vozovky komunikace obnovením či zlepšením proměnných parametrů její obrusné vrstvy. 

 

Podrobně jsou také jednotlivé druhy prací, na něž se vztahuje § 15, vymezeny v příloze 5 a 7 

vyhlášky, nejsme však schopni technicky posoudit, zda jde o shodné práce jako ty, které byly 

provedeny. Obecnou definici údržby však výstavba podle našeho názoru nemůže splňovat, neboť 

nejde o uvedení komunikace do původního stavu (ledaže by zde již komunikace existovala dříve). 

Nejde ani o žádný z druhů údržby vymezených v § 9. 

§ 15 vyhlášky navíc stanoví pouze tolik, že není nutné žádat o stavební povolení (resp. stavbu 

ohlašovat), to však neznamená, že by stavebník nepotřeboval územní rozhodnutí.  

Z výše uvedeného dovozujeme, že by na tuto situaci § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. vůbec neměl být 

aplikován, neboť ten se vztahuje na jiné stavební a udržovací práce na vozovce a pro jeho uplatnění 

nejsou splněny podmínky. I kdyby bylo možné toto ustanovení použít, stavebník by stále potřeboval 

územní rozhodnutí. 

Pokud tedy § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. nemůže být aplikován, pravděpodobně zde došlo k 
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výstavbě bez potřebných povolení, a to bez územního rozhodnutí a stavebního povolení dle § 40 

odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

 

6.2. Uplatnění § 36 správního řádu v územním řízení 19.1.2011, AL 

Platí v územním řízení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, tj. možnost vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí před vydáním rozhodnutí nebo má přednost zásada koncentrace řízení vyplývající ze stavebního 

zákona?  

§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanoví, že „nestanoví-li zákon jinak, musí být 

účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to 

se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.“ 

 

Avšak § 89 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, je postaven na principu koncentrace 

řízení a stanovuje, že „závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a 

připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim 

nepřihlíží. Účastníci řízení musí být na tuto skutečnost upozorněni.“  

Tudíž možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí nebude možné uplatnit, v případě, že orgán 

splní svou povinnost upozornit na tuto skutečnost (tedy koncentraci řízení podle § 89 stavebního 

zákona) účastníky. 

 

Dovozuje to i Kadečka a kol. v komentáři ke správnímu řádu, kde píší, že příkladem, kdy se 

nepoužije možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí je „tzv. koncentrace řízení, kdy zákon 

obligatorně stanoví, že v řízení je možné podávat vyjádření, návrhy, důkazy atd. pouze do předem 

stanovené doby v řízení – povětšinou do konce ústního jednání. Pravidlem přitom je, že zákon 

vylučuje, aby správní orgán přihlédl k podáním a návrhům uplatněným po lhůtě. Typickým 

příkladem může být... územní a stavební řízení (§36 odst. 1 a § 61 zák. č. 50/1976 Sb., stavebního 

zákona).“
1
 

Komentář se vztahuje ještě k starému stavebnímu zákonu, nicméně zásada koncentrace platila v 

územním řízení u obou zákonů, a tudíž se nemění ani závěr, že možnost vyjádřit se před vydáním 

rozhodnutí se nepoužije. 

 

Kopecký ve svém článku píše, že „v územním řízení spočívá podle ustanovení § 89 odst. 1 StavZ 

koncentrace v tom, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky 

veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží – 

koncentrační omezení se tedy vztahuje nejen na účastníky řízení, ale i na dotčené orgány a na tzv. 

připomínky veřejnosti. Koncentrace se týká i těch procesních subjektů, kteří v územním řízení 

reprezentují veřejný zájem.“
2 

 

Domníváme se proto, že stavební úřad zřejmě není povinen vyzývat účastníky, aby se vyjádřili k 

podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu, pokud není do spisu po konání veřejného 

ústního jednání již nic doplňováno (v opačném případě by tomu tak být mělo). 

Nicméně Kopecký ve svém článku uvádí, že „pokud by proto i ještě po koncentraci byly ze strany 

účastníků uplatněny námitky týkající se dodržování hmotně či procesně právního předpisu, byl by 

správní orgán povinen k nim z úřední povinnosti v řízení přihlédnout.“ To znamená že, pokud 

budete namítat porušení právního předpisu (např. rozpor územního rozhodnutí s územním plánem, 

chybějící závazné stanovisko krajské hygienické stanice apod.), správní orgán by měl k této 

skutečnosti přihlédnout z úřední povinnosti, přesto, že takovou námitku podáte po konání veřejného 

ústního jednání – je povinností úřadu zajistit soulad vydávaného rozhodnutí se zákonem.  
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Podobný princip platí např. i v odvolání. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových 

důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o 

takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Kopecký však upozorňuje, že 

„omezení možnosti účastníků uplatňovat nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy v odvolacím 

řízení nezbavuje správní orgány povinnosti přihlížet při rozhodování o odvolání z úřední povinnosti 

k ochraně zákonnosti a ochraně veřejného zájmu (srov. § 89 odst. 2 SpŘ). Pokud by se proto 

případné účastníky uváděné nové skutečnosti či navrhované nové důkazy dotýkaly aspektů 

rozhodnutí a řízení v I. stupni, které v odvolacím řízení z úřední povinnosti musí odvolací orgán 

zkoumat (zákonnost, ochranu veřejného zájmu), nic nebrání odvolacímu správnímu orgánu, aby se i 

s takovými podněty od účastníků vypořádal a vzal na ně zřetel.“ 

 

Poukázal na to i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6.2.2008, čj. 6 As 37/2006 - 122, ve 

kterém soud výslovně uvedl, že je vždy nutné zabývat se charakterem uplatněné námitky: „pokud 

by jejím obsahem bylo tvrzení o porušení kogentního předpisu hmotného nebo procesního práva, 

byl správní orgán se takovou námitkou povinen zabývat.“ 

 

Nejvyšší správní soud zde rovněž poukázal na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 5. 1999, 

č. j. 6 A 95/94- 87, v němž lze nalézt úsudek, že „koncentrační zásada v řízení o povolení stavby má 

omezené užití v tom smyslu, že porušení kogentního právního předpisů hmotného nebo procesního 

práva v řízení nesmí správní orgán přejít již z úřední povinnosti. Je-li námitka účastníka poukazující 

na porušení takového právního předpisu učiněna v průběhu řízení jeho účastníkem i po uplynutí 

lhůty k námitkám stanovené, nemůže ji správní úřad odmítnout jako opožděně podanou, ale musí se 

jí věcně zabývat.“ 

  

1, Kadečka, S. a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s.632. 

2,http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-ustavni-a-spravni/art_5173/uplatnovani-zasad-

jednotnosti-a-koncentrace-ve-spravnim-rizeni.aspx  

 

6.3. Vymezení pojmu „stavební úprava“ EP, 25.2.2011 

V našem městě došlo k přístavbě tří pater rodinného domu, stavebník tvrdí, že jde o stavební 

úpravy, na které by neměl potřebovat územní rozhodnutí. Jde o přístavbu z boční strany domu, kdy 

pod přístavbou již dříve byla povolena garáž tvořící přízemní patro. Přístavba nepřevyšuje nejvyšší 

bod budovy. Lze nějak napadat, že stavba nemá územní rozhodnutí?  

 

Stavební úpravy skutečně nevyžadují územní rozhodnutí ani souhlas na základě § 81 odst. 3 

stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Co je to stavební úprava vymezuje pak § 2 odst. 5 písm. c) 

stavebního zákona - úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. 

Pokud máte podezření, že byla uskutečněna nástavba/ přístavba bez územního rozhodnutí a tím se 

stavebník dopustil přestupku podle § 178 odst. 1 písm. f), můžete podat v tomto smyslu podnět na 

stavební úřad.  

 

Pokud však budeme brát v úvahu, že  

a) územní rozhodnutí není potřeba, šlo-li by o stavební úpravu a  

b) kritérium, zda jde skutečně o stavební úpravu není jednoznačně dáno (půdorys se určitě nemění, 

zákon však nedefinuje, co se myslí změnou výškového ohraničení stavby; v komentáři jsme výklad 

tohoto pojmu nenašli; do chvíle, než nějaký výklad „stanoví“ např. NSS nebo i MMR, je tak 

přípustný nejspíš obojí výklad, totiž srovnání vůči nejvyššímu bodu budovy, i vůči výšce dané části 

budovy) 

existuje jistá  pravděpodobnost, že stavba má všechna potřebná povolení.  

 

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-ustavni-a-spravni/art_5173/uplatnovani-zasad-jednotnosti-a-koncentrace-ve-spravnim-rizeni.aspx
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-ustavni-a-spravni/art_5173/uplatnovani-zasad-jednotnosti-a-koncentrace-ve-spravnim-rizeni.aspx
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Pokud bychom se přiklonili k výkladu, že výškové ohraničení stavby se změnilo a že tedy stavba 

potřebuje územní rozhodnutí, lze udělat dvě věci: 

a) podat podnět na stavební úřad, že byl spáchán přestupek ve smyslu § 178 odst. 1 písm. f) (stavba 

bez územního rozhodnutí), následně podnět na ochranu proti nečinnosti na magistrát (cž bude obojí 

neúčinné) a následně případně žalobu na ochranu proti nečinnosti podle § 79 a násl. zákona č 

150/2002 Sb. - tímto postupem se lze domoci uložení pokuty 

b) podat podnět na stavební úřad ve smyslu návrhu na nařízení odstranění stavby – zde je pak 

postup stejný (podnět na ochranu proti nečinnosti, žaloba na ochranu proti nečinnosti) – tímto 

postupem se lze domoci nařízení odstranění stavby ve smyslu § 129 stavebního zákona. 

 

Žalobu proti nečinnosti ještě donedávna nebylo možné podat v případech, kdy se jednalo o řízení z 

moci úřední (tj. nikoliv na návrh), Nejvyšší správní soud však pravděpodobně – s ohledem na 

rozhodnutí č.j. 3 Ans 11/2010 – 193 - tento názor změnil. Je otázkou, zda se tento názor udrží i do 

budoucna.  

Pokud by nástavbou/ stavební úpravou byli sousedé výrazně obtěžováni, doporučila bych jim zvážit 

také podání tzv. sousedské žaloby podle § 127 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.  

 

6.4. Účast o.s. ve zkráceném stavebním řízení 31.3.2011, JK 

Máme podanou žádost o informace o zahajovaných stavebních řízeních, teď jsme se dozvěděli, že 

daný úřad nebude vést klasické stavební řízení, ale že investor bude mít certifikát autorizovaného 

inspektora. Můžeme se přestat v řízení vyjadřovat jako o.s.? Vyzve nás úřad sám od sebe (s tím, že 

se pak přihlásíme/oznámíme účastenství), nebo jak to probíhá?  

Tato problematika je upravena § 117 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v rámci tzv. 

zkráceného stavebního řízení. Certifikát zpracovává autorizovaný inspektor na základě smlouvy se 

stavebníkem, ve které se dohodnou na provedení kontroly projektové dokumentace pro danou 

stavbu. Svými účinky certifikát představuje jakousi alternativu ke klasickému stavebnímu povolení. 

Stavebníkovi po vyhotovení certifikátu stačí pouze doručit certifikát na příslušný stavební úřad a 

začít stavět. 

Autorizovaný inspektor má však na základě § 117 stavebního zákona také povinnosti. Při 

zpracování certifikátu je povinen: 

· prověřit a přezkoumat projektovou dokumentaci, zda je možné stavbu provést, a to 

z následujících hledisek (§ 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona): 

a) zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, 

s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,  

b) zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou 

a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,  

c) zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 

předpisem,  

d) zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány a 

e) jaké budou účinky budoucího užívání stavby 

· obstarat souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody, 

krajské hygienické stanice atp.) 

· obstarat vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení (např. sousedů a 

občanských sdružení) 

Autorizovaný inspektor by tak měl v rámci jedné ze svých povinností zjistit, jaký je okruh osob, 
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které by byly účastníky stavebního řízení (v případě sousedů: kdo může být stavbou dotčen; 

v případě občanských sdružení: která sdružení mají na příslušném stavebním úřadě podanou žádost 

o informování o zahajovaných řízeních a zda posuzovaná stavba spadá pod věcné a místní 

vymezení této žádosti) a tyto osoby kontaktovat a vyžádat si jejich vyjádření (nikoliv tedy 

souhlas).  

Uplatněné námitky musí posoudit a projednat s těmi, kdo je uplatnili. V případě, že se mu nepodaří 

odstranit rozpory mezi dotčenými osobami (osobami, které by jinak byly účastníky řízení), musí 

inspektor předložit jejich vyjádření spolu s projektovou dokumentací a závaznými stanovisky 

dotčených orgánů stavebnímu úřadu, který může při vypořádání poskytnout součinnost, nebo o 

námitkách rozhodnout nebo rozhodnout o tom, že daná stavba není způsobilá pro zkrácené řízení. 

Fakt, že mohou být občanská sdružení účastníkem stavebních řízení, potvrdil již i Nejvyšší správní 

soud a výslovně také vyslovil, že mohou být účastníkem zkráceného řízení podle § 117 stavebního 

zákona a vyjadřovat se tak i k certifikátu autorizovaného inspektora (více zde: 

http://www.eps.cz/cz2143214pp/pravni-poradna/).  

Častým problémem vydávaných certifikátů však dle našich zkušeností bohužel bylo, že 

autorizovaní inspektoři leckdy zcela „ignorovali“ dotčené osoby a neobstarali jejich vyjádření 

s poukazem na to, že žádné dotčené osoby zde „vzhledem k povaze navrhované stavby“ nejsou – a 

to dokonce i pokud šlo o mezující sousedy a občanská sdružení, která se předtím účastnila 

územního řízení, či dříve vedeného a na žádost investora zastaveného stavebního řízení. V takovém 

případě se lidé dozvěděli o vydaném certifikátu např. až tehdy, kdy se začalo stavět a na plotě byla 

vyvěšena první strana certifikátu opravňující stavebníka ke stavbě. 

Takový certifikát ale není neplatný, pouze nezákonně vydaný a měl by být z tohoto důvodu zrušen. 

V praxi ale není dosud vyjasněno, jak proti takovému nezákonnému certifikátu postupovat a kdo by 

jej měl zrušit. Úprava § 117 je velice kusá a zcela nedostatečná a nedává moc odpovědí. Judikatura 

se v této věci různila a dosud není zcela zřejmé, jaká je správná cesta obrany dotčených osob. 

Podle poslední judikatury Městského soudu v Praze (z února letošního roku) je třeba proti 

certifikátu podat odvolání k Ministerstvu pro místní rozvoj. V takovém případě, pokud by tomu 

tak skutečně bylo, by neměl stavebník podle vydaného certifikátu postupovat, dokud se nerozhodne 

o odvolání, odvolání má totiž ze zákona zásadně odkladný účinek. Zatím však není vůbec jasné, jak 

se k tomuto názoru Městského soudu v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj postaví ani jaký názor 

v konečném důsledku vysloví Nejvyšší správní soud. 

Na druhou stranu totiž např. Krajský soud v Brně loni vydal rozsudek, kterým jiný certifikát 

autorizovaného inspektora na základě správní žaloby přímo zrušil, aniž by dotčené osoby předtím 

podávaly odvolání, s názorem, že podání odvolání není možné. Jasno v této věci tak bude muset 

udělat až Nejvyšší správní soud. V nejbližší době by snad měl rozhodovat právě ve věci zmíněného 

rozsudku Krajského soudu v Brně. Do té doby Vám doporučujeme: 

 V případě, že víte, kdo je autorizovaným inspektorem v dané věci: poslat mu i bez jeho 

vyzvání (a to co nejdříve) informaci o tom, že se chcete účastnit daného zkráceného řízení 

ve smyslu § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a následně mu 

zaslat Vaše námitky proti stavbě. Vše doporučujeme v kopii zaslat i příslušnému stavebnímu 

úřadu. Pokud nevíte, který autorizovaný inspektor certifikát zpracovává, pošlete výše 

uvedené pouze stavebnímu úřadu a investorovi.  

 Jakmile se dozvíte o tom, že certifikát byl vydán (certifikát musí být vždy oznámen stavebnímu 

úřadu a zde zaevidován, aby podle něj mohl stavebník postupovat; stavební úřad by Vám tak měl 

poskytovat informace minimálně na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zejména 

však vzhledem k Vašemu postavení účastníků řízení): 

1. Podejte co nejdříve, nejpozději do 30 dnů odvolání k Ministerstvu pro místní rozvoj 

(s poukazem na to, že podle Městského soudu v Praze je MMR povinno rozhodovat 

http://www.eps.cz/cz2143214pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2197592pp/pravni-poradna/
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o odvoláních proti certifikátům autorizovaných inspektorů). Zde uveďte Vaše věcné 

námitky proti stavbě i fakt, že jste byli jako účastníci řízení opomenuti a inspektor si 

nevyžádal Vaše vyjádření.  

2. Případně, z důvodu právní jistoty, můžete zároveň podat do dvou měsíců i žalobu 

k příslušnému správnímu soudu (pokud by se postup přes odvolání neukázal jako 

správný). Správní žalobou byste totiž v opačném případě museli napadnout teprve 

rozhodnutí MMR o Vašem odvolání. 

 

Kompletní rozbor problematiky certifikátů a obrany proti nim, včetně relevantní judikatury, najdete 

zde: http://www.eps.cz/cz2268092pp/pravni-poradna/. 

 

6.5. Právní význam dokumentu proti výstavbě s podpisy občanů 18.4.2011, EP 

Vzhledem k petici proti protipovodňovému opatření (600 podpisů, z toho asi 100 přímo z oblasti 

zaplavované) místostarosta a jeden úředník obcházejí nábřeží a nechávají si od lidí podepsat buď 

souhlas nebo nesouhlas s protipovodňovým opatřením. Jde nám o to, jaký status vlastně má tento 

dokument, který pan místostarosta získá. Vyjadřovat se měli obyvatelé nad 18 let, úředník sebou 

měl nějakou dokumentaci, ale nepředpokládám, že ji lidem nechal prostudovat a rozhodnout se a 

pro podpis se vracel později, spíše na jejím základě pouze určoval výši zdi v daném místě.  

Daný dokument by snad z právního hlediska mohl být peticí (pokud by měl náležitosti uvedené zde: 

http://www.eps.cz/cz2208808pp/pravni-poradna/), spíše se ale domnívám, že z formálně-právního 

hlediska nebude relevantní vůbec (pokud např. obsahuje jen otázku, zda občan souhlasí a odpověď 

"ano" nebo "ne"). I kdyby to byla řádná petice, domnívám se, že by nebyla platná, protože k 

podpisu petice nesmí být nikdo žádným způsobem nucen (§ 4 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o 

právu petičním). 

Zvažovala jsem ještě další možnosti. Souhlasy občanů jsou vyžadovány např. při územním souhlasu 

(§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona) a zjednodušeném územním řízení (§ 95 odst. 1 písm. d). V 

případě protipovodňové stěny se domnívám, že územním souhlasem povolena být nemůže (nejde o 

žádnou ze staveb uvedenou v § 96 odst. 2 stavebního zákona). Kdyby takto chtěl daný úředník 

získat podpisy osob pro územní souhlas, potřeboval by navíc pouze souhlasy osob uvedených v § 

85 odst. 2 stavebního zákona, tj. zejména vlastníků dotčených nemovitostí a občanských sdružení, 

která by mohla být účastníky územního řízení. Sbíraní podpisů všech občanů by tedy bylo 

nesmyslné (leda by mělo být matoucí). U zjednodušeného územního řízení zase musí takový 

souhlas obsahovat výslovně, že jde o souhlas se zjednodušeným řízením (dle znění Vašeho dotazu 

soudím, že tomu tak spíše nebylo). Nešlo tedy zřejmě ani o jeden z těchto účelů. 

Tvrzení souhlasu s protipovodňovým opatřením by mohlo taky vést k oslabení námitky - pokud 

nejprve podepíšu, že s něčím souhlasím, a pak proti tomu podám námitku, které daný úřad 

nevyhoví, bude odvolací orgán posuzovat oba dokumenty současně a mohl by se přiklonit tomu, že 

nesouhlas se stavbou nebyl jednoznačný. Podání námitky však takový souhlas nebrání, každý je 

oprávněn změnit názor až do okamžiku, do kdy je možné podávat námitky v daném povolovacím 

řízení zpravidla do veřejného projednání). 

Nemohlo jít ani o souhlas v místním referendu, neboť pro to zákon stanoví zvláštní proceduru a 

způsob hlasování. 

Dle našeho názoru tedy takový dokument nemá právní relevanci, byť nemohu vyloučit, že jím např. 

bude úřad argumentovat v územním/ vodoprávním řízení v tom smyslu, že daná stavba má 

výraznou podporu veřejnosti. Pokud ale předložíte pádné argumenty proti výstavbe tohoto 

protipovodňového opatření, měly by dostat přednost před argumentací podpory veřejnosti. 

6.6. Stanovisko vlastníka veřejné dopravní infrastruktury v územním řízení 21.9.2011, EP 

Dobrý den. V naší obci se má stavět hypermarket, na vedlejším pozemku ke stavební parcele leží 
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obecní pozemní komunikace. Může obecní úřad vydat nějaký nesouhlasný dokument jakožto 

vlastník této komunikace? Pokud ano, který orgán obce má něco takového vydat?  

Stanovisko vlastníka veřejné infrastruktury včetně dopravního napojení stavby je povinnou přílohou 

žádosti o vydání územního rozhodnutí (bod 11. přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.). Jedná se o 

stanovisko vlastníka, měla by se tedy zde vyjadřovat obec jako vlastník (v samostatné působnosti) a 

nikoli úřad.  

Domnívám se, že o tomto stanovisku by měla rozhodovat Rada obce v tzv. zbytkové působnosti 

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. (vydávání stanovisek vlastníka není v zákoně o obcích 

výslovně svěřeno žádnému orgánu obce), příp. starosta, pokud obec Radu nemá.  

Zastupitelstvo si také může rozhodování o této věci vyhradit a rozhodnout samo. Mimoto je obec 

vždy účastníkem územního řízení a je účastníkem i jako vlastník dotčeného pozemku, bylo by tedy 

namístě, aby Rada nebo zastupitelstvo oficiálně nějaké stanovisko za obec schválila.  

 

7. Ochrana přírody a krajiny, ochrana lesa a půdy 

7.1. Kácení lesa 7. 2. 2011, AL 

Nedaleko mých pozemků je soukromý les, nyní dochází v tomto lese k intenzivnímu kácení, již přes 

100 metrů čtverečních. Může takhle vlastník lesa kácet? O žádném povolení nevím, nejspíš 

neexistuje. Na půde (mýtině) navíc nyní dochází k erozi, zaplavuje nám to pozemky, nemůžeme už 

nic pěstovat na zahradě, protože všechno spláchne voda, plesniví nám na zahradě hlína apod. Dá se 

s tím něco dělat? Na koho se máme obrátit? 

 

I. 

Kácení stromů v lese neprobíhá na základě povolení orgánu ochranu přírody, jako je tomu při 

kácení dřevin mimo les (více zde). Kácení může probíhat buď na základě lesního hospodářského 

plánu nebo lesních hospodářských osnov, anebo na základě souhlasu odborného lesního hospodáře.  

a) 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v § 24 stanovuje povinnost pořídit lesní hospodářský plán 

(resp. zabezpečit jeho zpracování) všem právnickým osobám, které hospodaří se státními 

lesy, a ostatním právnickým a fyzickým osobám, pokud vlastní více než 50 ha lesa v obvodu 

územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (tj. příslušného krajského úřadu). 

Plán stanoví maximální celkovou výši těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících 

dřevin při obnově porostu. 

b) 

Dalším dokumentem, který by mohl upravovat hospodaření v lese, jsou lesní hospodářské 

osnovy. Podle § 25 lesního zákona slouží lesní hospodářské osnovy ke zjištění stavu lesa a k 

výkonu státní správy lesů v těch lesích, v nichž se nehospodaří podle lesního hospodářského 

plánu. K tomu, aby byl vlastník dotčeného lesa osnovou vázán, musí však osnovu převzít 

tzv. protokolem o převzetí. Pokud tak učiní, je pro něj vždy závaznou a nepřekročitelnou 

celková výše těžeb, a v případě vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, je závazný také podíl 

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. 

c) 

Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního 

hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, 

lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře
5
.  

                                                 
5
  Odborným lesním hospodářem může být jen osoba, která je držitelem licence udělené orgánem státní správy lesů 

podle § 41 a násl. lesního zákona, podmínkou jejíhož udělení je mimo jiné dosažení odborného lesnického vzdělání 
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Má-li však těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i 

ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět 

orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Těžbu 

lze v takovém případě provést, jestliže orgán státní správy lesů vyjádří ve svém stanovisku 

s těžbou souhlas nebo žádné stanovisko oznamovateli ve stanovené lhůtě nesdělí.  

Abyste zjistili, pod který „režim“ spadá les, o kterém mluvíte, a jeho vlastník, můžete se obrátit na 

orgán státní správy lesů se žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 

o životním prostředí. Rozdíly mezi poskytnutím informace podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí naleznete zde. 

 

II. 

Lesní zákon v § 11 odst. 2 stanovuje vlastníkům lesa obecnou povinnost „usilovat při hospodaření 

v lese o to, aby nepoškozovali zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny 

rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin.“ Tuto základní 

povinnost pak zákon o lesích rozvíjí prostřednictvím dalších konkrétnějších povinností.  

Kromě povinnosti provádět těžbu jen v souladu s lesním hospodářským plánem, převzatými 

osnovami nebo souhlasem odborného lesního hospodáře, je ustanovením § 33 lesního zákona dále 

vlastníkům lesa uložena povinnost provádět přednostně těžbu nahodilou, kterou tento zákon 

rozumí těžbu za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených, 

aby se tak zabránilo vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů nebo předcházelo 

podmínkám pro vznik požárů. Tato povinnost má svým působením zřejmě přimět vlastníka k řádné 

péči o les, když podmiňuje a co do množství omezuje úmyslnou těžbu mýtní (tj. de facto pravé 

využití dřevoprodukční funkce lesa) předchozím provedením těžby nahodilé, a pokud by tuto bylo 

(například v důsledku kalamity v lese) nutné provést v nebývale velkém rozsahu, těžbu mýtní 

v podstatě znemožňuje. To proto, že i těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb, 

stanovené schváleným lesním hospodářským plánem nebo převzatou lesní hospodářskou osnovou, 

kterou zásadně nelze překročit. 

Úmyslnou mýtní těžbu je zakázáno provádět v lesních porostech mladších než 80 let, nejde 

však o zákaz absolutní povahy, protože z něj může orgán státní správy lesů v odůvodněných 

případech – buď při schvalování lesního hospodářského plánu či zpracování lesní hospodářské 

osnovy, nebo na žádost vlastníka lesa – povolit výjimku. 

Ve vztahu k samotnému způsobu provádění těžby ukládá zákon o lesích právnickým a fyzickým 

osobám, které těžební práce zajišťují, k ochraně lesa povinnost provádět je tak, aby byly 

minimalizovány negativní dopady na lesní ekosystém v daném prostředí.   

 

III. 

Pokud své povinnosti v souvislosti s těžbou vlastník pozemku (či ten, kdo koupil lesní porost nebo 

ten, kdo provádí těžbu) nesplnil (nebo pokud máte podezření, že je nesplnil), pak můžete podat 

podnět na orgán státní správy ochrany lesů, tj. na obecní úřad s rozšířenou působností. 

Orgán státní správy lesů uloží podle § 54 zákona o lesích, pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, 

kdo provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy, nebo 

provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně těžbu v množství 

                                                                                                                                                                  
(tj. vysokoškolského vzdělání lesnického směru nebo úplného středoškolského vzdělání lesnického směru) a 

stanovené doby odborné lesnické praxe (alespoň tři roky v případě absolventa vysoké školy a deset let, jde-li o 

absolventa školy střední), u právnické osoby musí tyto požadavky splňovat její odpovědný zástupce. Pokud 

požadavky na odborné lesnické vzdělání a délku odborné praxe splňuje sám vlastník lesa, může v lese hospodařit i 

bez pomoci odborného lesního hospodáře a není po něm požadováno získání licence. Odborného lesního hospodáře 

si vlastník lesa může vybrat a zásadně nese náklady na jeho činnost. 
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překračujícím 3 m
3
 na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy 

lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let. 

Pokud by těžba nepřesahovala množství 3 m
3
 na 1 ha lesa za kalendářní rok, avšak vlastník lesa 

nemá souhlas odborného lesního hospodáře, může mu být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč. 

S podnětem se můžete obrátit i na Českou inspekci životního prostředí, která podle 

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

může udělit pokutu nebo nařídit omezení či zastavení činnosti. 

Poškození lesa těžbou je i trestným činem podle § 295 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona. 

V úvahu tak při vážném poškození lesa připadá i podání trestního oznámení. 

§ 295 trestního zákona 

Poškození lesa 

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou v rozporu s jiným právním 

předpisem způsobí, byť i připojením k již existující holině, vznik holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa 

na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici zakmenění stanovené jiným právním 

předpisem na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo 

b) vznikne-li těžbou nebo jinou činností uvedenou v odstavci 1 holá seč nebo proředění na celkové značné 

ploše lesa. 

 

IV. 

Možným řešením problému s erozí a zaplavováním pozemků by bylo i podání tzv. sousedské žaloby 

podle § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Podle zákona má vlastník věci povinnost 

zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně 

ohrožoval výkon jeho práv.  Žalovaným tak může být každý, kdo při užívání předmětu svého 

vlastnictví (své věci) obtěžuje své okolí, např. hlukem, prachem, zápachem, či zaplavováním. Při 

podání žaloby je však třeba brát v potaz, že soudní řízení může být časově a finančně náročné. 

Bližší informace o sousedské žalobě naleznete na stránkách EPS. 

Podle § 22 lesního zákona však platí kontroverzní konstrukce, že jsou to vlastníci nemovitostí nebo 

investoři staveb a zařízení, kdo je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, 

kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami 

způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, 

přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato 

opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob 

zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, pokud není podle zvláštních předpisů 

příslušný jiný orgán státní správy. Vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinen 

provedení opatření strpět. 

§ 22 lesního zákona 

Bezpečnost osob a majetku 

(1) Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná 

opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými 

zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním 

a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, 

pokud není podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán státní správy. Vlastník pozemků určených k plnění 

funkcí lesa je povinen provedení opatření strpět.  

(2) Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu 

hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní 

správy lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa 

případnou újmu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.  

Tato ustanovení stojí proti sobě a nepodařilo se nám dohledat relevantní judikaturu. Tuto 

http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/


 37 

problematiku Vám proto doporučujeme konzultovat s advokátem.  

 

7.2. Nebezpečí požáru lesa ze zábavné pyrotechniky 30.5.2011, EP 

Dobrý den, bydlíme cca 50 metrů od lesa. Sousedé v blízkosti lesa (cca 40 metrů) každý rok na 

Silvestra odpalují zábavnou pyrotechniku, nehledě k tomu, že soused často svařuje a jiskry odletují 

směrem k lesu. Máme obavy, aby nedošlo k požáru lesa, jeho poškození a poškození našeho 

majetku (sousedního domu), domníváme se také, že soused plaší lesní zvěř. Doporučíte nám, na 

koho se můžeme obrátit? 

I. 

Pokud odpalovaná zábavná pyrotechnika ohrožuje Váš majetek (dům), je možné bránit se tzv. 

sousedskou žalobou (více zde: http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/), případně žalobou 

na základě § 417 občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.): 

 

Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a 

přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. 

 

Případně podání těchto žalob doporučujeme konzultovat s advokátem. Jelikož jde o ochranu 

soukromého vlastnictví a nikoli ochranu přírody, nemůžeme se touto otázkou dále zabývat v rámci 

Poradny. 

 

II. 

Další otázkou je skutečnost, že jak zábavná pyrotechnika, tak svařování mohou ohrozit blízký les 

možným požárem. V tomto případě by bylo lze uvažovat také o veřejnoprávní ochraně 

prostřednictvím přestupkového řízení. Takové jednání lze podřadit pod skutkovou podstatu 

přestupku podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a to konkrétně pod tato ustanovení: 

 

§ 53 

Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese 

a) ruší klid a ticho, 

… 

o) do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící 

nebo doutnající předměty 

 

Při podezření na spáchání přestupku je možné obrátit se s podnětem na obecní úřad (příp. obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, pokud by obec přenesla agendu přestupků na tento úřad) a 

informovat ho o tom, že mohl být spáchán přestupek. Obecní úřad by měl spáchání přestupku 

prošetřit, případně se lze obrátit na jeho nadřízený orgán (krajský úřad) s podnětem na ochranu proti 

nečinnosti. Za přestupek ad a) lze uložit pokutu do 5.000,- Kč, za přestupek ad o) až do výše 

15.000,- Kč.  

 

Zabývali jsme se také lokalizací daného jednání v CHKO, to však nemá na řešení vliv. Pro CHKO 

neexistuje zákaz obdobný zákazům uvedeným v zákoně o lesích.  

 

 

7.3. Kácení z důvodu ochrany plynovodu 13.6.2011, MT 

Za normálních okolností bojujeme spíše proti kácení stromů, nyní jsme se však ocitli v situaci, kdy 

na sousedním pozemku stojí dvě vzrostlé borovice v těsné blízkosti plynovodu, podle zákona č. 

458/2000 Sb. přitom nesmí na plynovodu kromě trávy růst vůbec nic. Vlastník sousedního pozemku 

je ovšem odmítá nechat pokácet. Jak máme postupovat? Bojíme se o naši bezpečnost. Pokud se nám 

podaří docílit kácení, je možné kácet už teď v létě, nebo až v době vegetačního klidu? 

http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/
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I. 

Nejprve se zaměříme na veřejnoprávní úpravu kácení stromů, tj. úprava provedená zákonem č. 

114/1992, o ochraně přírody a krajiny [dále jen „ZOPK“], spolu s ust. § 8 prováděcí vyhlášky MŽP 

č. 395/1992 Sb.; dále pak zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 

a) 

Vycházíme z informací, že jeden strom je možné pokácet bez nutnosti povolení, tj. strom splňující 

určité požadavky, v konkrétním případě obvod stromu měřený v požadované výšce (§ 8 odst. 3 

ZOPK, spolu s § 8 odst. 5 vyhlášky MŽP).  

Pro pokácení druhého stromu zákon vyžaduje povolení, které orgán ochrany přírody a krajiny vydá 

„ze závažných důvodů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin“ (§ 8 odst. 1 

ZOPK).  

Žádost „podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka 

pozemku“ (§ 8 odst. 3 vyhlášky MŽP). Jelikož nespadáte do žádné z těchto kategorií, musíte se 

snažit o to, aby vlastník nemovitosti žádost sám podal., resp. může Vám udělit plnou moc k podání 

žádosti a získání povolení. 

V žádosti o povolení pokácení stromu by měly být uvedeny všechny skutečnosti, které jsou 

rozhodné pro určení této závažnosti a doplnit je o vhodné podklady, důkazy - tj. stromy, jejichž 

kořeny se nachází blízko stavby a mohou tak ohrozit její statiku, a zároveň tyto stromy rostou nad 

plynovodem, což může představovat další riziko - ohrožení života, zdraví,... Toto můžete doložit 

např. odborným posudkem apod.  

Povolení není třeba tehdy, „je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo 

hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu 

ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.“ (§ 8 odst. 3 ZOPK). Zde zákon umožňuje takový 

postup pouze za předpokladu zřejmého a bezprostředního ohrožení, a to také osobě odlišné od 

vlastníka, neboť škoda často bude hrozit právě osobám odlišným od vlastníka. Vzhledem k povaze 

situace není v takovém případě povinností získat předchozí svolení vlastníka ke vstupu na pozemek; 

při takovém postupu však musíte dbát ochrany jeho ostatního majetku, tzn. aby nedošlo ke 

(zbytečným) škodám na jiných věcech. Nicméně je důležitá ona bezprostřednost. Pokud je např. 

podle judikatury čas k tomu, aby mohl být vypracován znalecký posudek, není ohrožení 

bezprostřední. Ve Vašem případě nejsou dle našeho názoru podmínky pro havarijní kácení naplněny. 

Pokud by nebyly splněny podmínky pro havarijní kácení, a Vy byste přesto kácení v tomto režimu 

provedli, vystavovali byste se postihu za nezákonné kácení (bez povolení) a současně by po Vás 

sousedka mohla požadovat náhradu škody. 

b) 

Vedle této úpravy energetický zákon stanovuje pro zákazníky povinnost „udržovat odběrné plynové 

zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v 

případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit“, (§ 62 odst. 2 písm. f) energ. 

zákona). Uvažujeme tedy o stavu, že na sousedním pozemku se nachází takové odběrné plynové 

zařízení (viz také níže bod I.c). Na okraj poznamenáváme, že zákon ještě hovoří o možnosti dodávat 

plyn mimo plynárenskou soustavu České republiky, tzv. přímým plynovodem (definováno v § 2 

energ. zákona), což ale zřejmě nebude častá situace. V každém případě, provozovatel přímého 

plynovodu má obdobnou povinnost jako zákazník (§ 65 odst. 3 písm. c) energ. zákona). 

Pokud máte k dispozici dokument od plynárenské společnosti, dle nějž by se mělo přistoupit ke 

kácení, předejte jeho kopii sousedce, neboť na jejích bedrech leží výše zmíněná povinnost 

udržování odběrného místa ve stavu neohrožujícím život, zdraví či majetek. Samozřejmě, pokud i 

v tomto případě nic neučiní, raději aktivně konejte dál; sousedka se vystavuje možnosti udělení 

pokuty za přestupek až do výše 100 000,- Kč, dle § 90 odst. 1 písm. p) energ. zákona). Na 

dodržování povinností dle energetického zákona dozírá a pokuty ukládá Energetický regulační úřad, 
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kterému můžete dát podnět k prošetření přestupku a přiložit vyjádření plynárenské společnosti. 

Ovšem také sama plynárenská společnost má povinnost „zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný 

provoz, údržbu, obnovu a rozvoj přepravní/distribuční soustavy“- § 58 odst. 8 písm. a), § 59 odst. 8 

písm. a) energ. zákona (pozn. zákon odlišuje dva subjekty - provozovatele přepravní soustavy a 

provozovatele distribuční soustavy, oba však mají obdobná práva a povinnosti; takový postup 

uvažujeme, pokud soused odebírá plyn z přepravní či distribuční soustavy). Dle našeho názoru měl 

tento provozovatel sám zaslat protokol vlastníku nemovitosti a začít jednat. Jiné ustanovení tohoto 

zákona jej totiž opravňuje „odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, … ohrožujících 

bezpečný a spolehlivý provoz přepravní/distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím 

upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník“ (§ 58 odst. 1 písm. f), § 59 odst. 1 písm. g) 

energ. zákona). I v tomto směru je možné dát podnět k prošetření Energetickému regulačnímu 

úřadu. 

Z uvedeného vyplývá, že sama společnost je povinna zajistit bezpečný provoz, údržbu, obnovu a 

rozvoj soustavy a za tímto účelem ji zákon vybavuje různými oprávněními- viz. možnost pokácet 

strom za stanovených podmínek. 

Jedná se však o zásah do vlastnického práva, proto možnost pokácení stromu ze strany společnosti 

doprovází řada povinností:  

§ 58 odst. 3 (obdobně § 59 odst. 3 energ. zákona) 

„Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv  provozovatele  přepravní 

soustavy … majetková  újma  nebo  je-li  omezen  v obvyklém užívání nemovitosti má právo  na   

jednorázovou  náhradu ...“, 

§ 58 odst. 4 (obdobně § 59 odst. 4 energ. zákona) 

„… je povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost 

jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu nebo, není-li to 

možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či 

užívání  dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení 

odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a 

zbytků po těžbě.“ 

c) 

Pohlédneme- li zpět do ustanovení ZOPK, konkr. § 8 odst. 2, zákon stanoví, že „povolení není třeba 

… k odstraňování dřevin v ochranném pásmu  zařízení  elektrizační a plynárenské soustavy 

prováděném při provozování těchto soustav …“. Pokud by se nacházelo na sousedově pozemku 

takové ochranné pásmo, mohl by provozovatel přepravní/distribuční soustavy pokácet tyto stromy i 

bez povolení orgánu ochrany přírody a krajiny – Stačilo by k tomu předchozí oznámení orgánu 

ochrany přírody. V případě, že se dřevina nenachází v ochranném pásmu zařízení  elektrizační a 

plynárenské soustavy, je povolení třeba. 

Nicméně, energetický zákon o ochranném pásmu hovoří pouze v souvislosti s plynárenskými 

zařízeními – ty jsou v § 2/2 b) energetického zákona definovány jako veškerá plynová zařízení 

s výjimkou odběrných plynových zařízení.  

Odběrnými plynovými zařízeními zákon myslí veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu 

včetně zařízení pro konečné využití plynu. Dále pak definuje odběrné místo jako místo, kde je 

instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje  dodávka plynu 

měřená měřicím zařízením.  V daném případě se tak s nejvyšší pravděpodobností jedná právě o 

 odběrné plynové zařízení, ochranné pásmo se proto zřejmě na pozemku sousedky nevyskytuje 

a ustanovení § 8 odst. 2 ZOPK tak nelze v daném případě využít. 

d) 

Otázku kácení v době vegetačního klidu upravuje výše zmíněná vyhláška MŽP: 
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§ 8  

5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K 

tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin. 

Uvedením slova zpravidla je pamatováno na situace výše zmíněných závažných důvodů, tedy kdy 

stromy mohou ohrožovat sousedící stavby, a kdy by „vyčkávání“ na období vegetačního klidu 

mohlo zapříčinit škodu na stavbě. Rozhodně by bylo vhodné tuto otázku diskutovat s odborníkem. 

 

II. 

a) 

Předmětná problematika by mohla být řešena také z pohledu soukromoprávního, a to ve smyslu 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.  

Především tento předpis v ust. § 127 upravuje tzv. sousedské vztahy, a to ve smyslu některých 

omezení na straně vlastníka věci. Ten „se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou 

poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv“. Dále zákon příkladmo 

vyjmenovává některé situace, nejedná se však o vyčerpávající výčet všech situací.  

Mezi tyto situace lze zařadit problém přerůstajících kořenů, které ohrožují sousedící nemovitost 

(konkr. stavbu), a tedy výkon vlastnického práva k ní. Pro souseda tedy ze zákona vyplývá 

povinnost neohrožovat kořeny stromů na svém pozemku sousedící stavbu, resp. povinnost 

takovému ohrožování zabránit. 

Pokud byste se sousedkou nedohodli žádné smírné řešení, mohli byste se poté obrátit na soud. Soud 

by jí nemohl uložit provedení žádného konkrétního opatření, ale nařídil by jí zdržet se ohrožování 

Vašich práv (což by v daném případě stejně muselo být zřejmě provedeno vykácením stromů). 

Více informací o sousedské žalobě najdete zde: http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/. 

b) 

Dále lze uvést ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (§ 415 a násl.). V těchto 

úvodních ustanoveních zákon hovoří především o preventivním jednání, a to dokonce o povinnosti 

takového chování: 

§ 415 

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a 

životním prostředí. 

Takovou povinnost lze směřovat vůči vašemu sousedovi, ale i vůči vám samotným - nutno však říci, 

že tuto povinnost již plníte, a to tím, že podnikáte potřebné kroky k zamezení vzniku škody (je 

dobré si tyto kroky uvědomovat, pokud by došlo k případnému soudnímu sporu o náhradu škody). 

Dále zákon stanoví: 

§ 417 

(1) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem 

ohrožení. 

(2) Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a 

přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.   

Na základě tohoto ustanovení se tak rovněž můžete obrátit na soud a žádat, aby soud uložil 

vlastníkovi konkrétní povinnost (např. pokácet strom). V tomto případě by bylo nezbytné prokázat, 

že hrozí vážná škoda ve smyslu odst. 2 (např. znaleckým posudkem).  

Pokud byste uvažovali o podání žaloby, bude určitě vhodné obrátit se v této věci na advokáta. 

http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/
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Advokáta si můžete vybrat na stránkách České advokátní komory www.cak.cz dle sídla i 

specializace. 

 

7.4. Návštěvní řád NP překračující zákonné zmocnění 12.7.2011, EP 

Zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví zákaz  vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo 

silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. O účelových 

komunikacích se zde nehovoří. Z návštěvního řádu národního parku však vyplývá, že vjezd 

motorových vozidel je povolen na všechny veřejně přístupné účelové komunikace, na kterých není 

vyznačeno omezení pro vjezd. Domnívám se, že tím je zcela popřen smysl zákonné úpravy, kde v 

národním parku je tím pádem stejná úprava jako mimo zvláště chráněná území, a že zde tedy 

návštěvní řád překročil meze zákonného zmocnění, na jehož základě byl vydán. Moje otázka tedy 

zní: Jak postupovat, aby byl v této věci naplněn ochranný záměr příslušného ustanovení zákona, 

tedy regulace provozu motorových vozidel v národních parcích? Uvedené pozemky, po kterých 

jezdí motorová vozidla, jsou louka v oblasti ochrany hnízdiště chřástala obecného, jedná se oblast 

migrace zvěře a o chráněnou oblast přirozené akumulace vod. 

 

S Vaší interpretací, že § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. se obecně nevztahuje na účelové 

komunikace, se ztotožňuji. Pojem "silnice" a "místní komunikace" vymezují § 5 a § 6 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účelova komunikace pak tvoří samostatnou kategorii (viz 

i § 2 odst. 2 tohoto zákona), nemůže tedy spadnout pod pojmy silnice ani místní komunikace. 

Další kategorii míst, kde může být vjezd povolen, je pak uveden v tomto ustanovení jako "místa 

vyhrazená se souhlasem orgánem ochrany přírody".  

Tento souhlas pak může být dán buďto správním rozhodnutím pro konkrétní místo anebo - a to 

pouze v případě národních parků - návštěvním řádem. Podmínky vstupu a vjezdu do národního 

parku je přitom typickou otázkou, kterou návštěvní řády upravují, resp. mají upravovat (viz i § 19 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Je pak již jen otázkou, nakolik úzce nebo široce může Správa NP 

návštěvním řádem pravidla pro vstup do národního parku vymezit. 

Zákon bohužel nestanoví pro tuto úpravu podrobnější mantinely, nevyjadřuje se ani literatura a 

judikatura. Obecně můžeme pouze konstatovat, že pravidla uvedená v návštěvním řádu nemohou 

stanovit nikomu více povinností než stanoví sám zákon.  

Můžeme tedy argumentovat pouze tzv. teleologickým výkladem - že nějaká úprava, byť 

odpovídající zákonnému zmocnění, popíra zcela smysl, ke kterému má směřovat (případně tuto 

úvahu dovést až potud, že tím pádem se dostává de facto do rozporu se samotným zákonem - např. 

§ 15 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., příp. nějakého ustanovení zákona, kterým byl zřízen přímo 

tento národni park). 

Je zřejmé, že návštěvní řády mohou vymezovat další místa pro provoz motorových vozidel v 

národním parku nad rámec silnic a místních komunikací, kde to již povoluje samotný zákon. Zda je 

ale možné povolit provoz na všech účelových komunikacích paušálně a to (pravděpodobně v řadě 

případů) též pro setrvání těchhto vozidel, je sporné. Mohlo by se to totiž dostat do rozporu se 

smyslem a účelem zákonné úpravy, byť přímo meze zmocnění návštěvní řád nepřekračuje. 

Definitivně by tuto nejistotu v tom kterém konkrétním případě mohl rozřešit až soud.  

Jak úpravu v návštěvním řádu napadat? Podle § 19 jsou návštěvní řády tzv. opatřením obecné 

povahy. Opatření obecné povahy lze zrušit podáním žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu dle § 

101a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Pokud se tedy domníváte, že návštěvní řád je v 

rozporu s právními předpisy a současně Vás tato úprava poškozuje na Vašich právech, můžete podat 

k soudu žalobu na zrušení návštěvního řádu nebo jeho části.  

V minulosti byly sice návštěvní řády vydávány formou vyhlášky, později nařízení, materiálně však 

tyto dokumenty stanovují konkrétní povinnosti blíže neurčenému počtu osob, což je znak právě 

opatření obecné povahy (správní akt na pomezí rozhodnutí a právního předpisu). Napadení žalobou 

http://www.cak.cz/
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u Nejvyššího správního soudu by tedy mělo být přípustné.  

 

7.5. Posuzování krajinného rázu v obci s územním plánem 18.7.2011, MT, EP 

§ 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví výjimku, kdy se neposuzuje krajinný ráz. 

Znamená to, že vždy, když je v obci územní plán, tak se nemusí posuzovat v územním řízení 

krajinný ráz? DOSS se mohly vyjádřit během pořizování ÚP. Je podmínka : "a podmínky ochrany 

krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody" naplněna, pokud na jiných místech ÚP se 

stanoví ochrana významných krajinných prvků a krajinného rázu (v této lokalitě nikoli)? A  mohu se 

nějak dostat k podkladům pořizování územního plánu vydaného roku 2002? Na úřadě mi tvrdí, že 

už vše skartovali. Musí mi je vydat na základě zákona č. 106/1999 Sb.? 

 

I. 

Nejprve bych ráda zodpověděla otázku, zda je posuzování krajinného rázu v územním nebo jiné 

správním řízení vyloučeno vždy, pokud je v obci platný územní plán.  

Hodnocení možného dopadu jmenovaných činností na hodnoty krajinného rázu se dle dikce § 12 

odst. 4 z řízení o vydání územního rozhodnutí (příp. jiného správního řízení) přesouvá do roviny 

pořizování územně plánovací dokumentace, resp. jejích změn. Ráda bych však předeslala, že tento 

výjimečný postup se uplatní jen vůči plochám vymezeným v územním plánu jako zastavitelné nebo 

zastavěné
6
.  

 

„Tato změna má velký vliv na mechanismus rozhodování o ochraně krajinného rázu orgány 

ochrany přírody a krajiny. Jedná se o to, že hodnocení konkrétních případů vlivu navrhovaných 

staveb na krajinný ráz se omezí na jednotlivé případy staveb v nezastavěném území obce, 

jejichž množství bude velmi omezené (např. výjimečně přípustné stavby pro obhospodařování 

zemědělských ploch, technické stavby) a bude třeba věnovat pozornost hodnocení záměrů 

územních plánů v jednotlivých fázích pořízení (např. již zadání!). Hodnocení záměrů územních 

plánů nebo hodnocení změn územních plánů se stane nejčastější úlohou při ochraně krajinného 

rázu. Další nejčastější úlohou bude zpracování hledisek krajinného rázu pro územně analytické 

podklady (krajů nebo obcí).“
7
 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že odpověď na první otázku bude zřejmě jednoznačně kladná (v 

oblastech územním plánem vymezených jako zastavitelné plochy), a to bez výkladových obtíží. 

Obdobný výklad najdeme též např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, č. j. 7 

As 2/2011 – 52
8
.  

Soud zde sice uvádí, že je třeba vždy vyhodnotit, zda v tom kterém konkrétním případě bude možné 

použít výjimku uvedenou v § 12 odst. 4, kdy se v územním řízení již krajinný ráz nebude 

posuzovat, v zásadě však pravděpodobně má na mysli pouze takové vyhodnocení, zda jsou splněny 

zákonné podmínky použití tohoto ustanovení, totiž zda je daná plocha vymezena jako zastavitelná 

(zastavěná) a zda se zde vyjadřoval DOSS (orgán ochrany přírody).  

Úmyslem zákonodárce zřejmě bylo přesunout těžiště rozhodování do fáze pořizování územně 

plánovací dokumentace a odbřemenění účastníka územního, popř. stavebního řízení, současně však 

                                                 
6
 Zákon č. 183/2006 Sb. sice definuje v § 2 odst. 1 písm. d) zastavěné území jako území vymezené územním plánem, zjevně však zákonodárce měl 

na mysli pouze takové území vymezené územním plánem, které je skutečně zastavěným územím.  
7

 Sborník příspěvků z odborného semináře. Aktuální problémy ochrany krajinného rázu. Dostupné z: 

http://www.krajinnyraz.cz/KuKr2008/sbornik2007.pdf 
8

 Dospěje-li městský soud k závěru, že pojmově (materiálně) o zásah do krajinného rázu jde, bude na něm, aby na základě skutkových 

zjištění vyhodnotil, zda na posuzování zásahu zamýšlené stavby do krajinného rázu dopadá výluka zakotvená v nynějším (od 1. 1. 2007 účinném) 

znění § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, který stanoví, že krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, 

pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s 
orgánem ochrany přírody. Co je zastavěným územím, resp. zastavitelnou plochou, definuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. d), resp. f) stavebního zákona. 

http://www.krajinnyraz.cz/KuKr2008/sbornik2007.pdf
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poněkud nešťastně umožnil posuzování krajinného rázu pouze v obecné rovině, přičemž 

charakteristika té které konkrétní plánované stavby může na rozdíl od běžného druhu zástavby 

krajinný ráz narušit, což OOPK v rámci procesu přijímání územního plánu nemá šanci zjistit a 

posoudit.  

Zásadním okamžikem ve vztahu k ochraně krajiny je obvykle proces územního řízení, nastavená 

legislativa se však posouvá o krok zpět, tedy k územnímu plánování, které by z tohoto důvodu mělo 

lpět na pečlivém zpracování a podmínky orgánu ochrany přírody a krajiny (§ 12 odst. 4 ZOPK) by 

měly být dostatečně jasně a precizně formulovány.  

Jako na určitou pojistku pro tento případ lze nahlížet na ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 183/2006, 

stavební zákon (dále jen „StZ“): 

(5) Stanoví-li dotčené orgány ve svém stanovisku nebo závazném stanovisku podmínky, a 

stanou-li se tyto podmínky součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné 

povahy nebo jiného úkonu orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto 

zákona, mohou dotčené orgány kontrolovat jejich dodržování. 

Pokud se tedy v územním plánu objeví podmínky stanovené orgánem ochrany přírody, může v 

územním řízení tento orgán dle citovaného ust. § 4 odst. 5 StZ dotčené orgány kontrolovat 

dodržování dohodnutých podmínek. Zákon však neřeší situaci, kdy se dotčený orgán sice vyjádří, 

pořizovatel však jejich stanovisko do územního plánu nevčlení.  

 

Mohou tedy nastat tři situace: 

a) orgán ochrany přírody se ve svém stanovisku k určité části územního plánu vůbec nevyjádří, 

nebo podá celkové kladné stanovisko, ale pro některá území neuvede žádné požadavky, přičemž 

veškeré jeho požadavky pořizovatel do schváleného územního plánu promítne – tuto situaci 

rozeberu v bodě II.; 

b) orgán ochrany přírody uvede své požadavky k návrhu územního plánu, ale tyto nejsou vůbec 

implementovány
9
; zde bych se přiklonila k tomu, aby krajinný ráz posuzován byl; a konečně 

c) pokud orgán ochrany přírody stanoví nějaké podmínky a tyto jsou zahrnuty do územního plánu, 

použije se § 12 odst. 4 a krajinný ráz se posuzuje toliko v mezích požadavků vyjádřených v 

územním plánu, přičemž OOPK může kontrolovat, že tak stavební úřad skutečně učiní, tedy že 

respektuje požadavky uvedené v územním plánu.  

 

Nad rámec Vašeho dotazu bych ráda zmínila, že zákon implicitně stanoví ještě jednu výluku z 

posuzování krajinného rázu v územním řízení. Krajinný ráz tak lze posuzovat pouze v oblasti s 

významnou krajinnou a estetickou hodnotou.  

Pokud by tyto charakteristiky nebyly dány, nebylo by ani pojmově možné, aby jakákoli stavba do 

krajinného rázu zasáhla, a tudíž by nebylo nutné jej v územním řízení posuzovat – bez ohledu na § 

12 odst. 4 a obsah územního plánu. To potvrzují např. i rozsudky Nejvyššího správního soudu ze 

dne 28. 12. 2006 sp. zn. 6 A 83/2002-65
10

, č. j. 2 As 49/2007 – 191
11

,  nebo č. j. 9 As 82/2007-120. 

                                                 
9
 Pokud by byly promítnuty do územního plánu pouze částečně, zákon nám opět neposkytje žádné řešení. Zřejmě by bylo posuzování krajinného 

rázu nutné, neboť by nebylo možné konstatovat, že tato otázka byla v rámci územního plánování plně dořešena, resp. požadavky OOPK plně 

vyjádřeny a respektovány.  

10
 Z těchto důvodů soud dospěl k závěru, že pravomoc orgánu ochrany přírody k vydávání rozhodnutí o souhlasu či nesouhlasu se zásahem do 

krajinného rázu při umístění stavby (§ 12) bude dána především při splnění dvou podmínek: jde o stavbu, která svou charakteristikou může 

krajinný ráz ovlivnit, a dále, je umísťována v krajině krajinným rázem charakterizované. 
11

  Nově plánovaná stavba nemusí být zásahem do krajinného rázu v silně zastavěném území bez přírodních prvků, zvláště nevybočuje-li 

svými rozměry či charakterem z poměrů již existující zástavby. Na druhé straně však může znamenat zcela zásadní zásah do krajinného rázu, je-li 
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Jelikož touto konstrukcí poskytujeme stavebnímu úřadu a OOPK obrovskou míru volnosti ve 

správním uvážení, neboť jejich úvaha o tom, zda nějaká stavba může alespoň teoreticky narušit 

krajinný ráz, má přímý dopad na to, zda se následně pvoede řízení o vydání souhlasu do zásahu do 

krajinného rázu u OOPK, je třeba i tento přístup ovšem vykládat restriktivně a posuzování 

krajinného rázu vyloučit jen tehdy, pokud zcela zjevně a flagrantně do krajinného rázu být nemůže; 

pokud by kterýkoli účastník nebo orgán souhlas OOPK k zásahu do krajinného rázu přesto 

vyžadoval, je třeba takovému požadavku vyhovět.  

Takto doplňuje zákonný postup rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 6 

A 97/2001 – 48:  

Nelze jistě po orgánu ochrany přírody požadovat, aby ve všech případech z vlastního podnětu zahajoval řízení podle § 

12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Například tehdy, umísťuje-li se do již zastavěné krajiny stavba, která 

nijak nevybočuje svými parametry, je vysoce pravděpodobné, že krajinný ráz snížen či změněn nebude. Ani v těchto 

případech však nelze vyloučit, že možnost takového zásahu vyjde najevo např. v územním řízení: proto je nezbytné, aby 

stavební úřad měl možnost dát podnět k zahájení řízení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. I v 

těchto případech však může podat návrh na zahájení řízení podle § 12 odst. 2 citovaného zákona sám stavebník či 

osoba, která je původcem činnosti, jež může snížit či změnit krajinný ráz, případně občanské sdružení, jehož hlavním 

posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny. 

Ve zbývajících případech bude vždy na místě, aby orgán ochrany přírody správní řízení podle citovaného ustanovení 

provedl. Neučiní-li tak sám z vlastního podnětu, je povinen tak učinit buď na návrh shora uvedených osob, či k 

podnětu jiného správního orgánu.  

 

II. 

Další Váš dotaz zněl, zda podmínka "a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem 

ochrany přírody" je naplněna, pokud se na jiných místech územního plánu stanoví ochrana 

významných krajinných prvků a krajinného rázu (a v této lokalitě nikoli).  

Zde bude záležet na tom, jakým způsobem se OOPK k návrhu územního plánu vyjádřil. Pokud 

například zaslal jen částečné vyjádření k jedné části návrhu územního plánu, kde uvedl své 

požadavky, domnívám se, že z toho nelze automaticky dovodit, že s ostatními částmi návrhu 

územního plánu souhlasí, a tudíž že podmínky ochrany krajinného rázu jsou pro celý územní plán 

dohodnuty s OOPK a není třeba je posuzovat v územním řízení. Za této situace by se tedy určitě 

krajinný ráz v územním řízení posuzovat měl.  

Trochu jiná je situace v případě, kdy OOPK vydá paušální kladné stanovisko k celému návrhu 

územního plánu a pouze pro některé lokality stanoví podmínky (a pořizovatel územního plánu je 

převezme)
12

. Za této situace se domnívám, že je sporné, zda je výše uvedená podmínka – v 

oblastech, pro které tyto podmínky OOPK nestanovil - splněna.  

Na jednu stranu takovým stanoviskem OOPK implicitně dává najevo, že vůči ostatním částem 

územního plánu nemá žádné výhrady, tedy že jakoby stanoví nulové podmínky. To by znamenalo, 

že podmínky ochrany krajinného rázu jsou v rámci územního plánování s OOPK dohodnuty. 

Můžeme to však interpretovat také tak, že není výslovně splněna zákonná podmínka dohodnutí 

podmínek s OOPK, neboť zde přímo žádné podmínky uvedeny nejsou.  

Nepodařilo se mi najít žádné vodítko, které by mi pomohlo přiklonit se k jednomu z těchto řešení. 

Ze zcela obecného principu co nejširší ochrany přírody a krajiny však vyvozuji, že by i v těchto 

případech krajinný ráz spíše měl být posuzován i v rámci územního řízení, byť i opačné 

argumentaci by zjevně bylo možné dát za pravdu. Jednoznačnou interpretaci nám  nejspíš může 

nabídnout až judikatura, pokud se v budoucnu objeví. 

Vše uvedené v tomto bodu samozřejmě bude platit jen tehdy, pokud pořizovatel stanovisko OOPK 

                                                                                                                                                                  
budována na zdaleka viditelných místech, zahušťuje li dosavadní relativně řídkou zástavbu či má-li být začleněna do území, v němž jsou významnou 

měrou zastoupeny přírodní prvky jako les, výrazné nezastavěné svahy, vodní toky apod. 
12

 Takto to s největší pravděpodobností bylo.  
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do územního plánu promítne.  

 

III. 

Váš poslední dotaz se týkal doby, po kterou je úřad povinen uchovávat podklady použité při tvorbě 

územního plánu.  

To, kde a jak je možné nahlížet do podkladů při tvorbě územního plánu je zakotveno přímo ve 

stavebním zákoně, a to v § 162 a § 165. Jednak jsou tyto podkladové materiály uloženy u obce, pro 

kterou se územní plán pořízoval (§ 165); pořizovatel je pak povinen na internetu zveřejnit informaci 

o tom, kde může každý do těchto podkladů nahlížet.  

§ 165 

(1) Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl 

pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému 

úřadu. 

(2) Pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu, regulačním 

plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace 

nahlížet; toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu. 

Podkladové materiály by měly být uloženy také v tzv. evidenci územně plánovací činnosti, kterou 

spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle § 162 odst. 2 písm. a) je její součástí mj. právě 

územní plánovací dokumentace (tj. územní plány) a data o průběhu jejího pořizování (tedy 

pravděpodobně i podkladové dokumenty, vyjádření dotčených orgánů apod.).  Tato evidence by 

měla být dle odst. 3 přístupná online.  

§ 162  

(1) Evidenci územně plánovací činnosti vede ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu a 

vkládá do ní data na návrh Ministerstva obrany. 

(2) Předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou data o 

   a) územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování, 

  ….. 

(3) Evidence územně plánovací činnosti se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Výše uvedené povinnost uchovávat podkladovou dokumentaci a umožnit nahlížení do ní byly 

zavedeny až novým stavebním zákonem v červenci 2006, zkoumala jsem tedy ještě i starší právní 

úpravu. Avšak i dle § 131 zákona č. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon) byly úřady územního 

plánování povinny podkladovou dokumentaci uchovávat: 

§ 131 

Územně plánovací dokumentaci a všechny podklady k ní, jakož i doklady o případných změnách územně 

plánovací dokumentace, je povinen evidovat a jejich ukládání zabezpečovat orgán územního plánování, který 

územně plánovací dokumentaci pořizuje. 

Stavební zákon (starý ani nový) nijak neřeší otázku lhůt, po které musí obce (resp. dříve 

úřady) dokumentaci uchovávat. 

Pro zodpovězení této otázky musíme nahlédnout do zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. Ze zákona č. 499/2004 Sb. pro obce vyplývá mj. povinnost uchovávat dokumenty, 

které obsahují zásadní informace o územním plánování, a umožnit jejich výběr pro zařazení do 

archiválií: 

§ 3 

(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají 

f) územní samosprávné celky, 
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§ 5 

(2) Podle obsahu se za archiválie příslušným archivem vybírají dokumenty, které mají trvalou hodnotu danou 

jejich politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem; k 

výběru musí být vždy předloženy dokumenty uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

Příloha č. 2  

Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie 

19. Dokumenty, které obsahují zásadní informace o 

l) územním plánování, 

§ 6  

Výběr archiválií z dokumentů původců provádí příslušný archiv ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení. 

§ 16 

(1) Po provedeném výběru archiválií jsou dokumenty vybrané jako archiválie vzaty do evidence archiválií. 

§ 34 

 Do archiválií uložených v archivech lze nahlížet jen na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených 

tímto zákonem a badatelským řádem archivu. 

Z tohoto zákona vyplývá, že většina dokumentů sice podléhá skartování dle lhůt uvedených ve 

skartačních řádech, které vydávají původci dokumentů (např. obec, příslušný úřad), na některé 

zvláště důležité dokumenty – tzv. archiválie – se však skartační lhůty nevztahují. Tyto archiválie se 

uchovávají trvale. Zákon přitom výslovně uvádí, že zásadní dokumenty v souvislosti s územním 

plánování musí být nominovány do vybraných archivovaných spisů (výběr pro zařazení do 

archiválií pak provádí archiv).  

Nemělo by se tedy stát, že by důležité podklady (je otázkou, nakolik je dokument, který budete 

hledat, shledán příslušnými orgány za důležitý) pro vznik územního plánu byly již skartovány.  

Zbývá již jen vyřešit otázku, zda dokumenty najdete u dané obce nebo v archivu. Podklady pro 

územní plánování jakožto i všechny ostatní dokumenty totiž mohou být do archivu zařazeny jednak 

nejpozději po vypršení skartačních lhůt ve skartačním řízení (délku skartační lhůty Vám sdělí 

příslušná obec – je uvedena v jejich skartačním řádu, viz § 66 zákona o archivnictví), mohou však 

být zařazeny do archivu i dříve, mimo skartační řízení. Domnívám se, že podklady pro územní plán 

z roku 2002 budou ještě u obce. U podkladů např. z roku 1990 už by se dalo zvažovat zařazení v 

archivu.  

Pokud byste zjistila, že dokumenty skartovány byly, můžete se na nás znovu obrátit. Můžeme poté 

zjistit, jak postupovat dále. V současné době již bohužel nebylo v našich časových možnostech 

tento aspekt prověřit.  

Zabývali jsme se otázkou, zda lze podkladovou dokumentaci k územnímu plánu získat na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Domníváme se, že nikoliv. Zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zakládá jako obecná norma oprávnění každé 

fyzické a právnické osoby podílet se na kontrole veřejné správy (tj. možnost získávat informace 

spojené s činností povinného subjektu) tehdy, pokud není stanovena jiná speciální norma pro danou 

okolnost. V našem případě představuje tuto speciální normu ust. § 165 StZ. 

Odpověď na Vaši poslední otázku tedy zní tak, že doba uchování podkladů je uvedena ve 

skartačním řádu příslušné obce, i po uplynutí této lhůty byste však nejdůležitější dokumenty měla 

najít v místním archivu. Není třeba o dokument žádat podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím, ale lze si je běžným způsobem vyžádat na obci dle stavebního zákona (§ 165 odst. 2).  

 

7.6. Ořez stromů a posekání trávy obcí bez souhlasu vlastníka pozemku 31.8.2011, EP 

Dobrý den, náhodně jsem objevil vaše stránky a chtěl bych vás poprosit o radu k tomuto 

problému.Vlastníme pozemek na okraji obce (zahrada), který sousedí s nezpevněnou obecní 
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komunikací. Pozemek je cca z 90 % oplocen. Nyní jsme zjistili, že nám obec (starosta) na 

neoplocené části pozemku bez našeho vědomí posekala trávu. Dále nám opět bez našeho vědomí 

podél celého plotu ořezala větve stromů (mimo jiné rakytníků) a keřů přesahujících za plot skrz 

pletivo směrem k obecní komunikaci až těsně k pletivu našeho plotu. Dle našeho názoru větve 

nikterak neomezovaly užívání komunikace. Na internetu jsem se dočetl, že by obec měla minimálně 

informovat majitele pozemku, když pominu pravidla slušného chování. Dále jsem se dočetl, že 

existuje zákon č. 326/2004 o rostlinolékařské péči, ze kterého by měla údajně vyplývat povinnost 

sekat pravidelně trávu na pozemku. My v současné době sekáme trávu jen 1 x ročně. Děkuji předem 

za radu, jak dále postupovat a jak zabránit posekání i do budoucna.  

Na tuto situaci lze nahlížet z pohledu několika různých právních předpisů, dovolím si tedy svou 

odpověď rozčlenit a probrat tyto aspekty postupně. 

 

I. 

Zmiňovaný zákon o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.) v § 3 odst. 1 písm. a) ukládá 

právnickým a fyzickým osobám povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých 

organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda. Dle Vašeho popisu situace však dovozuji, že 

žádná taková situace nenastala, neboť trávník, který obec posekala, neobsahoval plevel ani škodlivé 

organismy. Dalo by se uvažovat o tom, že extrémně vysoká tráva by mohla teoreticky takové 

organismy obsahovat a v takovém případě by ust. § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. bylo porušeno, 

předpokládám však, že o trávník řádně pečujete a takové riziko neexistuje. I kdyby však k 

porušení zákona č. 326/2004 Sb. došlo, řešením vzniklé situace by nemohlo být svévolné 

pokácení trávníku ze stran obce, nýbrž uložení pokuty a opatření k nápravě ve správním 

řízení vedeném u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
13

.  

 

II. 

Dalším možným pohledem je možné porušení obecně závazné vyhlášky obce, která může 

stanovovat nějaké povinnosti ve vztahu k veřejným prostranstvím
14

, k udržování čistoty ulic apod. 

Vyhlášky města Rakovník jsme nezkoumali, i kdyby však – obdobně jak ov bodě ad I – k porušení 

OZV obce došlo, vhodným řešením není svévolné odstranění vegetace, nýbrž řízení o přestupku, v 

němž může být za porušení OZV obce uložena pokuta. 

 

III. 

Podle § 127 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník je vlastník povinen zdržet se všeho, čím by 

na míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo vážně zasahoval do jeho práv. V případě, že 

vlastník toto ustanovení porušení, může se obtěžovaný sosued obrátit na soud, který může 

obtěžujícímu vlastníkovi zakázat pokračovat v obtěžování. Opatření k nápravě přitom musí pak 

obtěžující vlastník – po rozhodnutí soudu – provést sám a je na něm, jakým způsobem to učiní. 

Pokud by tedy obec chtěla využít tohoto ustanovení, musela by se jednak nejprve obrátit na soud, 

vyčkat soudního rozhodnut a zejména pak vyčkat, až dané opatření provedete Vy jakožto vlastník. 

Více k této tzv. sosuedské žalobě najdete tady.  

 

IV. 

Ten, kdo osekal stromy a posekal trávník se mohl dopustit trestného činu poškození cizí věcí podle 

§ 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
15

. Musela by však vzniknout škoda alespoň 5.000,- Kč 

(tedy škoda nikoli nepatrná – viz § 138 trestního zákoníku). Pokud si obec posekanou trávu a oseky 

                                                 
13

 § 73 odst. 3 a § 78 zákona č. 326/2004 Sb. 
14

 Neoplocený pozemek by charakteristik uevřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., splňovat mohl. 

Povinnosti by však mohly být uloženy i ve vztahu k pozemkům s veřejným prostranstvím nebo ulicí/pozemní 

komunikací sousedícím, zákon o obcích umožňuje obcím stanovovat povinnosti „k zajišťování čistoty ulic“ obecně.  
15

 § 228: Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. 

http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/
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ze stromů přivlastnila, mohl se dotyčný, který tak učinil, dopustit také t.č. krádeže (§ 205 trestního 

zákoníku
16

). Opět by zde musel vzniknout škoda min. 5.000,- Kč. Trestného činu se může dopustit 

pouze fyzická osoba, tedy např. starosta, příp. i pracovník firmy, kterou si mohla obec pro zákrok 

najmout. Pokud se domníváte, že mohl být spáchán trestný čin, můžete podat trestní oznámení na 

Policii ČR nebo kterékoli státní zastupitelství. Více najdete zde.  

 

V. 

Zkoumala jsem také absenci možných povolení z hlediska ochrany přírody a krajiny. Zákon č. 

114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) požaduje povolení pouze pro kácení stromů (a v krajních 

příapdech, kdy by došlo ořezem k faktické likvidaci a úhynu stromu, dovozujeme, že povolení je 

potřeba také), pro „pouhý“ ořez bez vážnějších nsledků a zdraví stromu však povolení není nutné. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny tedy obec neporušila. 

 

VI. 

Poněkud problematické zde může být ust. § 15 zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích). 

Podle něj lze nařídit ořez nebo kácení stromů u silnice nebo místní kmunikace, pokud stromy 

ohrožují bezpečnost nebo ztěžují obhospdoařování silničního pozemku: 

§ 15 

 

Silniční vegetace 

  

(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, 

silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití 

těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků. 

  

(2) Na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním nebo na návrh silničního správního 

úřadu nebo po projednání s ním je vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními 

předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích.  

 

Tyto okolnosti však ve Vašem případě nenastaly. I kdyby nastaly, nemůže obec ořezat dřeviny zcela 

svévolně a kdykoli, ale je potřeba, aby to projednala s Policií ČR nebo silničním správním úřadem 

(poněkud absurdním faktem je, že tím je v případě místních komunikací příslušný odbor obecního 

úřadu, povinnost projednání by tedy pro obec nemělo představovat vážnější komplikaci).  

 

VII. 

V případě, že Vám vznikla ořezem významnější škoda (např. stromy začaly schnout nebo se jednalo 

o dražší odrůdy, které se ořezem poškodily), přichází v úvahu žaloba na náhradu škody podle § 420 

Občanského zákoníku, před případným podáním žaloby však doporučujeme konzultaci s 

advokátem, kterého si můžete najít na stránkách České advokátní komory www.cak.cz. 

 

VIII. 

Zásah obce byl de facto výkonem svépomoci. Ta je upravena v § 6 Občanského zákoníku a je 

vázána na následující podmínky: 

§ 6 OZ: 

Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.  

                                                 
16

 § 205: Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

  a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

http://www.eps.cz/cz2108582pp/pravni-poradna/
http://www.cak.cz/
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Aby tedy mohla obec takto bez jakéhokoliv rozhodnutí nebo povolení stromy ořezat a posekat 

trávník, musel by zde hrozit bezprosteřdní zásah do jejích vlastnických práv, což podel anšich 

informací nehrozil. Tento institut tedy obec použít nemohla. 

IX. 

Zkoumala jsem také právní status rakytníku a zjistila jsem, že nejde o druh nijak zvláště chráněný. 

Z toho, že obec poškodila rakytníky, tedy pro ni nevyplývají žádné zvláštní sankce. Zabývala jsem 

se také tím, zda např. ze zákona o obcích neyplývá nějaké oprávnění obce „udržovat“ veřejná 

prostranství, žádné takové ustanovení jsem však nenašla.  

 

X. 

Jeden z Vašich dotazů zněl na to, jak se osekání ze strany obce do budoucna bránit. 

Nejjednoduššším řešením by zřejmě bylo oplocení i zbytku pozemku (v případě sekání trávy) a 

seznámení obce s protiprávností jejího jednání (pokdu jde o ořez stromů). Pokud by to nepomohlo, 

lze obec od podobncýh zákroků v budoucnu odradit např. nástroji zde uvedenými, pokud seznáte, 

že je možné je použít (trestní oznámení, žaloba na náhradu škody), příp. využít tzv. prevenční 

žalobu, jíž se obci podobný zákrok do budoucna zakáže soudem (musel byste argumentovat obavou 

ze vzniku závažné škody). Před podáním případné žaloby však určitě doporučuji vše probrat s 

advokátem. 

 

7.7. Vykácení jehličnatého lesa a výsadba lip 24.8.2011, EP 

Majitel lesa vykácel – nejspíš kvůli dřevu - zhruba 2500 m2 jehličnatého porostu (více než 100 let 

staré stromy), a místo nich vysadil tisíc mladých lip. Měl na to právo? Lze ho nějak sankcionovat? 

Lze se domoci návratu do původního stavu? Tento zákrok nám vadí mimo zásah do přírody také 

proto, že jako sousedé lesa máme alergii na pyl, výsadba lip nám tedy bude způsobovat zdravotní 

problémy.  

Předesílám, že v naší odpovědi budu  předpokládat, že se jedná o soukromý (nestátní) les mimo 

zvláště chráněná území (národní park, CHKO)
17

. Dovolím si Váš dotaz rozdělit na tři samostatné 

podotázky, a to následující: 

 

 I. Bylo kácení jehličnatých stromů protiprávní? Lze ho nějak napadnout? 

 II. Bylo protiprávní vysázet v místě, kde původně stál les jehličnatý, les listnatý?  

 III. Je možné požadovat návrat do původního stavu, resp. opětovné vysázení jehličnanů? 

 

I. 

Z hlediska oprávněnosti kácení v lesa je důležité, o jak velký les se jednalo. Na tom závisí, ve 

kterém dokumentu najdeme, jaké množství strmů byl vlastník oprávněn vykácet.  

Právnické a fyzické osoby hospodařící v lese o rozloze větší než 50 hektarů v obvodu působnosti 

orgánu státní správy lesů (tj. příslušného krajského úřadu) mají povinnost pořídit tzv. lesní 

hospodářský plán. Plán stanoví maximální celkovou výši těžeb a minimální podíl melioračních a 

zpevňujících dřevin při obnově porostu. V ostatních (menších) lesích se hospodaří podle schválené 

lesní hospodářské osnovy, která je pro vlastníka lesa závazná, pokud ji převezme tzv. protokolem 

o převzetí. Lesní hospodářská osnova taktéž udává maximální výši těžby dřeva (množství 

pokácených stromů). Pokud by vlastník nepřevzal osnovu protokolem o převzetí, musí proto, aby 

mohl vykácet více než 3 m
3
  na 1 ha lesa, vyrozumět  orgán státní správy lesů a doložit 

vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.  

Abyste zjistili, pod který „režim“ spadá les, o kterém mluvíte, a jeho vlastník, můžete se obrátit na 

                                                 
17

 Pokud se v našich předpokladech mýlíme, prosím o doplnění Vašeho dotazu. Odpověď Vám rádi doplníme.  
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orgán státní správy lesů se žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 

o životním prostředí. Rozdíly mezi poskytnutím informace podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí naleznete zde. 

Pro kácení platí ještě další omezení, jako např. povinnost přednostně provádět těžbu nahodilou 

(vykácení suchých a nemocných stromů) před těžbou mýtní (souvislé kácení) - § 33 zákona č. 

289/1995 Sb., o lesích.  

Pokud své povinnosti v souvislosti s těžbou vlastník lesa nesplnil (nebo pokud máte podezření, že je 

nesplnil), pak můžete podat podnět na orgán státní správy ochrany lesů, tj. na obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. 

Orgán státní správy lesů uloží podle § 54 zákona o lesích, pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, 

kdo provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy, nebo 

provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem. 

S podnětem se můžete obrátit i na Českou inspekci životního prostředí, která podle 

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

může udělit pokutu nebo nařídit omezení či zastavení činnosti. 

II. 

Pokud jde o oprávněnost nové výsadby na místě původního jehličnatého lesa, toto upravuje § 29 

zákona o lesích. Podle něj: „K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4) se používá semen nebo sazenic lesních dřevin ze 

stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky.“ 

Předpokládám, že šlo o les ve vyšších polohách. V tom případě by bylo možno argumentovat 

nevhodností osazení ploch určených k plnění funkcí lesa listnatými stromy, které jsou vhodné spíše 

do nížinatých lokalit.  

Obdobně stanoví také § 31 zákona o lesích: „Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty 

stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, 

zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa.“ 

Za porušení těchto povinností nestanoví zákon výslovně sankci, domnívám se však, že by bylo 

možné použít ust. § 51: 

Součástí výkonu státní správy lesů je dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů a 

rozhodnutí vydaných na jeho základě. Orgány státní správy lesů současně dozírají, zda vlastníci, 

popřípadě nájemci lesů hospodaří podle schválených plánů nebo převzatých osnov. Ukládají 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě i opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění 

jejich funkcí. V případě hrozící škody jsou oprávněny rozhodnout o omezení nebo zastavení výroby 

nebo jiné činnosti v lese až do doby odstranění nedostatků nebo jejich příčin. 

V praxi jsme se s uplatněním tohoto ustanovení zatím bohužel nesetkali, takže nedokážeme 

jednoznačně říci, zda by orgán státní správy lesů např. mohl nařídit odstranění osázených lip ve 

smyslu odstranění nedostatků. Doporučujeme Vám obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou 

působností (je příslušný dle § 48 odst. 1 písm. o) zákona o lesích), upozornit ho na nevhodný postup 

vlastníka lesa a požádat ho o uplatnění jeho dozorové pravomoci.  

III. 

Zákon o lesích nikde výslovně neumožňuje orgánům státní správy lesů nařídit obnovu původního 

stavu. Hovoří pouze o možnosti uložit pokutu ve stanovených případech a o uložení opatření k 

odstranění zjištěných nedostatků. Pokud by se skutečně prokázalo, že lípy jsou pro danou lokalitu 

nevhodným druhem, obecní úřad s rozšířenou působností by měl jejich odstranění nařídit.  

Pokud by selhala veřejnoprávní cesta („přes úřady“) a byli byste faktickými sousedy tohoto lesa, 

existuje ještě možnost bránit se soukromoprávní cestou. Doporučuji pročíst si informace uvedené v 

http://www.eps.cz/cz2208759pp/pravni-poradna/
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manuálu o sousedských žalobách (vlastník je povinen zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou 

poměrům obtěžoval jiného nebo vážně zasahoval do jeho práv, např. jej obtěžoval rizikovými pyly, 

přičemž soud může toto btěžování zakázat), příp. manuál o ochraně pokojného stavu.  

 

7.8. Otrava domácího zvířete jedem 30.9.2011, LJ 

Bohužel se mi nepodařilo ani za značného úsilí zachránit kočku, otrávenou kumarinovými jedy. 

Zřejmě někdo v okolí tráví hlodavce kumariny. "Travič" evidentně nezajišťuje jedy nebo 

přiotrávené myši tak, aby se k nim nedostali necíloví živočichové (jak o tom mluví pravidla 

používání těchto jedů). Jsme navíc v 2. ochranném pásmu vod. Žádné oznámení o deratizaci se 

nikde neobjevilo. Mohu nějak zabránit tomu, aby se něco podobného opakovalo v budoucnu? 

V prvé řadě bude asi nutné rozlišit, zdali jde o provádění deratizace (tedy případu, kdy je účelem 

plošné hubení škůdců) či zda jde o lokální/jednorázové použití jedu.  

Právní úprava provádění deratizace (popř. i dezinfekce, dezinsekce, apod.) je obsažena v zákoně č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Ust. § 39 odst. 1 zákona o 

veterinární péči stanoví, že deratizace je jednou z forem veterinárních asanačních opatření. V ust. § 

39 odst. 2 se pak dočteme, že tato opatření mohou být vykonávána jen na základě povolení orgánu 

veterinární správy. Osoba, které byl povolen výkon asanační činnosti, je povinna vykonávat ji tak, 

aby nedocházelo k ohrožení zdraví lidí a zvířat, k týrání zvířat nebo k poškození životního prostředí 

(viz ust. § 41 odst. 1 veterinárního zákona). Pokud taková osoba provádí deratizaci bez příslušného 

povolení či v rozporu s výše popsanými pravidly, tak se dopouští přestupku/správního deliktu a 

může jí být uložena pokuta. Řízení o spáchání přestupku/jiného správního deliktu vyšetřuje a 

pokuty ukládá Krajská veterinární správa. Doporučuji Vám proto obrátit se s podnětem na Krajskou 

veterinární správu, která by měla celou záležitost prošetřit a vyvodit z ní patřičné důsledky.  

Na situace odlišné od provádění deratizace, kdy je jednorázově použito jedu, pamatuje zákon č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 14 odst. 1 

písm. b) tohoto zákona je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvířata pomocí 

jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách. Ovšem i tyto případy spadají do gesce veterinární 

správy, tudíž pokud se obrátíte na Krajskou, resp. Městskou veterinární správu, ta by měla provést 

kontrolu v každém případě. 

Ať tak či onak, při kontaktování veterinární správy Vám doporučuji, abyste požádala o informování 

ohledně podniknutých kroků ze strany veterinární správy. Pokud o to požádáte, je správní orgán 

povinen Vám ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, sdělit, že řízení zahájil, nebo že 

neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému 

správnímu orgánu.  

Co se týče angažování policie, mám za to, že Vámi popisované jednání nedosahuje takové intenzity, 

aby ho bylo možnost kvalifikovat jako trestný čin. Nicméně trestní oznámení může podat kdokoli a 

bez hrozby jakékoliv sankce (vyjma křivého obvinění), ale domnívám se, že by toto oznámení bylo 

policií odloženo (v úvahu připadá pouze trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti). Vše 

nasvědčuje spíše tomu, že byl spáchán přestupek/jiný správní delikt, ale i v tomto případě může být 

policie nápomocna veterinární správě s případným vyšetřováním.  

Rovněž je možné, že by celá záležitost okrajově spadala i pod orgány ochrany životního prostředí 

(ať už nakládání s chemickými látkami, či znečištění některé ze složek životního prostředí – např. 

voda, půda či příroda a krajiny). V takovém případě by bylo nejúčinnější obrátit se s podnětem na 

Českou inspekci životního prostředí. Nicméně veterinární správa je ve Vašem případě 

nejpovolanějším orgánem.  

Co se týče případné náhrady škody za usmrcenou kočku, pro přiznání nároku na náhradu škody je 

zapotřebí splnit několik podmínek. Náhrady škody se může domáhat jen ten, komu kočka patřila, je 

nutné znát totožnost „pachatele“, tedy toho, kdo jed do prostředí umístil, je nutné vyčíslit hodnotu 

kočku v penězích a uplatnit svůj nárok v řízení o přestupku anebo u soudu. Případné kroky 

http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2073463pp/pravni-poradna/
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k náhradě škody bych doporučoval činit, až bude zřejmé, kdo přestupek/jiný správní delikt spáchal. 

 

7.9. Legální vytvoření torza stromu 1.11.2011, JKo 

Dobrý den, snažím se už nějakou dobu zjistit, zda-li lze legální cestou udělat z dřeviny torzo (jako 

potencionální biotop pro určité druhy organismů, za předpokladu že dřevina má vysoce sníženou 

provozní bezpečnost a nelze ji nějak smysluplně redukovat, apod.). Domnívám se však, že musí 

přeci existovat možnost, jak vytvořit torzo z nepamátného stromu (důležité je, aby to bylo z 

nepamátného stromu, protože z památného to udělením výjimky lze udělat), aniž by to bylo 

pokládáno za přestupek poškození či zničení dřeviny rostoucí mimo les.  

Dle našeho názoru vytvoření torza z dřeviny nepamátného stromu stojící mimo les, je legální 

cestou možné. Proces vytvoření torza dřeviny lze dle mého názoru považovat za ekvivalent kácení 

a na tento proces se tedy uplatní zákonná ustanovení, která upravují možnosti kácení nepamátných 

stromů stojících mimo les. Konkrétně je takový postup vymezen § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

„ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. 

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu 

dřevin,...".  

V případě vytvoření torza pro účely vytvoření biotopu pro další živočichy je tedy nutno zodpovědět 

otázku zda jsou pro kácení dány "závažné důvody", jak stanovuje zákon. Vzhledem k tomu, že 

píšete, že dřevina má vysoce sníženou provozní bezpečnost a nelze ji nějak smysluplně redukovat a 

využití jejího torza by naopak mohlo mít pozitivní vliv na ochranu dalších rostliných či živočišných 

druhů, které by torzo osídlili, měly by "závažné důvody" pro kácení být v takévém případě 

naplněny. Posouzení zda jsou závažné důvody dány či nikoli je však na správním uvážení správního 

orgánu, který o povolení ke kácení bude rozhodovat, jelikož zákon ani jeho prováděcí předpisy 

nijak nespecifikuje, co lze či nelze za "závažné důvody" považovat. Výklad k pojmu "závažné 

důvody" ke kácení a příklady judikátů vztahující se k této problematice si můžete blíže prostudovat 

pod tímto odkazem: http://www.eps.cz/cz2139543pp/pravni-poradna/ . Povolení ke kácení se 

podává u obecního úřadu. O kompetencích úřadů při kácení se můžete více dozvědět pod tímto 

odkazem: http://www.eps.cz/cz2072303pp/pravni-poradna/.  

V případě, že by strom, ze kterého chcete vytvořit torzo znamenal přímé ohrožení zdarví nebo 

života, nebo v případě, že kácení (resp. vytvoření torza) mohlo být považováno za kácení z důvodů 

zdravotních můžete ho pokácet (resp. upravit na torzo) i bez povolení, pokácení však musíte do 15 

dnů oznámit příslušnému správnímu úřadu (§ 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

 

 

 

7.10. Utajený prodej státního rybníka a ochrana ryb 15.11.2011, AH 

Dobrý den, máme obavy o další osud místního rybníka. Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových prodal všechny pozemky okolo rybníka, který je významným krajinným prvkem, 

developerovi, přitom my jsme o něj měli taky zájem. Chci se zeptat - jaký režim má prodej majetku 

od státu přes ÚZSVM? Musí jej nabídnout a počkat, zda to nebude chtít někdo další? Měli jsme 

přímo u ÚZSVM podanou žádost, aby nás informoval, kdyby cokoliv v naší obci prodával, 

ÚZSVM nám sice posílal informace o všech ostatních prodávanýchpozemcích, ale tohle nám 

zatajil. Dále ÚZSVM prodal rybník jako takový obci, přičemž obec nevlastní pozemky okolo 

rybníka ani na ně nemá věcné břemeno, takže se k rybníku dostane jen z dobré vůle developera. V 
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rybníku jsou ryby a máme podezření, že jednou developer obec k rybníka nepustí a ryby tam 

začnou hynout - na jaký úřad se pak máme obrátit? Jak bychom měli postupovat, pokud developer 

rybník zasype a vybuduje tam další stavební parcelu (čehož se taky obáváme)? 

Režim prodeje majetku od státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Váš první dotaz se týkal platnosti prodeje pozemků okolo rybníka developerovi a eventuálního 

napadení tohoto prodeje z toho pholedu, že jste o něj také měli zájem a stát jej nenabídl více 

zájemcům ve výběrovém řízení. § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích, předvídá i možnost prodeje majetku konkrétnímu zájemci, 

bez nutnosti výběrového řízení nebo uveřejnění nabídky, a tomu odpovídá i § 21 odst. 1 prováděcí 

vyhlášky č. 62/2001 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tedy nemusí věc 

nabídnout a počkat, jaké dostane nabídky, pokud jedná s konkrétním vybraným zájemcem. 

Podmínkou prodeje je však 1) trvalá nepotřebnost věci pro stát podle § 21 odst. 1 zákona č. 

219/2000 Sb. (výjimku může povolit vláda, ale pouze 1) ze závažných důvodů a 2) po předchozím 

vyjádření ministerstva financí) , 2) o majetek neprojevila zájem ani na základě širší mabídky 

jiná organizační složka státu (§ 19 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) a 3) cena v místě a čase 

obvyklá (§ 22 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.), pokud zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, nestanoví 

jinak
18

.  

Pokud některá z těchto tří podmínek není splněna, je právní úkon (převod majetku) uzavřen v 

rozporu se zákonem (v tomto případě se zákonem č. 218/2000 Sb.), a tudíž je v souladu s § 39 

zákona č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník) absolutně neplatný (neplatnost nastává ze zákona a 

není třeba se jí dovolávat) – tím pádem by se developer nestal vlastníkem pozemků okolo rybníka. 

Bylo by vhodné proto ověřit, zda Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových skutečně 

nabídl pozemky jiným organizačním složkám státu, příp. jak zjistil, že dje o věc pro stát 

nepotřebnou.  

Takovou informaci by měl tento poskytnout na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Další informace k postup podle tohoto zákona najdete případně zde.  

 

K otázce přístupu k rybníku 

Dále jsme diskutovali o přístupu obce jakožto vlastníka rybníka k tomuto rybníka, aby jej mohla 

obhospodařovat a starat se o zde přítomné ryby (problém je v tom, že oec nevlastní žádný kosuek 

pzoemku, který by mohl tvořit přístupovou cestu a ani nemá zřízené věcné břemeno). Možnost 

zřídit věcné břemeno spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek upravuje např. § 151o odst. 3 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, avšak pouze ve prospěch vlastníka stavby a jen v 

případě, že přístup ke stavbě nelze zajistit jinak. U rybníka je sporné, zda je ve smyslu občanského 

zákoníku stavbou (ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, jí bezesporu je). Zákonné 

vymezení pojmu stavba podle stavebního zákona a podle občanského zákoníku se zcela nekryje. K 

této otázce jsme našli článek Jiřího Spáčila (článek se jmenuje Neoprávněná stavba a byl 

publikován v časopisu Právní forum, 2004, č. 6), ve kterém se autor přikládní k názoru, že rybník 

stavbou podle občanského zákoníku není.  

I pro případ, že by nemohlo být zřízeno věcné břemeno podle § 151o odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku, vyplývá právo přístupu obce k rybníku přímo ze zákona. § 127 odst. 3 

zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zakládá povinnost vlastníků pozemků umožnit na 

nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a 

obhospodařování sousedících pozemků a staveb.  

Právo přístupu obce k rybníku bude též vyplývat ze zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona. 

                                                 
18

 Bohužel jsme již nestihli ověřit, zda tento právní předpis stanoví jinak. Nezkoumali jsme ani, zda je cena 1800,- za 

tento pozemek cenou obvyklou.  

http://www.eps.cz/cz2197592pp/pravni-poradna/
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Rybník je totiž ve smyslu tohoto zákona vodním dílem (§ 55 odst. 1 vodního zákona), přičemž na 

základě § 60 vodního zákona jsou vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem povinni po 

předchozím projednání umožnit za účelem provozu a provádění údržby vodních děl v nezbytném 

rozsahu vstup a vjezd na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo provádějí údržbu těchto 

vodních děl. 

I bez zřízení věcného břemene je tudíž obec oprávněna vstupovat na pozemky investora za účelem 

obhospodařování rybníku.  

 

K otázce týrání ryb 

Dále jsme s ezabývali otázkou, jak postupvoat, pokdu by obec o rybník nepečovala a docházelo k 

úhyn ryb.  

1. 

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), jsou ryby považovány za 

hospodářská zvířata. To znamená, že se na ně vztahují ochranná opatření § 4 veterinárního zákona, 

stanovující, že chovatel je povinen 

a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, 

fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,  

b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a 

požádat o odbornou veterinární pomoc. 

Ryby jsou hospodářským zvířetem rovněž ve smyslu § 3 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, který upravuje ochranu zvířat obecně i speciálně ve vztahu k 

hospodářským zvířatům, navíc v § 5 odst. 1 písm. k) označuje chov zvířat v nevhodných 

podmínkách za týrání zvířat. 

Jak bylo výše uvedeno, obec je přímo ze zákona oprávněna k přístupu k rybníku za účelem jeho 

obhospodařování. A na základě povinností, uložených jí jako chovateli ryb veterinárním zákonem 

tak dokonce činit musí. Pokud tak nečiní, je na místě obrátit se na místně příslušnou krajskou 

veterinární správu (viz www.statnisprava.cz)  s podnětem k prošetření pochybení a přijetí 

potřebných opatření. 

Podle § 49 odst. 1 a § 52 veterinárního zákona vykonává krajská veterinární správa státní 

veterinární dozor (tj. dozírá, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky a podmínky stanovené 

tímto zákonem, zjišťuje nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné, projednává a podle 

potřeby ukládá závaznými pokyny, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky 

odstraněny a kontroluje jejich plnění), právě tak může ukládat pokuty za nesplnění nebo porušení 

povinností, požadavků nebo podmínek stanovených veterinárním zákonem.  Působnost krajské 

veterinární správy vykonávat dozor nad plněním povinností chovatelů vyplývá rovněž z § 22 odst. 1 

písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Pokud je vlastníkem pozemku právnická osoba (jak píšete – obec), dopouští se porušením 

povinností chovatele stanovených v § 4 veterinárního zákona správního deliktu, za který jí může být 

v souladu s § 72 veterinárního zákona uložena pokuta do výše 300 000 Kč. Obec jedná rovněž v 

rozporu s § 12 odst. 1 zákona na ochranu zvířat (povinnost zajistit hospodářkému zvířeti životní 

podmínky odpovídající jejich fyziologickým a etologickým potřebám tak, aby jim nebylo působeno 

utrpení a byla zajištěna jejich pohoda v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky), 

přičemž chovem v nevhodných podmínkách se dopouští týrání ve smyslu § 5 odst. 1 písm. k) 

zákona na ochranu zvířat proti týrání, které je jako jiný správní delitk právnických osob postižitelný 

na základě § 27a odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 17 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání 

pokutou až do výše 500 000,- Kč. 

Správní orgány jsou povinny přijímat podněty k tomu, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. 

Tento podnět se podává podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu. V souladu s tímto 

http://www.statnisprava.cz/
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ustanovením platí, že pokud podatel podnětu chce, aby jej správní orgán informoval ve lhůtě 30 dnů 

ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci 

úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu, musí o to v podnětu požádat 

(více http://www.eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/).  

Jestliže správní orgán, kterému byl podnět adresován, sám řízení nezahájí / opatření k nápravě 

neuloží, můžete se obrátit na jeho nadřízený správní orgán, tj. v případě krajské veterinární správy 

na Státní veterinární správu, a dát mu podnět k postupu podle § 80 správního řádu. Na základě § 80 

učiní opatření proti nečinnosti nadřízený správní orgán v takovém případě, že příslušný správní 

orgán sám nezahájil řízení z moci úřední ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o skutečnostech 

odůvodňujících jeho zahájení dozvěděl. 

2. 

Výkon rybářství je v právní rovině upraven zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 

rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákon o rybářství).  

Domnívám se proto, že se dále můžete obrátit na příslušný krajský úřad, který ve vyhlášeném 

rybářském revíru a na rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti, podle § 21 

zákona o rybářství vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů 

vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel 

rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s 

podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen. 

3. 

Pokud se domníváte, že správní úřady (např. krajská veterinární správa) neplní své povinnosti (poté, 

co se na ně obrátíte) a jsou nečinné, můžete se zkusit obrátit na veřejného ochránce práv 

(ombudsmana). 

V souladu s ustanovením § 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, působí ochránce k 

ochraně osob před jednáním správních úřadů, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům 

demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k 

ochraně základních práv a svobod.  

 

Pokud se rozhodnete obrátit se na ochránce s podnětem k prošetření postupu správních orgánů, 

musí takový podnět podle § 11 zákona o Veřejném ochránci práv obsahovat: 

 

a) vylíčení podstatných okolností věci (§ 10 odst. 1), včetně sdělení, zda věc byla předložena také 

jinému státnímu orgánu, popřípadě s jakým výsledkem, 

b) označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět 

týká, 

c) doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě, 

d) jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a osoby oprávněné jejím jménem 

jednat, toho, kdo podnět podává ("stěžovatel"). 

Pokud se podnět týká rozhodnutí, musí stěžovatel přiložit jeho stejnopis. 

V souladu s ustanovením § 12 zákona o Veřejném ochránci práv ochránce podnět odloží, jestliže 

věc, které se podnět týká, nespadá do jeho působnosti anebo se netýká osoby, která podnět podala, a 

může jej odložit, pokud 

a) náležitosti podle § 11 nebyly doplněny ani ve stanovené lhůtě,  

b) je zjevně neopodstatněný, 

c) od právní moci rozhodnutí nebo od opatření či události, kterých se podnět týká, uplynula v den 

doručení podnětu doba delší jednoho roku, 

d) věc, které se podnět týká, je projednávána soudem nebo již byla soudem rozhodnuta, nebo 

e) jde o podnět ve věci, která již byla ochráncem přešetřena (§ 17 a 18) a opakovaný podnět 

nepřináší nové skutečnosti.  
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K zasypání rybníka 

Dále jste vyjádřili obavu, že by developer mohl rybník přímo zasypat. Zabývali jsme se otázkou, 

jaká povolení k takovému kroku potřebuje. Rybník je v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 

Sb., vodního zákona, jakož i v souladu s § 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, vodním 

dílem, proto k jeho odstranění bude ve smyslu § 15 odst. 1 vodního zákona třeba povolení 

vodoprávního úřadu, který v bude v této věci postupovat jako speciální stavební úřad.  

Jelikož je rybník současně významným krajinným prvkem, nebude možno takové povolení 

vodoprávního úřadu vydat bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Rozhodnutí vodoprávního úřadu o zrušení rybníka bude muset také předcházet souhlas orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu o odnětí ze zemědělského půdního fondu. Na základě § 

1 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jsou zemědělským 

půdním fondem rovněž rybníky s chovem ryb. Rozhodne-li vodoprávní úřad rybník jako vodní dílo 

zrušit, dochází tímto zrušením v důsledku zákonné definice zemědělského půdního fondu rovněž k 

odnětí tohoto rybníka ze zemědělského půdního fondu, a toto nelze učinit bez souhlasu orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu, ledaže by se jednalo o výjimku dle § 9 odst. 2 zákona č. 

334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu. 

K samotnému zasypání rybníka bude jistě třeba územního rozhodnutí - rozhodnutí o změně 

využití území, které je však vyžadováno pouze u pozemků s výměrou nad 300 m2, u pozemků s 

výměrou pod 300 m2 postačí pro změnu druhu pozemku územní souhlas.   

 

8. Ochrana ovzduší a ochrana vod 

8.1. Skládka fekálií u pracoviště 20.4.2011, EP 

Obracím se na vás s problémem. Jsem zaměstnancem čerpací stanice. Nacházíme se na dálnici. 

Poblíž je hraniční přechod. Pracovní prostředí nám silně kazí zápach prasečích fekálií. 

Z nedalekého prasečáku na louky kousek od naší ČS vyvážejí někdy i 2x denně fekálie, které podle 

mne patří na jiné míst. Můžete nám poradit co se s tím dá dělat? 

Na vyvážené fekálie lze nahlížet dvěma způsoby, a to buď jako na: 

a) součást provozovny, v níž jsou chována prasata 

b) černou skládku. 

 

A. 

Prvně uvedené kvalifikaci nasvědčuje např. bod 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 615/2006 Sb. (prováděcí 

vyhláška k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší): 

„K zemědělskému zdroji zařazenému do příslušné kategorie náleží i plochy rostlinné výroby a 

činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z 

provozu zdroje.“ 

 

Nemáme bohužel ověřeno z praxe, zda lze toto ustanovení tímto způsobem vykládat, 

předpokládáme však, že z něj vyplývá, že skládka fekálií je de facto součástí provozovny, tudíž sdílí 

její právní režim, jakoby ležela přímo u této provozovny.  

 

Povinnosti provozovatele prasečí farmy pak budou odvozeny od velikosti této farmy. Může jít buď 

o velký, střední nebo malý zdroj znečištění ovzduší. Rozdělení do příslušných kategorií vymezuje 

pak vyhláška č. 615/2006 Sb.: 

 

„Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku takto:  

a) velký zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku nad 10 t NH3.rok-1, 
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b) střední zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku od 5 t do 10 t NH3.rok-1, 

c) malý zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku do 5 t NH3.rok-1.“ 

 

Význam této kategorizace spočívá v tom, že provozovatel malého zdroje má méně povinností než 

provozovatel velkého a středního zdroje. Druh zdroje by Vám měl sdělit příslušný obecní úřad nebo 

Česká inspekce životního prostředí na základě žádosti o informace dle zákona č. 123/1998 Sb. nebo 

č. 106/1999 Sb. (více o právu na informace najdete případně zde v sekci Právo na informace: 

http://www.eps.cz/cz2214306pg/programy/).  

 

Provozovatelé velkých a středních zdrojů mají povinnosti uvedené v § 11 (ve Vaší situaci je důležitý 

zejm. § 11 odst. 1 písm. b) a písm. t)) zákona č. 86/2002 Sb., provozovatelé malých zdrojů 

povinnosti uvedené v § 12 (zejm. § 12 odst. 1 písm. e)). Všichni provozovatelé musí dodržovat 

zákaz obtěžování zápachem (k tomu podrobněji níže), provozovatel malého zdroje nemusí ale 

dodržovat tzv. emisní limity, resp. nemá tuto povinnost stanovenu výslovně § 12 a tudíž nemůže 

např. dostat pokutu za to, když je nedodržuje (povinnost je plnit může být ale stanovena v 

podmínkách provozu zemědělské provozovny).   

 

Obecně nástroje při obtěžování zápachem popisujeme zde: http://www.eps.cz/cz2072310pp/pravni-

poradna/  

 

Pokud si na zápach stěžuje min. 20 osob a zároveň bylo porušeno jiné ustanovení zákona než zákaz 

obtěžování zápachem, lze vždy uložit pokutu (§ 40 zákona č. 86/2002 Sb.) nebo opatření k nápravě 

(§ 38 zákona č. 86/2002 Sb.). V ostatních případech záleží na úvaze úřadu, zda pokutu nebo 

opatření k nápravě uloží. To alespoň dovozujeme ze znění § 1 vyhlášky č. 362/2006 Sb., podle které 

se to, zda došlo k překročení přípustné míry obtěžování zápachem (které je zakázané zákonem na 

ochranu ovzduší), posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, 

ve které k obtěžování zápachem dochází. Po tomto obecném vymezení teprve následuje ustanovení 

o tom, že stížnost je oprávněna vždy, stěžuje-li si 20 osob a bylo porušeno jiné ustanovení zákona 

na ochranu ovzduší.  

Jiný náhled na to má např. P. Drahovzal, podle kterého obecní úřad v případě, že si nestěžuje 

alespoň 20 osob, nemá pravomoc zasáhnout, ani kdyby chtěl, leda by mohl udělit sankci za porušení 

jiného ustanovení zákona než obtěžování zápachem:  

 

„Pokud by si ale stěžovalo méně než 20 občanů, pak orgán ochrany přírody bude pro udělení 

sankce potřebovat stanovení koncentrace podle § 2 vyhlášky č. 362/2006 Sb., ale to jde pouze u 

zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů. … Pokud by si v případě malého 

stacionárního zdroje stěžovalo méně než 20 osob, pak může obecní úřad udělit sankci jedině v 

případě, že bylo porušeno jiné ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ale nemůže udělit sankci za 

překročení přípustné míry obtěžování zápachem.“  

 

Jelikož u malých zdrojů není ale možné postihovat ani překročení emisního limitu (není to obsaženo 

v § 12), muselo by zřejmě jít o jiné povinnosti v § 12 – v případě skládky fekálií by zřejmě sankce 

nebyla prakticky možná, není nám známo, která jiná ustanovení by dze mohla být porušena.  

 

Zřejmě to nebude možné vynutit, domníváme se však, že by při podnětu podaném na obecní úřad 

(zjistíte-li že jde  malý zdroj) nebo na ČIŽP (zjistíte-li, že jde o velký nebo střední zdroj) měl daný 

úřad postupovat podle § 38 zákona č. 86/2002 Sb. a uložit opatření k nápravě, případně může 

pozastavit navážení fekálií, jestliže provozovatel nezjedná dané opatření k nápravě (§ 38 odst. 2 

zákona č. 86/2002 Sb.). Opatřením k nápravě by mohlo by např. použití technologií ke snížení 

zápachu, které zmiňuje (v jiné souvislosti) vyhláška č. 615/2006 Sb. Pro ukázku uvádím: 

 

Technologie   používané   na   skládkách   kejdy   a   hnoje (prasata) 

http://www.eps.cz/cz2214306pg/programy/
http://www.eps.cz/cz2072310pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2072310pp/pravni-poradna/
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 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

            zakrytí   povrchu   jímek   fólií                  

 

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     pevné   víko   nebo   zastřešení   jímky             

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     pokrytí   povrchu   jímky   rašelinou,             

                                     slámou,   olejem   nebo   jiným   materiálem 

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     bioreaktory                               

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     biotechnologické   přípravky                  

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

 Technologie   používané   při   polním   hnojení   nebo   zapracování   hnoje   a   kejdy 

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

 rozmetání   hnoje   přímo   na   pole        zapravení   do   půdy   při   orbě   do   12   hodin 

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     zapravení   do   půdy   při   orbě   do   24   hodin 

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

 rozstřik   kejdy             pásový   postřik                               

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     vlečená   botka                               

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     injektáž   -   otevřená   štěrbina                 

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

                                     injektáž   -   uzavřená   štěrbina                 

 -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------ 

 

 

U velkého a středního zdroje by měl plnit na základě § 5 odst. 8 provozovatel tzv. plán správné 

zemědělské praxe uložený krajským úřadem. Ten by měl obsahovat (uvedeno ve vyhlášce č. 

615/2006 Sb.): 

 

a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence, 

b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů, 

c) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat, 

d) způsob odvádění amoniaku do vnějšího ovzduší, 

e) provozní řád, který je součástí plánu, jedná-li se o velký zdroj, 

f) údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku vykazované za uplynulé 2 roky, 

g) referenční nebo snižující technologie podle tabulky 3.3. této přílohy pro chovy hospodářských 

zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pole, u kterých je deklarován 

emisní hmotnostní tok amoniaku do vnějšího ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje 

instalovány; nebo jiné technologie snižující emise amoniaku, 

h) porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií, 

i) další související technickoorganizační opatření, 

j) vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu, 

k) termín zahájení plnění plánu, 

l) jméno, adresu a podpis provozovatele. 

 

Tento plán by měl být veřejný, můžete si jej tedy od krajského úřadu vyžádat na základě žádosti o 

informace. Porušení tohoto plánu je pak správním deliktem dle § 40 odst. 7 písm. a), který můžete 

oznámit České inspekci životního prostředí (ta je oprávněna uložit pokutu nebo opatření k nápravě). 
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Podle § 11 odst. 1 písm. t) zákona č. 86/2002 Sb. by měl také provozovatel velkého/ středního 

zdroje zpracovávat plán snížení emisí pachových látek, je však možné, že tento plán může být 

součástí plánu správné zemědělské praxe (zákon to přímo nezmiňuje, nemůžeme to však vyloučit). 

Nedodržení ust. § 11 odst. 1 písm. t) je možné sankcionovat pokutou nebo požadovat opatření k 

nápravě.  

 

Jak lze vidět, úprava je značně složitá a roztříštěná v několika předpisech. V každém případě 

však doporučujeme zjistit, o jaký zdroj se jedná (velký, střední, malý) a na základě tohoto 

zjištění se obrátit buďto na obecní úřad nebo na Českou inspekci životního prostředí a 

požadovat uplatnění opatření k nápravě nebo uložení pokuty. O dalším postupu těchto úřadů 

nás můžete informovat a můžeme věc dále konzultovat. Pro přehlednost doplňuji tabulku s 

možnými druhy řešení: 

 

 Zápach  Emisní limity 

Malý zdroj Pokud si stěžuje min. 20 osob a zároveň 

bylo porušeno jiné ustanovení zákona 

než zákaz obtěžování zápachem, lze vždy 

uložit pokutu nebo opatření k nápravě. V 

ostatních případech záleží na úvaze úřadu 

(dle některých autorů zde úřad ani 

nemůže zakročit). Ukládá obecní úřad.  

Nelze postihnout nedodržení 

(není uvedeno v § 12). 

Střední/ velký zdroj Při stížnosti min. 20 osob a porušení 

jiného ustanovení zákona nebo § 2 vyhl. 

č. 362/2006 Sb.  nebo za porušení § 11 

odst. 1 písm. t) lze uložit pokutu/ 

opatření k nápravě. Ukládá ČIŽP. 

Namísto emisních limitů plní 

provozovatel tzv. plán správné 

zemědělské praxe (§ 5 odst. 8). 

Pokud jej neplní, lze uložit 

pokutu nebo opatření k nápravě. 

Ukládá ČIŽP.  

 

B. 

Jestliže by se jednalo o černou skládku, doporučujeme náš manuál o černých skládkách zde: 

http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/ 

 

C. 

Poslední možností je využití tzv. sousedské žaloby. Tou se lze domoci toho, aby se vlastník 

nemovitosti, na níž je vykonávána obtěžují činnost, zdržel této činnosti, více k sousedské žalobě 

zde: http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/ 

 

Zjišťovali jsme také, zda v tomto ohledu nemá vůči Vám nějaké povinnosti Váš zaměstnavatel, v 

Zákoník práce se nám však nepodařilo dohledat žádné ustanovení, které by ukládalo zaměstnavateli 

povinnosti dbát na příjemné prostředí zaměstnanců (zaměstnavatel má pouze povinnost zajistit 

prostředí bezpečné a zdravotně nezávadné). Poněkud jiná situace by zřejmě nastala v případě, kdy 

by spolu s fekáliemi byly ukládány na louku chemikálie, které by mohly být zdravotně rizikové. 

 

8.2. Certifikovaná domácí čistírna odpadních vod 27.4.2011, EP 

Chceme likvidovat splaškové vody pomocí domovní čistírny odpadních vod a vyčištěnou vodu 

vypouštět do dešťové kanalizace. Použito bude typové certifikované zařízení (Biowa, Asio apod.). 

Dešťová kanalizace je v majetku obce. Předpokládám, že povolení obce, příslušného povodí a 

CHKO získám; může odbor životního prostředí na základě platné legislativy zakázat toto řešení? 

Řešení jsem projednával na odboru životního prostředí. Při jednání referentka připustila, že 

http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/
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likvidace splaškových vod pomocí domovní čističky odpadních vod je rozhodně lepší než pokoutné 

vypouštění splašků z jímky, jak se patrně děje u jiných stávajících domů. Poté řešení zamítli z 

důvodu nemožnosti vypouštět přečištěnou vodu do dešťové kanalizace. Zdráhám se uvěřit, že 

nejekologičtější řešení likvidace splaškových vod přímo na místě by stávající legislativa 

zakazovala.  

Pro přesnější odpověď bychom potřebovali vidět dokument, kterým bylo vypouštění vod do 

dešťové kanalizace zamítnuto, odpovíme Vám však zatím alespoň obecně s ohledem na právní 

předpisy v této oblasti. 

Klíčový by zde mohl být § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích: 

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v 

kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a 

rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod 

do kanalizace.  

Kanalizační řád je dokument povinně zpracovávaný vlastníkem kanalizace a schválený 

vodoprávním úřadem, smlouvou se patrně myslí smlouva mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem 

(tím, kdo ji užívá) podle § 8 odst. 6. Není nám však známo, zda tuto smlouvu uzavírá vlastník 

(obec) s každým odběratelem teprve po napojení na kanalizaci nebo zda existuje nějakým jiným 

způsobem.  

Hodnoty z kanalizačního řádu/ ze smlouvy bohužel neznáme. Pokud by přečištěná voda z domácí 

čističky splňovala tyto podmínky, nevidíme důvod, proč by nemohl být na dešťovou kanalizaci 

napojena.  

Domníváme se však, že by voda z domácí čističky mohla být vypouštěna zcela v souladu se 

zákonem i mimo kanalizaci, např. do půdy nebo do potoka. To je ovšem možné pouze při získání 

povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami (povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních). Obecně v těchto případech je daná osoba povinna měřit množství 

škodlivých látek. Tato povinnost se ovšem podle § 38 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb. na 

provozovatele domácí čističky s určitými kritérii (tj. certifikované čističky
19

) nevztahuje.  

Osvobození od plnění povinností stanovených v § 38 odst. 3 (povinnost zneškodňovat odpadní 

vody) odstavec 5 nezmiňuje, zde by však nejspíš záleželo, nakolik je voda po přečištění čističkou 

již čistá. Další zneškodňování čisté vody by již zřejmě vodoprávní úřad nevyžadoval. Podmínky 

vypouštění by úřad stanovil v povolení k vypouštění odpadních vod. Nedokážeme však říci s 

jistotou, že je tento postup možný, doporučujeme tedy věc ještě konzultovat s vodoprávním 

odborem úřadu obce s rozšířenou působností, který dané povolení vydává, tj. s úřadem v Mikulově. 

Pro ilustraci doplňuji znění § 38 odst. 5: 

Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění 

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí je výrobek 

označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4. Výčet a klasifikaci výrobků 

označovaných CE včetně hodnot přípustného znečištění odpadních vod z nich vypouštěných stanoví 

vláda nařízením. 

Naopak, vypouštění odpadních vod bez příslušného povolení („pokoutně“) je nezákonným 

postupem.  Vyplývá to zejména z § 38 odst. 6 zákona o vodách: 

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, 

aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu 

nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. 

Nedodržení této povinnosti je přestupkem podle § 118 odst. 1 písm. d), za který lze uložit pokutu 

                                                 
19

 Tato kritéria uvádí příloha č. 2 nařízení vlády.č. 416/2010, zasílám jako samostatný dokument, tabulka s kritérii je na 

str. 7 tohoto dokumentu.  
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až 50.000,- Kč. Pravděpodobně chcete řešit spíše Vaši situaci, o chování sousedů však můžete 

infromovat vodoprávní odbor obecního úřadu s rozšířenou působností (= vodoprávní úřad) nebo 

Českou inspekci životního prostředí, které zde mají pravomoc zasáhnout (ČIŽP může také zakázat 

tuto činnost nebo nařídit odstranění následků, pokud je to možné). Z Vámi dodaných informací 

usuzuji, že vodoprávní úřad o tomto jednání ví, ale je nečinný. V tom případě jeještě možné 

informovat ČIŽP, příp. krajský úřad s podnětem na ochranu proti nečinnosti vodoprávního úřadu. 

Další z možných způsobů naložení s odpadem z jímky upravuje § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. Upravený, tj. zbavený škodlivých látek, odpad z jímky (zde nazvaný jako „kal“) lze 

využít v zemědělství. Podrobnosti případně najdete v tomto zákoně.  

Na okraj ještě doplňuji další požadavky na domácí čističky odpadních vod, které jsme našli. § 90 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon stanoví povinnost přihlížet při povolování staveb v 

územním řízení k obecným požadavkům na využívání území. Ty stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb. 

Konkrétně čistíren odpadních vod se týká § 24b této vyhlášky: 

 Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové 

připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na 

kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno 

ukončení jejich užívání. 

 Žumpa nebo malá čistírna se umisťují tak, aby k nim byl umožněn přístup nebo příjezd pro 

vybírání jejich obsahu.  

Dále tato vyhláška stanoví, že malá čistírna odpadních vod, pokud je současně v domě zřízena 

studna, musí být od ní alespoň ve vzdálenosti 12, resp. 30 metrů (podrobnosti viz ust. § 24a). Jiná 

omezení umístění domácí čistírny odpadních vod a jejího napojení na kanalizaci jsme nenašli.  

 

Pokud mám tedy shrnout Vaše možnosti, lze: 

a) informovat se o hodnotách nejvyššího přípustného znečištění vod při vpouštění do kanalizace (a 

to z kanalizačního řádu nebo ze smlouvy) 

b) informovat se na obecním úřadu s rozšířenou působností, vodoprávním odboru, na možnost 

vypouštět vodu z domácí čističky mimo kanalizaci  

c) obrátit se na vodoprávní odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností s podnětem 

informujícím o pokoutném vypouštění odpadních vod z jímky 

Pokud máte k dispozici dokument, kterým bylo vypouštění do kanalizace zamítnuto, můžete nám 

jej zaslat. Je možné, že z něj zjistíme další důležité informace. 

 

 

 

 

 

8.3. Zasypání přírodního vodopádu 16.5.2011, EP 

Na jaře letošního roku byl v rámci odklizení štěrků z těžebních prací na zakázku zasypán sedimenty 

přírodní práh (vodopád) na řece M. Byl asi 2m vysoký, co se průtoku týká na 7.místě ČR, nachází 

se v CHKO. Zakázku prováděla firma R. Naším cílem je odvoz sedimentů a obnovení vodopádu, 

Správa CHKO však takový postup odmítá a k naší nabídce přiložit ruku k dílu se nevyjádřila. Na 

koho se můžeme obrátit, abychom obnovili tuto vzácnou přírodní památku? 

I. 
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Ve Vašem popisu situace mi bohužel chybí jedna důležitá informace, a to zda na danou těžbu a 

následný přesun štěrků do řeky M. bylo vydáno územní rozhodnutí. Domníváme se totiž, že jde o 

terénní úpravu
20

 dle stavebního zákona, pro kterou je nutné podle § 80 zákona č. 183/2006 Sb. 

rozhodnutí o změně využití území. Právě v rámci tohoto řízení se měla vyjadřovat Správa CHKO 

(nejsem si jistá, zda stanovisko, které jste nám zaslala, je právě tímto vyjádřením, domnívám se 

však, že spíše nikoliv, neboť by zde Správa CHKO měla vydat tzv. závazné stanovisko, kterým 

tento zaslaný dokument není).  

Doporučuji tedy informovat se na stavebním úřadě v lokalitě, kde terénní úprava proběhla, zda 

stavební úřad vydal takové územní rozhodnutí a za jakých podmínek. Pouze podmínky v tomto 

územním rozhodnutí jsou pro firmou R. závazné. Samotné závazné stanovisko nebo jiná vyjádření 

Správy CHKO nikoliv. Pokud by firma R. porušila podmínka převzaté do územního rozhodnutí, 

mohl by stavební úřad zahájit řízení o uložení pokuty (§ 180 odst. 1 písm. f) stavebního zákona).  

Uvádíte, že k dané terénní úpravě došlo v CHKO, již však neuvádíte, v které zóně CHKO – to je 

zde poměrně důležité. V I. zóně platí totiž absolutní zákaz měnit využití území (viz § 26 odst. 2 

písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.), v I. i ve II. zóně je zakázáno „měnit vodní režim či provádět 

terénní úpravy značného rozsahu“ (§ 26 odst. 3 písm. a). Z obou těchto zákazů je přípustná výjimka 

na základě  § 43 zákona č. 114/1992 Sb. Ve III. a IV. zóně jsou tyto zásahy obecně přípustné, je 

však třeba získat stanovisko CHKO (to může obsahovat podmínky, které jsou však závazné, jen 

pokud je stavební úřad převezme do územního rozhodnutí) dle § 44 zákona č. 114/1992 Sb. Právní 

předpis, kterým se zřizuje CHKO (výnos č. 5373/73) žádné další podmínky nestanoví.  

II. 

Druhým možným titulem pro postih firmy R. by mohla být smlouva o dílo uzavřená na základě 

veřejné zakázky (výzvy). Ve výzvě je vuedeno, že štěrky budou rozmístěny „rovnoměrně“ a že o 

místě uložení rozhodne zadavatel, resp. že místo „bude upřesněno“. Podrobné podmínky uložení by 

však dle našeho názoru již měly být uvedeny v této smlouvě a neměly by být ponechány n 

neformální dohodě mezi firmou R. a Lesy ČR. Tuto smlouvu si můžete (stejně jako výše uvedené 

územní rozhodnutí, resp. stanovisko CHKO) vyžádat na základě žádosti o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb. Pokud by však firma smlouvu porušila, mohl by sankce vymáhat pouze její smluvní 

partner, tedy zřejmě Lesy ČR. Samotné porušení podmínek ve výzvě zřejmě napadat nelze (nejsme 

však specialisty na výběrová řízení, v tomto si tedy nejsme jisti), zde je navíc výzva natolik obecná, 

že lze konstatovat, že její podmínky dodrženy byly.  

III. 

Hypoteticky by také bylo možné využít ust. § 86 zákona č. 114/1992 Sb. - navrácení do původního 

stavu: 

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. 

Věcně příslušným orgánem by zde byla Správa CHKO. Té tedy můžete v této věci podat podnět, 

nemůžeme Vám však zarušit, že Vám vyhoví.  

 

8.4. Únik motorových olejů z autobazaru 21.10.2011, MM 

Na půdě, kde dřív byly zahrádkářské osady a půda nejvyšší bonity - černozem, vznikají masově 

nové autobazary, momentálně řešíme jeden, pro který bylo čerstvě vydáno územní rozhodnutí. 

                                                 
20

 Pojem terénní úpravy vymezuje § 3 odst. 1 stavebního zákona: „Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí 

zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné 

a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, 

například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební 

práce na povrchu.“ 



 63 

Argumentem proti autobazarům je vedle ochrany půdy ochrana podzemních vod - z aut vytékají 

motorové oleje, máme obavy o vodu ve studních v okolí. Naše dotazy: 1) Je vodoprávní úřad 

povinen zjistit kvalitu podzemních vod, abychom věděli, zda můžeme vodu pít i po realizaci 

autobazarů? Nebo si musíme takové měření zajistit sami?  2) V územním rozhodnutí se stanoví 

obecně povinnost autobazaru používat k zabránění úniku olejů folie, ale máme podezření, že ty, co 

investor používá, nejsou funkční a k úniku dochází - kdo to má zkontrolovat? Má tady vodoprávní 

úřad nebo ČIŽP nějaké pravomoci? 3) Je možné nějak zjistit, kam odvezli hodnotnou zeminu? V 

územním rozhodnutí se to stanoví obecně. Dá se nějak postihovat, pokud by ji neuložili k dalšímu 

využití, ale třeba někam na skládku?  

1) 

Na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (zákon 

o ekologické újmě), je možné domáhat se nápravy ekologické újmy na povrchových nebo 

podzemních vodách, v případě, že byla tato újma způsobena provozní činností uvedenou v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu. V této příloze je mezi provozní činnosti pod bodem 9 zařazeno i zacházení se 

závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je v tomto 

případě § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který definuje závadné látky jako látky … které 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (viz výše), což by mohlo dopadat i na 

Váš případ. 

Podle ustanovení § 2 písm. a) bodu 2 zákona o ekologické újmě se ekologickou újmou na 

povrchových nebo podzemních vodách rozumí:  

nepříznivá měřitelná změna na podzemních nebo povrchových vodách nebo měřitelné zhoršení 

jejich funkcí, které má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav 

vody nebo na její ekologický potenciál. 

Domníváme se, že tento zákon by šel aplikovat právě ve Vaší situaci. Jeho aplikace však může být 

problematická, protože podmínky jsou nastaveny poměrně přísně. Přesto můžete podle něj zkusit 

postupovat.  

Z hlediska povinnosti vodoprávního úřadu zajistit měření bychom se v souladu s tímto zákonem 

mohli opřít o § 8, kde je stanoveno, že řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných 

opatření zahájí příslušný orgán z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje 

tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik. Řízení je 

zahájeno rovněž na základě žádosti, která je doložena relevantními informacemi a údaji, ze kterých 

je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo taková újma bezprostředně hrozí. Tuto žádost mohou 

podat jak fyzické, tak právnické osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je 

takové dotčení pravděpodobné.  

Správní orgán přijímá podněty k zahájení řízení na základě § 42 správního řádu, ve kterém je 

uvedeno, že správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. 

Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit ve lhůtě 30 dnů ode dne, 

kdy podnět obdržel, že řízení zahájil. Ovšem samotný podnět na zahájení řízení neznamená, že 

vodoprávní úřad učiní bezplatně rozbor vody, resp. daný od daného podnětu se očekává, že bude 

opřen o relevantní důkaz, na jehož základě bude zahájeno správní řízení.  

Za rozbor u akreditované laboratoře se samozřejmě platí, ovšem na základě §12 zákona č. 167/2008 

Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, je stanoveno, že provozovatel, který způsobil 

ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu, je povinen nést náklady, a to i v případě, kdy 

preventivní opatření nebo nápravná opatření zajistil příslušný správní orgán. O náhradě nákladů 

rozhoduje příslušný orgán, který uložil preventivní nebo nápravná opatření podle uvedeného 

zákona. Čili zde by bylo možné se domáhat náhrady nákladů na rozbor vody, pokud by se 

prokázalo, že provozovatelem byl porušen zákon, resp. že dochází vlivem jeho činnosti ke 

znečišťování podzemních vod. 
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Zároveň je dána působnost vodoprávního úřadu či ČIŽP od ustanovení § 39 vodního zákona, kde je 

definována problematika ohrožení kvality vody závadnými látkami, které nejsou odpadními ani 

důlními vodami. Kontrola či dozor nad používáním závadných látek přísluší vodoprávnímu úřadu. 

Na základě ustanovení § 42 vodního zákona jsou vodoprávní úřady (zde obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností – seznam obcí s rozšířenou působností je uveden v příloze č. 2 zákona č. 

314/2002 Sb.) a Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) povinny ukládat původcům 

opatření k nápravě k odstranění následků závadného stavu, tj. nedovoleného vypouštění odpadních 

vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií; zde by se jednalo o nedovolené 

nakládání se závadnými látkami; rovněž je možné ukládat na základě vodního zákona i pokuty. 

Obrátíte-li se na uvedené úřady s podnětem, měly by situaci prošetřit, ať již na základě vodního 

zákona nebo zákona o předcházení ekologické újmě. Nelze-li věc ověřit jinak než měřením, měly 

by správní úřady v souladu se zásadou materiální pravdy zakotvenou v ustanovení § 3 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, měření provést - za účelem zjištění skutkového stavu: „Nevyplývá-li 

ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky 

uvedenými v § 2
21

.“ Jsou-li úřady nečinné, zkuste se obrátit na nadřízený orgán (krajský úřad, 

Ministerstvo životního prostředí) nebo Veřejného ochránce práv (viz: Kdy a jak se můžete obrátit na 

Veřejného ochránce práv?) 

2) 

Ohledně problematiky s únikem olejů, resp. propustností fólie může zakročit orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu (jímž je např. obecní úřad, krajský úřad…), v jehož kompetenci je 

dozor nad ochranou zemědělského půdního fondu. Tedy primárně, pokud by docházelo k úniku 

škodlivin, tak než proniknou až ke zdroji vody, bude nepochybně zasažen půdní fond, resp. za 

předpokladu, že dotčená půda je půdou zemědělskou
22

. (vymezení těchto orgánů je v § 13 zák. č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Tyto orgány jsou oprávněny uložit fyzické 

osobě nebo právnické osobě pokutu, na základě § 14 písm. d) zák. č. 334/1992, a to za podmínek 

stanovených § 20 odst. 2 písm. c) zák. č. 334/1992.  

Čili pokud provozovatelé autobazaru byli výslovně upozorněni orgánem státní správy na nutnost 

použít ochranné fólie, a provozovatelé autobazarů tuto povinnost nesplnili, resp. ji splnili 

nedokonale, byl by možný pokutový postih provozovatelů. Byla-li podmínka fólie součástí 

územního rozhodnutí, je možné dát podnět ke kontrole i stavebnímu úřadu. Byť nebyla fólie 

v rozhodnutí blíže specifikována (což je sice vadný postup), je třeba vyjít z účelu fólie, tedy 

důvodu, proč stavební úřad tuto podmínku do územního rozhodnutí vtělil. Nepochybně musela být 

zvolena a umístěna taková fólie, který bude plnit svou funkci, což v daném případě znamená 

zabránění úniku olejů. 

3) 

                                                 
21

  Ustanovení § 2 správního řádu:  

 (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím 

též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.  

 (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona 

svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.  

 (3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v 

jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek 

stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.  

 (4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného 

případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 

rozdíly. 

 
22

  V případě poškození lesní půdy by mohl zasáhnout příslušný orgán státní správy lesů nebo Česká inspekce 

životního prostředí, obdobně z hlediska obecného poškození přírody a krajiny (nepůjde-li o les nebo zemědělskou 

půdu)  by byla příslušná zasáhnout ČIŽP.  

http://www.eps.cz/cz2261115pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2261115pp/pravni-poradna/
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Stejný bude i dopad na nedodržení povinnosti vyvézt hlínu, tedy zde může nastat problém, že 

nebylo v územním rozhodnutí přímo stanoveno, kam má danou hlínu odvézt, proto by bylo pak 

nutné upozornit orgán ochrany zemědělského půdního fondu, aby věc prošetřil a na základě tohoto 

prošetření by mohl zjistit (ne)porušení zákona, kdyby byla půda skutečně vhodně využita, nebo 

naopak by zjistil, že byla půda znehodnocena vyvezením na skládku, čímž by došlo k porušení 

zákona č. 334/1992.  

Domníváme se, že pokud by se prokázalo, že byla půda skutečně vyvezena na skládku, mohl by být 

provozovatel příp. provozovatelé sankcionováni na základě porušení zásad ochrany zemědělského 

půdního fondu, definovaných § 4 zák. č. 334/1992, resp. mohla by být uložena pokuta podle § 20 

odst. 2 písm. c) zák. č. 334/1992 – neplnění opatření uloženého orgánem státní správy, vydaných na 

základě uvedeného zákona (zde ale zřejmě záleží i na znění podmínky v územním rozhodnutí)  

Podle textu podmínky v územním rozhodnutí připadá do úvahy i podnět ke stavebnímu úřadu. 

 

 

8.5. Vyvezení sedimentů z rybníka na půdu, 30.11.2011, MB 

Obec provedla odbahnění rybníka a vyvezla sedimenty na hromadu na cizí pozemek. Těm 

vlastníkům to nevadí, ale všem okolo ano, v létě thromada asi začne zapáchat, možná tam jsou i 

nějaké bakterie, protože v rybníku umíraly ryby. Dá se s tím něco dělat? Chceme, aby to obec 

zaorala pod zem nebo odvezla někam na skládku, rozhodně ne nějaké sankce, jako třeba pokutu.. 

protože na to bychom doplatili všichni. Obec na to nemá žádné povolení ani neprovedla odběr 

vzorků, jestli tam nejsou nějaké závadné látky.  

Na prípad Vami opísaný neexistuje v zvláštnej úprave o sedimentoch jednoznačná odpoveď. 

Zvláštna právna úprava pre používanie sedimentov bola v ČR prijatá iba v roku 2009 (Vyhláška 

Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů 

na zemědělské půdě), ktorá vychádza zo zákonného zmocnenia zákona č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech. Zákon o hnojivech upravuje problematiku relatívne všeobecne. Problémom pri aplikácii 

vyhlášky môže byť to, že ona reguluje iba “používanie” sedimentov, a vo Vašom prípade obec 

nepoužila sediment, oni ich len “uskladnili” na hromade. 

 V tomto prípade teda zrejme spadá “hromada” sedimetov pod definíciu odpadu podľa 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ktorý síce v § 2 negatívne vymezuje svoju působnosť, ale a 

contrario sa na predmetnú “hromadu” vzťahuje (jedná sa síce o sedimenty, ďalšie podmienky ale 

splnené nie sú). 

Působnost zákona 

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 

h) vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že vyhovují limitům 

znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k 

tomuto zákonu, a sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle 

zvláštních právních předpisů 9a), 

Podľa § 76 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vykonáva Česká inspekce životního prostředí, a ona 

teda aj kontroluje nakladanie s týmto druhom odpadu. 

(1) Inspekce 

g) kontroluje, zda osoby využívající sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků k zavážení podzemních prostor 

a úpravám povrchu terénu mají doklady, které osvědčují, že sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků 

vyhovují limitům znečištění pro zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu; může odebírat vzorky 

sedimentů a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin, jejichž limity jsou stanoveny v příloze č. 9 k tomuto zákonu, 

Ako nástroj ochrany proti skladovaniu hromady sedimentov vo Vašom blízkom okolí Vám teda 

odporúčame podať podnet podľa § 42 (formálne požiadavky v §37 Správního řádu) správního řádu 

k České inspekci životního prostředí. Bližšie informácie ako toto môžete urobiť najdete na adrese: 



 66 

http://www.eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/ 

Viacej informácii o postupu v prípade čiernej skládky nájdete tu:  

http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/.  

Za zmienku stojí aj vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, ktorá upravuje v § 12 Obecné technické požadavky a podmínky pro 

využívání odpadů na povrchu terénu. 

 

 Navyše násypy, za ktorý môžeme prehľadne hromadu sedimentov považovať, vyžadujú 

potrebné řízení aj podľa zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a to podľa ustanovenia § 96 

odst. 2 písm. e), f) a g).  

 

(2) Územní souhlas postačí v případech 

e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými 

komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady 

f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu, 

g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2, 

V prípade, že by navezená hromada sedimentov prekračovala vyššie uvedené parametre je vo veci 

nutné územné rozhodnutie. Ak územní řízení už proběhlo, tak ste mali byť ich účastníkmi na 

základe § 85 odst 2. písm b) stavebního zákona. Za predpokladu, že toto řízení ešte neproběhlo 

(můžete zjistit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

u stavebního úřadu – více zde: http://www.eps.cz/cz2197592pp/pravni-poradna/) odporúčame vám 

podať podnet k stavebnému úradu o existencii nepovolených terénnych úprav v územnej 

príslušnosti tohto stavebného úradu. Stavebný úrad môže uložiť pôvodcovi nepovolených 

terénnych úprav pokutu a ich odstránenie. 

 

 Na základe zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, spadajú sedimenty do zákonnej definície 

blízkej hnojivám, ale zákonodarca ich v normách upravuje výslovne samostatne. 

§ 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

g) sedimentem usazeniny na dně rybníků, vodních nádrží a vodních toků vznikající převážně usazováním erodovaných 

půdních částic, 

Ďalej v § 9 sú vymedzené povinnosti pri používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a 

sedimentov napr. 

(1) Zemědělští podnikatelé 11) jsou povinni používat hnojiva, pomocné látky, upravené kaly a sedimenty způsobem 

stanoveným tímto zákonem, zákonem o odpadech a zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu 12b). Hnojivy, 

pomocnými látkami a upravenými kaly nesmějí být při jejich používání vnášeny do půdy rizikové prvky nebo rizikové 

látky v množství, které pro hnojiva a pomocné látky stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem a pro 

upravené kaly stanoví zvláštní právní předpis 12c). Sedimenty nesmějí být používány, pokud obsah rizikových prvků a 

rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou mají být použity, a další vlastnosti sedimentu překročí limity 

stanovené prováděcím právním předpisem. 

Zásadným problémom je ale skutočnosť, že nevieme či môžeme obec v jej postavení považovať za 

zemědelského podnikatele a či teda uskladnenie “hromady” je v zmysle tohto zákona použitím 

sedimentov.  

Definíciu zemědelského podnikatele a zemědělské výroby obsahuje zákon č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství. 

http://www.eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2197592pp/pravni-poradna/
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(1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat 

zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou  

a) dosáhla věku 18 let,  

b) má způsobilost k právním úkonům,  

c) zrušeno  

d) zrušeno  

e) má trvalý pobyt 10) na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského 

státu Evropské unie,  

f) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka 

českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka 

českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna 

1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, 

2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah. 

(2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a 

živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona. 

(3) Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí  

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, 

léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo 

užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,  

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a 

výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,  

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, 

pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),  

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,  

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby 12),  

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, 

pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,  

g) hospodaření v lese 4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,  

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 

(4) Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které 

souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému 

podnikateli k zemědělské výrobě. 

Napokon odborný dozor v oblasti hnojív, sedimentov a kalov vykonáva Ústřední kontrolní a 

zkušební ústav zemědělský (§12), ktorý na základe porušenia právneho řádu vydáva zvláštní 

opatření dle § 13 toho istého zákona: 

 (1) Ústav může uložit výrobcům 3a), dovozcům 3a), dodavatelům nebo zemědělským podnikatelům 11), kteří produkují, 

uvádějí do oběhu, skladují nebo používají hnojiva, nebo zemědělským podnikatelům 11), kteří používají upravené kaly 

nebo sedimenty, zvláštní opatření, a to 

 a) zakázat použití hnojiva, upraveného kalu nebo sedimentu, pokud nevyhovuje podmínkám stanoveným tímto 

zákonem, zvláštními právními předpisy 16c) nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v oblasti hnojiv 

16b), 

 b) zakázat uvádění hnojiva do oběhu a nařídit jeho stažení z oběhu nebo zničení, včetně stanovení lhůty, pokud 

nevyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v 

oblasti hnojiv 16b), 

 c) nařídit odstranění závad zjištěných při skladování hnojiva, včetně lhůty a podmínek jejich odstranění. 

(2) Ústav současně stanoví lhůtu k odstranění závad nebo dobu trvání zvláštních opatření. 

Nevýhodou je, že § 13 odst 1 písm.  c) zákona o hnojivech sa nevzťahuje explicitne aj na sedimenty 
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a kaly.  

 

 Stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia 

Na základe § 10 zákona o ochraně ovzduší máte právo sa domáhať nápravy nedovoleného stavu 

vnášania pachu nad primeranú mieru.  

(1) Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru obtěžování zápachem není 

dovoleno. 

(2) Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování, dále stanoví 

emisní limity pachových látek a způsob stanovení koncentrace pachových látek, rozsah. 

Podľa ustanovenia § 1 odst 3. vyhlášky č. 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace 

pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování je možné, že ak 

zozbierate viac než 20 podpisov, budete sa môcť účinne domáhať nápravy: 

(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob 

podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti 

podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo. 

Na to, aby ste sa tohoto mohli dovolať, je ale nutné, aby provozovatel „hromady“ zriadením tohto 

stacionárneho zdroja zápachu súčasne porušil aspoň jednu svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva z §§ 

11 alebo 12 (alternativne/buď jeden alebo druhý) zákona o ochraně ovzduší. Pokým bola porušená 

aspoň jedna z povinností vyplývajúcich z týchto ustanovení  a pokiaľ bola porušená prípustná 

miera obťažovania zápachom, možete sa sťažovať u orgánu vykonávajúceho kontrolu, ktorým je 

pro malé zdroje znečišťování ovzduší obec, pre ostatné potom Česká inspekce životního prostředí. 

V tomto smere vám teda tiež odporúčame podať podnet k České inspekci životního prostředí vo 

veci neprimeranosti zápachu šíriaceho sa z “hromady” sedimentov na pozemku (v prípade 

pochybností, či sa jedná o malý alebo stredný či ešte vätší zdroj znečistenia ovzdušia, je práve 

ČIŽP oprávnená rozhodnúť). V prípade, že bude ČIŽP príslušná toto riešiť, bude sa zaoberať Vaším 

podnetom, ak nie, tak zrejme postúpi váš podnet obci (ktorá ale zrejme nemá záujem vami 

navrhované riešenie- presunutie/zaoranie sedimentov-splniť).  

Více informací o obtěžování zápachem najdete zde:  

http://www.eps.cz/cz2072310pp/pravni-poradna/.  

 

Dalšími možnostmi, jak postupovat, může být:  

 V případě nespokojenosti s postupem úřadu se obrátit na ombudsmana - Veřejný ochránce 

práv, známější pod označením ombudsman, nám může pomoci, pokud se v nějaké otázce správní 

úřad podle našich názorů dopouští nezákonností nebo nesprávného úředního postupu apod. Veřejný 

ochránce práv postupuje podle pravidel stanovených v zákoně č., 349/1999 Sb., o veřejném 

ochránci práv. Jak podat podnět a odpovědi na další otázky najdete na www.ochrance.cz. 

 Sousedská žaloba. Bližšie informácie dostupné na:  

http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/  

 Námietka zásahu do pokojného stavu podľa § 5 OZ by bola umocnená tým, že do 

pokojného stavu zasiahol organ verejnej správy! Bližšie informácie dostupné na: 

http://www.eps.cz/cz2073463pp/pravni-poradna/  

 Spísanie petície. Bližšie informácie na http://www.eps.cz/cz2208808pp/pravni-poradna/ a 

vzor dostupný na http://www.eps.cz/cz2108575pp/pravni-poradna/ 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) – len v prípade, že by 

sa jednalo o pozemok v ZPF, a stale je tam podmienka toho “použitia sedimentov” – ktorú asi 

http://www.eps.cz/cz2072310pp/pravni-poradna/
http://www.ochrance.cz/
http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2073463pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2208808pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2108575pp/pravni-poradna/
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prípad nenapĺňa. 

Všetky právne predpisy nájdete v aktuálnej podobe na stránkách www.portal.gov.cz v sekcii 

zákony.  

 

10. Odpady 

10.1. Černá skládka jako překážka na pozemní komunikaci 3.1.2011, EP 

Polní cesta v katastru obce K. slouží léta jako polní cesta pro pěší, byla bez obtíží sjízdná na kole, s 

větší opatrností i osobním vozem. V blíže neurčené době poloviny minulého roku tam bylo 

vyvezeno několik nákladních vozů stavebního odpadu velkých rozměrů - tj. kusy obrubníků, 

betonové kvádry apod. V tomto stavu je cesta nesjízdná i pro zemědělskou techniku. Nad i pod 

cestou jsou osetá pole, proto musí pěší volit cestu po poli. Nevíme, kdo, kdy a proč cestu 

znehodnotil. Spolu se sousedem, kterému cesta vede k jeho lesu (kamžto se tedy nedostane), jsme 

podali žádost na starostku obce a zastupitelstvo o vysvětlení a informaci,  kdy bude cesta 

zprovozněna. Obáváme se však, že náš dotaz zůstane bez odpovědi. Prosím tedy o radu, o které 

zákony se opírat a jaký postup zvolit, abychom nejen dostali odpověď, ale aby byla především 

sjednána náprava. 

Uvedenou směs stavebního odpadu lze chápat buďto jako černou skládku (vše o černých skládkách 

najdete zde: http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/) nebo jako překážku provozu na 

pozemních komunikacích podle § 45 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu - jako pozemní 

komunikaci je přitom třeba chápat i tuto polní, účelovou komunikaci - vzhledem k definici uvedené 

v § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dle § 2 se „pozemní komunikace dělí na 

tyto kategorie.. d) účelová komunikace, dle § 7 je účelová komunikace pozemní komunikace, která.. 

slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků).  

Překážku na komunikaci má podle tohoto ustanoveni odstranit vlastník na náklady toho, kdo ji 

způsobil. Zde bohužel nejspíš narazíme na problém, že nevíme, kdo je původcem skládky. 

Takové jednání může být také přestupkem, naplňuje dokonce několik skutkových podstat - vedle 

samotné černé skládky (§ 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) znečištění 

veřejného prostranství (§ 47 odst. 1 písm. d), nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství (§ 

47 odst. 1 písm. h). 

Přestupku se také může dopustit dle § 42a zákona č. 13/1997 Sb., a to podle písmen b), g) příp. l). 

V obou případech přestupky řeší obecní úřady (úřady jedničkových obcí), doporučujeme tedy 

obrátit se na ně s podnětem. Vyplývá to z § 52 zákona o přestupcích a z § 40 odst. 5 pism. b) zakona 

c. 13/1997 Sb. Přestupky neřeší zastupitelstvo obce. 

 

Níže připojuji materiál, ve kterém se k podobné otázce vyslovuje Ministerstvo vnitra. Nejde sice o 

totéž, může však sloužit jako inspirace. 

Nelze také vyloučit, v případě, že Vám bude znám původce skládky, aby jej soused, který se nyní 

nedostane k lesu a nemůže jej obhospodařovat, případně bude muset vynaložit náklady na 

odstranění materiálu a zprovoznění cesty, zažaloval o náhradu škody. V této otázce však 

doporučujeme konzultovat věc s advokátem. 

 

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV č.33 k výkladu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve 

znění pozdějších předpisů 

http://www.portal.gov.cz/
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 Jakého protiprávního jednání se dopouští ten, kdo na chodník umístí posečenou trávu? 

 Jakého protiprávního jednání se dopouští ten, kdo na pozemní komunikaci umístí trávu 

tvořící překážku provozu na pozemních komunikacích a tuto překážku neoznačí? 

 Jakého protiprávního jednání se dopouští ten, kdo na pozemní komunikaci umístí kontejner 

tvořící překážku provozu na pozemních komunikacích a tuto překážku neoznačí? 

 Jakého protiprávního jednání se dopouští ten, kdo si objednal umístění kontejneru na 

pozemní komunikaci, tj. ten, kdo má v úmyslu zvláštním způsobem užít pozemní komunikaci? 

 

Posečená tráva umístěná na chodníku a zčásti na pozemní komunikaci ve větším množství, je v 

souladu s § 2 písm. ee) zákona o silničním provozu překážka provozu na pozemních komunikacích. 

Kdo tuto překážku na pozemní komunikaci umístil, je povinen ji podle § 45 odst. 2, 3 zákona o 

silničním provozu ihned označit tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemní komunikaci mohl včas 

a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat. Zda jde o pevnou překážku nebo ne, je z hlediska povinnosti 

označení této překážky jejím původcem nepodstatné. K tomuto dále dodáváme, že důvodová zpráva 

k zákonu o pozemních komunikacích definuje pevné překážky jako překážky, které jsou spojené se 

zemí pevným základem, např. betonové sloupy, stromy, sloupy nadzemního vedení atd. 

Pokud chodník v předmětném místě není samostatnou pozemní komunikací, dopustila se osoba 

přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“). Tohoto přestupku se osoba dopustila tím, že 

neoprávněně zabrala veřejné prostranství, tj. umístila trávu na chodník. 

 

Pokud chodník v předmětném místě je součástí pozemní komunikace a pokud původce překážky 

nepodal žádost o zvláštní užívání této pozemní komunikace, je odpovědný za přestupek podle § 42a 

odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. Tohoto přestupku se dopustil tím, že v rozporu s 

§ 25 odst. 1 až 7 zákona o pozemních komunikacích užil pozemní komunikaci jiným než obvyklým 

způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena. 

V případě větší intenzity znečištění chodníku se osoba zároveň dopustila přestupku proti veřejnému 

pořádku podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích, tím, že znečistila veřejné prostranství. 

 

V případě větší intenzity znečištění pozemní komunikace je jeho původce povinen jej bez průtahů 

odstranit a uvést pozemní komunikaci do původního stavu. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 28 

odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Až do odstranění je původce znečištění povinen místo 

alespoň provizorně označit a závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace oznámit 

vlastníkovi pozemní komunikace. Při nesplnění těchto povinností se původce znečištění dopustil 

přestupku podle § 42a odst. 1 písm. g, j) zákona o pozemních komunikacích. 

 

V otázce stíhatelnosti za přestupek znečištění pozemní komunikace odkazujeme na rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2007, čj. 5 As 4/2006-129, v němž NSS dovodil, že správní 

orgán nemůže zákon aplikovat pouze mechanicky a musí přihlédnout k závěrům dosaženým i 

systematickým výkladem znění zákona. Pokud proto bylo znečištění pozemní komunikace 

neprodleně odstraněno a nemohlo-li ohrozit jiné účastníky provozu na pozemní komunikaci, musí k 

tomuto správní orgán přihlédnout a případnou klasifikaci jednání jako jednání protiprávní 

jednoznačně odůvodnit. 

Kontejner určený k naložení stavebního odpadu je umístěn zčásti na pozemní komunikaci a zčásti 

na chodníku. Umístění kontejneru na pozemní komunikaci je podle § 25 odst. 6 písm. c) č. 1 
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zvláštním užíváním pozemní komunikace, ke kterému je třeba povolení příslušného silničního 

správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a se 

souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. 

Protože si objednatel kontejneru o příslušné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace 

nepožádal, dopustil se přestupku podle § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích 

tím, že v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 zákona o pozemních komunikacích užil pozemní komunikaci 

jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena. 

 

Pokud chodník v předmětném místě není samostatnou pozemní komunikací, dopustila se osoba 

přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích. Tohoto 

přestupku se dopustila tím, že neoprávněně zabrala veřejné prostranství, tj. umístila kontejner na 

chodník. 

 

Kontejner umístěný zčásti na pozemní komunikaci je v souladu s § 2 písm. ee) zákona o silničním 

provozu překážka provozu na pozemních komunikacích a podle § 45 odst. 3 zákona o silničním 

provozu musí být jako překážka označena tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemních 

komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat. 

Původce překážky provozu na pozemní komunikaci, tj. řidič nakladače, který překážku vytvořil a v 

rozporu s § 45 odst. 2 zákona o silničním provozu ji řádně neoznačil, je pachatelem přestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o 

přestupcích. Tento přestupek může strážník obecní policie projednat v blokovém řízení. 

 

Za přestupek podle § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích je odpovědný pouze 

objednatel jako osoba, která měla v úmyslu pozemní komunikaci zvláštním způsobem užít a která 

měla povinnost příslušný správní úřad požádat o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 

komunikace. 

 

Jelikož je tedy za tento přestupek postižitelná pouze osoba, která pozemní komunikaci užila jiným 

než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodržela 

podmínky stanovené v povolení ke zvláštnímu užívání, nelze za takovéto protiprávní jednání 

postihovat jinou osobu, tj. řidiče nakladače, který neměl povinnost o povolení ke zvláštnímu užívání 

požádat, ani neměl v úmyslu pozemní komunikaci zvláštním způsobem užít. 

10.2. Co dělat, když firma odpad netřídí, ale mísí?  9.2.2011, AKU 

Firma A. má v naší obci zajištovat kontejnery na tříděný odpad a pak nejspíš zajistit jejich recyklaci, 

místo toho všechno smíchá dohromady a zaveze to na skládku, co se s tím dá dělat?  

V ustanovení § 9a zákona o odpadech (po novele v polovině roku 2010 – zákonem č. 154/2010 Sb.) 

je nyní nově zakotvena tzv. hierarchie způsobů nakládání s odpady. Podle tohoto ustanovení musí 

být v rámci odpadového hospodářství dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů,  

b) příprava k opětovnému použití,  

c) recyklace odpadů,  

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,  

e) odstranění odpadů. 

Podle odst. 2 § 9a je možné se od hierarchie způsobů nakládání s odpady odchýlit, pouze pokud se 

na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s 

ním prokáže, že je to vhodné. 
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Společnost A. je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), 

provozovatelem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Z toho pro ni 

vyplývá mnoho povinností. 

Především je v souladu s § 18 zákona o odpadech povinna: 

 zajistit přednostní využití odpadů podle § 11 zákona o odpadech. Za porušení této 

povinnosti jí může být uložena pokuta příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností nebo Českou inspekcí životního prostředí až do výše 1 000 000,- Kč podle § 66, 

odst. 5, zákona o odpadech. 

◦ Ustanovení § 11 zákona o odpadech (které dříve zakotvovalo povinnost zajistit 

přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, s tím, že materiálové využití odpadů 

má přednost před jiným využitím odpadů) bylo však zmiňovanou novelou č. 154/2010 

Sb. zcela zrušeno. Podle důvodové zprávy k této novele se tak stalo proto, že ustanovení 

§ 11 bylo nahrazeno novým ustanovením o hierarchii způsobů nakládání s odpady – § 

9a. Povinnosti zajistit přednostní využití odpadů podle § 11 zákona o odpadech je tedy 

nyní třeba zřejmě rozumět tak, že se jedná o povinnost řídit se hierarchií způsobů 

nakládání s odpadem podle § 9a zákona o odpadech po novele. 

 sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií. Za porušení této povinnosti jí může být uložena pokuta příslušným obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností nebo Českou inspekcí životního prostředí až do výše 

1 000 000,- Kč podle § 66, odst. 5, zákona o odpadech. 

 zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech. Za porušení 

této povinnosti jí může být uložena pokuta Českou inspekcí životního prostředí až do výše 

10 000 000,- Kč podle § 66, odst. 3, písm. a, zákona o odpadech 

Podle § 12 zákona o odpadech pak platí: 

 obecný zákaz míšení nebo ředění odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na 

skládku podle § 12, odst. 5, zákona o odpadech. Za porušení této povinnosti může být této 

společnosti uložena pokuta Českou inspekcí životního prostředí, a to až do výše 50 000 

000,- Kč podle § 66, odst. 4, písm. c, zákona o odpadech.  

Doporučujeme Vám tedy obrátit se na Českou inspekci životního prostředí nebo na příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností s podnětem podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

aby počínaní výše uvedené společnosti prověřili. V tomto podnětu můžete požádat o to, aby Vás 

příslušný správní orgán do 30 dnů od obdržení podnětu informoval o tom, zda řízení zahájil nebo 

jestli k jeho zahájení neshledal důvody. Jak by měl takový podnět ke správnímu orgánu vypadat, 

naleznete zde. Vzor posíláme v příloze. 

Avšak § 18, odst. 2, zákona o odpadech, nám říká, že „pokud vzhledem k následnému způsobu 

využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování odpadů nutné, může od 

něj provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu 

upustit.“ Může se tedy stát, že společnost A. má souhlas příslušného krajského úřadu k tomu, že z 

výše uvedených důvodů nemusí odpad třídit nebo odděleně soustřeďovat. O takovou informaci 

můžete příslušný krajský úřad požádat na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 

o životním prostředí (více o právu na informace o životním prostředí naleznete zde), případně na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (více o obecném právu na 

informace zde). O rozdílech mezi citovanými zákony se dozvíte v naší webové poradně zde). 

 

10.3. Kdo má povinnost prokázat oprávnění k nakládání s odpady? 11.3.2011, KB 

Firma A. odebírá od naší firmy odpad (plastové odřezky a piliny), odřezky dále zpracovává, piliny 

nechává likvidovat. Nemá povolení k nakládání s odpadem, tudíž bychom jim odpad odevzdávat 

http://eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/
http://aa.ecn.cz/img_upload/912ddd8bfb8fbca4dc25ce4d979260af/Stru_n__pr_vodce_pr_vem_na_informace_o__ivotn_m_prost_ed_.pdf
http://www.eps.cz/cz2197592pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2208759pp/pravni-poradna/
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neměli. Jestliže používají odřezky jako vstupní surovinu, jsou povini nám doložit certifikát, popř 

jiný doklad za jakých podmínek tuto surovinu využívají a zpracovávají, nebo je povinost mít 

certifikát na naší straně?  

Daná problematika je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů a vyhláškou číslo 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Na prvním místě je potřeba nutné zdůraznit, že podle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. máte 

povinnost jako prvotní původce odpadů zjistit, zda osoba, které předáváte odpady, je k jejich 

převzetí podle výše uvedeného zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba neprokáže, 

nesmí jí být odpad předán. Dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) by Vám hrozila pokuta do výše 

10 000 000 Kč, jestliže by byl odpad předán fyzické nebo právnické osobě, která k jeho převzetí 

není podle z. č. 185/2001 Sb. oprávněna. 

V § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. je stanoveno, že zařízení k využívání odpadů potřebuje 

souhlas krajského úřadu k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.  

V § 14 odstavci 2 je však uvedeno, že i v případě, kdy se jedná o zařízení, které není podle výše 

uvedeného ustanovení určeno k nakládání s odpady, je možné využívat zde odpady – tyto však musí 

splňovat požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Podle § 39 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. jsou 

provozovatelé zařízení dle § 14 odst. 2 téhož zákona povinni zaslat údaje o tomto zařízení obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto 

zařízení.  

Do jedné z těchto dvou kategorií by tak měla patřit i firma, které zamýšlíte odpady předat.  

V § 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb. je pak stanoveno, že obecní úřad obce s rozšířenou 

působností a krajský úřad zveřejňují na portálu veřejné správy, popřípadě i jiným vhodným 

způsobem aktuální seznam zařízení provozovaných jak podle § 14 odst. 1, tak podle § 14 odst. 2 

zákona o odpadech. Tedy, jestliže odběratel Vámi produkovaného odpadu nemá souhlas od 

krajského úřadu podle § 14 odst. 1, mělo by se alespoň jednat o zařízení, které není určeno k 

nakládání s odpady (ale využívá odpad jako vstupní surovinu) a mělo by být v obou případech 

zapsáno na portálu veřejné správy.  

Doporučujeme Vám proto překontrolovat tento aktuální seznam, a jestliže budete mít jakékoli 

pochybnosti, obrátit se telefonicky na krajský úřad. Máte právo na informace týkající se činnosti 

veřejné správy a můžete si zjistit, zda firma disponuje souhlasem od krajského úřadu či zda 

zpracovává odpad jako vstupní suroviny. V každém případě Vám doporučujeme si vše na úřadě 

např. telefonicky ověřit a zkonzultovat i Váš další postup. 

Firma odebírající od Vás odpad má v případě, že se jedná o zařízení podle § 14 dost. 2 ještě tyto 

povinnosti: 

Ustanovení §19 odst. 2 z. č. 185/2001 Sb. stanoví, že se na provozovatele zařízení podle § 14 odst. 

2 se vztahují povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) § 19. 

§ 19 Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen  

http://portal.gov.cz/zakon/185/2001/39e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a 

zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat 

po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,  

f) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 

http://portal.gov.cz/zakon/185/2001/39
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Další ustanovení týkající se povinností firmy odebírající odpad jsou uvedeny v paragrafech § 4-7 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 

10.4. Vzdálenost skládky od obytné zóny  21.4.2011, EP 

Je prosím někde stanovena minimální vzdálenost skládky od obytné zóny? Domnívám se, že by 

skládka neměla být umisťována blíže než 500 metrů. 

Na zákonné nebo podzákonné úrovni se mi podařilo dohledat pouze zákaz výstavby skládek v 

oblastech ochrany vod (§ 24 odst. 4 vyhl.č. 501/2006 Sb.: "skládky.. se nesmí umisťovat v 

ochranných pásmech I. a II. stupně vodních zdrojů sloužících pro zásobování pitnou vodou, v 

ochranných pásmech prvního stupně nebo v užším prozatímním ochranném pásmu přírodních 

léčivých zdrojů anebo zdrojů přírodních minerálních vod stolních").  

Prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech, vyhl. č. 294/2005 Sb. však např. v § 3 odst. 1 odkazuje na 

několik českých technických norem, které by skutečně takovou vzdálenost mohly stanovit: 

"Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické 

zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a rekultivace se 

pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - 

Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění 

skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 

8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a 

rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek." 

 

Tyto normy bohužel nemáme k dispozici, na internetu se mi však podařilo dohledat ČSN jiného 

označení, která doporučuje vzdálenost min. 500 metrů: 

"6.5 Vzdálenost skládky od zastavěného nebo k zastavění určeného území (bytových objektů, 

nemocnic, objektů občanské vybavenosti a rekreačních objektů) se doporučuje nejméně 500 m, je 

však třeba ji individuálně posoudit. Přitom je nutno přihlížet ke směru převládajících větrů a k 

vzájemnému umístění skládky a posuzovaných objektů v terénu. Současně je třeba vzít v úvahu 

vzdálenost od vodních útvarů) a zemědělských objektů. Rovněž je nutno vyhodnotit vliv dopravy na 

skládku."  

 

10.5. Povinnost odstranit staré ložisko dehtu na koupeném pozemku 17.5.2011, EP 

Plánujeme stavbu na pozemku, kde byla asi 2 metry pod výkopem objeveno ložiško dehtu z 

továrny, která na místě stála před více než 50ti lety. Naším cílem je zjistit, zda budeme moci dál 

stavět a nad zjištěným "ložiskem" postavit dům, nebo toto ložisko budeme muset odstranit, pak nás 

zajímá, jestli na vlastní náklady a na základě jakého právního důvodu.  

Váš dotaz lze rozdělit na dvě samostatné podotázky. Dovolím si je tedy zodpovědět zvlášt.  

 4. Je možné stavět na pozemku, pod nímž se nachází odpad? 

 5. Pokud bude třeba dehet odstranit, kdo odstranění zaplatí? 

 

 

I. 

První otázku lze také formulovat v tom smyslu, zda stavební úřad povolí stavbu na pozemku, pod 

nímž se nachází ložisko dehtu.  K tomu můžeme uvést, že stavební úřad posuzuje možnost výstavby 

na určitém pozemku  - mimo jiné - relativně volně na základě kritérií uvedených ve vyhlášce č. 

268/2009 Sb. (na tu odkazuje § 169 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).  

Existuje možnost, že by stavba nebyla povolena, a to s ohledem na § 8 a § 10 této vyhlášky (za 

předpokladu, že se stavební úřad o ložisku dehtu dozví a zhodnotí jej jako závažnou překážku 



 75 

výstavbu). Nelze jednoznačně říci, že by na základě existence ložiska dehtu stavební úřad stavbu v 

žádném případě nepovolil, právní úprava mu však dává možnost na základě těchto ustanovení 

žádost o územní rozhodnutí/ stavební povolení zamítnout. Pro ilustraci přikládám znění těchto 

ustanovení: 

 

§ 8 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 

pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku, 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a tepelná ochrana. 

  

 § 10 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 

zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a 

aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, 

zejména následkem 

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny 

… 

 

I kdyby stavební úřad rizika spojená s existencí ložiska dehtu nevyhodnotil jako překážku výstavbu, 

doporučuji zamyslet se nad zdravotními riziky, které jsou s výskytem tohoto ložiska spojená. 

Zřejmě bez ohledu na rozhodovací činnost stavebního úřadu může mít ložisko dehtu škodlivé 

účinky na zdraví obyvatel domu a nelze tedy výstavbu doporučit. Rizikovost ložiska však – 

vzhledem k tomu, že jsme právníci a nikoli biologové nebo lékaři – nedokážeme posoudit. Jestliže 

se rozhodnete pro výstavbu bez odstranění ložiska, doporučujeme zajistit si nejprve odborný 

posudek, který zdravotní rizika potvrdí nebo vyvrátí. Jelikož nedokážeme posoudit vliv ložiska 

dehtu na zdraví, nedokážeme posoudit ani možné riziko ekologické újmy (viz dále).  

Jestliže budeme uvažovat o možné výstavbě bez odstranění ložiska dehtu, je také třeba vzít v úvahu, 

že se jedná de facto o černou skládku; pokud se o ní dozví úřady, mohou zahájit (samy, z moci 

úřední) řízení o odstranění této skládky nebo uložení pokuty – více viz náš manuál o černých 

skládkách: http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/ 

 

II. 

Pokud se rozhodnete, resp. budete muset dehet odstranit, přicházejí zde z hlediska financování 

zákroku teoreticky v úvahu tři možnosti, a to: 

 odstranění bude financovat provozovatel továrny; tato možnost je podle našeho názoru 

nereálná, neboť jednak by byl obtížné zjsitit, zda provozovatel porušil tehdejší předpisy 

pro ukládání odpadů do podzemí (už vzhledem k tom, že nevíme, kdy přesně k uložení 

došlo – zatímco dnes je ukládání odpadu do podzemí upraveno vyhláškou Českého 

báňského úřadu č. 99/1992 Sb., dřívější platná legislativa by byla dohledatelná obtížně), 

jednak již provozovatel zřejmě zanikl (výjimkou by byla situace, kdy by měl tzv. 

právního nástupce, např. dědice, osobu, která obchodní společnost koupila apod.); 

 odstranění budete financovat Vy jakožto vlastník pozemku; 

 odstranění bude financovat stát nebo krajský úřad, a to dle zákona č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a její nápravě. Podle tohtoo zákona je provozovatel 

průmyslového provozu, který způsobí ekologickou újmu, povinen zajistit její nápravu, 
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zákon však řeší i situace, kdy provozovatel nemá na nápravu finanční prostředky nebo je 

jednoduše neznámý/ zanikl. V takovém případě je možné, aby nápravné opatření hradil 

stát ze státního rozpočtu, případně – pokud mohla vzniknout ekologická újma na vodách 

– krajský úřad ze zvláštního, k tomu zřízeného účtu kraje. Umožňují to následující 

ustanovení zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě:  

 

§ 7 odst. 6 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

Příslušný orgán bez zbytečného odkladu zajistí provedení nezbytných nápravných opatření 

sám, pokud tak bezodkladně neučiní provozovatel, nebo není-li provozovatel znám. 

 

§ 13/4 

Nelze-li provozovatele zjistit nebo pokud zanikl nebo zemřel bez právního nástupce, nebo 

jde-li o nedobytnou pohledávku nebo prokáže-li provozovatel, že nenese náklady podle 

tohoto zákona, hradí náklady stát. 

 

§ 13/6 

V případech uvedených v odstavci 4, kdy nelze uložit hrazení nákladů a jde přitom o 

náklady vzniklé za zajištění nápravných opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových 

nebo podzemních vodách, lze použít k hrazení těchto nákladů zvláštní účet kraje zřízený 

podle zvláštního právního předpisu. Příslušný kraj zašle tyto prostředky příslušnému orgánu 

bez zbytečného odkladu na základě jeho žádosti. 

 

Příslušným orgánem je zde Česká inspekce životního prostředí. Upozorňujeme však, že s 

postupem podle zákona o předcházení ekologické újmě nemáme zkušenosti z praxe (a 

nevíme tedy jistě, že je tento postp ve Vaší situaci možný), doporučuji se tedy blíže 

informovat na ČIŽP. Nedokážeme také s jistotou určit, že dehet může způsobit ekologickou 

újmu a že je tedy za předpokladu pouhého umístění v půdě nebezpečný) – k tomu by byl 

potřeba biologický posudek, viz výše. 

 

10.6. Poplatek za svoz plastů 6.6.2011, EP 

Obec K. vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu (podle množství, které kdo vyprodukuje), 

navíc ještě ale paušál 150/osoba/rok za svoz plastů. Má na to právo? Nevíme na základě čeho to 

obec chce zaplatit, dostaneme vždy jen platební výměr bez jakéhokoli odůvodnění. Pokud víme, 

žádná vyhláška obce poplatky za odpad neupravuje. 

Obecně k možnosti obce vybírat poplatky za svoz odpadu 

 

Obec může obecně vybírat poplatky za svoz odpadu na základě 3 právních titulů (důvodů): 

a) podle zákona o místních poplatcích (§ 10b) 

b) podle zákona o odpadech (§ 17a) 

c) podle zákona o odpadech (§ 17 odst. 5) 

 

V prvních dvou případech přitom musí to, jak poplatek vypočítala, stanovit obecně závaznou 

vyhláškou, což obec K. nikde nestanoví, nebo aspoň ne v žádné vyhlášce, kterou zveřejňuje na 

webu. 

 

V případě ad c) by obec uzavřela s vlastníkem domu (s váma) smlouvu a výše poplatku by 

vyplývala ze smlouvy. 

 

Doporučujeme tedy zeptat se obce, na základě kterého z těchto způsobů poplatek vybírá. Pokud 

Vám to nesdělí neformálně, můžeme Vám zaslat vzor formální žádosti o informace.  
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Podle našeho názoru poplatky vybírá neoprávněně úplně (neexistuje vyhláška, která by výši 

stanovila a smlouvu s obcí předpokládám nemáte, nebo to alespoň neuvádíte). 

 

Rozbor jednotlivých možností:  

 

A) 

 

§ 10b  zákona o místních poplatcích 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;  

  

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 

které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;  

... 

(3) Sazbu poplatku tvoří 

a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a 

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec 

v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu na osobu. 

 

§ 14  zákona o místních poplatcích 

Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, 

zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění 

ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.  

 

(V tomto případě je to jednoznačné, poplatek se odvíjí se od trvalého pobytu, je to 250kč/ 

osoba plus případné navýšení dle skutečných nákladů, poplatkvoá povinnost ale musí být 

zavedena ob. záv. vyhláškou.) 

 

B) 

 

§ 17a zákona o odpadech 

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen 

"poplatek") vznikající na jejím území. ... Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká 

komunální odpad. … Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných 

nákladů obce ... podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na 

jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto 

odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k 

odkládání odpadu.  

 

(Poplatek se odvíjí podle množství popelnic nebo podle počtu obyvatel bytů – tady není jasné, 

zda podle počtu osob s trvalým bydištěm nebo skutečných obyvatel bytu, v každém případě to 

ale musí stanovit ob. záv. vyhláška. Text „s ohledem na úroveň třídění“ komentuji ještě i níže.) 

 

C) 

 

§ 17 odst. 5 zákona o odpadech 

Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a 
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musí obsahovat výši úhrady. 

 

 

Ke zvláštnímu poplatku za svoz plastů 

 

Nepdoařil ose nám dohledat žádné ustanovení, na základě kterého by obec byla oprávněna vybírat 

zvláštní poplatek za svoz plastů. Poplatkům za odpady se věnují jen výše uvedená ustanovení, kde 

je vidět, že se o tříděném odpadu nikde zvlášť nehovoří. Poplatek za svoz plastů by měl být již 

zahrnut do obecného poplatku za svoz komunálního odpadu. Jemnou nejasnost do toho vnáší 

formulace „a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu“, kde se zdá, že by si obec mohla účtovat 

víc s odůvodněním, že má náklady z toho, že odpad třídí. I tady ale platí podmínka, že by vše 

muselo být uvedené v obecně závazné vyhlášce. 

 

Jen pro ilustraci, mnohem lepší vysvětlení nabízí svým občanům obec Hlučín: 

http://www.hlucin.cz/pro-obcany/zivotni-prostredi/poplatky-za-komunalni-odpad-na-rok-2011.html  

 

(Vybírá poplatky podle zákona o místních poplatcích, přímo na webu vysvětluje, i jak je to s 

osobami, které nebydlí v místě trvalého bydliště a uvádí, ve kterých vyhláškách je to upraveno.)  

 

10.7. Je kompost černá skládka? 8.6.2011 EP 

Prosím o radu, zda přechodné skladování rostlinných zbytků vč. substrátu na naší zahradě (materiál 

ke kompostování) - odpad z procesu pěstování rostlin - lze považovat za "černou skládku" a zda 

máme povinnost takovýto materiál "neprodleně odstranit", jak nám bylo nařízeno Obecním úřadem. 

I. 

Odstranění rostlinných zbytků může být nařízeno na základě různých právních předpisů, ani v 

jednom případě však není nutné, aby se jednalo přímo o skládku odpadu. Přehled těchto 

předpisů najdete zde. Konkrétně obecní úřad obce, pokud není zároveň obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností (což obec Lednice není), může nařídit odstranění na základě: 

 § 129 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) jako černou stavbu nebo černou stavební úpravu 

(takto může nařídit odstranění obecně jakékoli stavby nebo terénní úpravy, to, zda jde o 

skládku, není rozhodné) 

  § 58 a 59 odst. 3 zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) - musí však prokázat, že bylo narušeno 

životní prostředí v obci nebo porušena povinnost odložit odpad na vyhrazené místo: 

 

Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která znečistí 

veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo. 

Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta, povinnosti odstranit 

závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu. 

 

V ostatních případech může uložit odstranění pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo 

Česká inspekce životního prostředí.  

Pokud bylo vydáno jakékoli rozhodnutí o nařízení odstranění rostlinných zbytků, doporučujeme se 

proti němu odvolat – argumentaci je pak vhodné zvolit na základě toho, dle jakého ustanovení bylo 

odstranění nařízeno, neboť příslušné ustanovení vždy stanoví podmínky, za nichž lze odstranění 

nařídit. Splnění těchto podmínek pak můžete v odvolání zpochybnit. Stejně tak doporučuji napadat, 

že Vám např. zahájení řízení (protože takové rozhodnutí může být vydáno pouze ve správním 

řízení) vůbec nebylo oznámeno, neměla jste možnost podávat námitky apod.  

Pokud máte rozhodnutí k dispozici, můžete nám ho zaslat, rádi Vám pomůžeme s argumentací v 

http://www.hlucin.cz/pro-obcany/zivotni-prostredi/poplatky-za-komunalni-odpad-na-rok-2011.html
http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/
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odvolání. Pokud by Vám obecní úřad zaslal jen nějaké vyjádření nebo upozornění, nejste povinna 

ho respektovat.  

II. 

Zabývala jsem nad rámec Vašeho dotazu také kvalifikací sběrného místa pro rostlinné zbytky 

jakožto černé skládky s ohledem na možnost jiné sankce, a to možného uložení pokuty dle zákona 

o odpadech. Zjistila jsem následující: 

Přechodné skladování nelze označit za „skládku“, dle terminologie zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech se jedná o skladování odpadů
23

. Tato terminologická nuance však nemá zásadní význam. 

Jak v případě skládky, tak u skladování odpadů je totiž nutné získat povolení krajského úřadu pro 

provoz zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů podle § 14 zákona o odpadech – a 

skladování se považuje právě za „využívání“
24

. Vyvozuji to z přílohy č. 3 zákona, která vymezuje 

způsoby využívání odpadu; je zde přitom přesně tento způsob (skladování za účelem následného 

hnojení půdy) jako způsob využití odpadů označen – a to pod kódem R13 a R10.  

 

R13 Skladování   materiálů   před   aplikací   některého   z   postupů  uvedených   pod   označením   

R1   až   R12. 

R10 Aplikace   do   půdy,   která   je   přínosem   pro   zemědělství   nebo  zlepšuje   ekologii   

 

Klíčovou otázkou zde však je to, zda lze rostlinné zbytky vůbec považovat za odpad. Veškerá 

výše uvedená ustanovení se totiž vztahují pouze právě na odpady. Pojem „odpad“ vymezuje § 3 

zákona o odpadech. Z odst. 5 tohoto paragrafu pak dovozuji, že by se ani o odpad jednat nemuselo: 

 

Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se 

nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

b) její další využití je zajištěno, 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a 

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům 

na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

 

Zákon tedy nestanoví úplně jednoznačně, zda lze hromadu rostlinných zbytků nazvat odpadem, v 

pochybnostech by však měl rozhodnout krajský úřad dle § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech. 

Pokud by bylo vedeno řízení o uložení pokuty, doporučuji požadovat přerušení řízení, aby krajský 

úřad rozhodl o tom, zda jde v  tomto případě o odpad.  

 

10.8. Zpětný odběr obalů 25.8.2011, EP 

Prodáváme mořené osivo v silonových obalech. Můj předchůdce odebíral zpět prázdné obaly a 

odevzdával k likvidaci společnosti A. Já jsem teď s nástupem na nové místo dostal informaci, že 

povinnost zpětného odběru nemáme. Jak to tedy je? 

                                                 
23

 § 4 odst. 1 zákona o odpadech 

 h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let 

před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním, 

 i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem (SZ) a provozované ve třech na sebe 

bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování 

vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h) 
24

 V některých případech může být odpad využíván i bez povolení krajského úřadu, neboť využívání odpadu dle 

definice § 4 odst. 1 písm. q) zákona o odpadech může být realizováno i  „v zařízení neurčeném k využití odpadů 

podle § 14 odst. 2“. Zde sice nemusíte mít povolení krajského úřadu, ale musíte to, že odpad využíváte, oznámit 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, která pak zajistí, že zařízení k využívání odpadu je zveřejněno na 

portálu veřejné správy (§ 39 odst. 3 a 10 zákona o odpadech).  
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Uvedená materie je upravena ust. §§ 10, 13 a 15a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Podle § 10 

platí zásadně (tedy vždy až na zákonem předvídané výjimky) pro osoby uvádějící obaly na trh 

povinnost tyto obaly zpětně odebírat. Výjimkou jsou tyto situace:  

 jestliže dodavatel zboží v obalu (zde mořeného osiva v silonovém obalu) prokáže, že se z 

odpadu nestal odpad
25

 (§ 10 odst. 1 zákona o obalech). Zákon neuvádí, jakým způsobem lze 

tuto podmínku splnit, pravděpodobně však půjde o prokázání nějaké formy znovuvyužití 

těchto obalů
26

. 

2) jestliže celkové množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu touto společností za 

kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč (§ 15a 

zákona o obalech).  

3) pokud ve smlouvě o prodeji výrobku (osiva) výslovně uvede, že povinnost zpětného odběru 

přechází na odběratele (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o obalech); tato situace by zřejmě 

nastala jen tehdy, kdyby nešlo o prodej přímo spotřebiteli, ale např. obchodnímu řetězci, 

který zboží dále prodává. 

Pokud tedy Vaše společnost splňuje některou z těchto podmínek, je možné, že jí povinnost ke 

zpětnému odběru obalů nevznikla. V ostatních případech je nadále povinna provádět zpětný odběr 

obalů.  

Na okraj poznamenávám, že povinnost zpětného odběru obecně lze splnit jednak organizačně 

samostatně (daná společnost odebírá a likviduje obaly sama) anebo předáním autorizované obalové 

společnosti
27

.   

 

10.9. Vyvezení stavebního odpadu do lesa 30.8.2011, EP 

Místní podnikatel vyvezl na obecní lesní cestu stavební odpad - rozhodně ne inertní, obaly od olejů, 

plasty, kabely, trubky, asfalt. Na zastupitelstvu starostka přišla s geniálním návrhem, jak celé dílo 

zlegalizovat - prý se jedná o černou stavbu, kterou obec chce projektovou dokumentací na opravu 

místní komunikace a následnou realizací zlegalizovat. Usiluji o to, aby podnikateli toto protiprávní 

jednání neprošlo a aby to obec nestálo další peníze - účelová oprava místní komunikice (překrytí 

odpadu asfaltem). Věc prošetřovala ČIŽP, uzavřela ji ale s tím, že odpad anvezla fyzická 

(soukromá) osoba a tu údajně nemůže postihovat. Nevím to jistě, ale pravděpodobně ted běží řízení 

o dodatečné povolení stavby. Co s tím? 

Z Vašeho dotazu jsem nevyrozuměla, zda daný odpad byl dovezen přímo do lesa nebo pouze na 

lesní cestu v blízkosti lesa. Nejprve tedy uvedu informace k postupu při založení černé skládky 

obecně, v části II zmíním další možnosti v souvislosti s možností, že odpad byl umístěn přímo v 

lese. 

 

I. 

Je třeba uvést, že černá skládka skutečně může být také černou stavbou, resp. černou terénní 

úpravou (v některých případech stavební úřady hodnotí skládku jako stavbu, v některých nikoli, 

zřejmě záleží na konkrétní podobě skládky, např. zda je odpad něčím podložen apod.). Stavební 

úřad zde má pravomoc nařídit odstranění stavby (§ 129 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) 

nebo uložit pokutu (§ 179, resp. §1 80 stavebního zákona). V rámci řízení o odstranění černé stavby 

                                                 
25

 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé 

ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. (§ 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)  
26

 Zákonné povinnosti se vždy považují za splněné, pokud existuje systém opětovného využívání odpadů popsaný v § 

13 odst. 2 zákona o obalech: „Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je 

opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, platí, že 

pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je 

opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních.“  
27

 § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona o obalech 
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nebo terénní úpravy může přitom dojít k její legalizaci formou dodatečného povolení. Dodatečné 

povolení z hlediska stavebního zákona však nezbavuje původce odpadů povinností 

vyplývajících z dalších zákonů, zejm. ze zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.).  

Přehled právních předpisů, dle kterých lze zřízení černé skládky sankcionovat nebo nařídit její 

odstranění naleznete zde.  

V tomto konkrétním případě připadá v úvahu nejspíš jen postup na základě stavebního zákona (č. 

183/2006 Sb.), zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 

114/1992 Sb.).  

Nad rámec informací uvedených na odkazu výše bych ráda zmínila možnost obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností nebo ČIŽP uložit pokutu dle § 66 odst. 4 písm. b) (pro podnikající fyzické 

osoby a právnické osoby) nebo podle § 69 odst. 2 písm. c) (pro nepodnikající fyzické osoby – 

pokutu tedy může podnikatel dostat, i pokud bude tvrdit, že skládku založil jako fyzická osoba) 

zákona o odpadech. Je také možné, že některý z těchto orgánů uloží pokutu podle jiného 

ustanovení.  

Původce odpadů (podnikatel, který při svém podnikání odpady vytváří) je výslovně ze zákona 

povinen třídit jím vyprodukovaný odpad podle kategorií, odevzdávat odpad osobě oprávněné s 

odpadem nakládat a v případě nebezpečných odpadů
28

 ověřovat jejich nebezpečné vlastnosti (viz § 

16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech). Za porušení jakéhokoliv jiného ustanovení zákona, které 

není přímo zmíněno v § 66, může dle § 66 odst. 5 taktéž podnikající fyzická osoba nebo právnická 

osoba dostat pokutu. 

Neuvádíte, na základě jakého právního předpisu ČIŽP postupovala, např. na základě § 69 odst. 2 

písm. c) by mohla pokutovat i fyzickou osobu – nepodnikatele, příp. by mohla pokutovat 

podnikající fyzickou osobu ne přímo za zřízení černé skládky, ale za porušení jiných povinností 

vyplývajících z ust. § 16 zákona o odpadech. 

 

II. 

Pokud byla černá skládka zřízena přímo v lese, lze využít ještě další zákonná ustanovení. Zákon o 

lesích (č. 289/1995 Sb.) umožňuje uložit pokutu fyzické osobě za spáchání přestupku odhazování 

odpadu v lese (§ 53 odst. 1 písm. r) do výše 15.000,- Kč, dále pak uvádí možnost uložit pokutu (bez 

bližší specifikace komu ji lze uložit, dovozujeme však, že se to vztahuje na fyzické osoby-

podnikatele a právnické osoby) podle § 54 odst. 1 písm. a) (za užívání lesních pozemků k jiným 

činnostem než k plnění funkcí lesa) nebo § 54 odst. 2 písm. c) (za provozování činnosti v lese 

zakázané). V obou případech pokuty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

Kompetence zde však má i ČIŽP, která může uložit pokutu na základě  § 4 zákona č. 282/1991 Sb., 

o ČIŽP. Na základě tohoto ustanovení lze uložit pokutu fyzické osobě, která nepodniká, podnikateli 

i právnické osobě, pokud neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí 

lesů.  

 

III. 

Pokud tedy stavební úřad černou skládku jakožto černou stavbu/ terénní úpravu nebude chtít řešit, 

resp. vydá se cestou řízení o dodatečném stavebním povolení, doporučuji podat podnět na příslušný 

odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo ČIŽP a upozornit je na jejich pravomoc 

zasáhnout. Tyto orgány mají také pravomoc nařídit navrácení do původního stavu (tedy odstranění 

skládky) dle § 86 zákona č. 114/1992 Sb. (viz odkaz výše), můžete tedy v podnětu upozornti také na 

                                                 
28

 Nebezpečné odpady jsou odpady uvedené v příloze č. 2 vyhl.č.381/2001 Sb. a odpady s nebezpečnými vlastnostmi. 

Vámi vyjmenované odpady by neměly být nebezpečnými odpady, resp. nejsou uvedeny v příloze č.2, nemohu však 

vyloučit, že se na černé skládce nějaké další nebezpečné látky nacházejí.  

http://www.eps.cz/cz2150114pp/pravni-poradna/
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tuto možnost. 

 

11. Hluk 

11.1. Zneužití institutu staré hlukové zátěže 13.5.2011, EP 
Krajská hygienická stanice vydala v řízení o povolení hornické činnosti pozitivní stanovisko ve vztahu k 

hluku (tedy, že hluková situace v lokalitě je v pořádku) s odkazem na institut staré hlukové zátěže. Takový 

postup považuji za účelový, neboť KHS argumentuje tím, že tento institut lze použít všude tam, kde 

neproběhlo žádné měření po 1.1.2001. Podle našich informací chce takto investor překlenout období, na 

které zatím nemá hlukovou výjimku (ta mu skončila v roce 2010). Je možné tvrdit, že v nějaké lokalitě lze 

překračovat hlukové limity a označit ji za starou hlukovou zátěž jen proto, že za posledních deset let zde 

neproběhlo měření? Jedno měření navíc proběhlo, KHS ho však označuje pouze za „orientační“.  

Naši odpověď bych si dovolila rozdělit na dvě části. V první části se budu věnovat doporučení 

dalšího postupu ve věci řízení o povolení k hornické činnosti, resp. doporučení pro argumentaci ve 

Vašem vyjádření ve vztahu ke staré hlukové zátěži. V druhé části rozeberu samotnou otázku, zda se 

na tuto situaci podle našeho názoru může vztahovat tzv. stará hluková zátěž. V dotazu zmiňujete 

také prodloužení lhůty pro zaslání vyjádření (námitky) účastníka. V této věci předpokládáme 

správnost Vaší úpravy, blíže jsme možnost takového prodloužení lhůty nezkoumali. 

 

I. Jak se bránit proti pozitivnímu stanovisku KHS v řízení o povolení hornické činnosti? 

Z právně-formálního hlediska lze výhrady proti stanovisku KHS uplatnit námitkou, následně – v 

případě, že povolen bude přesto vydáno - odvoláním proti povolení k hornické činnosti. Obrátit se 

se stížností na Ministerstvo zdravotnictví je pochopitelně také možné, byť z právního heldiska jde o 

poměrně slabý nástroj.  

Nyní již k samotné argumentaci. Domníváme se, že  bez ohledu na otázku, zda je možné hluk ze 

silnice považovat za starou hlukovou zátěž, má KHS jakožto orgán ochrany veřeného zdraví 

dohlížet na zdraví obyvatel a chránit jej před zdravotními riziky - v tomto případě před hlukem. 

Zvýšený hluk přitom jednoznačně zdraví škodí a i v případě, že by bylo možné použít institut staré 

hlukové zátěže, nelze v žádném případě tvrdit, že situace zvýšeného hluku je v pořádku. Takový 

postoj KHS lze považovat za laxní výkon postavení orgánu ochrany veřejného zdraví. KHS má ve 

svých stanoviscích reflektovat možný dopad na zdraví obyvatel - a právě jen ten. To, že nelze v 

případě staré hlukové zátěže uplatnit přímou sankci ale neznamená, že by bylo možné přistupovat k 

vysokému hluku tolerantně i v případech, kdy KHS podává pouze odborné stanovisko.  

Institut staré hlukové zátěže způsobuje pouze zvýšení hlukových limitů v dané oblasti, resp. 

nemožnost sankcionovat překročení „běžných“ hlukových limitů. Tato „nemožnost sankcionovat“ 

však nic nevypovídá o vhodnosti nbo zdravotní nezávadnosti hlukové situace. Vypovídá pouze o 

tom, zda lze po KHS požadovat, aby při zjištění překročení „běžných“ hlukových limitů učinila 

opatření k nápravě. Pro podávání vyjádření do ostatních správních řízení, kde KHS vystupuje jako 

dotčený orgán, by však institut staré hlukové zátěže neměl být relevantní. Naopak, v lokalitě, kde 

již nyní musíme přistupovat k výjimkám z běžných pravidel, by potenciální zvýšen hluku mělo být 

posuzováno přísněji.   

V případě rozhodnutí soudu nejspíš šlo o sousedské žaloby, z toho důvodu se domnívám, že 

předpoklady soudu použít nelze. U sousedských žalob hlukové limity (a tedy i případná korekce dle 

staré hlukové zátěže) nejsou relevantní, rozhodující je to, zda je hluk přiměřený poměrům nebo 

zdraví škodlivý. Soud posuzuje dopady hluku, nikoli úprava jeho maximální legální hodnoty.  

  

II. Je možné považovat hluk ze silnice za starou hlukovou zátěž, pokud neexistuje oficiální 

měření až do roku 2010? 

http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/
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Posuzování, co všechno lze podřadit pod starou hlukovou zátěž, je poměrně problematické, neboť 

jediná úprava tohoto institutu v českém platném právu se omezuje na následující text přílohy č. 3 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: 

 

„Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 

starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti způsobený dopravou na pozemních komunikacích a 

drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a a chráněném venkovním prostoru 

vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, 

výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového 

vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v 

chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé 

objízdné trasy.“ 

 

Tvoří vlastně jen vysvětlivku pro to, kdy se uplatní korekce + 20dB. Žádná podrobnější úprava, 

jako např. do kdy je možné určitý zdroj hluku jako starou hlukovou zátěž označit a zda je nutné 

zaznamenat, kolik dB tento zdroj v době označení vydává, neexistuje. Nestanoví ani to, jak se 

dokazuje, že něco bylo zdrojem hluku nad běžné limity již před rokem 2001. Ocitáme se tak v 

jakémsi právním vakuu, ve kterém si můžeme jen domýšlet, interpretovat dle účelu tohoto 

ustanovení, pokoušet se o právní konstrukce, které však nikoho nezavazují.  

Domnívám se, že zde jde o kritickou mezeru – pokud nařízení vlády stanovilo takovouto odchylku 

od běžných pravidel, mělo také stanovit hranice a pravidla, to však nečiní. Z účelu
29

 tohoto 

ustanovení dovozujeme, že pokud např. pokud nějaký zdroj byl označen za starou hlukovou zátěž, 

tento hluk se změří a zaznamená, nařízení to však nestanoví výslovně.  

Jak ostatně uvádíte, není možné prokázat, že došlo k navýšení stavu hlučnosti. Pokud tedy bude 

KHS tvrdit, že zde stejný hluk byl již k 1.1.2001 a současně platí, že pro hluk vzniklý do 1.1.2001 

lze použít korekci staré hlukové zátěže, je bohužel nutné tuto korekci respektovat, ledaže by se Vám 

podařilo tvrzení KHS vyvrátit (např. vlastním záznamem z měření existujícím pokud možno z roku 

2001, resp. před zahájením provozu pískoven).  

Zjednodušeně řečeno – vzhledem k mezerovitosti úpravy se domníváme, že nelze vyloučit 

označení hluku z této pozemní komunikaci za starou hlukovou zátěž; jediným argumentem 

proti takovému postupu je přitom výklad na základě účelu tohoto ustanovení (účelem je 

nesankcionovat hluk vzniklý před účinnosti stanovení hlukových limitů, nikoli hluk vzniklý 

posléze), který není závazný – jde o interpretaci, právní názor. 

Pokud by KHS uznávala, že hluk se skutečně od roku 2001 zvýšil, opět – nařízení vlády č. 

148/2006 Sb. nestanoví výslovně, že korekci +20 dB nelze použít pro hluk vzniklý po datu 

1.1.2001, lze to však vyvodit z definice pojmu „stará hluková zátěž“ zde uvedené. Opět jde však o 

interpretaci, která nemusí být všeobecně přijímána (byť zde již je její přijetí pravěpodobnější).  

 

III. Na okraj... 

Ráda bych si také ujasnila následující: Z jakého důvodu potřebuje vlastník silnice hlukovou 

výjimku, pokud se na dano silnici vztahuje institut staré hlukové zátěže? Překračuje hlučnost v této 

oblasti i zvýšený limit (po korekci staré hlukové zátěže) 70 dB? Pokud ano, je argumentace KHS 

starou hlukovou zátěží již zcela nepochopitelná.  

 

                                                 
29  Účelem tohoto ustanovení podle našeho názoru je, aby nedocházelo k tomu, že s nabytím 
účinnosti vlády vznikne na mnoha místech protiprávní stav, který nebude možné rychle napravit. Aby se 
zákonodárce vyhnul masivní sankcionizaci, zvolil pro tyto stavby vybudované do 1.1.2001 odpuštění 
sankcí a vynucování nápravných opatření.   
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11.2. Zvýšení hlukových limitů metodickým návodem 2.6.2011, EP 

Ačkoli zvýšení loimitů novelou nařízení vlády č. 148/2006 Sb., zřejmě neprojde, bojovníci proti 

hluku uvádějí, že hlukové limity byly již zvýšeny prostřednictvím Metodického návodu z pera 

Michaela Víta s platností od  1. listopadu loňského roku. Skutečně tedy již došlo k zvýšení 

hlukových  limitů?  

Pravděpodobně máte na mysli tento metodický návod. Jeho autorizované znění (např. v právní 

databázi) bohužel nemáme k dispozici, budu však vycházet z textu, který se nám podařilo najít na 

internetu. Z toho metodického návodu vyplývá následující: 

1) korekce je vždycky alespoň +2 dB (tj. snížení výsledku měření o 2 dB) 

2) za splnění určitých podmínek (uvedených v normě ČSN) činí tato korekce +3 dB  

3) a pokud je místo nedostupné nebo z jiného důvodu nejde provést měření podle metodického 

návodu, tak se hodnota vypočte podle ČSN, kterou nemáme k dispozici (tzn. metodický 

návod sám o sobě nestanoví hodnotu korekce, ale odkazuje na výpočet v normě, který 

zkoriguje naměřené hodnoty) 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ke zvýšení hlukových limitů tímto metodickým návodem 

skutečně došlo. To potvrzuje i komentář Strany zelených. Pravděpodobně ještě významnější vliv 

pak mají metodické návody z roku 2007 zmíněné v obou výše uvedených odkazech, které se sice 

týkají pouze letišť, al fakticky zvyšují hlukový limit až o 10 dB.  

Násldnou otázkou však je, zda se KHS musí tímto metodickým návodem řídit. Jde z formálního 

hlediska o tzv. interní normativní instrukci – ta je pro KHS závazná, ledaže by byla v rozporu s 

právními předpisy, jak vyplývá i z judikatury NSS: 

"Je sice pravdou, že pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, nicméně 

správní orgány jsou povinny se jimi ve své správní praxi řídit, to neplatí pouze v případě, že by se 

taková praxe neslučovala s obecně závaznými právními předpisy." (9 Afs 71/2009-55) 

 

Tzn. že pokud bychom dovodili, že tento metodický pokyn je v rozporu se zákonem č. 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví, KHS by jej nemusely a podle mého názoru ani neměly používat.  

 

Zajímavý je také judikát 7 Afs 45/2007-251, který říká, že interní normativní instrukce je závazná 

pro správní orgány jen tehdy, pokud upravuje něco, co do té doby nebylo upraveno (1) a taková 

úprava je všeobecně dodržována jako správní praxe (2): 

 

„Podmínkou ovšem je, že tento interní předpis upravuje postup, který jinak není regulován obecně 

závazným pravidlem chování a založil správní praxi při manipulaci se vzorky zboží, která je 

nepochybně a všeobecně dodržována. 

 

Tento metodický návod však upravuje materii upravenou již nařízením vlády č. 148/2006 Sb. - a to 

odchylně, resp. tuto úpravu mění. Druhá podmínka (všeobecné dodržování) zřejmě splněna je. 

Nedokážeme odhadnout, nakolik nesplnění podmínky ad 1 může být relevantní, domníváme se 

však, že je zde určitá možnost KHS se od pravidel stanovených metodickým návodem odchýlit a 

tím zachovat limit uvedené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

 

11.3. Hluk z rallye EP, 26.10.2011 

Každý rok se konají v našem městě a jeho nejbližším okolí 3 - 4 automobilové závody, které: a) 

zatěžují hlukem prakticky celé město - auta bez tlumičů výfuků se vždy 1 - 2 dny neustále přesunují 

tam a zpátky přes město na místa jednotlivých etap b) po tuto dobu jsou uzavřeny místní dotčené 

komunikace pro veškerý provoz - považuji to za omezování. Můžeme docílit přesunutí místa konání 

závodů mimo město nebo alespoň omezení počtu závodů? 

Pořádání sportovních akcí - automobilových závodů,(jestliže by jimi mohla být ohrožena 

http://stavba.tzb-info.cz/akustika-a-hluk/7038-novy-metodicky-navod-pro-hodnoceni-hluku-v-chranenem-venkovnim-prostoru-staveb
http://praha14.zeleni.cz/18252/clanek/novy-metodicky-navod-pro-hodnoceni-hluku-v-chranenem-venkovnim-prostoru-staveb-/
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bezpečnost nebo plynulost silničního provozu), je zvláštním užíváním pozemní komunikace a je 

k němu podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zapotřebí povolení 

příslušného silničního správního úřadu
30

, které se vydává s předchozím souhlasem vlastníka 

dotčené pozemní komunikace (v tomto případě obce) a s předchozím souhlasem příslušného orgánu 

Policie České republiky.  

Jelikož se závody konají pravidelně a několikrát do roka, je pravděpodobné, že pořadatel má 

(získává) všechna potřebná povolení (toto můžete ověřit na základě žádosti o informace 

k silničnímu správnímu úřadu – v rámci žádosti o informace můžete požadovat kopie takových 

povolení). V povolení je možno vymezit podmínky týkající se akce (především podmínky týkajících 

se bezpečnosti, dopravního značení, kontroly úseku a podobně) Co se týče hlukových podmínek, ty 

se v takových povoleních nestanovují. Domnívám se ale, že by to bylo možné, protože pokud má 

obec možnost tyto závody nepovolit, tím spíš má právo si stanovit konkrétní podmínky, včetně 

požadavků na hluk. 

V případě rally je v § 5 podle vyhlášky ministerstva dopravy 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a 

podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel 

uvedeno, že provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích je umožněn v rámci sportovní 

soutěže a že sportovní vozidlo musí splňovat technické požadavky stanovené předpisem 

Mezinárodní automobilové federace nebo Mezinárodní motocyklové federace a technické 

podmínky stanovené zákonem. Podle metodik Federace automobilového sportu AČR, pro rally jsou 

pro rok 2011 stanoveny maximální limity hluku na sportovní vozidlo 96 db + 2 db pro chyby 

měření (Limit 96 db ale není limitem pro vnitřní nebo vnější hluk.) Pokud se závodu účastní 

automobily bez tlumičů, je pravděpodobné, že budou limit federace ještě přesahovat a tím by 

způsobený hluk mohl být vyšší, než hygienické limity hluku stanovené dříve nařízením vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (účinným do 31.10.2011) 

a nově nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  

Základní limity přes den pro hluk jiný než z dopravy je 50 db, pro hluk ze silniční dopravy je to 55 

db. Otázkou je, zda se tyto limity vztahují pouze na dlouhodobý hluk, anebo i na jednotlivé akce 

konané několikrát do roka. Orgány veřejného zdraví ale v současné době postihují i takové 

jednorázové akce a proto by tak mělo být i v případě rally. Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, jsou provozovatelé zařízení povinni zajistit, aby hluk tyto limity 

nepřekračoval. Pokud tedy hluk překračuje limity stanovené právními předpisy, dopouští se 

podnikající fyzická osoba či právnická osoba správního deliktu, za který mu může být uložena 

pokuta. V tomto případě nebude odpovědným vlastník pozemní komunikace (tedy obec), jak by 

tomu bylo v případě hluku ze silniční dopravy, ale pořadatel závodu. Zde je ovšem potřeba 

podotknout, že splnění hlukových limitů se speciálním výpočtem průměruje na stanovený počet 

hodin. Obecně platí, že v denní době se hodnoty hluku stanoví pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h). 

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a 

pro hluk z leteckého provozu se však ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro 

celou denní (L Aeq,16h) a celou noční dobu (L Aeq,8h). Ve dne se tedy rozpočítává do 16 hodin 

(což odpovídá denní době vě smyslu tohoto vládního nařízení) a v noci do 8 hodin. 

Četnost závodů je nutno považovat za omezující nad únosnou míru. Celkem se jedná o 8 dní v roce 

                                                 
30

  Podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb.: 

 a) vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o 

kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti – obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností  

 b vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací – obecní úřady 

 

 

http://www.eps.cz/cz2197592pp/pravni-poradna/
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=148%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=148%2F2006&number2=&name=&text=


 86 

v rámci 52 víkendů. To znamená, že téměř 8% všech víkendů v roce jsou obyvatelé obtěžováni 

hlukem, ale také z důvodu uzavřených komunikací omezováni v právu na pohyb. V takovém 

případě by jistě mělo právo obyvatel volně opouštět město, resp. právo se na jeho území vůbec 

volně pohybovat (když např. invalidní osoby jsou plně odkázány na přepravu automobilem) 

převážit nad „kulturními“, ekonomickými a komerčními zájmy pořadatelů a podstatně menšího 

procenta příznivců rally. 

Usilujte o omezení počtu závodů, neboť přesunutí centra závodů na stadion v těsné blízkosti sídliště 

není řešením problému, ale pouze jeho přesunutím. Je možné, že by mimo město rally obtěžovala 

méně lidí, než v jeho centru, ale i tito by měli právo se proti rally  bránit a řešení by se vlastně jen 

zbytečně oddálilo. 

Orgány ochrany veřejného zdraví jsou některá ministerstva a především krajské hygienické 

stanice, které vykonávají státní zdravotní dozor v souvislosti s ochranou před hlukem. Občané by 

měli podat podnět či stížnost, na jejichž základě bude provedeno měření a věc bude krajskou 

hygienickou stanicí prošetřena. V případě, že KHS shledá porušení povinnosti, může zastavit výkon 

činnosti či uložit pokutu. (KHS je orgánem příslušným i projednávání přestupků na úseku 

zdravotnictví). Více informací o hlukové problematice najdete zde: http://hluk.eps.cz/hluk/kompas-

obcana-obtezovaneho-hlukem/.  

Dalším orgánem, na který by se měli občané obrátit, pokud nesouhlasí s konanými automobilovými 

závody, je zastupitelstvo obce, neboť pro povolení zvláštního užívání obce je právě souhlas 

vlastníka komunikace, tedy obce. (Jedná se o rozhodování v samostatné působnosti.) Na základě § 

16 odst. 2 písm. f) mají občané obce možnost prosadit, aby zastupitelstvo jednalo o určité věci. Je-li 

žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání nejpozději do 90 

dnů. Občané by také mohli iniciovat konání místního referenda, jehož výsledek by byl za zákonem 

stanovených podmínek závazný. 

 

11.4 Hluk v chatové oblasti, 3.10.2011, AH 

Máme chatu v chatové oblasti, ve které je také umístěn hotel. Z toho se neustále nese hluk, 

nemůžeme v noci ani spát. Na KHS nám bylo řečeno, že v chatové oblasti hlukové limity neplatí. Je 

to pravda? Může zasáhnout Policie? Jaké zde má pravomoci? Může hlukové limity v této lokalitě 

stanovit alespoň obec vyhláškou, pokud se na ni nevztahují zákonné limity? Existuje nějaké 

rozhodnutí soudu týkající se rušení nočního klidu nebo práva na klidný spánek? 

I. 

K aplikaci veřejnoprávních hlukových limitů, vymezení okruhu povinných osob, jakož i k vymezení 

chráněných objektů se vztahují § 30 a § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

veřejného zdraví“). V našem případě je třeba vyjít z § 32
31

 zákona o ochraně veřejného zdraví, který 

mimo jiné stanoví závaznost hygienických limitů též pro hluk z provozoven služeb, přičemž hotel 

takovou provozovnou služeb jistě je. Provozovatel hotelu tedy obecně je povinen hlukové limity 

dodržovat.  

Předmět ochrany, na něž se tyto hygienické limity vztahují, je blíže vymezen v § 30 odst. 1
32

 zákona 

o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 30 odst. 3 citovaného zákona
33

.  Z § 30 odst. 1 zákona o 

                                                 
31

 § 32: Hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí 

překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné prostory uvedené v § 30. Splnění této povinnosti zajistí osoba 

provozující službu a, jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné 
zařízení nebo pozemek poskytla. 

32
 § 30 odst. 1: Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,vlastník, 

popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku 

nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné 

vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 
33

  § 30 odst. 3: Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s 

http://hluk.eps.cz/hluk/kompas-obcana-obtezovaneho-hlukem/
http://hluk.eps.cz/hluk/kompas-obcana-obtezovaneho-hlukem/
http://www.eps.cz/cz2234214pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2234214pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2073468pp/pravni-poradna/
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ochraně veřejného zdraví lze dovodit, že hygienické limity hluku jsou závazně upraveny pro 1) 

chráněný venkovní prostor, 2) chráněné vnitřní prostory staveb a 3) chráněné venkovní 

prostory staveb, přičemž jednotlivé zákonné definice těchto pojmů jsou obsaženy v § 30 odst. 3 

zákona o ochraně veřejného zdraví. Chaty jako stavby pro individuální rekreaci jsou přímo v § 30 

odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví vyloučeny z „chráněných vnitřních prostorů staveb“ (bod 

2 dělení výše), zbývá tak jedině ověřit, zda by chatová/rekreační oblast mohla představovat ve 

smyslu citovaného ustanovení „chráněný venkovní prostor“ (bod 1) nebo „chráněný venkovní 

prostor staveb“ (bod 3).  

Chráněný venkovní prostor je  citovaným ustanovením charakterizován jako nezastavěný pozemek 

užívaný např. k rekreaci, nabízí se však otázka, co znamená pojem „nezastavěný pozemek“. 

Pravděpodobně zde nebude na místě chápat tento pojem ve smyslu „nezastavěného území“ dle § 2 

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zákonná definice nezastavěného území dle 

stavebního zákona jej vymezuje a contrario k zastavěnému území a zastavitelné ploše, tudíž lze 

s určitým zjednodušením uzavřít, že jde o specifickou defnici pro účely stavebního zákona. Navíc 

nejde o totožný pojem (nezastavěný pozemek vs. nezastavěné území). V souladu s definicí 

nezastavěného území dle stavebního zákona by však do této kategorie mohly spadat například i 

stavby, které jsou před hlukem ve smyslu § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví chráněny jako 

vnitřní prostory staveb.  

Přesnější proto bude chápat pojem „nezastavěný pozemek“ ve smyslu zákona č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„katastrální zákon“) jako takový pozemek, který není z hlediska kategorizace pozemků zastavěnou 

plochou a nádvořím. Parcela, na níž chata stojí (je třeba brát tuto parcelu jako jeden celek, kdy již s 

ohledem na fakt, že je na části parcely vystavěna budova – chata, je celá parcela pravděpodobně 

„zastavěnou plochou“), však do kategorie zastavěné plochy a nádvoří spadat bude (příloha 

k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
34

), nejedná se tedy o nezastavěný pozemek. Ty parcely chatové osady, na 

kterých chaty přímo nestojí, pak dle údajů katastru spadají do kategorie pozemků zemědělských či 

lesních, tudíž z „chráněného venkovního prostoru“ explicitně vyloučených (viz § 30 odst. 3 věta 

první).  

Chráněný venkovní prostor staveb je definován jako „prostor do 2 m okolo bytových domů, 

rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i 

funkčně obdobných staveb“. Bohužel se nám nepodařilo najít žádné vodítko pro to, co všechno lze 

podřadit pod ony „obdobné stavby“. Jelikož jsou však chaty jakožto stavby pro rekreaci vyloučeny 

z ochrany před hlukem pro vnitřní prostory těchto staveb, přikláníme se spíše k interpretaci, že by 

pod „obdobné stavby“ nespadly. S jistotou to však tvrdit nemohu. 

Lze tedy uzavřít, že hygienické limity hluku se na chatovou/rekreační oblast pravděpodobně 

nevztahují. Jak lze vidět, dospěli jsme k tomu poměrně složitým a výkladem a dospěli k 

nejednoznačnému výsledku, je tedy nutné připustit i jiné interpretace. Pokud byste měli 

podezření, že jsou hlukové limity překračovány, doporučuji Krajskou hygienickou stanici písemně 

kontaktovat a požadovat měření a v případě její nečinnosti se obrátit na Hlavního hygienika ČR.  

Pokud jde o cestu řešení otázky nadměrného hluku přes Krajskou hygienickou stanici, jako větší 

problém zde vidím fakt, že tento hluk se měří jako průměrná hodnota za určité období, navíc – nyní 

nově – ještě s povinným započtením korekce nejistot měření (více viz nařízení vlády č. 272/2011 

Sb.). Pokud jde tedy pouze o lidský hlas, domnívám se, že limity nebudou v průměru překročeny.  

                                                                                                                                                                  
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo 

bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve 
stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo 

podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 
34

 Podle této přílohy je druhem pozemku zastavěné plochy a nádvoří pozemek, na němž se nachází mj. „ budova   nebo   

rozestavěná   budova   podle   §   2   odst.   1   písm.   b),   d) a e)  katastrálního   zákona“ 
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Závěrem bych ráda připomněla, že obrana proti hluku může spočívat vedle požádání Krajské 

hygienicke stanice o měření a zásah této instituce také v podání sousedské žaloby (v souladu s § 

127 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník se musí vlastník zdržet obtěžování jiného vlastníka 

and míru přiměřenou poměrům nebo vážného zásahu do jeho práv), případně jiného typu žaloby. 

Veškeré informace o ochraně před hlukem najdete na naší stránce hluk.eps.cz.  

II. 

Oprávnění policie ve vztahu k rušení nočního klidu vyplývají ze zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“). V našem případě lze 

uvažovat především o aplikaci skutkové podstaty dle § 47 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona 

(spočívá v rušení nočního klidu). Obtěžující hluk spočívá v hlasitém hovoru hostů, který se 

z důvodu nevhodného zastřešení terasy nese na Vaši chatu  Teoreticky je možné uvažovat též o 

aplikaci § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona, avšak pouze, pokud by působení hluku 

představovalo úmyslnou schválnost určité fyzické osoby ve vztahu k Vám. Pro příslušnost policie 

na úseku přestupků je pak klíčový § 86 písm. a) přestupkového zákona, dle nějž je policie 

oprávněna v blokovém řízení projednat též přestupky proti občanskému soužití podle § 47 písm. b) 

– d). Jinak je k projednání přestupků proti veřejnému pořádku příslušná v souladu s § 53 odst. 1 

přestupkového zákona obec.  

Pojem „nočního klidu“ není na úrovni právních předpisů s celostátní působností nijak upraven, řada 

obcí jej však blížeji vymezuje v obecně závazné vyhlášce (k tomu viz níže). Avšak pro aplikaci 

skutkové podstaty podle § 47 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona není existence obecně závazné 

vyhlášky rozhodující. Doba nočního klidu je na základě všeobecného úzu pojímána jako doba od 

22:00 do 6:00, a to bez ohledu na úpravu tzv. noční doby ve smyslu § 34 odst. 2 zákona o ochraně 

veřejného zdraví, jež souvisí s aplikací skutkových podstat jiných správních deliktů dle tohoto 

zákona. Podstatné však bude naplnění určité míry společenské škodlivosti, která však v našem 

případě jistě dána bude (trpíte hlukem a nemůžete spát, je tedy zasahováno do Vaší fyzické i 

psychické integrity, jakož i do nerušeného výkonu vlastnického práva (či práva od něj odvozeného) 

k příslušné chatě).  

III. 

Oprávnění obce jako samosprávného územního celku vydávat v otázkách své samostatné 

působnosti původní a nikoli odvozené obecně závazné právní předpisy je stanovena v čl. 104 odst. 3 

Ústavy České republiky, jakož i v § 10 (v našem případě § 10 písm. a) a § 10 písm. b)
35

) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). V souladu 

s judikaturou Ústavního soudu není k vydání obecně závazné vyhlášky nutné zákonné zmocnění, 

obec však nesmí normovat materii, která je upravena již na zákonné úrovni
36

. Dle názoru Ústavního 

soudu „soukromoprávní ani veřejnoprávní zákonná regulace bez dalšího nevylučuje regulaci 

prostřednictvím obecně závazných vyhlášek obcí, pokud se předměty a cíle jejich regulace liší“
37

. 

Účel a cíl úpravy dle zákona o ochraně veřejného zdraví vymezuje Ústavní soud jako užší ve vztahu 

k možné regulaci stejné oblasti obecně závaznou vyhláškou obce, protože tento „je zaměřený pouze 

na ochranu před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit 

                                                 
35

 Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 

 a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit 

veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat 

pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných 

prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány, 

 b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav 

a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 
36

  MOTEJL, O. et al. Sborník veřejného ochránce práv. Hluková zátěž. Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 

2009. s. 73. ISBN 978-80-7357-499-4. Dostupný z: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Hlukova_zatez.pdf>. 
37

  Tamtéž, s. 73. 

http://hluk.eps.cz/hluk/kompas-obcana-obtezovaneho-hlukem/
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Hlukova_zatez.pdf
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zdraví obyvatelstva“
38

. V otázce regulace hluku z veřejné produkce hudby ve smyslu § 32 zákona o 

ochraně veřejného zdraví Ústavní soud připouští jeho možný jednorázový charakter, avšak 

konstatuje, že „důvod, pro který zákon o ochraně veřejného zdraví tyto činnosti reguluje, je však 

zřejmě dán vyšší intenzitou hlukové zátěže spojené s takovou produkcí, která může ohrozit veřejné 

zdraví, než rizikem narušení veřejného pořádku a občanského soužití“
39

.   

Z výše uvedeného lze tak rovněž dovodit účel a cíl úpravy ochrany před hlukem obecně závaznou 

vyhláškou obce, jímž je ochrana veřejného pořádku a občanského soužití v obci
40

. Obec tedy může 

na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy a § 10 písm. a) a písm. b) zákona o obcích přijímat obecně 

závazné, původní normy i v této oblasti, přičemž tuto svou pravomoc „může uplatnit i na činnosti 

odehrávající se na jiných místech než veřejných prostranstvích, pokud se jejich následky projevují 

na veřejných prostranstvích nebo pokud jsou způsobilé veřejný pořádek v obci narušit“
41

.  

Již však bylo výše uvedeno, že jedním z limitů originární normotvorby obce je i skutečnost, že 

určitá materie je upravena již na úrovni předpisů vyšší právní síly. Ústavní soud k tomu uvádí, že 

„zastupitelstva obcí při vydávání obecně závazných vyhlášek také musí respektovat stávající právní 

úpravu, tedy existenci zákonů jakožto norem vyšší právní síly, a nejsou oprávněna právní vztahy 

takto upravené regulovat obecně závaznou vyhláškou odlišným způsobem. Smyslem zmocňovacího 

ustanovení § 10 zákona o obcích je, aby obec upravovala obecně závaznou vyhláškou záležitosti, 

které nejsou podle své povahy upraveny zvláštními předpisy jako výkon státní správy a které jsou 

současně záležitostmi místního významu“
42

. V citovaném nálezu Ústavní soud rovněž 

poznamenává, že obec by se při formulování povinností v obecně závazných vyhláškách měla řídit 

principem proporcionality a až na zcela výjimečné případy (např. regulace prostituce) by se měla 

zdržet plošných zákazů, k jejichž úpravě je v zájmu předcházení partikularizace veřejného práva 

primárně určen zákon
43

. 

Pokud tedy zákon o ochraně veřejného zdraví představuje zákonný základ právní úpravy 

hygienických limitů hluku (které jsou dále specifikovány v prováděcím právním předpise – nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb.), přičemž zcela konkrétně a taxativně stanoví chráněné objekty, k nimž se 

tyto vztahují, lze pomocí argumentu a contrario dovodit úmysl zákonodárce vymezit objekty, na něž 

se tyto hygienické limity naopak vztahovat nemají.  Obecně závazná vyhláška obce, která by 

závaznost hygienických limitů rozšiřovala i na chatovou oblast by tak nepředstavovala regulaci 

jdoucí nad rámec zákona, ale přímo proti zákonu. Tento závěr s ohledem na vše výše uvedené však 

nevylučuje z působnosti obce danou problematiku regulovat, ba dokonce s ohledem na § 2 odst. 2 

obecního zákona je tomu přesně naopak. Z toho vyplývá, že obec sice takovou vyhlášku 

přijmout může, avšak tato regulace by neměla být plošná co do územní působnosti (což 

v tomto případě nebude – řešena je otázka chatových/rekreačních oblastí) ani co do vymezení 

doby, v níž platí určitý zákaz či omezení, neboť „existenci místních specifik a potřeb na ně 

reagovat určitým regulačním způsobem naznačuje právě omezení zákazu pouze na určitá místa v 

obci či na určité doby, nejlépe v kombinaci obojího“
44

. Vyhláška by tedy měla stanovit místo a 

dobu, kdy je zvýšený hluk nepřípustný.  

Doporučením obci by tak mohlo být formulování obecně závazné vyhlášky, která by zajišťovala, 

aby přinejmenším v „době nočního klidu“ bylo skutečně zaručeno právo  na odpočinek/klidné 

spaní, dále by bylo vhodné určitá omezení či zákazy související s regulací hluku upravit též pro 

dobu dnů pracovního klidu. Osobně bych však povinnosti původců hluku nedoporučovala 

formulovat s oporou o hygienické limity dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to především 

                                                 
38

  Nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
39

  Tamtéž. 
40

  Tamtéž. 
41

  Tamtéž. 
42

  Tamtéž. 
43

  Tamtéž. 
44

  Tamtéž.  
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s ohledem na skutečnost, že se jedná o oblast státní správy, jejíž ucelenou úpravu lze očekávat již na 

úrovni předpisů s celostátní působností. Myslím si, že pro účely obecně závazné vyhlášky bude 

zcela postačující obecně formulovaná povinnost, spočívající v zákazu ve vymezených dobách 

obtěžovat uživatele chatové osady takovým hlukem pocházejícím z provozoven služeb či hudební 

produkce, který je způsobilý narušit právo těchto uživatelů na klidné spaní a v případě dnů 

pracovního klidu též právo na klidný odpočinek. Takový zákaz může být v důsledku ochrany 

uživatelů chat účinnější než hygienické limity dle zákona o ochraně veřejného zdraví, protože 

umožňuje s přihlédnutím ke všem okolnostem postihovat též hluk, který svou intenzitou 

hygienickým limitům vyhovuje.  

IV. 

Rozsudek Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, který by definoval „noční klid“, 

nebo přímo rozvíjel právo jednotlivce na klidné spaní, se mi bohužel najít nepodařilo. Jistý přehled 

judikatury vztahující se k ochraně před hlukovou zátěží, jejím veřejnoprávním i soukromoprávním 

aspektům je obsažen ve sborníku stanovisek veřejného ochránce práv na toto téma.
45

 Ze zde 

citovaných soudních rozhodnutí je pro řešení daného případu zajímavý např. rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2808/2007 (lze dohledat na www.nssoud.cz), z nějž 

vyplývá, že hluk může přesahovat míru přiměřenou poměrům ve smyslu § 127 odst. 1 OZ, i když 

splňuje příslušné veřejnoprávní limity, veřejnoprávní ochrana a ochrana soukromoprávní jsou tak na 

sobě nezávislé. K existenci práva na pokojné užívání svého obydlí jakožto součásti práva na 

soukromý život (a zde je třeba poukázat, že ve smyslu judikatury českých soudů, i samotného 

Ústavního soudu je obydlím i rekreační chata – viz např. nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, 

sp. zn. Pl. ÚS 3/09, lze dohledat na nalus.usoud.cz), jehož neoddělitelnou součástí je jistě i právo na 

klidný spánek, se vyjádřil Ústavní soud např. v nálezu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09, 

jakož i Evropský soud pro lidská práva ve věci Moreno Gomez proti Španělsku
46 

(v angličtině je 

tento rozsudek dostupný zde: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en). 

 

 

 

 

 

12. Právo na informace 

12.1. Tři dotazy k právu na informace  1.4.2011, JK 

Má úřad povinnost předat (postoupit) žádost o informaci, když je podaná na nepříslušný úřad (úřad, 

který danou informací nedisponuje)?  Má úřad povinnost automaticky informovat žadatele, že 

vyhledání bude stát tolik a tolik, aby ho když tak žadatel mohl včas zastavit, aby úřad už nehledal 

dál, když mu to za tu cenu nestojí? Nebo má takovou povinnost v případě, že si tak žadatel výslovně 

určí ve své žádosti? Má úřad povinnost „dozjistit“ informaci, kterou nemá k dispozici, pokud se 

vztahuje k jeho působnosti? 

I. Má úřad povinnost předat (postoupit) žádost o informaci, když je podaná na nepříslušný úřad 

(úřad, který danou informací nedisponuje)?   

a) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

                                                 
45

  MOTEJL, O. et al. Sborník veřejného ochránce práv. Hluková zátěž. Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 

2009. 139 s. ISBN 978-80-7357-499-4. Dostupný z: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Hlukova_zatez.pdf>. 
46

  Moreno Gomez proti Španělsku, rozsudek ESLP ze dne 16. 11. 2004, stížnost č. 4143/02. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Hlukova_zatez.pdf
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Podle § 4 zákona o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) platí, že: „v případě, že 

je žádost podána u povinného subjektu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici a současně nemá 

podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto 

důvodu poskytnout. Pokud je dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt 

má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených ve větě první 

a uvědomí o tom žadatele.“ 

K postoupení dojde tedy pouze v případě, že je „povinnému subjektu známo, který povinný 

subjekt má požadovanou informaci k dispozici“. 

b) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt v případě, 

že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost (odložení žádosti tedy musí zdůvodnit!) sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím žádné jiné ustanovení, ze kterého by bylo možno 

dovodit, že by měl povinný subjekt žádost postoupit „správnému“ povinnému subjektu, neobsahuje. 

Podle § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím nelze navíc ani použít ustanovení 

správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.), který v § 12 postupování upravuje.  

V případě podání žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím tak úřad v případě, že 

informace nemá k dispozici, žádost odloží a sdělí to žadateli. Žadatel může proti tomuto postupu do 

30 dnů podat stížnost. Stížnost se podává u povinného subjektu a rozhoduje o ní nadřízený orgán. 

 

II. Má úřad povinnost automaticky informovat žadatele, že vyhledání bude stát tolik a tolik, aby 

ho když tak žadatel mohl včas zastavit, aby úřad už nehledal dál, když mu to za tu cenu nestojí? 

Nebo má takovou povinnost v případě, že si tak žadatel výslovně určí ve své žádosti? 

a) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

Postup v případě poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb. je takový, že úřad musí 

nejprve informaci poskytnout a teprve následně požadovat její úhradu. 

Podle § 10 odst. 3 zákona o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) je úřad 

oprávněn „účtovat si“ pouze náklady ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením 

kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Tedy pořízení CD 

v případě vypalování dat, poštovné v případě odeslání a pořízení kopií na kopírce (v tomto případě 

dle sazebníku úhrad, který by měl mít každý úřad a měl by být veřejně přístupný - podle § 10 odst. 

4: „povinné subjekty zpracují veřejně přístupný sazebník úhrad podle odstavce 3 s uvedením 

podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.“). 

Přitom platí, že podle § 6 zákona o právu na informace o životním prostředí může žadatel v žádosti 

navrhnout formu, případně způsob, jichž má být použito při zpřístupnění informace. Pokud 

žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit 

k žádosti technicky použitelný nosič dat. V případě, že žadatel formu nebo způsob poskytnutí 

informace v žádosti neurčí, případně pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů 

využít, má se zvolit způsob a forma zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti o 

zpřístupnění informace a její optimální využití žadatelem. V pochybnostech se pak využije 

především formy a způsobu, jež byly žadatelem využity k podání žádosti (pokud byla žádost 

zaslána poštou, i informace tak budou v tomto případě poskytnuty poštou). Vždy když povinný 

subjekt zpřístupní informaci byť i jen částečně v jiné než požadované formě, musí tento svůj postup 

odůvodnit. 

V mnoha případech tak je možné náklady poměrně přesně odhadnout a vypočítat. Problém by mohl 

nastat v případě, že by bylo žádáno velké množství kopií v papírové podobě a nebylo by dopředu 

jasné, kolik těch kopií bude. Tomuto by se dalo předejít např. požádáním o naskenování informací a 
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zaslání elektronicky. Ze zákona nevyplývá, že by měl úřad povinnost dopředu informovat žadatele o 

tom, jaká bude výše úhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 

a s odesláním informací žadateli. V případě pochybností bych proto doporučovala o tuto informaci 

(na výši úhrady) předem požádat. 

b) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

V případě zákona o svobodném přístupu k informacím je postup poskytování informací jiný než u 

zákona č. 123/1998 Sb. Zde je totiž vydání informace podmíněno zaplacením úhrady (do jisté míry 

tak může být žadatel odrazován od toho, aby se informace domáhal).  

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty v souvislosti s 

poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s 

pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný 

subjekt však může výslovně vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

Podle § 17 dost. 3 až 5 platí, že pokud bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat 

úhradu, musí to před poskytnutím informace písemně oznámit spolu s výší úhrady žadateli. 

Z tohoto oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše 

úhrady povinným subjektem vyčíslena. V případě, že toto žadateli předem neoznámí, ztrácí nárok 

na úhradu nákladů. Jak bylo výše zmíněno, poskytnutí informace je podmíněno zaplacením 

požadované úhrady.  

V tomto případě není tedy nutné žádat o sdělení výše případné úhrady: povinný subjekt ji musí 

předem sdělit, jinak na její zaplacení ztrácí nárok. 

III. Má úřad povinnost „dozjistit“ informaci, kterou nemá k dispozici, pokud se vztahuje k jeho 

působnosti? 

Ne, informace musí na úřadu zásadně „fyzicky“ existovat, úřad s ní musí objektivně „pracovat“ či ji 

mít „k dispozici“. Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.): 

„Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 

nových informací.“ Domnívám se, že opačná situace by nastala, pokud by povinný subjekt byl ze 

zákona povinen mít danou informaci k dispozici a tvrdil by, že ji k dispozici nemá (např. místně 

příslušný úřad územního plánování by tvrdil, že nemá k dispozici územní plán určité obce, byť 

tento byl vydán a schválen, tedy existuje, a na úřadu se např. jen někde „ztratil“). 

V případě zákona o právu na informace o životním prostředí toto sice není výslovně stanoveno, ale 

situace zde bude dle mého názoru analogická. Dá se to také dovodit z § 1 písm. a) tohoto zákona, 

podle kterého „Tento zákon …stanoví: a) podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o 

životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k 

dispozici pro tyto subjekty…“. 

 

K výkladu pojmu „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“ 

Pokud jde o výklad pojmu „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“, je velmi 

důležitý rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. května 2009, č.j. 1 As 29/2009-59, ve 

kterém NSS dovozuje, že tento pojem se musí vykládat značně „extenzivně“, zejména tak, jestli 

daný subjekt informacemi objektivně disponuje. 

„K působnosti povinného subjektu se tedy vztahují zpravidla všechny informace, 

které má objektivně k dispozici. Tento závěr logicky plyne ze zásady zákonnosti výkonu veřejné 

moci. Povinný subjekt je povinen vykonávat svou činnost pouze v mezích a způsoby stanovenými 

zákonem, a pokud v rámci své činnosti fyzicky disponuje některými informacemi, mělo by to být 

pouze v důsledku výkonu jeho zákonné působnosti. Žadatel o informaci tak má právo na sdělení 

všech údajů, s nimiž povinný subjekt pracuje a jejichž poskytnutí není vyloučeno či omezeno 
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podle § 7 - § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím (viz také Korbel, František a 

kol. 2004. Právo na informace. Komentář. Praha: Linde, s. 108-110; Kužílek, Oldřich – Žantovský, 

Michael. 2002. Svoboda informací. Svobodný přístup k informacím v právním řádu České 

republiky. Praha: Linde).   

Nicméně lze si představit i situace, kdy by povinný subjekt určitou informací disponoval a ta by se 

přitom vůbec netýkala jeho působnosti. Např. kdyby žadatel po Státním úřadu pro jadernou 

bezpečnost či po Českém báňském úřadu žádal poskytnutí informací obsažených v knize Krakatit 

od Karla Čapka, pak by samozřejmě bylo na místě takovou žádost odložit 

podle § 14 odst. 5 písm. c) citovaného zákona, byť by se tato kniha fyzicky nacházela v knihovnách 

uvedených správních orgánů. Situace tohoto charakteru však v nyní posuzovaném případě zjevně 

nenastala. Závěr, podle nějž se územní plán VÚC BSRA nikterak nevztahuje k působnosti 

Magistrátu města Brna, odboru územního plánování a rozvoje, je projevem přehnaného formalismu 

a odporuje požadavku ústavně konformního výkladu zákona o svobodném přístupu k informacím.“ 

 

12.2. Povinnost zveřejnit informaci na internetu 27.6.2011, DM 

Má obec povinnost zveřejnit na internetu (na svém webu nebo nějakým jiným způsobem) veškeré 

informace, které poskytla podle zákona 106/1999? Našla sjem stanovisko ombudsmana, které toto 

tvrdí. 

 

Pokud jde  povinnost zveřejnit jednou poskytnuté informace způsobem umožňující dálkový přístup 

(na internetu, např. na svých webových stránkách), tuto povinnost mohu potvrdit. Uvádí ji § 5 odst. 

3 zákona č. 106/1999 Sb.: 

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo 

mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou 

informaci vyjadřující jejich obsah.  

Obec má tedy jakožto povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím (§ 2 odst. 1 – územně samosprávný celek) povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací 

na žádost tyto informace zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

12.3. Zveřejnění osobních údajů žadatele o informace  3.11.2011, MČ 

Dobrý den, prosím o pomoc v následující situaci.Na obec jsme podala několik žádostí o informace 

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zjistila jsem, že tyto žádosti jsou 

zveřejněny na internetu, přičemž jen u mých žádostí je zveřejněno jméno, příjmení a celá adresa 

trvalého bydliště. U jiných žádostí o informace tomu tak není, a adresát je anonymní. Prosím o 

sdělení, zda by se mohlo jednat o porušení zákona o ochraně osobních údajů či nikoliv  a jaký 

postup případně zvolit.    

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) uvádí v § 8a: Informace týkající se 

osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne 

jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (Například § 11 až 16 občanského 

zákoníku, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). 

Úřad tedy, může poskytnout vaše osobní údaje jen v případech stanovených zákonem, ve Vašem 

případě pouze tehdy, pokud byste dala k jejich poskytnutí souhlas.  
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Ustanovení § 14 pak uvádí postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí 

informace. V tomto ustanovení není uvedeno, že by obecní úřad měl povinnost zveřejňovat žádosti 

o poskytnutí informace. V odstavci 2 jsou uvedené povinné identifikační údaje osoby, ale k jejich 

zveřejnění v rámci zpřístupnění textu celé žádosti musí mít obec Vaše svolení. 

Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) se vztahuje na opbecní úřad, neboť říká 

následující:  

§ 3 odst. 1 

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i  fyzické a právnické osoby. 

   

Co je osobním údajem, vymezuje § 4, jde o: jakýkoliv údaj, který je schopen přímo či nepřímo 

identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 

fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Zveřejnění 

Vašeho jména, příjmení a adresy je tedy rozhodně možno považovat za zveřejnění osobních údajů, 

které jsou schopny jednoznačně identifikovat určitou osobu. 

Podle § 5 odst. 2 správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, je 

tedy zřejmé, že obecní úřad porušil tuto povinnost a zveřejnil osobní údaje bez předchozího 

souhlasu.  

Ustanovení § 21 se věnuje ochraně práv subjektů údajů, tedy ochraně práv osob, jichž se 

zveřejněné informace týkají: 

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 

účel jejich zpracování, může 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel 

odstraní neprodleně závadný stav. 

(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů 

právo obrátit se přímo na Úřad. 

(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad 

přímo. 

(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, 

postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

(6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce 

nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. 

(7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle 

odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je 

informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. 

 

Doporučujeme tedy nejprve požádat obecní úřad, aby Vaše osobní údaje vymazal ze stránek, 

a pokud tak neučiní, obraťte se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a 

to formou podnětu (viz zde:http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=13&loc=326 nebo na našich 

stránkách http://www.eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/).  

 

Podobné případy najdete také na stránkách jiných poraden: 

 

http://forum.otevrete.cz/viewtopic.php?t=3564&sid=185b5886bffe6c980e949c8c42e55dbb 

http://www.uoou.cz/
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=13&loc=326
http://www.eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/
http://forum.otevrete.cz/viewtopic.php?t=3564&sid=185b5886bffe6c980e949c8c42e55dbb
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http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331#a68 

 

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331#a18 

 

Další často kladené otázky jsou přímo na těchto webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních 

údajů: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331 

 

 

12.4. Poskytnutí informací o výběrovém řízení 10.11.2011, JK 

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o Váš názor na argumentaci města ve věci  dotazu v rámci 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím k výběrovému řízení projektanta 

rekonstrukce ulice. Po městu jsme chtěli předložení či poskytnutí nabídek oslovených firem na  

výzvu k podávání nabídek. Magistrát nám v této věci nevyhověl dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 106/1999 Sb., o s svobodném přístupu k informacím, které stanoví, že povinný subjekt 

informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byly 

předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá. Město nám pouze sdělilo částky, za jaké 

byly oslovené firmy ochotny projektovou dokumentaci vypracovat. Požadované odměny se 

samozřejmě  lišily a tedy bez textové části podané nabídky nemůžeme posoudit, zda-li oslovené 

firmy nabízeli totožné práce či něco jiného. Na  základě výběru firmy ze zaslaných nabídek došlo 

logicky k čerpání fin. prostředků města a tedy se domníváme, že by nám zaslané nabídky měli 

poskytnout.  Zajímá mne, zda-li dle Vás máme právo na předloží zaslaných nabídek, protože dle nás 

není možné posoudit výhodnost  nabídek jen pouze podle ceny, když je možné, že se nabízené práce 

lišily?  

Argumentace magistrátu Vašeho města je podle našeho názoru chybná. Pro zveřejnění jednotlivých 

nabídek dodavatelů stojí minimálně 4 argumenty.  

1) ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona chrání informace, které úřad získá od subjektu např. 

při daňové, hygienické apod. kontrole tohoto subjektu, kdy subjekt úřadu poskytne 

informace nad rámec zákonem stanovených informací, které je úřadu povinen poskytnout. 

Podobně půjde i o různá oznámení, petice, žádosti,  jejichž poskytnutí záviselo pouze na 

svobodném rozhodnutí osoby. Proto jsou tyto informace chráněny zákonem a pro jejich 

zveřejnění je potřeba souhlasu osoby  

(viz Korbel František a kolektiv, Právo na informace, Linde Praha,  2005, str. 130).  

2) Z toho vyplývá, že ochrana informací dle § 11 odst. 2 písm. a) se rozhodně netýká 

situace veřejných zakázek a nabídek dodavatelů. Úřad tudíž musí nabídky dodavatelů 

zpřístupnit, jinak jedná protiprávně. 

3) subjekt, který uzavře smlouvu se správním orgánem musí počítat z vyšší mírou 

kontroly nejen ze strany patřičných orgánů státní správy, ale též ze strany občanů.  

4) hlavním principem veřejných zakázek je princip transparentnosti, tudíž úřad musí 

zpřístupnit co největší možný objem informací, který umožní kontrolu transparentnosti 

zakázky nejen úřady, ale i občany. 

5) vítězný dodavatel, který uzavře smlouvu s orgánem státní správy či samosprávy, bude 

zaplacen z peněz, které jsou součástí veřejného rozpočtu a tudíž občané mají právo 

kontroly efektivního využití finančních prostředků z veřejných rozpočtů. 

Proto Vám magistrát města musí poskytnout jednotlivé nabídky, které dodavatelé podali při 

veřejné zakázce. 

Pokud Vám vypršela lhůta pro odvolání, doporučuji znovu zažádat o nabídky dodavatelů a 

v případě opětovného neúspěchu se proti novému rozhodnutí magistrátu odvolat. Případné námitky 

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331#a68
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331#a18
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331
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úřadu, že nabídka obsahuje osobní údaje či obchodní tajemství nemohou zamezit zpřístupnění celé 

nabídky. Úřad pouze chráněné informace začerní a nabídku Vám i tak musí zpřístupnit. 

 

12.5. Informace o soutěžním dialogu 10.11.2011, EP 

Naše sdružení se od radnice pokoušelo získat informace ohledně soutěžního dialogu, který proběhl 

na veřejnou zakázku v hodnotě 1 miliardy. Od radnice nám přišla následující informace: "Protokoly 

z průběhu soutěžního dialogu nejsou veřejně přístupné, povinnost je zveřejnit nespadá do režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů." Má 

radnice pravdu?  

Soutěžní dialog je pouze formou zadávacího řízení veřejné zakázky. Radnice je povinna 

informace zpřístupnit. Samozřejmě, že součástí soutěžního dialogu mohou být i údaje chráněné 

zákonem, které úřad nezpřístupní (obchodní tajemství, know-how). Ale těchto informací bude 

v konečném důsledku minimum proti informacím, které úřad zpřístupní. Je zřejmé, že úřad se 

nemůže vymlouvat na výše zmíněné nezveřejnitelné informace a neposkytnout veškeré ostatní 

informace. Úřad pouze informace např. začerní, ale zbytek soutěžního dialogu musí poskytnout 

bezezbytku. V tomto případě doporučuji se odvolat proti rozhodnutí o nezpřístupnění informace.  

Máte-li pochybnosti o průběhu zadávacího řízení, můžete se také obrátit s podnětem k prošetření na 

Úřad pro ochranu hospodářské souteže. Pokud je zde důvodné podezření, že zadání veřejné zakázky 

neproběhlo v souladu se zákonem, je ÚOHS v zásadě povinen z moci úřední zahájit řízení. Přitom 

podle konstantní judikatury Krajského soudu v Brně je „důvodné podezření“ potřeba vykládat 

široce, k zahájení řízení by měla postačovat určitá pochybnost o tom, zda zadávací řízení probíhalo 

v souladu se zákonem.  

Podnět ÚOHS k tomu, aby zahájil řízení z moci úřední, může dát každý. Nicméně, podnět není 

návrhem (žádostí), jehož doručením úřadu by se zahajovalo správní řízení. Je v zásadě na uvážení 

úřadu, jestli řízení z moci úřední zahájí nebo ne (a to přesto, že je k tomu v souladu se zákonem 

v odůvodněných případech fakticky povinen – viz výše). V souladu s § 42 správního řádu, pokud 

ten, kdo podal podnět k zahájení řízení z moci úřední, chce, aby jej správní orgán informoval ve 

lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení 

řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu, musí o to 

v podnětu požádat.  

 

 

13. Petice a shromažďování 

13.1. Náležitosti a zpracování petice 22.2.2011, KH 

Mám několik dotazů k peticím:  

4) Neměla by být součástí petičního archu i informace o způsobu ochrany osobních údajů 

získaných při podpisu petice? Mám na mysli něco jako: Vaše osobní údaje budou chráněny proti 

zneužití podle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Jak ale zajistím, že údaje 

nezneužije někdo na úřadě, kam petici doručím (sice to nepředpokládám, ale nemůžu mít 100% 

zodpovědnost za uloženídat)? 

5)  Vím, že při shánění podpisů na petici mohu bez ohlášení využít veřejné prostory, mohu ale 

administrovat petici i do škol a školních zařízení? Mám právo uložit petiční archy do obecních 

prostor i bez schválení obcí? Mohu se dožadovat vytisknutí informace o pořádané petici do 

obecního zpravodaje, případně vyhlášení v obecním rozhlase?  

6) Jakým způsobem mém zpracovávat petiční archy před jejich doručením adresátovi? 

Předpokládám, že na každém archu by měl být datum sběru, počet hlasů a můj podpis. 
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7) Neměla by být někde evidována doba, po kterou bude petice administrována, nebo jí prostě 

ukončím až uznám za vhodné?  

 

Vaše první otázka směřuje k tomu, zda by petice měla obsahovat souhlas s uchováním a 

zpracováním osobních údajů ze strany signatářů. Vy, jako organizátorka petice, můžete 

shromažďovat (a zpracovávat) osobní údaje i bez výslovného udělení tohoto souhlasu. Souhlas se 

zpracováním osobních údajů tedy petice obsahovat nemusí. S těmito údaji však můžete nakládat 

pouze takovým způsobem, který odpovídá stanovenému účelu (tedy sestavení petice) a takto 

získané údaje nesmíte poskytnout jiným subjektům, než správnímu orgánu, jemuž je petice určena. 

Na úřad, jemuž je petice podána, také dopadá zákon o ochraně osobních údajů. Ten proto nesmí 

poskytnout údaje z petičních archů třetím osobám, neboť se jedná o chráněné osobní údaje občanů, 

kteří petici podepsali. Pokud tak učiní, jedná v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů a 

proti takovému postupu se lze bránit právní cestou (o možnostech právní ochrany proti takovému 

postupu viz http://www.eps.cz/cz2212170pp/pravni-poradna/). Vy byste v takovém případě nenesla 

žádnou odpovědnost za porušení povinnosti ze strany správního úřadu. 

 

Otázka distribuce petice do škol, obecních úřadů a na jiná veřejná místa je podle našeho názoru 

závislá především na domluvě mezi Vámi a odpovědnou osobou (tj. například ředitelem školy). 

Zákon obecně stanoví, že petice a podpisové archy mohou být vystaveny na místech přístupných 

veřejnosti, aniž by k tomu bylo potřeba povolení státního orgánu. Nesmí přitom však dojít k rušení 

veřejného pořádku. Z tohoto však nelze vyvodit, že by byli ředitelé škol povinni Vám umožnit 

vstup do škol za účelem sběru podpisů (záleží tedy na domluvě). Domníváme se však, že ředitelé 

nejsou oprávněni zakázat žákům škol, aby mezi svými spolužáky v budově školy sbírali petiční 

podpisy. To stejné platí i pro případ, že by podpisy sbírali mezi žáky jejich vyučující (zde by ovšem 

mohlo dojít k případnému porušení vnitřních zaměstnaneckých předpisů). 

Jak plyne z výše citovaného zákona, podpisové archy můžete ve veřejně přístupných obecních 

prostorách distribuovat i bez povolení ze strany úřadů. Ze strany obce však neexistuje povinnost 

Vám v tomto počínání jakkoliv pomáhat. Pokud by však úřad trval na tom, že v jeho prostorách 

podpisy sbírat nesmíte a zavolal na Vás z toho důvodu policii, pak Vám radíme řídit se jejich 

pokyny a ve sbírání podpisů na místě dále nepokračovat. Vystavila byste se zbytečně riziku, že 

budete stíhána za spáchání přestupku, ačkoliv jeho právní zdůvodnění by bylo velmi 

pravděpodobně sporné.  

Vytištění informace o petici v místním tisku (případně vyhlášení v rozhlase) opět záleží na Vaší 

domluvě s odpovědnými osobami. Ze zákona neplyne žádná povinnost Vám takové šíření informací 

o petici umožnit. 

 

Vaše další otázka se týká způsobu zpracování petice a petičních archů před jejich doručením 

adresátovi. Zde zákon nestanoví žádné konkrétní náležitosti nebo formu. Záleží tedy pouze na Vás, 

zda petici prostě jen předáte nebo zda sama také sečtete hlasy a opatříte archy dalšími údaji o sběru 

dat (případně Vaším podpisem). Zákon rovněž neukládá povinnost, předat správnímu orgánu 

originál petice. Proto, pokud byste měla obavy o to, jak bude s peticí po jejím předáním naloženo, 

Vám můžeme doporučit předat úřadu její kopii a originál si ponechat. 

 

Ohledně doby, po kterou lze sbírat podpisy pod petici – žádná lhůta není zákonem stanovena. 

Můžete tak proto činit tak dlouho, jak sama uznáte za vhodné. 

 

13.2. Osoba oprávněná jednat za petiční výbor 31.3.2011, EP 

Dobrý den, máme petici, která má v petičním výboru 3 lidi. Při jeho ustanovování se neodhlasovala 

ani nijak neřešila osoba, která bude petiční výbor zastupovat při jednání s veřejnou správou. Řeším 

to nyní ad hoc s tím, že ani jeden z těch tří lidí to dělat nemohou, nebo jsou vytíženi a nechtějí. 
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Může být jeden z nich nějakým procesem schválen jako zástupce a pak mi dal plnou moc, ačkoliv v 

petičním výboru nejsem?  

 

Ze znění zákona o právu petičním (č. 85/1990 Sb.) dovozuji, že osobou oprávněnou jednat za 

petiční výbor nemusí být člen tohoto petičního výboru. 

 

a) v § 3 odst. 3 není žádná taková podmínka 

b) § 4 odst. 2 poslední věta - "kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat" (nikoli kdo je 

oprávněn reprezentovat petiční výbor nebo něco takového) 

c) § 5 odst. 1 - opět - "kdo je oprávněn členy petičnhío výboru zastupovat" 

 

Pokud už však petice byla podepsána, mohl by zde nastat problém, že Vaše jméno není napsané pod 

peticí, což § 5 odst. 1 vyžaduje (a domnívám se, že by to mělo být ještě před podpisy - mezi textem 

petice a podpisovými archy). Zda je dostatečné to tam dopsat rukou je sporné, pokud archy začínají 

až na druhé straně nebo by Vám nevadilo dát pryč pár podpisů a vytisknout to znovu, je to v 

pořádku. Na samotných podpisových arších zřejmě Vaše jméno být nemusí - dle § 4 odst. 2 tam 

může být buď identifikace sestavitele nebo osoby oprávněné zastupovat petiční výbor. Nemůžu ale 

vyloučit, že úřady v tom budou hledat problém. 

 

Samotnou proceduru volby osoby oprávněné zastupovat petiční výbor zákon neřeší, myslím, že plně 

stačí napsat takové označení pod petici. 

 

Pokud již petice byla předaná danému úřadu, lze zřejmě takového zástupce pouze zmocnit plnou 

mocí (zákon tuto situaci výslovně neřeší, jde tedy pouze o náš právní názor). Záleží však pak na 

benevolenci úřadu, zda takovou petici přijme, neboť při striktním výkladu § 5 odst. 1 by petice bez 

uvedení této osoby byla neplatná.  

 

13.3. Ochrana osobních údajů u petice 1.7.2011, EP 

Připravujeme petici a napadlo nás, jestli nás nemůže nějak postihovat Úřad na ochranu osobních 

údajů – je třeba do petice napsat infromaci, že podpisem signatáři souhlasí se zpracováním osobních 

údajů a když tak v jakém znění?  

 

Zcela jednoznačnou odpověď zde zřejmě dát nelze, ze znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů však dovozujeme, že povinnost doplnit text petice poučením o zpracování osobncíh 

údajů není dána. Dovozuji to z ust. § 11 odst. 3 písm. b) tohoto zákona: 

§ 11 odst. 3 z.č. 101/2000 Sb. 

Informace a poučení podle odstavce 1 není povinen správce poskytovat v případech, kdy osobní 

údaje nezískal od subjektu údajů, pokud 

b) zpracování osobních údajů mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění 

práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů 

Jelikož autoři petice užívají dané podpisy k uplatnění práv dle zákona o právu petičním (85/1990 

Sb.), byť zde podpisy nejsou nezbytně nutně potřeba, resp. postačil by i jediný, domnívám se, řže se 

dze uplatní tato výluka z povinnosti informovat signatáře petice o použití jejich osobních údajů, 

resp. vyžádání si jejich souhlasu s tímto použitím. V praxi jsem se nicméně setkala s tím, že dovětek 

o souhlasu s použitím osobních údajů někteří tvůrci petic používají, pokdu tedy takovým dovětkem 

petici opatříte, nemůže Vám to být ke škodě. Pokud tak však neučiníte, neměly by z toho plynout 

žádné sankce.  

Obdobný závěr nabízí také portál občanské společnosti: 

Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající 

stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

http://www.obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=130356
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Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice 

určena. 

Signatáři však nemusí dávat souhlas se zpracováním a není je třeba informovat ve smyslu § 11 

zákona č. 101/2000 Sb. ani není třeba zpracování osobních údajů (shromažďování podpisů pod 

petici, předávání petičních archů apod.) oznamovat Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Zákon o ochraně osobních údajů však nezavazuje pouze toho, kdo petici podává, ale i úřad, jemuž 

byla předána. Ten např. nesmí osobní údaje signatářů bez jejich souhlasu předat třetí osobě.  

 

13.4. Věk pro podepsání petice 13.7.2011, MT 

Mohou petici podepsat i občané, kteří ještě nedosáhli zletilosti (18 let)? 

 

Otázky související s právem petičním upravuje kromě základního ustanovení čl. 18 Listiny 

základních práv a svobod také zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.  

Tato zákonná úprava nepředepisuje žádný věkový limit pro platnost podpisu občana; taková 

omezení jsou stanovena pouze ve vztahu k zástupci petičního výboru, který jej bude zastupovat ve 

styku s dotčeným úřadem (18 let, § 3 odst. 3 zákona), a dále u osoby, která bude petičním výborem 

pověřena shromažďováním podpisů (16 let, § 4 odst. 4 zákona). 

V souladu s tím např. i komentář Břeně a Jemelky k zákonu o právu petičním uvádí: 

Každý jednotlivec je subjektem (nositelem) petičního práva. Listina nestanoví žádné omezení tohoto 

práva z hlediska věku, místa trvalého či jiného pobytu, způsobilosti k právním úkonům, občanství 

apod. 

Ostatní judikatura a literatura tuto otázku neřeší. Je však nasnadě, že právo podepsat petici nemůže 

být přiznáno např. tříletému dítěti. Tento argument lze podpořit zněním § 9 zákona č. 40/1964 Sb., 

Občanský zákoník, který se týká právních úkonů, a podle kterého: 

Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené 

rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 

Bude tedy záležet na individuálním posouzení, zda osoba v určitém věku je schopna posoudit 

význam petice a platně jej podpořit svým podpisem. U petic bude tuto vyspělost zřejmě obtížné 

zjistit
47

, ve smyslu naplnění čl. 18 Listiny základních práv a svobod zaručující právo petiční však 

doporučujeme co nejvstřícnější výklad vůči petentům. Pokud tedy nepůjde o zjevně nezpůsobilou 

osobu, doporučuji považovat podpis za platný.  

Více informací o možnosti výkonu práva petičního naleznete ve zpracovaném manuálu naší webové 

poradny: http://eps.cz/cz2208808pp/pravni-poradna/. 

14. Místní referendum 

14.1. Je možné konat místní referendum o předčasných volbách? 4.5.2011, MN 

Občané L. jsou nespokojeni s prací zastupitelů, především s rozpadem koalice a odvoláním členů 

vítězné strany z rady města a z funkce primátora. Tuto situaci by mohly vyřešit předčasné volby do 

zastupitelstva města, které by jasněji rozdaly karty dle nových skutečností. Je možné referendem 

docílit konání mimořádných voleb?  

Dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu je možné v místním referendu rozhodovat 

o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města (viz § 35 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích). Zákon také stanoví případy, kdy místní referendum nelze konat, mimo 

jiného, jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo 

jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy (viz § 7 zákona 

o místním referendu). 

 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v ustanovení § 58 stanovuje důvody, pro 

                                                 
47

 Není nám ani zcela zřejmé, jak zjišťujete věk dané osoby, neboť datum narození není povinnou náležitostí petičního 

archu, uvědomujeme si však, že zde může být dobrovolně.  

http://www.obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uz--1-&f=134059#5
http://www.obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uz--1-&f=134059#5
http://eps.cz/cz2208808pp/pravni-poradna/
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které se konají nové volby do zastupitelstva obce a z jiných než tam uvedených důvodů je konat 

nelze. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že místní referendum o vyhlášení nových voleb by bylo v rozporu 

s právními předpisy (zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí), a proto jej o této 

otázce nelze konat. 

 
Vybraná ustanovení zákonů 

 

Zákon o místním referendu  

§ 7 

Místní referendum nelze konat 

a) o místních poplatcích) a o rozpočtu obce nebo statutárního města, 

b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání, 

c) o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen "starosta obce"), 

primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen "primátor"), místostarosty nebo náměstka 

primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen "rada obce"), členů rady statutárního 

města a hlavního města Prahy (dále jen "rada statutárního města") a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva 

statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města, 

d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v 

místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy, 

e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení, 

f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo 

g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, 

h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci 

neuplynulo 24 měsíců. 

 

Zákon o obcích 

§ 35 

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem 

svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem 

svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení 

obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde 

především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí 

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 

b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. 

 

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 

§ 58 

(1) Nové volby do zastupitelstva obce podle tohoto zákona se konají, 

a) jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží o více než polovinu oproti počtu určenému podle zákona a nejsou-li 

náhradníci podle § 56, 

b) jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 a nejsou-li náhradníci podle § 56, 

c) dojde-li ke vzniku nové obce, 

d) dojde-li ke vzniku nové městské části nebo nového městského obvodu, 

e) dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle zvláštního právního předpisu (např. nesejde-li se zastupitelstvo obce 

po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí). 

(2) V posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev obcí se nové volby nekonají. 

(3) Pro nové volby se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně s výjimkou vytvoření pracoviště Českého statistického 

úřadu u krajského úřadu podle § 9 odst. 2 písm. a) a s výjimkou § 9 odst. 2 písm. h) a § 44. Informace o výsledku voleb 

v obci zašle v písemné formě zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina byla pro 

nové volby do zastupitelstva obce zaregistrována, Český statistický úřad. 

(4) Nastane-li důvod pro konání nových voleb podle odstavce 1, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené 

obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento 

důvod vznikl. Obdobně postupuje primátor hlavního města Prahy, který zasílá návrh Ministerstvu vnitra. Nové volby 

vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu podle věty první.      
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15. Sousedská práva 

15.1. Splach z kukuřičného pole při deštích 25.1.2011, AKU 

Zemědělský podnik pěstuje na polích položených nad našimi nemovitostmi kukuřici. Kvůli tomu 

dochází při silných deštích ke splachům orniční vrstvy na naše pozemky a k zaplavení a podmáčení 

obytného objektu, dochází také ke znehodnocení vody ve studni. Odbor životního prostředí 

zemědělci uložil vyhnout se setí osiva jako je kukuřice a brambory, podnik to však nerespektuje. 

Můžeme se nějak bránit? 

V zásadě existují dvě možnosti, jak se proti tomuto stavu účinně bránit. Jedná se zejména o cestu 

soukromoprávní podle občanského zákoníku a cestu veřejnoprávní, která by spočívala na podáních 

ke správním úřadům, které by musely kvalifikovaně reagovat. 

 

Cesta soukromoprávní 

 

1) Sousedská žaloba 

 

Podle § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, se musí vlastník věci zdržet všeho, „čím 

by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. 

Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami 

stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo 

pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, 

kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí 

nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době 

odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho 

pozemek.“ 

 

Na základě tohoto ustanovení můžete podat tzv. sousedskou žalobu k soudu, ve které se budete 

domáhat toho, aby vlastník pozemků, tedy zemědělský podnik, ze kterých dochází k Vámi 

popsaným splachům, učinil taková opatření, aby již k těmto splachům nedocházelo. Co konkrétně 

by měl zemědělský podnik učinit, aby ke splachům z kukuřičného pole nedocházelo, by zůstalo na 

něm samém, popř. na soudu. V žalobě však nepochybně můžete navrhnout, jakým způsobem by 

mělo dojít k odstranění tohoto protiprávního stavu. 

 

2) Náhrada škody 

 

Protože Vám již nepochybně vznikla škoda na Vašem majetku, můžete se u soudu domáhat také 

náhrady této škody (výši škody musíte u soudu prokázat). Podle § 420a občanského zákoníku 

odpovídá každý za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností. Obhospodařování pozemků 

zemědělským podnikem, lze dle našeho názoru klasifikovat provozní činnost. Této odpovědnosti by 

se zemědělský podnik mohl zprostit, pouze pokud by prokázal, že škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí nemající původ v jeho provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. 

 

Podle § 420 občanského zákoníku odpovídá každý za škodu, kterou způsobil porušení právní 

povinnosti (v tomto případě se ale odpovědnosti zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil). 

Vzhledem k tomu, že podniku bylo Městským úřadem uloženo, aby se vyhnul setí kukuřice nebo 

brambor, nedodržení tohoto opatření lze považovat za porušení právní povinnosti. Rovněž podle § 

415 občanského zákoníku, platí, že: „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám 

na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Minimálně z porušení této obecné 

povinnosti se dá odvozovat povinnost k náhradě škody. 

 

Na základě § 442 občanského zákoníku máte nárok na náhradu skutečné škodu (také však na ušlý 

zisk, to ale asi není Váš případ). Z ustanovení § 442 občanského zákoníku také vyplývá, že se škoda 

hradí v penězích, pokud však o to poškozený požádá a je-li to možné a účelné, může být škoda 



 102 

nahrazena i uvedením do předešlého stavu. 

 

Pakliže byste se rozhodli podat na podnik žalobu na náhradu škody podle výše uvedených 

ustanovení občanského zákoníku, je na Vás, abyste tuto skutečnou škodu vyčíslili a dokázali, že 

tato škoda byla způsobena podnikem. V případě, že se rozhodnete bránit se výše uvedenou 

soukromoprávní cestou, doporučujeme Vám podat obě žaloby (sousedskou a na náhradu škody) 

současně a také se nechat zastupovat advokátem. 

 

Cesta veřejnoprávní 

 

1) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 

 

Pozemky zemědělsky obhospodařované tvoří tzv. zemědělský půdní fond. Proto se na kukuřičné 

pole vztahuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Podle § 3 odst. 1 ZPF musí vlastníci 

nebo nájemci pozemků hospodařit na zemědělském půdním fondu tak, aby mimo jiné 

nepoškozovali okolní pozemky. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu pak může podle 

§ 3 odst. 3 ZPF, uložit odstranění zjištěných závad. Z Vašeho dotazu vyplývá, že k tomuto již došlo, 

když bylo podniku uloženo Městským úřadem (orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 

podle ZPF), aby se vyhnul setí kukuřice nebo také brambor. Doporučujeme proto podat podnět k 

Městskému úřadu, aby přezkoumal dodržování jím uloženého opatření, aby se  podnik vyhnul setí 

kukuřice a brambor. Za nedodržení tohoto opatření může Městský úřad uložit podniku pokutu podle 

§ 20 ZPF (do výše pětisetnásobku minimální mzdy). 

 

2) Zákon č. 254/2004 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“) 

 

Z Vašeho dotazu dále vyplynulo, že splachy z kukuřičného pole byla znečištěna mimo jiné i studna. 

Na studnu se vztahuje vodní zákon. Pro Vás je zajímavý především § 29 vodního zákona, podle 

kterého „osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení 

možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna 

nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního 

zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. 

Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna 

poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož 

užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím 

nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.“  

Z tohoto ustanovení vyplývá, že podnik je povinen Vám nahradit škodu, která spočívá v opatření 

náhradního zdroje vody, přičemž výše popsaná náhrada škody podle občanského zákoníku tím není 

dotčena, tzn., že se můžete domáhat i náhrady škody podle občanského zákoníku vedle náhrady 

škody podle vodního zákona. Dále je podle ustanovení § 29 vodního zákona podnik povinen 

provést opatření k obnovení původního stavu ve studni. To vše však za předpokladu, že máte 

povolení vodoprávního úřadu k nakládání s podzemními vodami. 

 

15.2. Plot z pražců 14. 02. 2010, AL 

Dobrý den, soused si vystavěl plot ze železničních pražců, ze kterých je cítit látka, kterou jsou 

napuštěné, několik pražců má vyskládáno na zahradě. Denně kolem plotu chodíme a cítíme se tím 

obtěžováni, můžeme požadovat odstranění plotu? 

1) 

Každý má povinnost nakládat s odpady a odstraňovat je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 

životní prostředí a který je v souladu se zákonem. Nakládání s pražci (jež jsou nebezpečným 

odpadem), které zvolil Váš soused, není v souladu se zákonem. 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) může podle § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
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uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč osobě, která soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá 

na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k 

nakládání s odpady. Zároveň může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy. 

2) 

V případě, že by dále pražce stály na půdě náležející do zemědělského půdního fondu (např. i 

zahrada – prosím, ověřte si to), můžete se obrátit také na orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu, kterým je místně příslušný obecní úřad. Obecní úřad podle § 3 zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, uloží opatření k odstranění zjištěných závad, které 

ohrožují půdu. Nedodržení takovéhoto opatření by bylo přestupkem podle § 35 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

3) 

Přestupku se podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dopustí i ten, kdo znečistí půdu 

nevhodným skladováním škodlivých látek. 

Za jednotlivé přestupky lze uložit jak napomenutí, tak pokutu. K projednání přestupků podle § 35 

zákona o přestupcích jsou příslušné obecní úřady. 

 

Je pravda, že přestupek nelze podle § 20 zákona o přestupcích projednat, pokud od jeho spáchání 

uplynul rok, avšak v případě, že se jedná o tzv. delikty trvající, tj. delikty při nichž protiprávní stav 

trvá delší dobu, dal by se přestupek projednat i po letech od doby, kdy došlo k započetí 

protiprávního jednání. Promlčecí lhůta pro projednání trvajícího deliktu totiž počne plynout až po 

upuštění od protiprávního jednání. 

Jak uvádí i Ústavní soud ČR ve svém nálezu I. ÚS 1534/08 „pojem trvajícího deliktu je vytvořen 

právní naukou; je sice nejčastěji používán v trestním právu, ale obecně jej lze použít i v případě 

správního trestání.“ O trvající delikt se podle nálezu I. ÚS 1534/08 jedná, pokud „stěžovatel svým 

jednáním vyvolal protiprávní stav, který posléze udržoval.“ Nebo jak konstatoval  Nejvyšší správní 

soud ve svém rozhodnutí č.j. 5169/33 trvající delikty jsou delikty „při nichž skutková podstata 

delikt tvořící jest po dobu jeho trvání stále dána, čili kde stav, jenž takovým deliktem byl způsoben, 

obsahuje v sobě stále se opakující a obnovující podstatné znaky deliktu samého.“ 

Nedokážeme z odborného hlediska posoudit, zda i po letech jsou pražce nebezpečné pro půdu, 

avšak v případě, že ano (a např. při deštích z nich nadále unikají nebezpečné látky), pak se dle 

našeho názoru jedná o trvající delikt podle § 35 zákona o přestupcích. Zároveň se jedná o trvající 

delikt podle § 69 o odpadech. Odpad (pražce) jsou pořád soustřeďovány na místě, které není 

k tomuto určeno. 

Doporučujeme Vám proto pokusit se obrátit se na výše jmenované orgány s argumentací, že 

promlčecí lhůta ještě neuběhla, jelikož se jedná o delikt trvající, a pokusit se jejich postoj zvrátit. 

V případě, že ČIŽP nevydá ve věci rozhodnutí, můžete se podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu, obrátit na Ministerstvo životního prostředí, jako na nadřízený orgán, který učiní 

opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. Je tak možné, že pokud s danou argumentací 

neuspějete na ČIŽP, podaří se Vám uspět na MŽP. 

 

 

16. Obce a kraje 

16.1. Nesprávné hospodaření obce – účelové rozpočtové opatření 14.1.2011, EP 

V naší obci došlo v průběhu roku 2010 k několika převodům finančních prostředků, aniž by takové 

převody byly předem schváleny v rozpočtu obce, dokonce šlo většinou o neuznateůné nákladové 

položky. Obec vše odůvodnila tak, že se na konci roku přijme rozpočtové opatření, kterým se 
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schválí změna rozpočtu. Argumentuje zákonem č. 250/2000 Sb., podle kterého obec údajně musí 

přijmout rozpočtové opatření. Pokud by se podařilo prosadit, že rozpočtové opatření nebude 

schváleno, je možné částku nějak vymáhat na osobě, která dala pokyn k převodu? Domnívám se, že 

obec žádné prostředky, ze kterých by uhradila neoprávněně zaplacené částky, nemá.  

Váš dotaz bych si dovolila rozdělit na 4 podotázky, ke kterým se postupně vyjádřím. 

I. 

Jak se bránit, pokud obec hospodaří v rozporu se schváleným rozpočtem, aniž by přijala rozpočtové 

opatření, resp. dříve než přijme toto opatření?  

Při zodpovídání této otázky budu vycházet ze znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Podle § 16 odst. 2 tohoto zákona je možné měnit rozpočet tzv. 

rozpočtovým opatřením. Z hlediska logiky důkazu opaku bez tohoto rozpočtového opatření platí § 

15 odst. 1, podle kterého obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem.  Zákon to sice neříká 

výslovně, ale přikláníme se k výkladu, že rozpočtové opatření musí předcházet čerpání rozpočtu 

odlišnému od rozpočtu původně schváleného.  

Jestliže tedy obec čerpá rozpočet v rozporu s jeho schválenou podobou a o rozpočtovém opatření 

nerozhodne, lze takový postup kvalifikovat jako tzv. porušení rozpočtové kázně - § 22 odst. 2. 

„Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití .. prostředků poskytnutých z rozpočtu .. 

Neoprávněným použitím peněžních prostředků .. je jejich použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená zákonem...“) Jde zde právě o porušení zákonné povinnosti podle § 15 odst.1. Porušení 

rozpočtové kázně zákon sankcionuje uložením tzv. odvodu – vrácením neoprávněně použité částky 

do rozpočtu obce, příp. včetně penále (§ 22 odst. 4 a 6). O uložení odvodu bohužel rozhoduje 

obecní úřad této obce, je tedy otázkou, nakolik je možné jej prosadit. Můžete mu však v tomto 

smyslu podat podnět.  

Případně doporučuji obrátit se na Ministerstvo vnitra, které vykonává dozor nad výkonem 

samostatné působnosti podle § 124 zákona o obcích.  

Jen pro doplnění uvádím, že o rozpočtovém opatření rozhoduje zastupitelstvo obce.   

II. 

Když zákon říká, že obec rozpočtové opatření musí schválit, jak tuto povinnost interpretovat? 

Zde patrně máte na mysli § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Nabízejí se zde dvě interpretace, a to jednak ta, podle které bez rozpočtového opatření 

nelze měnit čerpání rozpočtu, a vedle ní ta, podle které je obec povinna schválit rozpočtové opatření 

v jakékoli podobě. Druhý výklad je zjevně absurdní. K tomuto ustanovení se nám nepodařilo 

dohledat vysvětlující literaturu, jednoznačně se však přikláníme k prvnímu výkladu. Z toho 

vyplývá, že rada dané navržené rozpočtové opatření schválit nemusí, pokud k němu má výhrady. 

Bez něj však peníze nelze použít jiným způsobem, navyšovat rozpočet apod. 

III. 

Může obec schválit rozpočtové opatření, které znamená neoprávněný nárůst rozpočtu? 

V tomto případě poněkud narážíme na problém nedostatku informací. Abychom byli schopni tuto 

otázku posoudit, je třeba si zodpovědět, na základě čeho by bylo dané rozpočtové opatření 

nesprávné. Nejlépe bychom měli najít nesoulad s právním předpisem. Je možné, že ač jde o vysoký 

nárůst nákladů, zákon takové jednání obce nezakazuje. Co je neuznatelnou nákladovou položkou 

bohužel nevím. Předpokládám, že jde o např. položky pro soukromé potřeby obecních funkcionářů, 

např. § 9 zákona č. 250/2000 Sb. však nestanoví konečný výčet možných výdajů obce. Museli 

bychom tak nejspíš vycházet pouze z obecných ustanovení, která stanoví, že obec má hospodařit 

efektivně a v zájmu občanů obce (§ 38 odst. 1 zákona o obcích).  

IV. 
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Může být za převody odpovědná osoba, která k nim vydala pokyn? 

Domníváme se, že v současné době má obec na výběr ze dvou možností (aby mohla předat kraji 

vyúčtování dle řádně schváleného, příp. řádně změněného rozpočtu):  

a) schválit rozpočtové opatření 

b) rozhodnout o uložení odvodu a zařadit tuto položku do rozpočtu jako kompenzační vůči 

neoprávněně použitým finančním prostředkům. 

Jestliže některé výdaje jsou neoprávněné nebo dokonce zfalšované, domníváme se - stejně jako Vy, 

že by rozpočtové opatření v tomto smyslu nemělo být schváleno. Druhá varianta však vyžaduje 

získání finančních prostředků, ze kterých by obec uskutečnila odvod.  

Jelikož každá účetni operace má podléhat tzv. předběžné veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, je možné, že by za neoprávněné (protože rozporné se 

schváleným rozpočtem obce) utracení prostředků mohl být nějakým způsobem odpovědný ten, kdo 

vydal příkaz k této operaci, aniž by prověřil shodu s rozpočtem. Individuální odpovědnost takové 

osoby upravují tato ustanovení: 

 podle § 5 zákona o finanční kontrole je za provedení finanční kontroly odpovědný vedoucí 

orgánu veřejné správy (kdo je to v obci nevíme, zřejmě starosta) 

 podle § 26 odst. 5 zákona o finanční kontrole jsou zaměstnanec odpovědný za správu 

rozpočtu obce a hlavní účetní povinni informovat tohoto hlavního vedoucího, pokud zjistí, 

že neproběhla řádně předběžná kontrola, při níž se mimo jiné musí kontrolovat i soulad 

plánovaného výdaje se schváleným rozpočtem (soulad s "opatřením přijatých orgány veřejné 

správy v mezích právních předpisů" - § 13 odst. 2 písm. b) bod 1 vyhlášky 416/2004 Sb. a § 

13 odst. 4 písm. b) vyhlášky) 

 pokud tyto osoby hlavního vedoucího neinformují, lze uplatnit odpovědnost těchto osob a 

hlavního vedoucího; pokud vedoucího informovali, je dána pouze odpovědnost hlavního 

vedoucího 

 zákon přímo sankce tomuto zaměstnanci (hlavnímu vedoucímu) nestanoví, je tedy zřejmě 

nutné, aby měl určitou hmotnou odpovědnost uvedenou v pracovní smlouvě - i bez takového 

ustanovení lze uložit náhradu podle § 250 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen 

„ZP“); výše škody, která může být takto uhrazena, je však limitována nanejvýš 

trojnásobkem měsíční mzdy (pokud odpovídá jedna osoba) - § 258 ZP, případně se určí 

podle pravidel uvedených v § 260 ZP.  

16.2. Může obec posunout dobu nočního klidu? 23.2.2011, AKU 

Existuje nějaké zmocnění v nařízení o hluku pro obce, že mohou posunout dobu nočního klidu 

(dobu, po kterou platí noční hlukové limity)? 

Je třeba poukázat na to, že „noční doba“ upravená v zákoně o ochraně veřejného zdraví a „noční 

klid“  související s ochranou veřejného pořádku, jsou dva rozdílné pojmy. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, má za cíl ochranu veřejného zdraví, s čímž je 

spojeno i snižování dlouhodobého hlukového zatížení životního prostředí. Zákon o ochraně 

veřejného zdraví tedy upravuje ten hluk, který může ohrozit zdraví obyvatelstva a který je 

dlouhodobý. Pro tyto účely stanovuje nařízení vlády č. 148/2006  Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, hlukové limity pro denní a noční dobu. Noční dobu vymezuje 

zákon o ochraně veřejného zdraví v § 34, odst. 2, a sice jako dobu od 22.00 – 6.00 hodiny. Cílem 

zákona o ochraně veřejného zdraví není postihovat jednorázový hluk, který však může narušit 

veřejný pořádek. Na jednorázový hluk způsobilý narušit veřejný pořádek se vztahuje § 47 zákona č. 

200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen přestupkový zákon). V § 47 jsou upraveny přestupky proti 

veřejnému pořádku, mimo jiné i přestupek porušení nočního klidu ( § 47, odst. 1, písm. B). 
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Obec může v samostatné působnosti vydávat v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

obecně závazné vyhlášky mimo jiné k zabezpečení veřejného pořádku v obci. Obec nemůže 

upravovat vyhláškou to, co upravuje zákon. Obec tedy nemůže v samostatné působnosti měnit 

„noční dobu“ upravenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví, po kterou by měli platit nižší 

hlukové limity, protože by tím vybočila z mezí svých pravomocí.  V souladu s § 10 zákona 

o obcích však může měnit dobu nočního klidu k zabezpečení veřejného pořádku. Obec může 

v obecně závazné vyhlášce regulovat také to, do kdy mohou být pořádány např. veřejně přístupné 

kulturní akce pořádané na území obce. Hlukové limity pro denní a noční dobu podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády  č. 148/2006  Sb., by ale zůstaly zachovány.   

 

V příloze zasíláme stanovisko Ministerstva vnitra k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 58/05, který se 

zabývá některými omezujícími opatřeními v obecně závazné vyhlášce obce k zabezpečení 

veřejného pořádku. 

 

Pro Vás zajímavý je i nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/06  ze dne 22.04.2008, který se taktéž 

zabývá obecně závaznou vyhláškou obce. 

 

16.3. Kdo je oprávněným zmocněncem obce? 1.3.2011, EP 

Prosím Vás, chtěla jsem se zeptat, zda je moje úvaha správná? Podá-li neoprávněný zmocněnec 

odvolání proti rozhodnutí o pokutě, je toto odvolání neplatné a tudíž rozhodnutí o pokutě nabylo 

právní moci? A je vykonatelné? Je-li to tak, kam podat tuto informaci, že rozhodnutí nabylo právní 

moci a je platné? Zastupitelstvem obce je stanovena právnička k zastupování v této věci a starostka 

si sama o své vůli určila jiného zmocněnce plnou mocí bez vědomí zastupitelstva a ten podal 

odvolání proti rozhodnutí. Děkuji za vysvětlení. 

Ve Vaší situaci mohly nastat dvě možnosti: 

a) obec nemá radu a zastupitelstvo si nevyhradilo pravomoc rozhodovat o tom, koho zmocní k 

zastupování obce 

b) ostatní případy. 

V každé z těchto situací je přitom řešení odlišné; v prvním případě by mohlo být zmocnění 

starostou platné, ve druhém nikoliv. 

 

Obecně je starosta oprávněn zastupovat obec navenek, tzn. vyjadřovat vůči externím subjektům vůli 

obce, nemůže ji však tvořit. Tuto vůli konkrétně v otázce možnosti zmocnit advokáta k zastupování 

obce může tvořit rada obce, případně – pokud si tak vyhradilo – zastupitelstvo (zastupitelstvo nemá 

pravomoc rozhodovat o tom, kdo bude obec zastupovat, ze zákona, viz výčet pravomocí 

zastupitelstva v § 84 odst. 2 zákona o obcích). Pokud si však zastupitelstvo tuto pravomoc 

nevyhradí, zůstává tato pravomoc radě.  

 

V případě, že by obec neměla radu, spadá pravomoc rady (až na výjimky uvedené v § 102 odst. 4, 

které pro tento případ nejsou relevantní) na starostu. Za této situace by tedy starosta byl oprávněn 

vůli obce nejen vyjadřovat, ale i tvořit.  To by znamenalo, že by mohl rozhodnout o tom, kdo bude 

obec zastupovat, a platně jej zmocnit plnou mocí.  

 

Pro úplnost přikládám znění ustanovení zákona o obcích: 

 

§ 103 odst. 1: Starosta zastupuje obec navenek. 

 

§ 102 odst. 3: Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné 

působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce. 

 

§ 99 odst. 2:  V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=58673&pos=10&cnt=10&typ=result
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zákon jinak (§ 102 odst. 4). 

 

Nedostatek pravomoci starosty pověřovat zastupováním obce advokáta (za předpokladu, že obec má 

radu nebo si pravomoc rozhodovat o zastupování obce vyhradilo zastupitelstvo) dokládá i 

judikatura Nejvyššího soudu: 

 

30 Cdo 3049/2007 

Starosta obce přitom nemá povahu statutárního orgánu, jakkoliv obec navenek zastupuje a na 

podkladě předchozího rozhodnutí orgánu obce vyjadřuje vůli obce navenek. Na druhé straně 

starosta obce podle dřívější ani současné úpravy nemohl a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale 

pouze a mohl a může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat. 

 

30 Cdo 3130/2005 

Právní úkony starosty obce vyžadující schválení zastupitelstvem obce (případně obecní radou) 

učiněný bez takového předchozího schválení je od počátku neplatný. 

 

Obdobně judikoval Nejvyšší soud ve sféře soukromého práva: 

 

26 Cdo 1829/2002  

I. Rozhodování znamená vytváření vůle uvnitř (zda a jaký úkon učinit), zatímco právní jednání je 

projevení takto již vytvořené vůle navenek vůči třetím osobám s cílem založit, změnit nebo zrušit 

právní vztah. 

 

II. Jestliže starosta učiní právní úkon v majetkoprávní věci, jejíž rozhodnutí není vyhrazeno 

zastupitelstvu, bez nezbytného předchozího rozhodnutí obecní rady, jde o právní úkon, který byl 

učiněn v rozporu se zákonem, a je neplatný ve smyslu § 39 ObčZ .  

 

Jestliže budeme předpokládat, že starostka zmocnila advokáta neoprávněně, souhlasíme s Vámi, že 

šlo o neplatně podané odvolání (subjektem, který nebyl aktivně legitimován, oprávněn k podání 

takového odvolání). Zákon (správní řád, z.č. 500/2004 Sb.) postup v případě neoprávněného 

podatele neřeší, domníváme se však, že to lze konstatovat obecně (vždy).  

 

Právní moc a vykonatelnost správního rozhodnutí upravují ustanovení § 73 a § 74 správního řádu. 

Právní moci nabyde rozhodnutí ze zákona, automaticky, pokud uplyne lhůta k podání odvolání (15 

dnů), za předpokladu, že rozhodnutí bylo řádně doručeno. Vykonatelné je dnem právní moci, popř. 

může být vykonatelnost o určitou dobu posunuta (to by muselo být uvedeno v rozhodnutí, např,. 

informace o tom, že rozhodnutí je vykonatelné do 30 dnů od právní moci).  

 

Není mi známo, jakou roli v této situaci hrajete, resp. nerozumím otázce, komu chcete fakt o právní 

moci oznamovat. Právní moc je jev vznikající ze zákona. Daný orgán, který vydal rozhodnutí, ji 

poznamená do spisu (§ 75 správního řádu) a na požádání příp. vyznačí na rozhodnutí účastníku 

řízení.  

 

16.4. Předem připravené zápisy z jednání zastupitelstva 10.3.2011, KB 

Dobrý den, chci s Vámi zkonzultovat následujcíí postup obce. Zastupitelstvo připraví zápisy z 

jednání předem a pak je jen schválí, pokud vzejde ze zasedání něco zásadního, odmítá to tam 

dopsat. Dá se to nějak napadnout?  

Daná problematika je upravena zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a zákonem 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích má každý občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo 

nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a 
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zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí 

rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Ustanovení § 95 odst. 1 výše zmíněného zákona pak stanoví, 

že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 

místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva 

obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 

V druhém odstavci je pak stanoveno, že tento zápis musí být pořízen do 10 dnů po skončení 

zasedání a musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Tento zápis by měl odpovídat 

skutečnému zasedání, které proběhlo, a musí v něm být průběh jednání pravdivě popsán. Měl by být 

před schválením opravdu minimálně doplněn, v ideálním případě sestaven celý až po skončení 

zasedání.  

Druhá věta § 95 odst. 2 zákona o obcích pak stanoví, že o námitkách člena zastupitelstva obce proti 

zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Je tedy možné prostřednictvím alespoň 

jednoho spřáteleného člena zastupitelstva tento zápis napadnout formou námitek. 

Eventuální možností je pak informovat Ministerstvo vnitra, které obecně vykonává dozor nad 

samosprávnou činností obcí a které by mohlo následně kontaktovat zastupitelstvo obce a informovat 

ho, že tato zavedená praxe není v souladu se zákonem. Jiné možné řešení nevidíme.  

 

16.5. Je starosta omezen při schvalování zakázek? 26.4.2011, EP 

Je starosta obce omezen co do ceny při rozhodování o zakázkách (resp. o uzavírání pracovních 

dohod, ať písemných či ústních)? Já osobně mám za to, že ano - 200.000,-Kč za rok, nemám to však 

čím podpořit. Musí takovou dohodu schválit zastupitelstvo?  

Odpověď na Vaši otázku bude výrazně záviset an tom, zda má daná obec radu. Pokud má obec radu, 

jednoznačně jde o zbytkovou pravomoc rady podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, pak starosta 

nemůže schvalovat žádné, ani malé zakázky (dohody). Pokud ovšem obec nemá radu, platí § 99 

odst. 2 a pravomoc starosty je ve zbytkové pravomoci (tedy co nemá dle zakona výslovně 

rozhodovat zastupitelstvo - § 84 a § 102 odst. 4) neomezená. Zastupitelstvo si přitom může 

schvalování zakázek nad určitou částku vyhradit (§ 84 odst. 4) - pokud je zde politická vůle tak 

učinit, případně může starostu odvolat, pokud není spokojeno s tím, jak starosta rozhoduje/ 

schvaluje dohody. 

Jistým limitem by mohl být zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) - pokud by šlo o dohodu 

nad určitou částku a to i salámovou metodou (např. účelové rozdělení částky 200.000 po 4 x 

50.000,-; pokud by šlo o dohody různým lidem, ale se stejným předmětem činnosti, pořád si 

myslíme, že je to jakoby šlo o jednu dohodu na souhrnnou částku). Bohužel veřejnými zakázkami 

se v Poradně nezabýváme, nejsme si tedy jisti, jaká to je částka (pravděpodobně to bude 200.000,-).  

Kdyby to dosáhlo této částky, muselo by proběhnout zcela bez ohledu na zákon o obcích výběrové 

řízení podle zákona o veřejných zakázkách.  

Nejspíš by bylo možné udělat také místní referendum, jehož předmětem by byla otázka, zda občané 

chtěji, aby si schvalování dohod nad určitou částku vyhradilo zastupitelstvo (neexistuje 

jednoznačný výklad, zda takový postup není v rozporu s § 7 pism. b) zákona o místním referendu, 

č. 22/2004 Sb., tj. zda se tím nezasahuje do vnitřního uspořádání orgánu obce, spíše však 

předpokládáme, že nikoliv).  

Rozhodnutí starosty také musí být v souladu se schváleným rozpočtem (ten se však dá změnit 

rozpočtovým opatřením).  

16.6. Oprávněnost poplatků za uzavření manželství 11.5.2011, EP 

Může si obecní úřad (matrika) v obci B. účtovat "provozní poplatky" za sňatek mimo určenou dobu 

a místnost, když toto má být předmětem správního poplatku?  

Pokud tomu správně rozumím, vybírá obec jak správní, tak provozní poplatky. 
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Domnívám se, že obec může vybírat jen poplatky, které na svých stránkách označuje jako "správní", 

nikoli též poplatky "provozní", resp. nepodařilo se nám najít žádný právní důvod, na základě 

kterého by provozní poplatky mohla vybírat. Poplatky uvedené jako správní vybírá obec na základě 

zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 12 sazebníku - přílohy). Přímo v tomto 

sazebníku je pak uvedeno, že poplatek se smí vybírat v případě položky "mimo stanovenou dobu a 

mimo úředně určenou místnost" pouze jednou (tj. nikoli jeden za jinou dobu a jeden za jinou 

místnost). Tím spíše je absurdní, aby obec vybírala ještě další, jinak pojmenovaný poplatek, za tutéž 

položku (byť absurdní je to už samo o sobě). 

"Provozní poplatky" nejsou zakotveny ani v zákoně o správních poplatcích, ani v zákoně o místních 

poplatcích (č. 565/1990 Sb. - vztahuje se dle § 1 pouze na taxativně vymezené druhy poplatků). 

Zákon o obcích umožňuje sice ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou, to ale pouze v 

případech vymezených v § 10. Uvedené provozní poplatky pod žádný bod § 10 podřadit nelze a 

neexistuje ani taková obecně závazná vyhláška, na základě které by bylo možné poplatek vybírat. 

Doporučuji se na obci informovat, na základě čeho podle jejich názoru provozní poplatky vybírají. 

Pokud obec vybírá jak "správní", tak "provozní" poplatky, považuju takový postup za přinejmenším 

podezřelý už z důvodu duplicity (více poplatků za stejný úkon).  

 

16.7. Podezřelý prodej pozemků 2.5.2011, EP 

Dobrý den, naše obec prodala pozemky za velmi podivných okolností, chci s tedy zeptat, zda to lze 

nějak napadnout. Jednak šlo o to, že cena byla stanovená jako poměrně vysoká, přihlásil se tedy 

pouze jediný zájemce. Když zastupitelstvo schvalovalo prodej, umožnilo mu však usnesením koupi 

pozemku na splátky. Za těchto okolností by o pozemky přitom mělo zájem určitě více lidí, běžná 

praxe v obci do této doby byla taková, že se splátky nepřipouštěly. Pro obec jde také o nevýhodný 

krok, protože za umožnění splátek nevyžadovala žádné navýšení ceny. Dále se domníváme, že obec 

v oznámení o záměru prodeje klamala osoby neobeznámené se skutečným stavem pozemků, neboť 

uvedla, že jde o lesní pozemky. O lesní pozemek jde přitom pouze podle katastru, ve skutečnosti 

nikoliv. Obec navíc zveřejnila záměr prodeje ještě předtím, než byl ověřen zápis z jednání 

zastupitelstva, které o tom rozhodlo. Jak máme postupovat? 

Domníváme se, že v prvním případě k porušení zákona došlo, ve druhém nikoliv. 

 

I. Koupě na splátky  

V tomto případě obec záměr řádně zveřejnila, následně však rozhodla o splacení kupní ceny na 

splátky. Takové jednání - vzhledem k nevýhodnosti pro obec - je podle našeho názoru v rozporu s 

právem, nicméně velmi obtížně napadnutelné. 

Kupní cena musí být podle § 39 odst. 2 zákona o obcích vymezena jako cena obvyklá, splátky ale 

přímo zákonem zakázány nejsou, překážkou není ani předchozi praxe obce (obec může měnit názor, 

naopak - spíše v ostatních případech by pak bylo možné domáhat se na základě principu rovnosti 

splátkového kalendáře). Takovýto postup obce však stejně jako Vy vnímáme jako pro obec 

nevýhodný, je však zřejmě v rozporu pouze s požadavkem hospodárnosti (§ 38 odst.1 zákona o 

obcích), který není vynutitelný, resp. zákon o obcích nezmiňuje možnost, jak napadnout smlouvy, 

které tuto obecnou deklaraci nerespektuji. Teoreticky lze využít § 42 zákona č. 283/1993 Sb. - 

žalobu podanou státním zástupcem na neplatnost smlouvy o převodu, pokud je nám však známo, 

státní zástupce žalobu podává zatím pouze v případech nedodržení formálních náležitostí (např. 

nevyvěšení na úřední desce), nikoli v případech porušení § 38. 

Kdyby došlo po oznámení záměru k jiným změnám, např. změně ceny nebo změně pozemku, bylo 

by možné argumentovat tím, že pro takovýto záměr chybí zveřejnění (protože proběhlo zveřejnění 

zcela jiného záměru). Zde však cena i pozemek je stejná a ke zveřejnění tedy určitě došlo, pouze byl 

změněn způsob uhrazení ceny (pokud navíc v oznamení o nabídce na úřední desce nebylo uvedeno, 

jak se bude cena hradit, nelze tuto argumentaci nejspíš použít vůbec). 
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II. Lesní pozemek a předčasné zveřejnění záměru 

Ve druhém případě šlo o klamání v druhu pozemku a předčasné zveřejnění oznámení o záměru. Zde 

se přikláníme spíše k názoru, že postup obce byl z hlediska požadavků zákona v pořádku. 

Pokud jde o předčasné oznámení záměru, teoreticky stačí, když zastupitelstvo schválí prodej až 

před samotným prodejem. § 41 zákona o obcích vyžaduje pouze to, aby samotná kupní smlouva 

byla opatřena doložkou, že zastupitelstvo prodej schválilo; bez této doložky je smlouva neplatná, 

zastupitelstvo přitom musí transakci schválit na základě § 85 pism. a) zákona o obcích. 

Pokud jde o klamání v druhu pozemku, podle § 39 odst.1 zákona o obcích ve spojení s § 5 odst.1 

katastrálního zákona, na který § 39 odkazuje, postačí v oznámení o záměru uvedení parcelního čísla 

a katastrálního území, veškeré další údaje jsou v oznámení dobrovolné a teoreticky mohou být i 

klamavé.  

 

16.8. Rozdílné podmínky při prodeji pozemků pro místní a ostatní občany 16.6.2011, EP 

Obecní zastupitelstvo schválilo záměr vykoupit v jedné části obce pozemky, ty následně zasíťovat a 

prodat zájemcům z řad veřejnosti jako stavební pozemky určené k výstavbě rodinných domů. 

Problém je v tom, že obec přistupuje jinak k zájemcům o tyto pozemky, kteří jsou z řad místního 

obyvatelstva a jinak k občanům, kteří nejsou obyvateli této obce. Běžný občan ČR nemající bydliště 

v této obci se o prodeji dotyčných pozemků dozví z webových stránek realitního makléře, se kterým 

se obec dohodla, že pozemky může k prodeji nabízet. Pokud se náhodou zájemce, který není 

místním občanem spojí napřímo z obecním úřadem, ten ho odkáže na dotyčnou realitku. Pokud se 

však na obec napřímo obrátí místní občan, jedná pan starosta / zastupitelstvo přímo s ním. Háček je 

v tom, že pokud jednám přes realitku, tak si tato vezme nad rámec ceny stanovené obcí odměnu, 

kterou místní občan platit nemusí, jelikož s realitkou do styku vůbec nepřijde. Je tento postup obce 

v pořádku? 

Prodej obecního majetku upravuje § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Z něj dovozuji, že obec 

Vámi uvedeným způsobem sice jednat smí, ale v určitém okamžiku (nejpozději 15 dnů před 

rozhodnutím zastupitelstva o prodeji) musí o plánovaném prodeji pozemku informovat na své 

úřední desce, jinak by byl prodej pozemku neplatný. V listině, kterou záměr prodat pozemek 

zveřejní, může již uvést zatímní zájemce o koupi, pokud jsou. 

 

Do té doby může inzerovat nabídku pozemku, jak uzná za vhodné, tzn. může je nabízet přes realitní 

kancelář, pokud sezná, že takto se může o nabídce dozvědět více lidí, může informovat občany, 

kteří se obce přímo zeptají, může vyvěsit plakáty, informovat na webu apod., nicméně nic z toho 

dělat nemusí, dokonce může prodej tajit i před vlastními občany (občany dané obce). Je povinna 

pouze nejpozději 15 dnů před tím, než se má sejít zastupitelstvo, které má o prodeji rozhodovat, 

vyvěsit informaci o plánovaném prodeji na úřední desku. 

 

Uvědomuji si, že postup obce je přinejmenším nekorektní (neetický), neboť činí nedůvodné rozdíly 

mezi různými typy subjektů, které jsou však v obdobném postavení (potencionální kupující), 

bohužel však nikoli nezákonný. V rozhodné době (15 dnů před zasedáním zastupitelstva) však obec 

musí nakládat se všemi stejně, tzn. že ve veřejné vyhlášce o plánovaném prodeji pozemku uvede, 

jakým způsobem se mají zájemci hlásit. Potom musí všem bez rozdílu umožnit přihlásit se stejným 

způsobem, to znamená i bez realitní kanceláře. Pokud tedy už přespolní občané nebudou mít 

mezitím smluvní áavazek k realitní kanceláři, je dost pravděpodobné, že tím, kdo na celé věci nejvíc 

prodělá, bude právě ona. Do té doby však obec může prodej inzerovat, jak uzná za vhodné. 

 

Do rozporu se zákonem by se obec mohla dostat snad jen u tzv. antidiskriminačního zákona 

(198/2009 Sb.), který uvádi v § 1 pism. j), že se vztahuje mj. také na přístup ke zboží a službám, 

občané přitom mají právo nebýt diskriminováni. S praktickou aplikací tohoto ustanovení však 

nemáme bohužel zkušenosti, navíc v tomto případě se domnívám, že přístup je jen ztížen (v 
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důsledku nedostatku informací), nikoli zcela omezen - šance na vymožení zadostiučinění u soudu 

dle § 10 tohoto zákona by tedy tímto mohla být limitována.  

 

16.9. Poplatek za připojení ke kanalizaci 30.6.2011, MT 

Obec buduje kanalizaci a zastupitelstvo se usneslo, že jednotlivé občany připojí až poté, co každý z 

nich zaplatí obci příspěvek 15.000,- Kč. Má na to obec právo? Nevybírá to formou místních 

poplatků, ale pro každého občana sestaví "sponzorskou smlouvu", kterou občan má podepsat a 

zaplatit. Obec mu pak vystaví doklad o zaplacení a na základě toho ho firma připojí. Obec to 

zdůvodňuje tak, že z obecního rozpočtu to nezaplatí, protože tolik nemá (promrhala peníze na 

nesmysly, navíc i tahle zakázka je předražená), takže pokud občané chtějí kanalizaci, musí na to 

přispět. Jak se můžeme bránit? 

a) 

Dle našeho názoru není obec oprávněna takto postupovat. Na tuto záležitost je nutno aplikovat 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen „ZVodKan“), pokud však kanalizace 

ve vaší obci splňuje následující zákonná kritéria: 

§ 1 

(3) Tento zákon  se  nevztahuje  na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce 

nižší než 10 m
3
 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší 

než 50, na vodovody sloužící  k  trvalému  rozvodu  jiné  než  pitné  vody a na oddílné kanalizace  

sloužící  k  odvádění  povrchových  vod  vzniklých  odtokem srážkových  vod  (dále  jen  "srážková 

voda").  Tento zákon se dále nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen 

alespoň 1 odběratel. 

(4) Vodoprávní úřad může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím stanovit, že se  tento  

zákon  vztahuje  též na vodovody a kanalizace uvedené v odstavci 3, jestliže je to v zájmu ochrany 

veřejného zdraví, ochrany  zdraví  zvířat  nebo  ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod 

nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé. 

Pokud dojdeme k závěru, že zákon lze na uvedený případ aplikovat, tento výslovně upravuje 

popisovanou situaci, a to následovně: 

§ 8 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace 

 (5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 

zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní 

a další technické požadavky. Možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků 

nebo jiných finančních plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo 

kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení 

vodovodu nebo kanalizace, pokud se nedohodnou jinak. 

(6) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 

zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s 

odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu 

nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele. 

Ze zákona tedy přímo vyplývá povinnost vlastníka či provozovatele kanalizace připojit budoucího 

odběratele ke kanalizaci a uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod, pokud je to např. technicky 

možné. Toto připojení nesmí být podmiňováno zaplacením jakékoli peněžní částky! Odběratel hradí 

„pouze“ samotnou kanalizační přípojku (§ 3 odst. 6 ZVodKan) a dále náklady na realizaci napojení 

kanalizační přípojky na kanalizaci (§ 8 odst. 5 ZVodKan). V obou těchto ustanoveních je také 

uvedeno: „pokud se nedohodnou jinak“. Tzn. že může dojít i k takové dohodě, kdy veškeré náklady 

ponese obec (pouze pro doplnění). Tato částka bude placena až v případě faktického připojování ke 

kanalizaci, zřejmě do rukou konkrétní společnosti, která bude připojování realizovat. Obec tímto 

postupem vymáhá finanční obnos, na který nejen že nemá právní nárok, ale zákon jí takový postup 
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výslovně zakazuje, a to pod hrozbou uložení sankce. Obec totiž může být za takový postup 

postižena, pokud bude současně v pozici vlastníka nebo provozovatele kanalizace:  

§ 33 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako 

provozovatel dopustí správního deliktu tím, že 

a) neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5, 

b) neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle 

§ 8 odst. 6, … 

(9) Za správní delikt se uloží pokuta 

…  

c) do 200  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b),… 

d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce … 2 písm. a),… 

Podle ustanovení § 34 (5) ZVodKan je příslušným k projednání uvedených správních deliktů místně 

příslušný krajský úřad.  

§ 34 (5)  

Přestupky podle § 32 odst. 1 až 3 a správní delikty podle § 33 odst. 1 až 5 v prvním stupni 

projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání 

správního deliktu. Přestupky podle § 32 odst. 4 až 6 a správní delikty podle § 33 odst. 6 až 8 v 

prvním stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

správním obvodu došlo ke spáchání správního deliktu. 

Můžete se proto na místně příslušný krajský úřad obrátit s podnětem k prošetření jednání 

obce. Pokud by krajský úřad nijak nezakročil, můžete se zkusit obrátit na Ministerstvo 

zemědělství. 

b) 

Ze zákona obci vyplývá oprávnění nařídit vlastníku stavebního pozemku nebo stavby povinnost 

připojit se ke kanalizaci, pokud je to technicky možné. V tomto případě ponese rovněž vlastník 

nemovitosti náklady na připojení kanalizační přípojky, pokud se on a obec nedohodnou jinak (viz. 

nesení nákladů za kanalizační přípojku); z uvedeného vyplývá, že připojení ke kanalizaci může být 

realizováno i proti vůli vlastníka nemovitosti. 

§ 3 Přípojky  

(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku 

nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na 

kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 

Dalším finančním plněním, spojeným s provozováním kanalizace, je tzv. stočné: 

§ 8 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace 

 (14) Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen "stočné"), pokud 

ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace (§ 20). 

Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za 

službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. … 

Aplikovaný předpis (ZVodKan) v závěru svých ustanovení hovoří také o ochraně spotřebitele. Zde 

je opět zdůrazněna povinnost vlastníka či provozovatele kanalizace uzavřít s odběratelem smlouvu 

o odvádění odpadních vod (jak je uvedeno v § 8 odst. 6 ZVodKan), a to v podobě zajištění právního 

nároku odběratele na uzavření takové smlouvy. Vrátíme-li se zpět do ust. § 8 odst. 5 ZVodKan, lze 

takovému nároku vyhovět, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky.  



 113 

§ 36 Ochrana odběratele 

(1) Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními 

předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy podle § 8 odst. 6. Tento nárok 

nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, 

změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. 

Je tedy pravděpodobné, že obec by mohla požadovat od vlastníka nemovitosti část úhrady za 

připojení ke kanalizaci, pokud by kapacitní nebo technické požadavky vedly ke značně zvýšeným 

nákladům za realizaci připojení, oproti připojení k ostatním nemovitostem v obci. Nicméně, jednalo 

by se zřejmě o výjimečné případy (ne ve vztahu ke všem obyvatelům obce) a obec by tím neřešila 

nedostatek financí v rozpočtu (jako je tomu v posuzovaném případě), ale nákladnost celé operace. 

Takový postup by mohla upravovat smlouva o uhrazení části nákladů za připojení ke kanalizaci, 

nikoli vynucený finanční dar. 

c) 

Závěrem lze shrnout, že vlastník či provozovatel kanalizace (a často se bude jednat právě o obec, na 

jejímž území je kanalizace plánována) je v zásadě vždy povinen žádosti vlastníka nemovitosti o 

připojení ke kanalizaci vyhovět. V některých případech může obec takové připojení nařídit. Je 

vhodné uvést, že nehospodárné nakládání s obecními financemi nemůže být kompenzováno 

prostřednictvím platby „povinných sponzorských darů“, jež podmiňuje připojení ke kanalizaci, na 

které obec nemá právní nárok, navíc jí zákon takový postup výslovně zakazuje. Postupuje-li obec 

v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, můžete se obrátit na místně příslušný krajský 

úřad s podnětem k prošetření jednání obce. Pokud by krajský úřad nijak nezakročil, můžete se 

zkusit obrátit na Ministerstvo zemědělství. 

 

 

 

 

16.10. Přemístění sběrného místa pro svoz odpadu OZV obce 29.8.2011, MT 

Obec R. má několik sběrných míst svoz odpadu. Nyní přesunula obecně závaznou vyhláškou místo, 

kam jsme doposud nosili odpad o 400 metrů, moji rodiče jsou staří, nemohoucí, nejsou schopní to 

tam donést. Existuje nějaké ustanovení, které by obci přikazovalo umístit místo pro sběr odpadu 

blíž lidem? Je nějaká max. vzdálenost?  

Předně nutno říci, že uvedená problematika, tj. soubor činností spojených s komunálním odpadem 

vznikajícím na území obce, je dle ust. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen 

„ZOdp“) záležitostí, kterou si obec může upravit v rámci své samostatné působnosti obecně 

závaznou vyhláškou: 

§ 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem 

(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a 

systému nakládání se stavebním odpadem.  

(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou 

fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou 

fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a 

spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných 

složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek 

komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále 

zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit 
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pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. 

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode 

dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně 

shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, 

pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. 

Samostatná působnost obce je projevem ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků 

(tj. obcí a krajů) na samosprávu (čl. 8 a čl. 99 – 105 Ústavy). Právo na samosprávu tedy opravňuje 

obec, aby si vlastní záležitosti spravovala sama, prostřednictvím vlastních orgánů, neboť se 

předpokládá, že právě tato obec zná nejlépe místní poměry a je schopna zajistit odpovídající chod 

obce. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ZOb“) vychází z ústavně garantovaného práva územních 

samosprávných celků na samosprávu a upravuje jednotlivé postupy obce při výkonu tohoto práva. 

§ 2 

(2)  Obec  pečuje  o  všestranný  rozvoj  svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 

svých úkolů chrání též veřejný zájem. 

§ 35 

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce  a  občanů  obce,  

pokud  nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde  o  přenesenou  působnost  orgánů 

obce nebo o působnost, která je zvláštním  zákonem  svěřena správním úřadům jako výkon 

státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,  85  a  102,  s  

výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti  ve  svém  územním  obvodu  

dále pečuje v souladu s místními předpoklady  a  s  místními  zvyklostmi o vytváření 

podmínek pro rozvoj sociální  péče  a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především 

o uspokojování  potřeby  bydlení,  ochrany  a  rozvoje  zdraví, dopravy a spojů,  potřeby  

informací,  výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku. 

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí 

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 

b)  v  ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. 

 

Posledně uvedený § 35 odst. 3 ZOb pod písm. a) uvádí, že se obec při vydávání obecně závazných 

vyhlášek řídí zákonem. V souvislosti s daným případem je takovým zákonem myšlen (mj.) zákon o 

odpadech, konkrétně jeho ustanovení § 17 (viz. výše). Tento předpis v uvedeném ustanovení 

opravňuje obec k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou lze upravit systém nakládání 

s komunálním odpadem vzniklým na katastrálním území obce. Bude tedy vlastním rozhodnutím 

obce, zda takovou obecně závaznou vyhlášku vydá. Pokud se však pro takový postup rozhodne, 

musí (ve smyslu § 35 odst. 3 písm. a) ZOb) respektovat zákonnou úpravu, tj. obec je povinna v 

souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou  fyzické osoby  odkládat  

komunální  odpad,  který produkují,   a   zajistit  místa,  kam  mohou  fyzické  osoby  odkládat 

nebezpečné  složky  komunálního  odpadu (§ 17 odst. 3 ZOdp). Zákon o odpadech už však 

nestanoví, jak popř. v jakých vzdálenostech od jednotlivých nemovitostí mají být tato místa 

zvolena.  

Podrobněji se vyjadřuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“), která v ust. § 5 upravuje některé podmínky pro 

shromažďování odpadů, týkající se rovněž komunálního odpadu. V našem případě vyhláška hovoří 
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o povinnosti zvolit místo shromažďování po zvážení jeho dostupnosti: 

 

§ 5 Shromažďování odpadů 

(3)  Při  volbě  shromažďovacího  místa  nebo  umístění shromažďovacího prostředku  musí  být  

zohledněny  otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a 

možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. 

Nutno však zdůraznit, jak je uvedeno výše, že obec se při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí 

pouze zákonem, uvedená povinnost je tak adresována jiným původcům odpadu
48

 a ve vztahu k obci 

ji lze „uplatnit“ jen jako doporučení. Na Vámi položenou otázku tedy bohužel máme negativní 

odpověď, tedy že neexistuje úprava na zákonné úrovni, která by obci nařizovala situovat 

shromažďovací místo do konkrétní oblasti či polohy. 

 

Ve vztahu k přezkumné činnosti ministerstva vnitra nutno zmínit, že jakákoli kontrola výkonu 

samostatné působnosti vychází z ústavní premisy, že stát může zasahovat do činnosti územních 

samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 

101 odst. 4 Ústavy). Ústavní garanci výkonu samosprávy reflektuje také ZOb: 

§ 7 

(1)  Obec  spravuje  své  záležitosti  samostatně (dále jen "samostatná působnost").   Státní   

orgány  a  orgány  krajů  mohou  do  samostatné působnosti zasahovat,  jen  vyžaduje-li  to  

ochrana  zákona,  a  jen způsobem,  který  zákon  stanoví. Rozsah samostatné působnosti 

může být omezen jen zákonem.  

Zásah státu do činnosti obce, kterou tato vykonává v rámci samostatné působnosti, je tedy 

posuzován jako výjimečný prostředek vměšování se státu do autonomní sféry obce; tento postup má 

svá pevně stanovená pravidla, která musí být striktně dodržována. Ve vztahu k obcím se jedná 

především o výkon dozoru (§ 123 a násl. ZOb) a kontroly (§ 129 a násl. ZOb) ze strany státu, nebo 

přezkoumávání hospodaření obcí (dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí). Posuzovaného problému se týká 

právě ust. § 123 ZOb, dle kterého rovněž ministerstvo vnitra postupovalo. Dle tohoto ustanovení je 

ministerstvo vnitra povinno, pokud obecně závazná vyhláška je v rozporu se zákonem, vyzvat obec 

ke zjednání nápravy, pozastavit účinnost obecně závazné vyhlášky a posledním krokem může být 

podání návrhu na její zrušení k Ústavnímu soudu. Nutno přitakat ministerstvu vnitra, že k rozporu 

se zákonem o odpadech tu zjevně nedošlo.  

Dle našeho názoru však není znění obecně závazné vyhlášky zcela v pořádku ve vztahu k zákonu o 

obcích, konkrétně k ustanovení týkající se účinnosti vyhlášky. Zákon totiž v ust. § 12 presumuje, že 

není-li stanovena účinnost pozdější, nabývá obecně závazná vyhláška účinnosti 15 dnem po dni 

vyhlášení (tj. vyvěšení) obecně závazné vyhlášky. Dřívější den lze stanovit pro účinnost obecně 

závazné vyhlášky jen ve výjimečných případech, z důvodu naléhavého obecného zájmu. Obecně 

závazná vyhláška obce R. č. 3/2011 byla usnesením zastupitelstva schválena 11. 3. 2011 a účinnost 

stanovena na 16. 3. 2011, přičemž v tento den došlo rovněž k jejímu vyvěšení. Jelikož se tedy má 

jednat o ojedinělý postup, který má zabezpečit naléhavý obecný zájem, měl by být takový postup ve 

znění obecně závazné vyhlášky zdůvodněn. ZOb sice požadavek odůvodnění nevyžaduje, lze však 

dovodit ze znění samotného, že odlišný (výjimečný) postup by měl být vyhodnocen, zdůvodněn. 

Ministerstvo vnitra se k této otázce nevyjádřilo, ačkoli Vámi adresovaný podnět (dle ust. § 42 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) není po obsahové stránce pro ministerstvo závazné, nejedná se 

o konkrétní žádost na zahájení řízení, jejíž znění by bylo pro postup ministerstva směrodatné. 

Ačkoli v tomto případě nelze zřejmě tvrdit přímý rozpor se ZOb, jak jej vyžaduje ust. § 123 ZOb, 

                                                 
48

  Původce odpadu je termín používaný ZOdp, mezi něž patří také obec; ust. § 4 odst. 1 písm. x). 



 116 

aby ministerstvo vnitra mohlo obec vyzvat ke zjednání nápravy či později k pozastavení účinnosti 

obecně závazné vyhlášky či k návrhu na její zrušení do rukou Ústavního soudu, ministerstvo se 

však k této otázce vyjádřit mohlo a do budoucna obci doporučit vhodnější postup. Samozřejmě 

závazný výklad by mohl poskytnout pouze soud. 

 

Nyní tedy ve Váš prospěch nehovoří žádné zákonné ustanovení, prostřednictvím kterého byste 

mohl/a po obci přímo požadovat změnu obecně závazné vyhlášky. Nicméně, pokud je v obci více 

občanů či dalších fyzických osob vlastnících v obci nemovitost, kteří s danou úpravou nesouhlasí, 

pokuste se s nimi na obec obrátit tzv. formou petice. Toto základní lidské právo (čl. 18 Listiny 

základních práv a svobod) je sice samostatně upraveno zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 

upravuje však postup pouze vůči státním orgánům. Právo obracet se s peticí na obec, resp. její 

orgány, je upraveno v ZOb, v ust. § 16 odst. 2 písm. f): 

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 

f)   požadovat  projednání  určité  záležitosti  v  oblasti  samostatné působnosti radou obce 

nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně  0,5  %  občanů  obce,  musí  být 

projednána na jejich zasedání nejpozději   do   60  dnů,  jde-li  o  působnost  zastupitelstva  

obce, nejpozději do 90 dnů, 

(3)  Oprávnění  uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 

let a vlastní na území obce nemovitost. 

Rada obce přitom může stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (ust. § 102 

odst. 2 písm. n) ZOb. Máte tedy právo se na zastupitelstvo či radu obce obracet s požadavkem na 

projednání konkrétní záležitosti spolu s dalšími subjekty. Samozřejmě takový postup má výrazný 

psychologický i politický účinek, neboť před orgánem obce „nestojíte“ Vy jako jediný občan, ale 

zvolení zástupci si uvědomí nespokojenost více svých občanů či jiných fyzických osob vlastnících 

na území obce nemovitost.  

Důležitou okolností je také důvod, pro který obec zvolila nové řešení. Překážky ve smyslu 

klimatických podmínek a dopravní dostupnosti nejsou skutečností, jejíž vznik či existence by mohl 

být přičítán občanům obce či vlastníkům jednotlivých nemovitostí, tedy stručně řečeno, „že by 

chyba byla na Vaší straně“. Jedná se, alespoň v případě místní komunikace, o záležitost, jejíž správa 

náleží do rukou obce. Pokud tato však není řádné správy schopna (samozřejmě finanční aspekty 

nejsou zcela v možnostech obce), neměla by však svou nedostatečnou činnost hojit na svých 

občanech. Z uvedeného znění obecně závazné vyhlášky i z Vašeho podání adresovaného obci 

vyplývá, že svoz komunálního odpadu není zcela znemožněn, spíše, jak tvrdí obec, ztížen. 

Samozřejmě se v tuto chvíli nacházíte v nevýhodě oproti občanům obce, kteří v dané lokalitě nežijí, 

omezení svozu komunálního odpadu se jich nedotýká, přesto platba poplatků za služby spojené 

s nakládáním komunálního odpadu zůstávají stejné. 

Vždy je nejlépe snažit se především o rozumně vedený dialog, který může přinést lepší výsledek 

než jakýkoli spor. Samozřejmě chápeme, že jisté kroky, které jste již bezvýsledně učinili, vás příliš 

neposílily. Zkuste tedy obci předestřít všechny logické důvody, popř. požadovat alternativu dané 

úpravy ve vztahu ke starším občanům obce (např. zajištění „odnosu“ odpadu z domu starších 

občanů do určených prostorů ze strany obce, např. prostřednictvím veřejně prospěšných prací) a 

především apelovat, aby uvedené řešení, pokud nebude nyní dosaženo změny, bylo pouze 

provizorním opatřením.  

V úvahu připadá rovněž možnost uskutečnit místní referendum, pokud se na tom usnese 

zastupitelstvo či přípravný výbor podá návrh na jeho konání a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho 

vyhlášení (více zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu).
49

 

                                                 
49

  Více informací k provedení místního referenda i ostatních otázek postupu občanů ve vztahu k obci naleznete 

v dokumentu Práva občanů obce zpracovaném Ministerstvem vnitra spolu s Kanceláří Veřejného ochránce práv. 

Dostupné z: http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni_Prava_obcanu.pdf 

http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni_Prava_obcanu.pdf
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16.11. Získání účetních dokladů obce z roku 2000 30.8.2011, EP 

Na přelomu roku 2000 a 2001 byly v naší obci vysázeny akáty, o něž následně nikdo nepečoval, 

investice zazelenění tedy přišla vniveč. Zajímalo nás, kolik obec za pořízení akátů zaplatila, obec 

nám však na žádost o informaci odpověděla, že v souladu se zákonem již všechno dokumenty 

skartovala. Máme na tyto informace právo? Lze se k nim ještě nějak dostat? 

Pravomoc rozhodnout o délce skartačních lhůt nechává zákon na samotné obci, jak vyplývá z ust. § 

110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích), a to v tzv. skartačním řádu
50

. Ten vydává 

buďto tajemník nebo rada obce.  

Pro účetní dokumenty (které by informace o ceně zakázky mohly obsahovat) však platí kogentní 

minimální zákonná lhůta – tuto dobu stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která musí být do 

skartačních řádů promítnuta: 

§ 31 z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

(1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 

2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.  

(2) Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak, 

a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, 

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících 

koncem účetního období, kterého se týkají, 

c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33 odst. 2), po dobu 5 let počínajících koncem 

účetního období, kterého se týkají. 

Během této doby jsou tyto dokumenty uloženy ve spisovně, přičemž občané obce mají právo do 

nich nahlížet
51

. Po uplynutí těchto lhůt se s účetními dokumenty nakládá v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb. (zákon o archivnictví). Podle § 64 odst. 1 tohoto zákona se všechny dokumenty v den, 

kdy jsou vytvořeny, opatří identifikátorem – značkou A (určeno k archivaci), V (určeno pro výběr, 

zda bude zařazeno do archivu) nebo S (určeno k likvidaci)
52

.  

§ 64/1 

Určení původci zajistí příjem dokumentů. Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem, s výjimkou 

dokumentů obsahujících chybný formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní 

technice určeného původce, a dokumentů podléhajících zvláštní evidenci nebo nepodléhajících evidenci, které určený 

původce uvede ve svém spisovém řádu, se v den, kdy byly určenému původci doručeny nebo určeným původcem 

vytvořeny, opatří jednoznačným identifikátorem. 

Po uplynutí příslušné zákonné lhůty se s dokumentem naloží dle značky (identifikátoru), tzn. se buď 

předá místnímu archivu přímo, předá se mu k posouzení a výběru důležitých dokumentů, neb ose 

dokument zničí (skartuje). Do archivu se vybírají dokumenty uvedené v § 5 zákona o archivnictví, 

vždy však dokumenty uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Příloha č. 2 obsahuje položku č. 8 - 

„Roční rozpočty, závěrečné účty, roční účetní závěrky“.  

Bohužel mi není přesně známo, zda informace v podrobnosti, jakou potřebujete, může být obsažena 

v závěrečném účtu nebo roční účetní závěrce, a není ani zákonem striktně stanoveno, že daný archiv 

musí tyto dokumenty skutečně převzít, obec mu je však musí nabídnout k posouzení, zda by bylo 

vhodné je achivovat. Ostatní účetní doklady obec archivu nabízet nemusí a po uplynutí pětileté 

lhůty je může skartovat (resp. musí postupovat podle značky, kterou daný dokument označila).  

                                                 
50

 Zákon je účinný od 12.11.2000, obdobné dokumenty však obce pravděpodobně vydávaly i dříve.  
51

 § 68 odst. 2 zákona o archivnictví a § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích 
52

 Zdroj: Jak dlouho uchovávat záznam o úrazu a několik dalších úvah nad novým nařízením vlády, Neugebauer 

Tomáš, čas. Bezpečnost a hygiena práce 12/2010. Vzhledem k tomu, že tato povinnost platí až od roku 2005, kdy 

začal být účinný zákon o archivnictví, v tomto případě tedy k označení dokumentů identifikátory došlo až později 

(zákon v přechodných ustanoveních ukládá povinnost dát do souladu skartační řád obce s novou úpravou - § 83 

odst. 2 z. o archivnictví).  
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Skartace probíhá v rámci tzv. skartačního řízení, viz § 8 zákona o archivnictví: 

§ 8 

Skartační řízení se provede v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu. Skartační řízení 

může být po dohodě s příslušným archivem provedeno i později, pokud subjekt uvedený v § 7 odst. 4 dokumenty 

potřebuje pro další vlastní činnost. 

Skartační řízení se provádí na základě skartačního návrhu. Skartační návrh zašle subjekt uvedený v § 7 odst. 4 

příslušnému archivu k posouzení a k provedení výběru archiválií. K provedení skartačního řízení sestaví subjekt 

uvedený v § 7 odst. 4 skartační komisi. 

 

Výše uvedené lhůty, po které musí obec uchovávat dokumenty, však platí pouze pro účetní doklady. 

Pokud byste se chtěli dostat i k dalším dokumentům se zakázkou souvisejícím, zde již zákon lhůty 

uchování nestanoví a je třeba řídit se pouze lhůtami uvedenými ve skartačním řádu.  

Skartační řád byste si mohli vyžádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., nicméně je zde určitá 

možnost, že Vám jej obec odmítne poskytnout. Umožňuje jí to výjimka dle § 11 odst. 1 písm. a)
53

 

zákona č. 106/1999 Sb., neboť skartační řád bude zajisté označen jako vnitřní pokyn. Museli byste 

v takovém případě prokázat, že skartační řád, resp. délka lhůt, má přímý dopad navenek (což sám o 

sobě bohužel nejspíš nemá). Pak byste se mohli odvolat na rozsudek sp.zn. 5 As 28/2007-89, kde 

soud dovodil, že metodika činnosti správce daně – ač označená jako vnitřní pokyn – má dopady na 

daňové subjekty a tudíž musí být veřejná (a zveřejnitelná při podání žádosti o informace). 

Z výše uvedeného vyplývá, že obec postupovala nejspíš v souladu s § 31 zákona o účetnictví, 

účetní doklady skartovala po uplynutí pětileté lhůty (nenabídla je archivu, neboť to ani 

nemusela). Závěrečný účet archivu musela nabídnout k výběru, archiv jej tedy buďto převzal 

(a pak lze do nich nahlížet v souladu s § 34 a násl. zákona o archivnictví)  nebo nepřevzal (a v 

tom případě byly skartovány).  

 

 

16.12. Osvobození od poplatků za odpady – pobyt v zahraničí 6.12.2011, JK  

Již několik let žiju v zahraničí, teprve teď jsem se ale dozvěděl, že mám nárok na vrácení poplatků 

za odpad, pokud svůj pobyt v zahraničí náležitě doložím. Magistrát však tvrdí, že na nic takového 

nemám nárok. Jak to tedy je? 

Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem jsou upraveny 

v ustanovení § 17 a 17a zákona č. 185/2001 sb. o odpadech. V tomto zákoně naleznete základní 

úpravu „odpadů“ účinnou na celém území České Republiky. Dle úpravy zákona o odpadech může 

obec vybírat úhradu od svých občanů za odstraňování komunálního odpadu na základě: a) smlouvy 

s fyzickou osobou o odstraňování komunálního odpadu (§ 17 odst. 5 zákona o odpadech), b) obcí 

stanoveného poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech nebo c) stanovením 

místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních 

poplatcích). Tyto způsoby vybírání úhrad za odstranění komunálního odpadu se nesmí vzájemně 

kombinovat. Obec může využít pouze jeden z uvedených způsobů úhrady od svých občanů, může si 

však vybrat. 

Vaše obec, tedy město O., vybírá úhradu od svých občanů za odstranění komunálního odpadů tím 

způsobem, že stanovila obecně závaznou vyhláškou poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích). Dle článku VI. této vyhlášky, jste jako poplatník po 

dobu svého dlouhodobého pobytu v zahraničí, za předpokladu, že tento pobyt doložíte, od poplatku 

osvobozen.  

                                                 
53

 Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: 

 a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu 
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Tato obecně závazná vyhláška, je provedením zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. 

Informace, které Vám byly ze strany Magistrátu poskytnuty, však nejsou zcela úplné. Je pravdou, že 

stanovení poplatků spadá do samostatné působnosti obce, jež poplatky obecně závaznou vyhláškou 

stanoví. Potud tedy sahá pravomoc samospráv obcí. Řízení o poplatcích, již spadá do přenesené 

působnosti obce, a obec má v takovém řízení postavení správního orgánu a jako vykonavatel 

veřejné správy má povinnost postupovat dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Rozhodnutí o 

nároku na vracení přeplatku není tedy, jak uvádí Magistrát, věcí každého města nebo obce. Obecní 

úřad, ve Vašem případě Magistrát, musí postupovat v souladu se zákonem, jež je platný na celém 

území státu – ve Vašem případě – daňového řádu. 

Dle ustanovení § 155 daňového řádu správce daně vrátí daňovému subjektu vratitelný přeplatek na 

základě žádosti daňového subjektu o vrácení vratitelného přeplatku. Na vrácení poplatku máte 

tedy nárok. Proto bych Vám doporučili podat na Magistrát žádost o vrácení přeplatku dle 

ustanovení § 154 a násl. daňového řádu. V případě, že by Magistrát na žádost nereagoval a 

nerozhodl o ni, můžete podat podnět dle ustanovení § 80 správního řádu nadřízenému orgánu, aby 

Vám poskytl ochranu před nečinností Magistrátu.  

 

 

 

 

 

 

 

17. Korupce a jednání úředníků 

17.1. Může městský úřad odmítnout ověřit listinu cizinci (s cizím OP)? 19.1.2011, EB 

Koncem prosince roku 2010 jsem se dostavila na městský úřad v P. Můj požadavek byl ověřování 

podpisu na listině. Dodatek ke smlouvě. Pro mě velmi důležitá listina, která měla být ten den 

vyřízena, ale to se mně nepovedlo. Jsem rezident Švýcarska. Ale jsem vlastník firmy v ČR a 

vlastním pas ČR. Úřednici jsem předložila platný OP, který jsem obdržela ve Švýcarsku. Český 

jsem pochopitelně musela vrátit a tímto se švýcarský OP stal jediným dokladem / kromě pasu, který 

jsem u sebe neměla/. Upozornuji, že všude akceptují švýcarský OP jako platný. Pošta, celnice, 

policie. Úřednice nejen, že mně nevěřila, že je to můj OP, že nemám český, ale odmítala také mně 

listinu ověřit. Jsou její pochybnosti na místě? Je to můj problém? 

K této problematice se vztahuje především zákon č.21/2006 Sb. o ověřování. Zákon stanovuje 

podmínky pro ověřování podpisu, tzv. legalizaci. Žadatel o legalizaci má povinnost prokázat svojí 

totožnost.  Pokud jde o občana ČR, prokazuje totožnost občanským průkazem nebo cestovním 

dokladem.  

Cizinci prokazují totožnost průkazem o  povolení  k pobytu, cestovní dokladem anebo průkazem 

totožnosti občana členského státu Evropské unie. Z toho tedy vyplývá, že úřednice Městského 

úřadu nepochybila, když Vám odmítla legalizaci provést. Bohužel, vzhledem k tomu, že Švýcarsko 

není členským státem EU, není podle zákona možné při tomto úkonu akceptovat Švýcarský OP. 

Vybraná ustanovení cit.zákona:  

 
§ 10 Legalizace 

 

(1)  Legalizací  se  ověřuje,  že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na 

listině uznal za vlastní. 
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§ 18 

 

Žadatel  o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5, předloží k prokázání své 

totožnosti platný 

a)  občanský  průkaz nebo  cestovní  doklad,  jde-li o státního  občana České republiky, 

b)  průkaz  o  povolení  k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu 

Evropské unie, jde-li o cizince, 

c)  průkaz  žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení 

mezinárodní ochrany. 

 

 

17.2. Odpovědnost úředníka, který vydá povolení bez řízení  28.2.2011, MN, MT 

Na obecních pozemcích bylo vykáceno velké množství stromů. Zjistili jsme, že neprobíhalo žádné 

řízení o povolení kácení, bývalý starosta však vydal jakési „rozhodnutí“ - povolení ke kácení (zcela 

svévolně). Lze ho za to nějak postihnout? Obec dostala od ČIŽP vysokou pokutu – může ji vymáhat 

po bývalém starostovi? 

Jednání bývalého starosty se dá kvalifikovat jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 

329 Trestního zákoníku. Nesprávným úředním postupem bývalého pana starosty vnikla obci škoda 

(pokuta od ČIŽP). 

 

Původně jsme přemýšleli o uplatnění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, na uvedený případ. 

Odpovědnost za škodu vůči starostovi obce však nelze z pohledu Nejvyššího soudu nárokovat dle 

pracovněprávních předpisů, konkrétně ze zákoníku práce, ale na základě úpravy ust. § 420 a násl. 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Právní  postavení starostů obcí je upraveno vícero 

právními předpisy (viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků nebo již zmíněný zákoník práce), jak je vidno, existuje rozsáhlá 

právní úprava, která se prolíná a doplňuje. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1319/2004: 

„[pozn. slova Krajského soudu v Praze jako odvolacího soudu ve věci] Vzhledem k ustanovení § 2 

odst. 1 zák. práce, podle nějž se tento zákoník vztahuje na vztahy vyplývající z výkonu veřejné 

funkce, pokud jeto v něm výslovně stanoveno nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, 

dovodil, že nárok na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné funkce se posuzuje podle 

občanského zákoníku, a opak neplyne ani z § 206 zák. práce a ani z ustanovení § 28 odst. 1 nařízení 

vlády č. 108/1994 Sb., na něž poukazoval žalobce a které stanoví, že fyzické osoby plnící veřejné 

funkce odpovídají za škodu tomu, pro koho byly činné. Proto odpovědnost osoby vykonávající 

veřejnou funkci bylo třeba posoudit podle občanského zákoníku, konkrétně podle ustanovení § 420 

obč. zák.“ 

„Odvolacímu soudu je třeba přisvědčit v tom, že odpovědnost starosty obce za škodu této obci jím 

způsobenou při výkonu funkce se řídí občanským zákoníkem. Zatímco tajemník obecního úřadu je 

pracovníkem tohoto úřadu a ze zákona plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele (§ 59 odst. 2, 

3 zákona č.376/1990 Sb., o obcích, ve znění tehdy účinném), starosta zastupuje obec navenek (§ 52 

citovaného zákona) a funkci statutárního orgánu obce jako zaměstnavatele plní podle zákona jen v 

případě, že tajemník obecního úřadu není ustaven.“ 

 

Náhrada škody se vymáhá v klasickém občansko-právním řízení před obecnými soudy. K zahájení 

sporu je třeba vypracovat žalobu a podat na místně příslušném okresním soudě. (§ 79 + 85 z.č. 

99/1963 Sb. Občanský soudní řád). 

 
vybrané ustanovení (občanský zákoník): 

§ 420  

(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

(2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této 



 121 

činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle 

pracovněprávních předpisů není tím dotčena. 

(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 

 

Teoreticky by se mohl využít i následující postup:  

Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem upravuje dále zákon č. 82/ 1998 

Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem. 

 

Za škodu odpovídá obec, zákon však obci přiznává tzv. regresní nárok vůči těm, kdo se podíleli na 

vydání nezákonného rozhodnutí. (§ 24 z. č. 82/ 1998 Sb.)  

 

Domníváme se tedy, že pokud obec bude nucena zaplatit pokutu od Inspekce ŽP, může se poté 

domáhat, aby osoba, jejíž vinou obci škoda vznikla (bývalý starosta) uhradila zpětně škodu obci. 

Půjde o klasický občanskoprávní spor, který řeší obecné soudy, k zahájení sporu je třeba vypracovat 

žalobu a podat na místně příslušném okresním soudě. (§ 79 + 85  z.č. 99/1963 Sb. Občanský soudní 

řád). 

 
Vybraná ustanovení z. č. 82/ 1998 Sb: 

§ 22 

(1) Územní celky v samostatné působnosti odpovídají za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním 

postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro 

provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit 

úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené8a) lhůtě. 

(2) Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda. 

§ 24 Regresní úhrada 

(1) Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu, poskytl-li zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu nebo 

zaplatil-li regresní úhradu, může požadovat regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo 

na nesprávném úředním postupu. 

Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci. 

(2) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v samostatné působnosti"). 

(3) Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu. 

pozn. Za tento druhý postup však nemůžeme ručit, vzhledem ke specifičnosti případu si nejsme jistí, zda se dá jednání starosty 

kvalifikovat jako jednání při výkonu veřejné správy – pokud ne, tento zákon by se na danou situaci nevztahoval. 

 

Nicméně, vzhledem k tomu, že postup bývalého starosty by se dal kvalifikovat jako trestný čin, je 

také možné zasadit se o zahájení trestního řízení (podáním oznámení či podnětu na státní 

zastupitelství, lze i anonymně). Obec bude jakožto poškozený vedlejším účastníkem trestního řízení 

a náhrady škody se může domáhat po vydání rozhodnutí v trestní věci v navazujícím, tzv. adhezním 

řízení na základě obecných ustanovení o náhradě škody, tj. na základě ust. § 420 a násl. občanského 

zákoníku. 

 

17.3. Postih tajemníka za nesprávné rozhodování úředníků 1.6.2011, EP, EB 

Lze nějak postihovat tajemníka obce jakožto zaměstnavatele za to, že nadále zaměstnává úředníky, 

kteří dlouhodobě rozhodují špatně?  

Zákon o obcích vytváří silnou funkční a institucionální vazbu mezi obcí a obecním úřadem jako 

jedním z jejích orgánů, resp. mezi obcí a úředními osobami, kterými jsou zaměstnanci obce.  

Zákoník práce nestanovuje zaměstnavateli povinnost propustit zaměstnance v případě, že pracuje 

špatně, resp. odvolat úředníka dle § 12 z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků. 

Odvolat z funkce podle § 12 zákona o úřednících územních samosprávných celků je možné pouze 

vedoucího pracovníka a to za podmínek tam uvedených. 

§ 12 Odvolání z funkce 

(1) Vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu lze z funkce odvolat, jen 
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a) pozbyl-li některý z předpokladů podle § 4,  

b) porušil-li závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo dopustil-

li se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 

měsíců, nebo  

c) neukončil-li vzdělávání vedoucích úředníků ve lhůtě podle § 27 odst. 1.Ani zde se však nehovoří o 

povinnosti, ačkoli by se možná tato povinnost obce/zaměstnavatele dala teleologickým výkladem 

dovodit. 

Dozor nad výkonem přenesené působností vykonává Krajský úřad a v případě, že se bavíme o 

úřednících kraje, věcně příslušné ministerstvo. Obecně je tedy možné dát v případě špatného 

výkonu státní správy podnět dozorovému orgánu a informovat jej o „nepravostech“. 

I pokud rozhoduje úředník špatně tak, že vznikne obci (nebo kraji v případě úředníka kraje) škoda 

(například vydá nezákonné rozhodnutí, kterým vznikne škoda nějaké fyzické nebo právnické osobě 

a ta se následně po obci nebo kraji domůže náhrady této škody), zaměstnavatel (obec/kraj) má 

právo, nikoli povinnost žádat náhradu škody „po viníkovi“.  

V případě, že správní soud vysloví ve svém rozhodnutí nezákonnost dříve vydaných správních 

rozhodnutí (zamítnutí odvolání), uplatní se ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Podle tohoto právního předpisu se může poškozený 

účastník předchozího řízení za předpokladu autoritativně (soudně) vysloveném nezákonném 

rozhodnutí / nesprávném úředním postupu, vzniklé škody a dodržení lhůt domáhat její náhrady.   

V těchto souvislostech může správní úřad přistoupit (ale nemusí a děje se tak doposud velmi 

výjimečně) k postihu odpovědného úředníka a vyžadovat po něm  regresní úhradu. K takovému 

postupu je pak možné vyzvat příslušný úřad podnětem (blíže k podávání podnětů zde). 

Více informací o podmínkách a procesu uplatnění náhrady škody při nesprávných (nezákonných 

postupech orgánů veřejné moci) v manuálu vypracovaném Právní poradnou Ekologického právního 

servisu zde a zde.  

Obecně k problematice neodpovědnosti úředníků doporučujeme publikaci Klientelistický nebo 

právní stát, která je ke stažení  zde. 

 

17.4. Neúměrná pokuta za odpadky mimo kontejner 3.11.2011, MČ 

Při vynášení papírové krabice (do třídícího kontejneru), který byl beznadějně přeplněný, jsem 

krabici odložila vedle. Za tento přestupek jsem byla pokutována strážníky městské policie (500,- 

Kč) s odůvodněním, že jsem měla využít k odložení "odpadu" sběrný dvůr (krabice měla cca 1x1 

m). Chtěla bych se Vás zeptat, zda-li mám proti tomuto jednání nějakou obranu - ze strany policie 

my to přijde, tak trochu jako neúměrný "trest".  

 

Zákon o přestupcích (200/1990 Sb.) uvádí v § 47 odst. 1 písm. d, že přestupku se dopustí ten, kdo 

znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 

zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek je pak podle § 47 odst. 2 

téhož zákona možné uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.  

Podle § 12 zákona o přestupcích se při určování druhu sankce a její výše přihlédne k závažnosti 

přestupku, jeho okolnostem a k pohnutkám osoby, jež spáchala přestupek. Dále pak podle § 13 je 

možné uložit blokovou pokutu (tedy pokutu na místě ve zkráceném blokovém řízení, jež vede 

policista) do výše 1 000 Kč (popřípadě pokud zákon stanoví, tak do výše 4 000 Kč, ale nikoliv ve 

Vašem případě).  

Blokové řízení jako zvláštní způsob ukládání sankcí je pak upraveno samostatně v § 84 zákona o 

přestupcích. Jedná se o zvláštní řízení, ve kterém je možno uložit sankci maximálně do výše 4 000 

Kč. Dalším jeho specifikem je ale pro Vás bohužel skutečnost, že není možné se proti němu odvolat 

http://www.eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2275902pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2275920pp/pravni-poradna/
http://aa.ecn.cz/img_upload/912ddd8bfb8fbca4dc25ce4d979260af/Klientelisticky_nebo_pravni_stat___analyza_EPS.pdf.
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(§ 84 odst. 2 Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat),  

a pokud pokutu zaplatíte na místě, popřípadě pokud souhlasíte s výší pokuty a zaplatíte později, 

podle § 85 odst. 3 , Vaše jednání se považuje za souhlas s výší sankce.  

Pokud jste pokutu na místě odmítla zaplatit, bude proti Vám vedeno příkazní řízení (§ 87).  

Toto řízení se vede proti tomu, komu byl prokázán přestupek podle přestupkového zákona, ale 

odmítl na místě zaplatit blokovou pokutu. Správní orgán pak vydá příkaz, proti němuž už je 

přípustný opravný prostředek, a to odpor (§ 87 odst. 4 Obviněný z přestupku může proti příkazu 

podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným 

podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze 

uložit jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny 

v příkaze.) Do 15ti dnů od doručení platebního příkazu byste podala odpor, který podáte na úřad, jež 

platební rozkaz vydal a opatříte jej vlastnoručním podpisem. Poté následuje běžné řízení o 

přestupku, ve kterém může úřad zvážit výši pokuty a může dojít i k tomu, že Vám uloží pouze 

napomenutí. Nakonec Vás musím ale upozornit, že v příkazním řízení se sice neplatí správní 

poplatek 1 000 Kč, ale pokud podáte odpor, přechází příkazní řízení na „klasické“ řízení podle 

správního řádu, kde se poplatek 1 000 Kč platí a to za předpokladu, že při své obraně nebudete 

úspěšná.  

V úvahu by ještě přicházela možnost, že jste se dopustila přestupku podle § 47 odst. 1 písmeno h, 

který uvádí mimo jiné,že přestupkem je neoprávněné odkládání odpadků. Za tento přestupek je 

sankce vyšší, a to do 50 000 Kč a nelze za něj uložit blokovou pokutu, tedy automaticky přechází 

do příkazního řízení popsaného výše. Spíše se ale přikláníme k možnosti, že se jednalo o prvně 

popsaný přestupek (§47/1 d) 

Přestože jsme nestudovali judikaturu k Vašemu případu, vhledem k výši pokuty, jež se pohybuje na 

dolní hranici možné výše, tedy 20 000 Kč (respektive v blokovém řízení 1000 Kč), shledáváme tuto 

sankci jako přiměřenou. 

18. Odpovědnost 

18.1. Výše náhrady škody za průtahy v řízení 14.12.2011, PR 

Již rok čekám na rozhodnutí úřadu ve věci deklaratorního rozhodnutí o neexistenci veřejně 

přístupné účelové pozemní komunikace. Chtěl bych zjistit, zda po vydání jakéhokoliv rozhodnutí 

mohu žádat zadostiučinění za nedodržení dvouměsíční lhůty pro vydání rozhodnutí a v jaké výši. 

Myslím, že výši asi už v podobném případě určil evropský soud, o obvyklé výši určené našimi 

soudy nevím nic.  

Odpovědnost státu a územních samosprávných celků za škodu je upravena v zákoně č. 82/1998 

Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád). Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu 

způsobenou při výkonu státní moci a též za vzniklou nemajetkovou újmu. Stát odpovídá za škodu 

způsobenou nesprávným úředním postupem, kterým je také porušení povinnosti učinit úkon nebo 

vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání 

rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit 

úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.  

 

Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena 

škoda. Ve Vašem dotazu není uvedeno, zda Vám škoda ve smyslu hmotné škody ocenitelné penězi 

vznikla či nikoliv, ale předpokládáme, že ano. Níže bude následovat informace o možnosti žádat 

náhradu za nemateriální újmu, v případě, že Vám nevznikla přímo materiál škoda, ale přesto se 

jednáním úřadu cítíte být poškozeni.  
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Nárok na náhradu škody se uplatňuje u příslušného úřadu, došlo-li ke škodě v odvětví státní 

správy, jež náleží do jeho působnosti. Ve Vašem případě se tedy jedná o úřad, který jednal o Vaší 

věci. Byl-li nárok uplatněn u úřadu, který není příslušný, postoupí tento úřad žádost poškozeného 

příslušnému úřadu. Uplatnění nároku na náhradu škody podle tohoto zákona je podmínkou pro 

případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Přizná-li příslušný úřad náhradu škody, je 

třeba nahradit škodu do šesti měsíců od uplatnění nároku. Domáhat se náhrady škody u soudu 

může poškozený pouze tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně 

uspokojen. 

 

Možné škody, jejichž náhradu můžete požadovat, jestliže Vám vznikly (Jelikož neznáme bližší 

okolnosti Vašeho případu, nemůžeme posoudit, které z níže uvedených náhrad Vám náleží.): 

  

 Náhrada škody zahrnuje tzv. materiální nebo majetkovou škodu, která obsahuje škodu 

skutečnou a ušlý zisk.  

 

 Náhrada škody zahrnuje také náklady řízení, které byly Vámi účelně vynaloženy na nápravu 

nesprávného úředního postupu. Náhradu nákladů řízení můžete uplatnit jen tehdy, jestliže jste 

neměl možnost učinit tak v průběhu řízení na základě procesních předpisů, anebo jestliže Vám 

náhrada nákladů takto již nebyla přiznána. Náklady zastoupení jsou součástí nákladů řízení. 

Zahrnují účelně vynaložené hotové výdaje a odměnu za zastupování. Výše této odměny se určí 

podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně. Nemáte právo na 

náhradu nákladů zastoupení, které vznikly v souvislosti s projednáváním uplatněného nároku u 

příslušného úřadu.  

 

 Bez ohledu na to, zda byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se 

podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu (tj. např. 

zhoršení zdravotního stavu, zhoršení společenského uplatnění, morální nebo psychická újma 

apod.). Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno 

nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující. Při 

stanovení výše přiměřeného zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k 

okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo. V případech, kdy nemajetková újma 

vznikla nesprávným úředním postupem, přihlédne se při stanovení výše přiměřeného 

zadostiučinění rovněž ke konkrétním okolnostem případu (stanovených v § 31a odst. 3 

zákona), zejména k celkové délce řízení, složitosti řízení, jednání poškozeného, kterým přispěl 

k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy 

v řízení, postupu orgánů veřejné moci během řízení a významu předmětu řízení pro 

poškozeného. 

 

Doba, po kterou můžete vymáhat náhradu škody, není neomezená, zákon tuto situaci označuje jako 

tzv. promlčení. Po uplynutí promlčení už není náhrada škody vymahatelná.  

 

Nárok na náhradu škody podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy jste se 

dozvěděl o škodě (tj. kdy jste se dozvěděl o nějaké okolnosti, ze které lze dovodit vznik škody) a o 

tom, kdo za ni odpovídá (Vzhledem k nedostatku informací ohledně Vašeho případu se 

domníváme, že obě tyto podmínky byly zároveň naplněny až po uplynutí dvouměsíční lhůty, ve 

které měl úřad rozhodnout. Počátek běhu promlčecí lhůty je podle nás tedy po uplynutí této 

dvouměsíční lhůty). Nárok na náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona se promlčí za 6 

měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let 

ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. U 

nemajetkové újmy vzniklé nesprávným úředním postupem (tedy ve Vašem případě) neskončí 

promlčecí doba dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu 

postupu došlo. 
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Níže najdete citace z nejdůležitějších rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se týkají výše 

odškodnění.  

 

25 Cdo 3901/2009 

Výše odškodnění nemajetkové újmy, jež vznikla nesprávným úředním postupem, spočívajícím v 

tzv. průtazích řízení, není v ustanovení § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. stanovena pevnými 

částkami, nýbrž je přenecháno soudu, aby v každém jednotlivém případě sám uvážil, jaký 

rozsah zadostiučinění je vhledem ke všem okolnostem případu za použití zákonem demonstrativně 

vyjmenovaných kritérií přiměřený. 

 

30 Cdo 1151/2009 

Pro poměry České republiky se považuje za přiměřené, jestliže se základní částka, z níž se při 

určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč až 

20.000,- Kč za první dva roky a dále pak za každý další rok řízení. Je tomu tak proto, že každé 

řízení trvá určitou dobu, a proto se první dva roky řízení zohledňují poloviční sazbou. Takto 

stanovenou základní výši odškodnění je následně třeba upravit s přihlédnutím ke kritériím 

uvedeným v § 31a odst. 3 písm. b) až e) z.č. 82/1998 Sb.. Při stanovení výše zadostiučinění je 

třeba vyjít ze základní částky přiměřené pro poměry České republiky, je však možné přihlédnout i k 

rozhodovací praxi Evropského soudu v obdobných případech. 

 

30 Cdo 3269/2009 

Při stanovení výše zadostiučinění podle § 31a odst. 3 z.č. 82/1998 Sb. je třeba vyjít z určité částky 

za jeden rok trvání řízení, ve kterém došlo k porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě, 

jež znásobena celkovou dobou trvání řízení umožní stanovit základní výši odškodnění. ESLP 

vychází z částky 1.000 až 1.500 EUR za jeden rok trvání řízení, přitom Evropský soud považuje 

za přiměřené, pokud je vnitrostátním orgánem přiznáno poškozenému přibližně 45 % částky, 

kterou by přiznal sám, a to z toho důvodu, že využití vnitrostátního prostředku nápravy 

představuje pro stěžovatele dostupnější a snadnější způsob, jak dosáhnout náhrady újmy 
způsobené nepřiměřenou délkou řízení, než jakým je podání stížnosti k Evropskému soudu. 

 

30 Cdo 4889/2009 

Přiměřené zadostiučinění je třeba přiznat za celkovou délku řízení a při výpočtu výše 

zadostiučinění je třeba vyjít z určité částky za jeden rok trvání řízení. Při stanovení výše 

zadostiučinění je přitom třeba přihlédnout k tomu, že každé řízení trvá určitou dobu a každý 

procesní úkon vyžaduje určitý čas. Tato skutečnost se zohlední tím, že za první dva roky řízení se 

přizná poškozenému poloviční částka, než která mu bude náležet za další roky řízení. Pro poměry 

České republiky přitom považuje Nejvyšší soud za přiměřené, jestliže se základní částka, z níž se 

při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč až 

20.000,- Kč za každý rok řízení, za současného snížení částky za první dva roky na polovinu. 

 

30 Cdo 1448/2009 

I. Při stanovení výše zadostiučinění podle z.č. 82/1998 Sb. je třeba vyjít z určité částky za jeden 

rok trvání řízení, ve kterém došlo k porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě, jež 

znásobena celkovou dobou trvání řízení umožní stanovit základní výši odškodnění. Tu je následně 

třeba upravit s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v § 31a odst. 3 písm. b) až e) z.č. 82/1998 

Sb. 

II. Nejvyšší soud ČR přitom pro poměry České republiky považuje za přiměřené, jestliže se 

základní částka, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí 

mezi 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za první dva roky a dále pak za každý další rok řízení (tj. 1.250,- 

Kč až 1.667,- Kč za jeden měsíc s tím, že v prvních dvou letech trvání řízení jde o částky 

poloviční). Při stanovení nižší částky odškodnění za prvé dva roky řízení přihlíží pak Nejvyšší soud 
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k tomu, že během nich je újma způsobená (nakonec příliš dlouhým řízením) nejnižší a teprve s 

plynutím času a prodlužováním řízení narůstá, čemuž musí odpovídat i částka odškodnění za rok 

trvání řízení. 

 

III. Přiznání částky v rozmezí 15.000,- Kč až 20.000,- Kč, ve kterém představuje částka 15.000,- Kč 

částku základní, lze zvažovat například podle takových kritérií, jakými jsou délka samotného 

kompenzačního řízení (za situace, kdy samotné kompenzační řízení je nepřiměřeně dlouhé, lze 

přiměřeně zvýšit danou částku, pokud se toho poškozený dovolává) či zcela zjevně nepřiměřená 

(extrémní) délka posuzovaného řízení. 

 

30 Cdo 4256/2009 

Výše odškodnění nemajetkové újmy není stanovena pevnými částkami a je přenecháno na 

úvaze soudu, aby v každém jednotlivém případě uvážil, jaký rozsah zadostiučinění je přiměřený 

okolnostem případu. Právní úprava kromě vymezení kritérií, k nimž je třeba přihlížet, postrádá 

vodítko, jak jednotlivá kritéria i jejich vzájemnou kombinaci finančně ocenit. Základní částku je 

možno zvýšit či snížit zpravidla až o 40 % a v případě kritéria významu předmětu řízení pro 

účastníka až o 50 %. 

 

Jako závěr z výše uvedených citací vyplývá, že výše náhrady škody není pevně stanovená a závisí 

na kritériích stanovených zákonem. V České republice se považuje za přiměřenou částku náhrady 

škody částka v rozmezí mezi 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za první dva roky a dále pak za každý 

další rok řízení (tj. 1.250,- Kč až 1.667,- Kč za jeden měsíc s tím, že v prvních dvou letech trvání 

řízení jde o částky poloviční). 

 

 

19. Ostatní 

19.1. Biozemědělství v ochranném pásmu silnice 7.3.2011, EP 

Existuje ustanovení, že silnice I. a II. třídy mají ochranné pásmo 50 m? Znamená to, že se v té 

vzdálenosti (do 50 metrů od silnice) nemůžou pěstovat biopotraviny? Může ministerstvo zamítnout 

žádost o registraci? 

Institut ochranného pásma pozemní komunikace I. a II. třídy skutečně existuje, toto ochranné pásmo 

je vymezeno v délce 50 metrů u silnice I. třídy a 15 metrů u silnice II. třídy (§ 30 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích - viz příloha). V ochraném pásmu je omezena možnost výstavby a - 

což je již důležité pro Vás - zemědělské výroby. V zákoně o pozemních komunikacích jsme však 

našli pouze zákaz pěstovat v zatáčkách a křižovatkách plodiny, které by mohly omezovat rozhled (§ 

33). 

 
§ 30 z.č. 13/1997 Sb. 

(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné 

území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou 
dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 

 

(2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami 

vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 

 
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od 

osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici 
pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. 

třídy, 
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

 komunikace II. třídy. 
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§ 33 z.č. 13/1997 Sb. 

V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy o poloměru 

500 m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací se 
nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které 

by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu; to 

neplatí pro lesní porosty s keřovým parkem zajišťující stabilitu okraje lesa. Strany rozhledových trojúhelníků se 
stanovují 100 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice hlavní a 55 m u 

silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice vedlejší.  
 

Zákon o ekologickém zemědělství (č. 242/2000 Sb.) žádné omezení, pokud jde o ekologické 

zemědělství v ochranném pásmu silnic výslovně nestanoví. Zákony tedy tuto možnost přímo 

nevylučují. Ekologické zemědělství upravuje také nařízení ES č. 2092/91, to však převážně 

upravuje způsoby hnojení a ošetřování plodin chemickými přípravky, nikoli přímo vzdálenost od 

pozemní komunikace a domníváme se, že to pod obecnější položky nařízení nejde podřadit 

(nařízení již navíc v současné době neplatí).  

Dokážeme si však představit, že v tak těsné blízkosti velké pozemní komunikace (je rozdíl, je-li 

ekofarma 10 metrů od pozemní komunikace nebo je-li 45 metrů) může docházet ke kontaminaci 

pěstovanych plodin a nemůžeme úplně vyloučit, že ministerstvo takovou ekofarmu nezaregistruje. 

Na základě textu předpisů, které jsme dohledali, by však k odmítnutí registrace dojít nemělo. 

 

 

 

 

 

 

19.2. K možnosti a důsledkům prohlášení pozemku veřejným prostranstvím 

Podle § 34 zákona o obcích jsou za veřejná prostranství považována všechna náměstí, ulice, tržiště, 

chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Moje otázka zní: hrozí reálné 

nebezpečí, že by můj pozemek, který si v minulosti turisté i místní lidé zvykli volně využívat a teď 

se toho nadále dožadují, mohl být prohlášen za veřejné prostranství (a tudíž že by mohl být kýmkoli 

volně užíván)? 

Dospěli jsme k závěru, že takto je skutečně možné vlastnické právo omezit, obec je však povinna 

Vám za užívání Vašeho pozemku jakožto veřejného prostranství zaplatit náhradu. Zákon o obcích 

de facto konstruuje neformální proces vyvlastnění. Nedojde zde přímo k odnětí vlastnického práva, 

ale dojde k jeho omezení tím, že vlastník musí strpět veřejné užívání svého pozemku.  

Je však třeba dodržet ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle které je 

vyvlastnění (kterým de facto toto omezení je) možné pouze ze zákonem stanovených důvodů a za 

náhradu. Zákonem stanovený důvod je charakteristika nemovitostí daná zákonem o obcích.  

Náhradu je povinna poskytnout obec. Domnívám se, že pokud by Vám ji obec odmítla poskytnout, 

jste oprávněn znemožnit volný (veřejný) průchod po svém pozemku. Výše náhrady byla např. ve 

věci, o níž pojednáná níže uvedená judikatura, vyčíslena jako cena obvyklá v dané lokalitě a čase, 

nemůžeme však vyloučit např. stanovení náhrady dle znaleckého posudku. 

Jelikož zde neprobíhá klasické vyvlastňovací řízení, je možné se bránit vymezení určitého pozemku 

jako veřejného vlastnictví zřejmě jen soukromoprávní žalobou (zřejmě žalobou na určení, tuto 

otázku doporučujeme ještě zkonzultovat s advokátem). Tuto možnost výslovně připouští Ústavní 

soud v nálezu č. Pl. ÚS 21/02. 

Své závěry vyvozujeme z následující judikatury (samotný zákon je velmi kusý, ustanovení tedy 

doplnil svou rozhodovací činností soud): 33 Odo 396/2004, 33 Odo 1253/2005 a 32 Odo 872/2003. 

Rzhodnutí najdete na stránkách nsoud.cz. 
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Tento článek naopak (http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077470-26786380-F00000_d-zpoplatneni-

verejneho-prostranstvi) interpretuje výše uvedený nález Ústavního soudu tak, že v něm soud 

upozorňuje na možnost obce omezovat soukromé vlastníky z důvodu veřejného zájmu. Výslovně 

však  - dle našeho názoru - nutnost poskytnout náhradu vlastníkovi nepopřel a domníváme se, že 

takový výrok by byl popřením práv uvedených v Listině. Je však otázkou, kam se v tomto směru 

bude ubírat judikatura (rozhodování soudu) v budoucnu a nemůžeme zaručit, že se rozpor v 

rozhodování těchto dvou soudů nepřikloni spíše směrem k výkladu Ústavního soudu.  

Uvědomujeme si, že tohoto institutu lze jednoduše zneužít, jak předvídáte ve svém dotazu. Možná i 

to bylo důvodem návrhu na zrušení tohoto ustanovení, Ústavní soud však takový návrh – s odkazem 

na tradiční zakovení institutu veřeného prostranství v našem právním řádu – již dříve zamítl.  

 

 

19.3. Plýtvání veřejnými penězi na zbytečnou stavbu 6.5.2011, EP 

V obci V. postavili Lesy ČR suchý poldr (protipovodňové opatření), přitom jde o suchou oblast, kde 

byly výraznější srážky naposledy v 50. letech. Domnívám se, že zde došlo k plýtvání veřejnými 

(státními, evropskými) penězi. Ke komu mohu podat stížnost? 

V obecné rovině mohly nastat tyto možnosti: 

a) Dotace byla přiznána správně. Jedná se sice o území s poměrně malým rizikem povodně, 

nicméně ani toto riziko není dle relevantních studií zanedbatelné. Tuto možnost není třeba dále řešit.  

b) Dotace byla přiznána správně, ale příjemce ji použil na něco jiného (např. zřídil poldr v jiné 

lokalitě), resp. nedodržel závazné podmínky, za nichž byla dotace přiznána, včetně účelu použití 

dotace. Tuto možnost považujeme za velmi nepravděpodobnou. V každém případě, pro řešení této 

situace je možno vycházet z postupu zveřejněného v naší webové poradně: zde. 

c) Dotace byla přiznána pro nevhodný projekt. Důvodem mohlo být jak (neúmyslné) nesprávné 

nastavení podmínek, tak jejich nedbalé vyhodnocení. Lze tedy říci, že veřejné prostředky použité na 

tento poldr mohly být využity na projekt, kde by byly potřeba více. 

d) Dotace byla přiznána pro nevhodný projekt díky úmyslnému zkreslení údajů nebo manipulacím v 

rozhodovacím procesu, resp. korupčnímu jednání žadatele. 

 

Zejména pro návrh dalšího postupu v situacích ad c) je důležité vědět, který subjekt poskytl 

finanční prostředky pro zřízení poldru. Na základě této informace pak můžeme identifikovat 

dokumenty (právní předpisy, koncepce, závazná pravidla), kterými se řídí proces poskytování 

dotace. 

Poskytovatele dotace lze identifikovat buďto neformálně (na poldru např. často bývá logo donora – 

s ohledem na pravidla publicity, informace lze často také získat telefonicky na dané obci) nebo 

prostřednictvím žádosti o informace.  

 

Kdo může být poskytovatelem dotace? 

Zjistili jsme, že v oblasti protipovodňové ochrany jsou dotace poskytovány nejčastěji: 

 z evropských fondů, resp. z Operačního programu životního prostředí 

 ze státního rozpočtu, a to konkrétně z prostředků Ministerstva zemědělství 

 část nákladů zpravidla nesou také obce, kraje, Lesy ČR - státní podnik a daný správce povodí, 

zde Povodí Labe – státní podnik, příp. Státní fond životního prostředí  

Zjistit, kdo je poskytovatelem dotace, je možné prostřednictvím žádosti o informaci podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – jedná se o činnost povinných subjektů a 

http://www.eps.cz/cz2266313pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2197592pp/pravni-poradna/
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veřejné peníze. Danou informaci by měl poskytnout i příjemce prostředků. Dle dokumentů, které 

jsme prošli, se domníváme, že příjemci mohou být výhradně Lesy ČR, Povodí Labe (v obou 

případech státní podniky) nebo daná obec. Jedná se tedy o povinné subjekty podle zákona č. 

106/1999 Sb., tj. subjekty, které musejí poskytovat informace o své činnosti ve smyslu tohoto 

zákona. Druhou možností je obrátit se s žádostí o informaci na instituci, která zřejmě mohla danou 

dotaci administrovat, resp. distribuovat takto peníze z evropských fondů, např.Státní fond životního 

prostředí a Ministerstvo životního prostředí (dotázat se, zda dotace byla poskytnuta , a pokud ano, 

v jaké výši, za jakých podmínek apod.).  

Jakmile budeme vědět, kdo je poskytovatelem dotace, je nutné zjistit v dokumentech s tímto 

subjektem souvisejících odpovědi na tyto otázky: 

8) Jsou někde stanovena kritéria pro poskytnutí dotace tímto poskytovatelem? Obsahují tato 

kritéria požadavky na to, aby výstup projektu byl veřejně prospěšný, potřebný, užitečný? 

Konkrétně u protipovodňového opatření by to např. mohly být nutnost prokázání ohrožení 

dané oblasti povodněmi. 

9) Je v těchto dokumentech stanoveno, zda tato kritéria jsou pro rozhodování absolutně 

závazná? Je v nich stanoveno, jak postupovat, pokud rozhodující subjekt tato kritéria 

nerespektuje a rozhodne o přidělení dotace projektu, který je nesplňuje? 

10) Je příjemce povinen prostředky vrátit, pokud se zpětně prokáže, že nesplnil tato kritéria – a 

pokud ano, kdo o vrácení rozhoduje? Je poskytovatel povinen rozhodnout o tom, že 

prostředky musí být v tomto případě vráceny a toto rozhodnutí vynucovat? 

 

I. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu, resp. poskytnutá Ministerstvem zemědělství 

A. Neúmyslné nesprávné přidělení dotace 

V případě, že by se jednalo o dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu, tedy pravděpodobně 

poskytnutou Ministerstvem zemědělství, platí následující: 

Je zřejmé, že by poskytování prostředků ze státního rozpočtu mělo být vedeno snahou o účelnost, 

hospodárnost a efektivnost. Požadavky na to, aby projekty žadatelů byly užitečné a veřejně 

prospěšné, budou pravděpodobně uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotace na daný kalendářní 

rok, který je vydáván jako příloha k zákonu o státním rozpočtu na daný rok. Pro rok 2011 se jedná 

kupř. o tento dokument. Pro přesnější analýzu postupu by však bylo potřeba získat tato Pravidla pro 

rok, kdy byla dotace udělena.  

Pravidla pro rok 2011 tak např. v části 2A bod V. jako kritéria posuzování projektu uvádějí: 

 6. přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na 
hydrologické poměry, anebo možný vznik velkých povodňových škod,  

 7. návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií 

odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území 
vytvořeny,  

 8. efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a 

přínosům, s využitím moderních metod a postupů,  

 9. integrace do plánů oblastí povodí,  

 10. posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší 
než 1. Přednostně budou poskytovány podpory pro akce s vyšší efektivitou.  

 11. spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na akce převzaté od navrhovatelů), územních 

rozpočtů či fondů Evropské unie,  

Domníváme se, že pravidla pro rok poskytnutí dotace byla obdobná. Projekt tedy měl splňovat 

požadavky na to, aby byl daný poldr v oblasti potřebný. Mělo by se jednat o oblast, s jejíž 

http://eagri.cz/public/web/file/95582/Zavazna_pravidla_na_rok_2011.pdf
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protipovodňovou ochranou počítají plány oblasti povodí, generely protipovodňové ochrany a další 

studie. Plány povodí zpracovávané podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon by přitom měly 

vymezovat oblasti s pravděpodobností povodní. (Vyvozujeme to ze skutečnosti, že podle § 25 odst. 

1 písm. a) bod 1 přípravné práce při tvorbě těchto plánu zahrnují „předběžné vyhodnocení 

povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem“.) Aniž to stanoví přímo 

tato pravidla, domnívám se, že by měl projekt být v souladu též např. se Strategií ochrany před 

povodněmi nebo s akčním plánem povodňové ochrany v oblasti Labe.  

Kritéria pro to, který projekt je vhodný, tedy pravděpodobně nastavena jsou. Je však otázkou, zda je 

poskytovatel povinen tato kritéria skutečně prověřovat a na základě splnění těchto kritérií dotaci 

udělit či neudělit.  

Rozhodování o poskytnutí dotace je upraveno zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

zejména pak § 14 tohoto zákona. Úprava zde uvedená je poměrně kusá. Podle § 14 může o dotaci 

rozhodnout ústřední orgán státní správy (tedy např. ministerstvo) a to na základě žádosti. Pokud 

žádosti vyhoví a dotaci přizná, musí jeho rozhodnutí obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 3. 

Mezi těmito náležitostmi však není odůvodnění. Daný orgán tedy nemusí uvádět, na základě 

jakých skutečností dotaci přiznal, tedy zejm. zda daný projekt splňuje požadovaná kritéria. 

Vzhledem k tomu, že se v případě rozhodování o poskytnutí dotace nejedná o správní řízení a není 

možný jeho soudní přezkum (§ 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.), domníváme se, že zde existuje 

poměrně značný prostor pro uvážení poskytovatele. I to by však mělo sledovat obecné principy 

hospodárného nakládání s veřejnými financemi. 

§ 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 

O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti 

příjemce. Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá 

písemné rozhodnutí, které obsahuje 

a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce dotace 

nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také 

identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo 

návratné finanční výpomoci právnickou osobou, 

b) název a adresu poskytovatele, 

c) poskytovanou částku, 

d) účel, na který je poskytovaná částka určena, 

e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, 

f) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a částky 

jednotlivých splátek, 

g) případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace nebo návratné 

finanční výpomoci splnit, 

h) u dotací a návratných finančních výpomocí, jejichž součástí jsou peněžní prostředky podle § 44 

odst. 2 písm. b), d) nebo f), částku těchto prostředků (§ 44 odst. 6), 

i) den vydání rozhodnutí, 

j) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, 

na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, 

k) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finanční 

výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e). 

 

Přímo zákon o rozpočtových pravidlech nestanoví ani obecná vodítka pro to, jakým způsobem má 

http://www.mzp.cz/cz/strategie_ochrany_povodne
http://www.mzp.cz/cz/strategie_ochrany_povodne
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/akcni-plan-povodnove-ochrany-v-povodi.html
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být rozhodováno. Kritéria posuzování projektů uvedená v Pravidlech pro poskytování dotace by 

měla být podle našeho názoru pro rozhodování závazná, nepodařilo se nám však najít 

mechanismus, kterým se bránit v případě, kdy rozhodující subjekt tato pravidla nerespektuje 

a přizná např. dotaci projektu, který podle těchto kritérií není efektivní.  

V případě, kdy by z dodaných dokumentů zcela zjevně vyplývalo, že jde o projekt nevhodný a 

dotace by přesto byla přiznána, domnívám se, že by šlo s vysokou pravděpodobností již o úmyslný 

postup motivovaný např. korupčním jednáním (viz možnost ad d) v úvodu).  

Subjekt, který rozhoduje o přidělení dotace, v tomto rozhodnutí zpravidla uvede, na základě jakých 

skutečností může být rozhodnuto o odnětí dotace. Jednou z podmínek může být např. to, že dotace 

vůbec neměla být přidělena (např. pokud by byly zfalšovány podklady). Domníváme se však, že 

rozhodující subjekt lze nanejvýš upozornit na tyto skutečnosti podnětem, ne však jej již přinutit 

rozhodnutí o odnětí vydat.  

Argumentovat lze také ustanovením § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, podle 

kterého má být majetek státu užíván účelně a hospodárně (tento zákon se však vztahuje spíše na 

majetek, který stát vlastní jako právnická osoba, nikoli na dotace, které má k dispozici pro žadatele; 

domníváme se však, že uvedený princip by měl být použitelný všeobecně).    

Při podezření na plýtvání veřejnými prostředky je možné obrátit se na Nejvyšší kontrolní úřad. 

Ten je oprávněn na základě § 3 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu provést kontrolu hospodaření se státním majetkem a majetkem poskytnutým ČR 

ze zahraničí. Úřad dle § 4 tohoto zákona prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s 

právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a – mimo jiné - posuzuje, zda 

jsou účelné a hospodárné. Výstupem kontroly je kontrolní závěr, úřad tedy není oprávněn sám 

zajistit nápravu. Mohl by však alespoň zajistit prokázání nehospodárného nakládání s majetkem.  

 

B. Nevhodné přiznání dotace na základě korupce 

Přiznání dotace může mít také trestněprávní dopady. To však pouze v případě, kdy by se 

prokazatelně jednalo o společensky škodlivé, úmyslné jednání. K použití trestního práva je na místě 

sahat teprve v krajních případech. Mohlo by se jednat např. o podplacení rozhodující osoby, 

úmyslně zkreslený odborný posudek, zmanipulování studie, která je podkladem pro rozhodování 

apod.  

V úvahu připadají např. trestné činy přijetí úplatku (§ 331 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník), 

dotační podvod (§ 212) nebo zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329). Více informací o tom, jaké 

trestné činy mohly být v této souvislosti spáchány, najdete případně v naší webové poradně.  

V případě podezření na spáchání trestného činu je nejvhodnější obrátit se s tímto oznámením na 

státní zastupitelství, případně je možné oznámit podezření na spáchání trestného činu Policii ČR.   

 

II. Dotace poskytnutá z Operačního programu životního prostředí 

Dotace z OPŽP je poskytována z evropských fondů (z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro 

regionální rozvoj). Režim rozhodování o poskytnutí dotace může být dvojí – o malých projektech 

rozhoduje jako tzv. řídící orgán samo Ministerstvo životního prostředí (dle směrnice) – dále jen 

MŽP, u velkých projektů (nad 25 milionů eur) Řídící výbor programu doporučí nebo nedoporučí 

daný projekt a zašle podklady k rozhodnutí Evropské komisi. Zde však pravděpodobně o tzv. velký 

projekt nešlo, pokud tedy šlo o projekt z OPŽ a neplatila v té době jiná pravidla, rozhodovalo MŽP.   

Kritéria posuzování projektu by měla obsahovat vždy daná výzva, v obecné rovině také Příručka 

pro žadatele (str. 39-41, je však možné, že v době schválení projektu poldru platila jiná pravidla – 

tuto příručku uvádím pouze jako typový příklad nosiče pravidel) a výše uvedená směrnice MŽP.   

Bohužel není v našich časových možnostech tyto dokumenty (směrnici MŽP a Příručku) projít, 

http://www.eps.cz/cz2275892pp/pravni-poradna/
http://www.eps.cz/cz2108584pp/pravni-poradna/
http://www.opzp.cz/sekce/632/smernice-mzp/
http://www.opzp.cz/ke-stazeni/392/3290/detail/prirucka-pro-zadatele-o-dotace-z-opzp/
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stejně jako nám není známo znění případné výzvy. Právě tyto dokumenty přitom pravděpodobně 

stanovují, nakolik jsou kritéria v nich uvedená závazná a jak postupovat v případě, kdy daný 

rozhodující orgán (MŽP) vydá rozhodnutí o podpoře projektu, který je neefektivní (nerespektuje 

daná kritéria výběru). V případě, že tyto informace neobsahuje, je možné podat (zřejmě na 

Ministerstvo životního prostředí) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (podrobněji viz 

výše), případně lze využít bezplatné linky 800 260 500. Jedním z nástrojů, které může občan učinit, 

je také podání stížnosti.  

I v případě dotace z OPŽP přichází v úvahu trestněprávní odpovědnost a možnost kontroly ze strany 

NKÚ.  

 

III. Dotace poskytnutá jinými donory 

Vzhledem k tomu, že ostatní subjekty poskytují finanční prostředky již spíše doplňkově, uvedu k 

nim komentář pouze stručně.  

 Obce a kraje mohou poskytovat dotace bez předem stanovených kritérií. Podmínkou je u 

dotace nad určitou částku schválení zastupitelstvem obce nebo kraje (§ 85 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích a § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích). Obec a kraj jsou vázáni 

požadavkem hospodárného a účelného hospodaření, tento je však nevynutitelný (neexistuje 

sankce, pokud tak nečiní).  

 Postup při poskytování dotace ze SFŽP je popsán zde.  

 Státní podniky (jako např. Lesy ČR nebo správy povodí, tj. zde Povodí Labe) mohou 

poskytovat dotace na základě schválení zakladatelem (ministerstvem, pod které daný podnik 

spadá, § 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb.) nebo ředitelem (§ 12 odst. 1 tohoto zákona). 

Souhlas zakladatele je potřebný u tzv. určeného majetku – jakéhosi základního jmění 

zapsaného v obchodním rejstříku. Podmínky poskytování dotací zřejmě nejsou obecně 

upraveny, resp. takovou úpravu jsme nenašli. 

 

SHRNUTÍ 

Jelikož jde o problematiku velmi širokou (k obecnému výkladu jsme přistoupili vzhledem k 

malému množství informací), rádi bychom nyní shrnuli možné kroky.  

 Pokud existuje důvodné podezření na spáchání trestného činu (např. přijetí úplatku, dotační 

podvod, zneužití pravomoci úřední osoby), lze  na státní zastupitelství nebo Policii ČR podat 

trestní oznámení. 

 Situaci lze však řešit i mimo trestněprávní rovinu. Prošetřit použití prostředků může 

Nejvyšší kontrolní úřad. Výstupem jeho činnosti však může být pouze kontrolní zpráva, 

nikoli přímo náprava. 

 Každý má právo na informace, na základě kterých může zjistit, zda byla dotace přiznána 

neúčelně a zda tudíž došlo k plýtvání veřejnými prostředky, i sám. Tyto informace je 

nejefektivnější požadovat po subjektech, kteří potenciálně připadají v úvahu jako možní 

poskytovatelé dotace, případně po příjemci dotace. O informace lze žádat na základě zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 Podmínky pro poskytování dotace, tzn. kritéria poskytnutí dotace, jejich závaznost a 

podmínky vrácení dotace jsou u každého poskytovatele jiné a upravují je jiné dokumenty 

(mnohdy obsáhlé). U žádného potenciálního poskytovatele dotace se nám však nepodařilo 

najít ustanovení, na základě kterého by byl poskytovatel povinen vyžadovat vrácení 

prostředků, pokud by se zpětně zjistilo, že poskytnutí dotace bylo neefektivní. Nebylo však 

v našich možnostech projít všechny dokumenty a nemůžeme tak tuto možnost úplně 

http://www.opzp.cz/sekce/560/stiznosti-podane-v-souvislosti-s-realizaci-operacniho-programu-zivotni-prostredi/
http://www.eps.cz/cz2266313pp/pravni-poradna/
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vyloučit.  

 Hospodárné a účelné nakládání s majetkem je uvedeno jako proklamace v řadě právních 

předpisů a lze je považovat za kritérium výkladu ostatních pravidel. Tato ustanovení jsou 

nevynutitelná, lze však více než doporučit, aby dané odpovědné osoby respektovaly tento 

princip a rozhodovali v souladu s ním. Pokud tak však nečiní, dlužno dodat, že oblast 

poskytování dotací poskytuje víc než jiné oblasti právem málo regulovaný prostor pro 

uvážení – a tím i korupci.  

 

19.4. Přístup na pozemek přes cizí pozemky 19.5.2011, JK 

Dobrý den, jediný přístup na mé pozemky vede přes pozemek, který byl kdysi ve vlastnictví obcem, 

taje však prodala soukromé osobě, která mi už neumožňuje pozemek používat jako přístupovou 

cestu. Na obci mi doporučili podat žalobu, chci se však zeptat, zda je ještě jiná možnost postupu, 

např. zda byla obec povinna zřídit při prodeji věcné břemeno. Podání žaloby prostřednictvím 

právníka si bohužel nemohu z finančních důvodů dovolit.  

a) 

Předně se domníváme, že obec nijak nepochybila, když při prodeji pozemku nezřídila v rámci 

smlouvy o prodeji věcné břemeno, které by zajišťovalo přístup k Vašemu pozemku. Žádný právní 

předpis obec k takovému postupu nezavazuje. 

 

b) 

Obecně lze říci, že využíváte-li cizí pozemek k přístupu na vlastní nemovitost bez jakékoliv dohody 

s jeho majitelem, vzniká Vám z tohoto důvodu tzv. bezdůvodné obohacení. I kdyby Vám majitel 

sousedního pozemku v průchodu nebránil, mohl by po Vás požadovat určitou finanční částku jako 

„protiplnění“ (např. jako „nájem“). Pokud byste se nedohodli, mohl by toto požadovat i u soudu 

(vydání bezdůvodného obohacení). Přístup Vám však umožnit musí. 

Možnosti jak Vám nyní definitivně zajistit právo přístupu na Váš pozemek jsou dvě. V obou 

případech však musíte – v souladu s předchozím odstavcem – poskytnout majiteli sousedního 

pozemku finanční náhradu. 

(Výjimkou by bylo, kdyby přes sousední pozemek vedla tzv. účelová komunikace (k tomu viz níže bod 

IV). 

I. 

Zajištění přístupu je možné na sousedním pozemku „vyvlastnit“, a to podle § 170 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona. Ten říká, že je možné právo k pozemku odejmout nebo omezit též 

„k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku 

nebo stavbě“.    

Postup vyvlastňovacího řízení upravuje speciální zákon, a to zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 

Podle § 3 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený 

zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním 

dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo 

stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem. 

Podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, jen pokud vyvlastnitel (ten, v jehož 

zájmu se vyvlastňuje, v tomto případě byste to byla Vy) učinil vše pro to, aby vyvlastňovanému byl 

po dobu nejméně 6 měsíců znám účel vyvlastnění, a jestliže vyvlastňovaný nepřijal včas návrh 

vyvlastnitele na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě dohodou; lhůta, kterou 

vyvlastnitel stanoví vyvlastňovanému pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy, nesmí být kratší než 
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60 dnů. 

Pokud se Vám tedy nepodaří dosáhnout dohody s novým majitelem přilehlých pozemků (o což se 

v tomto případě musíte pokusit), můžete se obrátit na vyvlastňovací úřad s návrhem na vyvlastnění 

věcného břemena: práva cesty. Za vyvlastněné věcné břemeno byste byla povinna poskytnout 

novému majiteli pozemku finanční náhradu. 

Vyvlastňovacím úřadem je ve Vašem případě obecní úřad obce s rozšířenou působností: Kyjov. 

 

II. 

V souladu s ustanovením § 151o odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platí, že 

„není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze 

zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka 

stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek“.  

Je tak možné obrátit se na soud s žalobou a požádat soud, aby ve Váš prospěch zřídil věcné 

břemeno spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek. 

I v tomto případě byste musela za zřízení věcného břemene poskytnout majiteli přilehlého pozemku 

finanční náhradu (podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod a podle § 128 občanského zákoníku 

je totiž obecně možné vlastnické právo omezit jen ve veřejném zájmu, nelze-li dosáhnout účelu 

jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu). Soud by výši náhrady stanovil za 

pomoci znalce z oboru oceňování nemovitostí, východiskem by byla v tomto směru zásadně cena 

obvyklá v obdobných místech (lokalitách). 

Kolegyni jste informovala, že nemáte prostředky na zaplacení si služeb advokáta. V této souvislosti 

by pro Vás mohla být využitelná následující ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského 

soudního řádu, který upravuje postup řízení před soudy. 

Podle § 138 občanského soudního řádu může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zcela 

nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o 

svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.  

Podle ustanovení § 30 občanského soudního řádu platí, že účastníku, u kterého jsou předpoklady, 

aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost 

zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů.  

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, zejména pokud to odůvodňují Vaše majetkové a 

sociální poměry, můžete soud požádat nejen o osvobození od soudních poplatků, ale také o 

ustanovení zástupce v soudním řízení. V dalším by Vám v této věci mohli poradit i v občanské 

poradně. 

III. 

Právo přístupu by dočasně mohlo být zajištěno prostřednictvím ochrany pokojného stavu podle 

ustanovení § 5 občanského zákoníku. V souladu s ním platí, že „došlo-li ke zřejmému zásahu do 

pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně 

zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se 

ochrany u soudu“.  

Toto ustanovení slouží k tomu, aby byla rychle (a tedy efektivně) poskytnuta ochrana poslednímu 

pokojnému stavu (tj. stavu, který doposud trval nerušeně a pokojně po delší dobu) a byl tak 

zabezpečen mezi dotčenými pořádek a klid. Příslušný k rozhodnutí je obecní úřad, v jehož obvodu 

k zásahu došlo, tedy i Váš obecní úřad. Toto rozhodnutí se vydává ve správním řízení podle 

správního řádu a je pouze předběžného charakteru. Obecní úřad při poskytování právní ochrany 

pokojnému stavu nezkoumá, jestli skutečně došlo k zásahu do cizích práv, zda byl zásah protiprávní 

či po právu. K tomu mají všichni zúčastnění jiný prostředek ochrany, tj. možnost současně nebo i 
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následně se žalobou domáhat ochrany u  soudu, který nezávisle o věci definitivně rozhodne aniž by 

byl jakkoliv vázán předchozím rozhodnutím správního orgánu. 

Podmínkou poskytnutí ochrany podle § 5 občanského zákoníku je existence pokojného stavu – 

např. dlouhou dobu jste přes obecní pozemek procházela na pozemek svůj. Důležité je však také to, 

jestli proti narušení pokojného stavu od začátku protestujete a jak rychle po narušení pokojného 

stavu se obrátíte na příslušný úřad s žádostí o nápravu. Druhou podmínkou je totiž to, jestli se mezi 

časem nestal „rušící stav“ novým pokojným stavem - ustanovení § 5 občanského zákoníku chrání 

vždy jen poslední pokojný stav. Jelikož správní orgány v řízení o poskytnutí ochrany podle 

ustanovení § 5 občanského zákoníku nechrání právo, ale chrání naopak stav faktický (poslední 

pokojný stav), je jejich povinností zabývat se ve správním řízení otázkou, zda s ohledem na 

okolnosti případu již nevznikl nový pokojný stav. 

V tuto chvíli tak můžete zkusit podat k Vašemu obecnímu úřadu (v jehož obvodu došlo k zásahu do 

pokojného stavu) žádost o poskytnutí ochrany pokojného stavu.  

V návrhu je třeba uvést zejména: 

1. komu návrh podáváte (označení daného správního orgánu) 

2. kdo jej podává a proti komu směřuje (označení stran: navrhovatel, odpůrce) 

3. popis skutkového stavu (popis pokojného stavu, který existoval, tedy např. že průchod 

přes pozemek byl Vámi dlouhodobě užíván, bývalý vlastník užívání nebránil) a popis 

narušení pokojného stavu ze strany odpůrce (např. kdy a jak začalo docházet k bránění v 

průchodu).  

4. návrh důkazů k doložení Vašich tvrzení ohledně skutkového stavu (např. výpověď 

účastníků, svědecká výpověď, přiložená fotodokumentace). 

5. právní argumentace. Tato část může znít na příklad následovně:  

Navrhovatel se domnívá, že výše popsaná situace naplňuje veškeré podmínky, které vyžaduje 

zákon pro poskytnutí ochrany pokojnému stavu ve smyslu § 5 občanského zákoníku, jakožto 

předběžné ochrany existujícímu pokojnému uspořádání majetkových vztahů proti jejich 

svémocnému narušování.  

V tomto řízení správní orgán nechrání stav právní, ale stav faktický (poslední pokojný stav), 

a z hlediska ochrany podle § 5 občanského zákoníku proto není důležité, zda bylo porušeno 

něčí právo, ale fakt, že byl svémocně změněn pokojný stav.  

- Pokojný stav, jak je výše popsaný, trval mnoho let, aniž by docházelo k jakýmkoli projevům 

nesouhlasu ze strany vlastníků pozemků, přes které stezka vede. Lze jej tedy bezpochyby 

označit za pokojný stav ustálený. 

- Odpůrcův zásah do pokojného stavu je zřejmý, neboť … 

- Situace, jež nastala po odpůrcově zásahu, rozhodně nemůže být kvalifikována jako nový 

pokojný stav, jelikož navrhovatel trvale vyjadřuje nesouhlas s nastalou situací. Projevem 

jeho nesouhlasu je i podání tohoto návrhu. 

6. čeho se domáháte (petit návrhu). Tato část by mohla znít např. takto:  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se navrhovatel domáhá, aby pověřený obecní úřad 

vydal r o z h o d n u t í , kterým odpůrci přikáže zdržet se jakýchkoliv zásahů, kterými by 

mohl rušit pokojný průchod navrhovatele přes pozemky odpůrce. 

7. návrh je třeba podepsat. 

IV. 

Jak bylo řečeno výše, zcela jiná situace nastává v případě, že by přes sousední pozemek na 

Váš pozemek vedla tzv. účelová komunikace. Ze znění Vašeho dotazu vyplývá spíše, že tomu tak 
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není, nicméně uvádíme zde alespoň základní informace. 

V souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nesmí nikdo uzavřít místní či 

veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez příslušného povolení silničního správního úřadu. 

Znaky těchto typů komunikací jsou v zákoně dále vymezeny, přičemž v praxi se bude většina sporů 

týkat tzv. veřejně přístupných účelových komunikací. Ty zákon o pozemních komunikacích 

vymezuje v § 7 takto:  

„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 

potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 

komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“ 

Veřejně přístupnými nejsou ty komunikace, které se nacházejí v uzavřeném prostoru nebo objektu a 

slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu (§ 7 odst. 2 zákona o 

pozemních komunikacích). 

Rozhodnutí soudů v této oblasti však určily i další znaky tohoto typů komunikací.  

Nejvyšší soud, č. j. 22 Cdo 2191/2002 ze dne 7. 10. 2003:  

Účelovou komunikací je pozemní komunikace, která splňuje znaky uvedené v § 7 odst. 1 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to i v případě, že o charakteru této pozemní 

komunikace nebylo vydáno správní rozhodnutí. Veřejnou cestou-účelovou komunikací se pozemek 

v soukromém vlastnictví stává věnováním. Je-li cesta věnována obecnému užívání, nemůže mu být 

odňata soukromoprávní dispozicí vlastníkovou. Byla-li cesta vedoucí přes pozemek v soukromém 

vlastnictví od nepaměti veřejně užívána z naléhavé komunikační potřeby, jde o účelovou 

komunikaci.  

Nejvyšší soud ČR, č.j. 22 Cdo 1173/2005 ze dne 21. 2. 2006:  

Byla-li účelová komunikace zřízena nepochybně za souhlasu předchozího majitele pozemku, není 

její existence vázána na souhlas současného majitele.  

Pokud tedy nastane situace, kdy vlastník pozemku uzavře stezku nebo silnici, kterou lze označit 

jako veřejně přístupnou účelovou komunikaci, má každý možnost obrátit se na místně příslušný 

silniční správní úřad (kterým je dle § 40 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích obecní úřad) 

a podat mu podnět k prošetření věci. V podnětu je vhodné upozornit, že vlastník pozemku se svým 

postupem zřejmě dopustil porušení povinností vyplývajících pro něj ze zákona o pozemních 

komunikacích či dokonce přestupku (§ 24 cit. zákona) a navrhnout úřadu, aby vlastníkovi nařídil 

odstranit všechny překážky a uvést komunikaci do původního stavu, popřípadě aby vlastníkovi 

uložil pokutu ve smyslu §42a odst. 1 písm. a) a §42a odst. 7 bod a) cit. zákona. 

Ústavní soud ČR, sp.zn. II. ÚS 268/06 ze dne 9.1.2008: 

Ústavní soud shodně s názory veřejného ochránce práv konstatoval, že účelovou komunikací se 

pozemek stává přímo ze zákona, pokud splňuje definici podanou v ust. § 7 odst. 1 zákona 

o pozemních komunikacích. V souladu s dřívější judikaturou Ústavní soud tuto definici rozšiřuje 

o další znaky. Aby byla určitá cesta považována za pozemní komunikaci, musí buďto vlastník 

pozemku projevit výslovný souhlas s jejím veřejným užíváním a nebo musí jít o cestu veřejně 

užívanou od nepaměti (zde se dovozuje souhlas vlastníka daný mlčky tím, že v užívání cesty 

veřejnosti nebránil). Souhlas s veřejným užíváním cesty jako pozemní komunikace přechází 

z jednoho soukromého vlastníka na druhého – toto pravidlo však podle Ústavního soudu nelze 

vztahovat na případy, kdy soukromý vlastník nabude vlastnické právo od veřejnoprávní korporace 

(např. obce) v restituci. 

Druhým znakem pozemní komunikace, který v zákoně přímo uveden není, je podle Ústavního 

soudu tzv. nutná komunikační potřeba. Aby tedy byla určitá cesta považována za veřejně přístupnou 

pozemní komunikaci, musí jít o nezbytnou komunikační spojnici. Existuje-li jiná alternativa 

přístupu, nepostačuje k prohlášení za pozemní komunikaci jen zjištění, že byla posuzovaná cesta 
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dlouhodobě užívána veřejností ke zkrácení cesty. Otázka technického řešení alternativního přístupu 

přitom není otázkou komunikační nezbytnosti. Ústavní soud, zdá se, považuje tento znak 

za nezbytný i v případě existence souhlasu vlastníka. Soud však také uvádí, že je přirozeně právem 

vlastníka zpřístupnit svůj pozemek široké veřejnosti v rozsahu a za účelem, o nichž sám autonomně 

rozhodne. Je tedy otázkou, zda je třeba nutnou komunikační potřebu zkoumat i v případě, že je 

možné doložit výslovný souhlas s veřejným užíváním cesty ze strany vlastníka pozemku nebo jeho 

právního předchůdce. 

K otázce pozemních komunikací vydal rozsáhlý sborník stanovisek také ombudsman, v tomto 

sborníku možná naleznete odpovědi i na další související otázky. Jsou dostupné na internetu zde: 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/verejne_cesty.pdf.  

Na stránkách ombudsmana naleznete také další informace, aktualizace a poznámky ke sborníku. 

 

19.5. Možnost pořizovat důkazy (fotografie) pro přestupkové řízení 11.7.2011, EP 

Chci se zeptat, jak uplatnit fotodokumentaci pachatelů-motorkářů a čtyřkolkařů v lese? Jedna pani 

např. vyfotila motorkáře (vč. obličeje) v lese a ptá se, co s ní zmůže.  Mohl bych Vás v této 

souvislosti poprosit o i jen velmi stručné vodítko, co lidem poradit, aby si se svou občanskou 

statečností nenaběhli?  

 

Z dostupných podkladů bohužel nemohu vyvodit jednoznačnou odpověď, pokud tedy chtějí mít 

občané jistotu, že nebudou za pořizování důkazů sankcionováni, doporučuji fotografie raději 

nepořizovat. Na úvod bych si ještě dovolila předeslat, že uvedená problematika má dva aspekty, a to 

a) zda vůbec takto pořízený důkaz bude možné v přestupkovém řízení použít 

b) zda občanovi, který jej pořídí, hrozí sankce v podobě vymáhání náhrady nemajetkové újmy.  

Nejprve uvedu související relevantní právní předpisy, následně jejich interpretaci v judikatuře a 

článcích.  

 

Právní předpisy 

Danou oblast upravuje zejm. § 51 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 12 zákona č. 40/1964 Sb., 

Občanský zákoník: 

 

§ 51 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a 

které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, 

svědeckou výpověď a znalecký posudek. 

 

Z tohoto ustanovení vyplývá zejména možnost úřadu nepoužít takový důkaz, který bude považovat 

za protiprávně získaný nebo provedený. 

 

§ 12 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se 

fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím 

svolením. 

Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo 

obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 

 

Z tohoto ustanovení pak vyplývá jednak možná protiprávnost pořízení důkazu a jednak možnost 

sankce – žaloby na náhradu nemajetkové újmy. Vymezuje také možnost výjimky ze zákazu – 

otázkou pak je, zda pořízení důkazu pro účely přestupkového může spadat pod tuto výjimku („k 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/sborniky_stanoviska/verejne_cesty.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/verejne_cesty.pdf
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účelům úředním na základě zákona“).  

 

Literatura a judikatura 

 

Pod výše uvedenou výjimku zcela určitě spadne případ, kdy by tímto způsobem důkazy pořídila 

obecní policie. Té to totiž výslovně umožnuje zákon v § 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii.  

 

§ 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného 

zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též 

zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. 

 

Tuto interpretaci potvrzuje Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra č. 14: 
 

„Ustanovení § 24b zákona o obecní policii je ve smyslu výkladu občanského zákoníku právě jednou 

z výjimek ze zásady, že k použití materiálů identifikujících určitou osobu nebo obsahujících její 

osobnostní projevy, je zapotřebí jejího souhlasu. Pokud tedy strážníci obecní policie při zákroku 

pořídí např. audiovizuální záznam zachycující projevy určité osoby z důvodu zachycení důkazního 

materiálu pro účely dalšího využití ve správním, popř. trestním řízení, jedná se právě o využití 

těchto záznamů zachycujících osobnostní projevy pro úřední účely na základě zákona. Svolení 

příslušné osoby k použití výše uvedených záznamů není tedy v těchto případech třeba. 

Neshledáváme tudíž žádný důvod, proč by příslušné správní orgány projednávající přestupky 

odmítaly takovéto záznamy jako důkazy v řízení o přestupku.“ 

 

Dále se již budu zabývat situacemi, kdy chce důkaz pořídit běžný občan, tedy nikoli obecní policie. 

Soudy prozatím (pokud je nám známo) neřešily přípustnost důkazů a možný postih pořizovatelů 

důkazů přímo pokud jde o přestupkové řízení, ale pouze pro oblast občanského soudního řízení a 

trestního řízení. Uvedu však i právní názory uvedené ve vztahu k těmto řízením, neboť se 

domnívám, že by se mohly uplatnit analogicky.  

Judikatura kolísá od značně restriktivní (formalistické) až po značně benevolentní. Např. v nálezu I. 

ÚS 191/05 ze dne 13. 9. 2006 soud trvá na tom, že důkaz obsahující prvky osobní povahy lze použít 

jen tehdy, pokud zákon pořízení takového důkazu bez svolení fyzické osoby výslovně umožňuje: 

„...zákonnou úřední licencí podle §12 odst.2 občanského zákoníku. Toto ustanovení totiž stanoví 

výjimku z obecného požadavku svolení fyzické osoby k pořízení nebo použití písemností osobní 

povahy, podobizen obrazových snímků či zvukových záznamů - svolení není třeba, použijí-li se 

takové materiály k účelům úředním na základě zákona (tzv. úřední licence). Za projev takové licence 

však nelze považovat každé řízení nebo jednání před soudem či jiným orgánem státu, ale jen ty 

případy, které zákon výslovně upravuje. Takovým zákonem je zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, 

který umožňuje a upravuje odposlech a záznam telekomunikačního provozu v trestním řízení. 

Občanskoprávní předpisy však nic podobného nestanoví, a proto magnetofonový záznam 

telefonického hovoru fyzických osob, jako záznam projevů osobní povahy hovořících osob, může být 

použit (i jako důkaz v občanském soudním řízení) zásadně jen se svolením fyzické osoby, která byla 

účastníkem tohoto hovoru.“ 

 

Jiná judikatura tuto myšlenku sice přebírá, ale stanoví konstrukci (podle mého názoru poměrně 

pochybnou), že souhlas fyzické osoby může být dán i konkludentně, tzn. nepřímo – např. tak, že 

daná osoba byla s pořizováním záznamu (zde fotografie) srozuměna a nevyjádřila nesouhlas. Tento 

judikát (30 Co 1224/2004) zmiňuje ve svém článku Jan Kocina: 

 

Jan Kocina: Záznamy telefonických hovorů pořízené třetími osobami jako důkaz 
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„S ohledem na zákonnou dikci § 12 odst. 1 OZ lze tedy konstatovat, že k tomu, aby mohl být 

Záznam důkazem v trestním i občanskoprávním řízení, je nezbytné, pokud se nemá jednat o použití k 

účelům úředním na základě zákona, dovodit souhlas té osoby, které se týkají. Pokud takováto osoba 

souhlas nedá, je důkaz pořízen v rozporu se zákonem, tj. příslušným ustanovením § 12 odst. 1 OZ, a 

tato skutečnost vylučuje možnost použití Záznamu k důkazu. 

Lze však dovozovat za určitých situací svolení osoby se Záznamem, aniž by bylo dáno svolení 

slovním vyjádřením k této skutečnosti. Ve smyslu § 35 odst. 1 OZ může být dáno svolení se zásahem 

do osobnostních práv Záznamem výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, 

co chtěla osoba projevit. Takovýto souhlas je možné dovozovat z okolností pořízení Záznamu. 

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS“) v jednom svém rozhodnutí (30 Co 1224/2004) 

dovozoval konkludentní souhlas se Záznamem z toho, že se jednalo o telefonický hovor, kdy volající 

oslovil volaného telefonního účastníka, obsahem rozhovoru dal podnět ke komunikaci a fakticky tak 

vstoupil do soukromí volaného účastníka se všemi z toho plynoucími konsekvencemi. Volajícímu 

přitom musí být zřejmé, že volaný využívá soudobých technických prostředků, o nichž je obecně 

známo, že samy mohou být vybaveny řadou technických funkcí, mj. nahrávání hovorů. Za situace, 

kdy volající iniciuje hovor a má obecné povědomosti o možnosti, že takovýto hovor může být 

technickou cestou druhým účastníkem zaznamenán, lze dovodit konkludentní souhlas s možným 

pořízením zvukového záznamu tohoto telefonátu, neprojeví-li přitom opak.“ 

 

Vývoj judikatury v této oblasti předpokládám v tom smyslu, že orgán vedoucí přestupkové řízení, 

jakož i soud při podání případné žaloby na ochranu osobnosti, bude zvažovat přiměřenost 

(proporcionalitu) zásahu do osobnostního práva ve vztahu k veřejnému zájmu, kterým je objasnění 

deliktu. Podle výkladového stanoviska Nejvyššího státního zástupce č. 2/2004 k pořízování důkazů 

pro trestní řízení tak takový důkaz nelze použít vždy, resp. ale není ani apriorně vyloučen; daný 

orgán vždy má zvážit, zda je přiměřené možnému zásahu do osobnostních práv, aby byl použit 

(poměřit veřejný zájem na zjištění skutečností v řízení versus práva obviněného): 

 

Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 2/2004  

 

„Jde-li o bez účasti státu pořízený záznam hlasového projevu druhé osoby bez jejího vědomí, 

posouzení otázky, zda je či není v daném případě použitelný jako důkaz v trestním řízení, bude vždy 

věcí konkrétního trestního řízení a situace, za níž má být uvedená informace užita. I když z povahy 

takto získané informace vyplývá, že takto získaný záznam nemůže být a priori vyloučen jako důkaz v 

trestním řízení (podle obecného pravidla, podle něhož v rámci trestního řízení lze použít každou 

skutečnost jako důkaz - § 89 odst. 2 trestního řádu, a proto, že tu nebylo porušeno žádné z pravidel 

pro získávání důkazů ze strany státu), může jím být jen za podmínky, že zásah do soukromí je 

odůvodnitelný převažujícím zájmem na straně toho, kdo informaci ;popsaným způsobem opatřil a 

následně použil samotný zájem na náležitém zjištění skutkového stavu věci však zásadně takovým 

převažujícím zájmem není.“ 

 

Někteří autoři však upozorňují, že ať už bude důkaz použitelný nebo ne, postih za proušení 

osobnostních práv je teroeticky přípustný vždy: 

 

Stanislav Kadečka: Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti v soudní praxi  

 

„Oproti tomu však "jednání spočívající v pořizování záznamů projevů fyzické osoby osobní povahy 

za tím účelem, aby si jednající opatřil důkazy pro správní, soudní či jiné řízení, porušuje právo na 

ochranu osobnosti fyzické osoby. Ustanovení procesních předpisů o tom, že za důkaz mohou v řízení 

sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, pouze umožňují provedení takových důkazů v 

řízení před příslušným státním orgánem, ale nijak nezbavují toho, kdo je pořídil, odpovědnosti za 

jejich neoprávněné pořízení". (výňatek z judikátu, jehož sp.zn. bohužel není zmíněna) 
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Velmi liberálně se k dané věci staví Veřejný ochránce práv (ombudsman). Podle ombudsmana by se 

měl každý případ zvažovat zvlášť (poměřovat zásah do práv vs. zájem na prokázání určité 

skutečnosti), v některých případech by tedy zhotovení nahrávky nebo fotografie mělo být 

umožněno (a to bez postihu za porušení osobnostních práv); podle ombudsmana by se v případech 

pořizování důkazů pro správní řízení měla uplatnit pouze ochrana dle zákona na ochranu osobních 

údajů, nikoli § 12 Občanského zákoníku: 

 

„Ochránce tedy dovodil, že je třeba vzít do úvahy ochranu osobnosti na straně jedné a požadavek 

na řádné projednání přestupku a ochranu pokojného občanského soužití na straně druhé, přičemž 

tyto protikladné zájmy by měl správní orgán vzájemně poměřovat a posoudit, jaký zájem by měl 

v daném případě převážit. V tomto konkrétním případě by tedy mělo být poměřováno právo 

na ochranu soukromí pachatele přestupku na straně jedné a jiná zmíněná práva postižených 

(poškozených) osob na straně druhé.“ (více zde: http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-

zpravy-2010/nahravka-jako-dukaz-ve-spravnim-rizeni/)  

 

Dlužno dodat, že právní názor ombudsmana má mnohem menší váhu než právní názor obsažený v 

judikatuře. Obdobně – ve smyslu nutnosti posuzovat přiměřenost zásahu – se vyjdářil ve svém 

článku též Jan Potměšil- přípustnost a použitelnost důkazu je třeba podle něj posuzovat 

individuálně, ospravedlnit porušení § 12 OZ by tak mohl veřejný zájem na objasnění deliktu – 

legitimní pořízení záznamu (fotografie) musí být podmíněno kvalifikovaným účelem. 

 

Jan Potměšil: Přípustnost audio a video nahrávek jako důkazu 

 

„Řešení přípustnosti pořízení a následně i šíření nebo reprodukce záznamu se tak nejspíš musí 

odvíjet od konkrétních okolností, a to především od účelu pořizování (příp. od účelu následného 

šíření či jiného použití) záznamů. Přípustnost pořízení (a dalšího použití) záznamu, podmíněná 

kvalifikovaným účelem takového jednání, je ostatně zakotvena i ve zmiňovaných ustanovením § 12 

odst. 2 a 3 občanského zákoníku. Tím se vracíme k důvodům, byť v zákoně neuvedeným, které by 

mohly zásah do osobnostních práv ospravedlnit. Takovým důvodem může být dle mého názoru např. 

zájem na objasnění určitého deliktu.  

...soudy nejsou v posuzování přípustnosti důkazů pořízených či použitých bez souhlasu či svolení 

osoby, jíž se záznam týká, nikterak jednotné. Zároveň lze ale v jejich přístupu vysledovat min. tři 

způsoby, jak se s „nezákonností“ důkazu vypořádat. Do první skupiny lze zařadit ty judikáty, kde se 

soud striktně drží textu občanského zákoníku a související, zejména civilní, „konzervativní“ 

judikatury, a důkaz jako nepřípustný odmítne. Druhý přístup se pokouší formálně držet textu 

zákona, avšak zužujícím výkladem jeho praktický dopad omezuje, např. restriktivním výkladem 

pojmu soukromí. Třetí přístup už ustanovení § 12 odst. 1 občanského zákoníku (resp. jeho 

gramatický výklad) obchází či přímo prolamuje, a nad rámec textu zákona dovozuje další podmínky, 

za nichž lze záznam použít.“ 

(více zde: http://jinepravo.blogspot.com/2009/12/jan-potmesil-pripustnost-audio-video.html)  

 

Na výše uvedeném odkazu najdete poměrně podrobný rozbor této problematiky, určitě doporučuji 

se na něj podívat. Pan Potměšil se zjevně věnuje zejména oblasti přestupkového práva, mohl byste 

tam tedy najít zajímavé informace.  

 

 
 

19.6. Postřik insekticidem 15.9.2011, EP 

Dne 26.8.2011 byl na můj pozemek bez mého souhlasu aplikován insekticid AQUA K OTHRINE, 

jehož aplikaci si vedení města objednalo k hubení komárů. Přitom v místě není výskyt komárů v 

žádném případě kalamitní. Na zahradě a v přilehlém sadu hospodařím v přírodě šetrném režimu bez 

použití chemie. Situace se opakuje již třetím rokem. K hubení komárů může město použít šetrnější a 

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/nahravka-jako-dukaz-ve-spravnim-rizeni/
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/nahravka-jako-dukaz-ve-spravnim-rizeni/
http://jinepravo.blogspot.com/2009/12/jan-potmesil-pripustnost-audio-video.html
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mnohem účunější metodu, kde jsou aplikací bacilu likvidovány larvy přímo v líhništích. Postup 

města odsuzuje více občanů, neví ale, jak se bránit. Co proti každoročnímu postřiku můžeme 

prosím udělat? 

Z informací v bezpečnostním listu jsme vyvodili, že se jedná o přípravek vysoce toxický pro vodní 

organismy, na web města S. je dále uvedeno, že je toxický pro včely. Na tuto situaci lze aplikovat 

zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
54

.  

Zákon o rostlinolékařské péči stanoví ochranu necílových organismů (tedy např. vodních 

organismů, které mohou být daným insekticidem poškozeny) v § 51: 

 

§ 51 

 

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků 

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle 

zvláštního právního předpisu ve venkovním prostředí (dále jen "ošetřovatel porostů"), nesmí aplikovat přípravky nebo 

biocidní přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci
55

 označené jako 

  

a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v 

dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel, 
získané v souladu s opatřeními k ochraně včel podle odstavce 10; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných 

přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné (dále jen "použití nebezpečné pro včely"), 

 

… 

 

(3) Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o jejich registraci označeny standardními větami pro specifickou rizikovost 

 R50 "Vysoce toxický pro vodní organismy", 

 R51 "Toxický pro vodní organismy", 

 R52 "Škodlivý pro vodní organismy", nebo 

 R53 "Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí", 

smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci 

dopadnou nebo budou zaneseny větrem do těchto vod nebo do nich budou následně splaveny deštěm. 

 

(6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon 

rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně příslušnému 

orgánu Státní veterinární správy. Příslušný orgán Státní veterinární správy v součinnosti s rostlinolékařskou správou 

provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků 

způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel 

nebo uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku 

místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též rostlinolékařské správě a chovatelům včel, popřípadě uživateli 

honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené. 

 

Příslušným orgánem je zde rostlinolékařská správa (§ 74 odst. 1 písm. g), která může za porušení 

tohoto zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč (§ 78 odst. 7 písm. c) bod 6.).  

Tento zákon také stanoví obecnou povinnost nepoškozovat zdraví lidí, zvířat, nebo životního 

prostředí v § 3 odst. 1 písm. b): 

 
§ 3 

 

Základní povinnosti fyzických a právnických osob 

                                                 
54

 Použití tohoto zákona vyvozujeme z § 61 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: „Pro 

provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky, které mohou poškozovat včely, ryby, zvěř a některé další necílové organismy, platí zvláštní 

právní předpis.“ V poznámce pod čarou je jako zvláštní právní předpis uveden právě zákon o rostlinolékařské péči, 

byť tento právní předpis se jinak vztahuje na používání přípravků na hubení škůdců rostlin.  
55

 Relevantní zde samozřejmě není vyjádření obce, ale informace v rozhodnutí o registraci, které vydává 

rostlinolékařská správa (až na výjimky, viz § 31).  
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(1) ... vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni 

…. 

b) používat k ošetřování ... proti škodlivým organismům pouze přípravky, ... povolené k používání podle tohoto zákona 

popřípadě biocidní přípravky uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu a povolené rostlinolékařskou správou 

(§ 37 odst. 3), a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí 

 

Zdá se tedy, že pokud jde o přípravek řádně registrovaný a aplikovaný v dostatečné vzdálenosti od 

povrchových vod, příp. za splnění podmínek v § 51 odst. 1 písm. a) je použití tohoto přípravku v 

souladu s právem. Doporučuji však zksuit argumentovat také § 50, podle kterého je třeba zkoumat 

též šetrnější varianty (z jazykového výkladu bohužel vyvozuji, že nejspíš bude možné jej použít 

pouze na případy přípravků „ vysoce toxických“ a nikoli „ vysocetoxických pro vodní organismy“, 

správní orgán to však může vykládat jinak): 

§ 50 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti hodlá ve venkovním nebo skleníkovém prostředí 

použít přípravek označený na základě rozhodnutí o jeho registraci jako vysoce toxický, je povinna písemně požádat 

rostlinolékařskou správu o souhlas s jeho použitím. V žádosti uvede katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde 

má být přípravek použit, plodinu, která má být ošetřena, účel, rozsah a termín aplikace. 

  

(2) Rostlinolékařská správa vydá písemné povolení k použití vysoce toxického přípravku tehdy, jestliže shledá, že 

potřebné ošetření přípravkem podle odstavce 1 nelze provést jinak, zejména nelze-li je provést méně nebezpečným 

přípravkem. Stejnopis povolení neprodleně předá žadateli a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

O případném porušení povinností ze strany firmy, která provedla postřik, nebo obce, můžete 

informovat rostlinolékařskou správu podnětem. V příloze zasílám vzor. 

 

Obecně je provádění desinsekcí upraveno v § 55- § 61 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví. Nelze vyloučit ani jeho souběžné použití se zákonem č. 326/2004 Sb., bohužel nemám o 

tomto dostatek infromací z praxe. Tento zákon obsahuje pro nás poměrně zajímavý institut, jakousi 

obdobu § 50 zákona o rostlinolékařské péči, a to oznámenení Krajské hygienické stanici. 

Domnívám se, že by se spíše měl uplatnit § 50 zákona č. 326/2004 Sb., ale kdyby rostlinolékařská 

správa tuto svou pravomoc odmítla, uplatnil by se § 61 odst. 4  a 5 zákona č. 258/2000 Sb.: 

§ 61 odst. 4 a 5 

(4) Pokud osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlá provádět 

speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, je povinna písemně oznámit tuto skutečnost orgánu ochrany 

veřejného zdraví a obecnímu úřadu příslušným podle místa provádění činnosti, a to nejpozději 48 hodin před 

započetím této činnosti. V tomto oznámení musí být uvedeno přesné označení místa, kde bude speciální ochranná 

dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace prováděna, druh a přibližné množství použité chemické látky nebo chemického 

přípravku, způsob provedení, den zahájení prací a předpokládaná doba trvání prací, název a sídlo provádějící firmy a 

jméno a spojení na odpovědného pracovníka. Do lhůty 48 hodin se nezapočítávají dny pracovního klidu a pracovního 

volna. 

(5) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může nejpozději 24 hodin před zahájením činnosti oznámené podle 

odstavce 4 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.  

 

Zabývala jsem se také tím, zda desinsekci mohla nařídit obec. Jednalo se zřejmě o postup v rámci 

tzv. samostatné působnosti podle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

§ 35 odst. 2 

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními 

zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o 

uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 
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celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

 

Je však otázkou, zda takové opatření nebylo nutné zavést nejprve obecně závaznou vyhláškou, 

neboť Vám obec de facto uložila povinnost strpět postřik na Vašem soukromém pozemku. 

Povinnost lze přitom v samostatné působnosti ukládat jen OZV (zde pravděpodobně dle § 10 písm. 

c): 

§ 10  

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit 

veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat 

pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v 

obci jsou takové činnosti zakázány, 

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 

diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a 

ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, 

d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 

 

Na druhou stranu, pokud by bylo možné použít zákon o ochraně veřejného zdraví, povinnost použít 

insekticidy zde má podle § 57 odst. 1 „každý“. Každá právnická osoba (tedy i obec) je pak podle 

odst. 2 povinna ji zajistit – zde se však již mluví pouze o provozovně, obec by tedy spíše 

argumentovala odst. 1.  

§ 57 

(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako 

součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.  

(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá 

fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu 

škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. 

 

Je tedy možné, že nevydání OZV by bylo zhojeno tím, že uvedená povinnost již vyplývá ze zákona. 

Z informací na webu města S. jsem také zjistila, že se jednalo o patření po povodni (zatopení 

louky). Z toho však obci nevyplývají žádná zvláštní oprávnění zasahovat do soukromého majetku. 

Může se jednat o opatření po povodni – např. o obnovu území (§ 65 odst. 4 písm. c) zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách). Obce však mohou provádět povodňová opatření pouze na základě 

povodňových plánů (§ 78 odst. 3 písm. i) zákona o vodách). Tento zákon uvádím spíš pro 

dokreslení a pro informaci, že jako protipovodňové opatření není možné provést postřik jednodušeji 

nebo s více právy pro obec. 

Pokud jde o trestněprávní postih, domnívám se, že zde přichází v úvahu snad jen t.č. poškození 

cizí věci (§ 228 zákona č. 40/2009 Sb.) - pokud by Vám vznikla značná škoda v důsledku použití 

postřiku, příp. t.č. zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) – pokud by se podařilo prokázat, že 

vedení obce úmyslně porušilo právní předpisy na ochranu životního prostředí nebo jiné, aby tím 

získalo neoprávněný prospěch (např. zisk firmy obchodující s danou látkou).  

Pokud byste utrpěl škodu na zdraví, nelze vyloučit ani např. podání žaloby na náhrady škody 

nebo žaloby na ochranu osobnosti. Do budoucna pak lze využít tzv. prevenční žalobu (pokud Vám 

hrozí značná škoda, můžete požádat soud, aby obci pro příště zakázal na Vašem pozemku postřik 

provést). Jednotlivé typy žalob rozebíráme v manuálu týkajícím se ochrany před hlukem
56

. Pokud 

                                                 
56

 http://hluk.eps.cz/hluk/kompas-obcana-obtezovaneho-hlukem/  

http://hluk.eps.cz/hluk/kompas-obcana-obtezovaneho-hlukem/
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se rozhodnete podat žalobu, určitě doporučuji nejprve vše probrat s advokátem, kterého si můžete 

najít na adrese www.cak.cz  

Jak lze vidět, uvedená problematika je značně komplikovaná, roztříštěná v řadě právních předpisů, 

jejichž vztah není jednoznačně upraven. V prvé řadě doporučuji obrátit se na výše uvedené orgány, 

zejm. rostlinolékařskou správu (adresu najdete na www.statnisprava.cz), případně KHS. Pokud 

domluva s obcí nadále nebude možná a ani příslušné orgány nezjednají nápravu, je nejefektivnějí 

obrátit se na soud s žalobou za právní pomoci některého z advokátů.  

 

19.7. Používání jedovatých pesticidů 13.9.2011, EP 

Na sousedním poli používá soused jedovaté pesticidy, na okolních pozemcích je popálená tráva a 

padá listí, nacházím všude červený povlak. Obracel jsem se už na ČIŽP, státní rostlinolékařskou 

správu, policii, MV, a MŽP, ale bez úspěchu. ČIŽP a SRS provedly místní šetření 8.8. a odebraly 

vzorky (od té doby od nich nemám žádné zprávy), ostatní instituce se tím odmítli zabývat.  Co 

můžu dělat dál?  

Na tuto situaci se vztahuje řada právních předpisů a pravomoc zasáhnout má řada správních orgánů, 

vyjmenuju tedy Vaše možnosti postupně.  

 

I. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

Příslušným orgánem ke kontrole používání prostředků v rostlinné výrobě je zejm. rostlinolékařská 

správa, postupuje podle z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.  

§ 3 odst. 1 písm. b)  

Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo 

jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni 

... 

b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, 

další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona popřípadě biocidní přípravky 

uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu a povolené rostlinolékařskou správou (§ 37 odst. 3), a to způsobem, 

který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 

 

Rostlinolékařská správa vykonává podle dalších ustanovení tohoto zákona v oblasti používání 

pesticidů státní dozor, zjišťuje nedostatky, stanoví tzv. úřední opatření podle § 75 tohoto zákona 

(jakási předběžná opatření do doby, než se vydá finální rozhodnutí ve věci, to lze uložit přímo na 

místě ihned) a rozhodnutí podle § 76.  

V rámci tohoto rozhodnutí může stanovit podmínky pro používání pesticidů, omezit nebo zcela 

zakázat jejich používání (§ 76 odst. 1 písm. e) a f), může nařídit i jejich zničení (písm. g). 

Rozhodnutí podle § 76 se nazývá tzv. mimořádné rostlinolékařské opatření, které lze nařídit jen za 

určitých předem vz ákoně daných podmínek, ty však jsou v tomto případě splněny (§ 76 odst. 2 

písm. e) bod 1.). 

 

§ 74 odst. 1 písm. f)  

Rostlinolékařská správa vykonává dozor nad dodržováním 

požadavků a povinností souvisejících s uváděním na trh a používáním přípravků a dalších prostředků - § 3 odst. 1 písm. 

b) 

 

§ 74 odst. 2 písm. b)  

V rámci rostlinolékařského dozoru rostlinolékařská správa 

http://www.cak.cz/
http://www.statnisprava.cz/
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a) zjišťuje nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné, 

b) projednává a stanoví úřední opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 75) a kontroluje jejich plnění. 

Pro tuto činnost je rostlinolékařská správa oprávněna provádět odpovídající šetření. 

 

§ 76 odst. 1 

e) stanovení zvláštních podmínek k ochraně organismů, které nejsou škodlivými organismy podle tohoto zákona, před 

vedlejším škodlivým působením přípravků, 

f) omezení nebo zákaz výroby u výrobců v České republice, omezení nebo zákaz uvádění na trh a používání přípravku 

nebo dalšího prostředku nebo stanovení zvláštních podmínek pro výrobu, uvádění na trh nebo používání 

g) nařízení zničení nebo provedení zničení nebo zajištění přípravku nebo dalšího prostředku na náklady vlastníka v 

případě, že představuje nebezpečné účinky na zdraví lidí, zvířat nebo pro životní prostředí, a stanovení dalších 

povinností s tímto nařízením souvisejících 

 

§ 76 odst. 2  

Mimořádná rostlinolékařská opatření se nařizují 

e) při zjištění, že 

1. přípravek nebo další prostředek uváděný na trh nebo používaný neodpovídá požadavkům zákona nebo rozhodnutí 

nebo povolení podle § 53 nebo 54 a je-li ohroženo zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí, 

 

Rostlinolékařská správa může též  uložit pokutu, a to fyzické osobě podle § 78 odst. 3 (do výše 

40.000,- Kč), právnické osobě, čili „firmě“, podle § 78 odst. 7 (do výše 1.000.000,- Kč). Skutek, 

pro který lze pokutu uložit je v obou ustanoveních stejný, jde o následující:  

§ 78 odst. 3 

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 

a) používá přípravek, který není v České republice registrován, ačkoliv registraci podléhá podle § 31 odst. 1, 

b) používá přípravek po zrušení jeho registrace v rozporu s ustanovením § 35, 

c) poruší ustanovení o 

... 

2. používání přípravků podle § 49, 

Zajímavý je posledně uvedený bod, neboť zakázaným způsobem používání je způsob, kdy je kromě 

pozemku, na kterém je přípravek cíleně aplikován, zasažen také vedlejší pozemek. Uživatel 

přípravku totiž nesmí porušit následující pravidla uvedená v § 49:  

§ 49 

(1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s údaji, jimiž jsou označeny podle příslušného rozhodnutí o jejich 

registraci, s výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 

45); při jejich aplikaci 

a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití, 

b) nesmí být postupováno v rozporu s pokyny k ochraně zdraví lidí a zvířat, vod, včel, zvěře, vodních organismů a 

půdních organismů, uvedenými v návodu k použití, 

c) nesmí být zasaženy rostliny mimo pozemek, na němž se provádí aplikace. 

 

II. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Pokud se vliv pesticidů projeví na některé ze složek životního prostředí (voda, půda, les, biota, 

zvláště chráněná území), příslušným orgánem může být též Česká inspekce životního prostředí 

(ČIŽP). 
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Pravomoci ČIŽP vymezuje § 80 zákona č. 114/1992 Sb: 

Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich 

vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna … ukládat opatření podle § 66
57

, rozhodovat o možnosti a podmínkách 

uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 

2
58

 

Inspekce je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně zastavení škodlivé činnosti až do doby 

odstranění jejich nedostatků a příčin. 

Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností při ochraně přírody a krajiny podle 

tohoto zákona.  

Stejné pravomoci má i obecní úřad obce s rozšířenou působností, ten navíc může dle § 77 ZOPK 

vydat nařízení podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnost: 

§ 5 odst. 1 

Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by 

mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, 

zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán 

ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. 

 

III. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Kdyby šlo v případě pesticidu o látku vysoce toxickou nebo žíravou, bylo by možné použít také § 

44a zákona č. 258/2000 Sb., postižitelný je podle tohoto zákona jak ten, kdo tyto látky užívá a 

nechrání zdraví lidí a životního prostředí, tak prodejce této látky. Dozor nad dodržováním tohoto 

ustanovením náleží Krajské hygienické stanici.  

§ 44a 

(2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a 

životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost 

a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.35a) 

  

(3) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečné chemické látky a 

chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby 

oprávněny k nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8. 

 

IV. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

Opatření k nápravě nebo pokutu je možné uložit také na základě zákona č. 167/2008 Sb. Obojí je 

možno učinit v okamžiku, kdy došlo k ekologické újmě. Co je to ekologická újma? 

Ekologickou újmou je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho 

funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se v tomto případě o změnu na půdě 

znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého 

nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch 

nebo pod něj (§ 2 písm. a). 

Zákon se na tuto situaci vztahuje, protože přípravky na ochranu rostlin a biocidní přípravky patří 
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 § 66: Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, 

která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou 

činnost zakázat. 
58

 § 86: 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. Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany 

přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť 

jen zčásti, následky nedovoleného jednání. 
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pod bod 10 přílohy č. 1
59

  tohoto zákona, viz § 1 odst. 2: 

§ 1 odst. 2 

Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny 

a) provozní činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

Opatření k nápravě by měl provozovatel (zemědělec) učinit sám, pokud tak ale neučiní, může mu 

je nařídit ČIŽP, ta může uložit i pokutu. Příslušná ustanovení uvádím níže: 

§ 7 odst. 1  

V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná 

nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných 

škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu 

rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. 

§ 8 

Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření zahájí příslušný orgán z moci úřední, jakmile se 

dozví o skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik. 

Řízení je zahájeno rovněž na základě žádosti, která je doložena relevantními informacemi a údaji, ze kterých je patrné, 

že došlo k ekologické újmě nebo taková újma bezprostředně hrozí. 

Žádost podle odstavce 1 mohou podat fyzické a právnické osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je 

takové dotčení pravděpodobné. 

Pokutu lze uložit, pokud nastane některý z případů uvedených v § 19, tedy je-li spáchán tzv. správní 

delikt: 

§ 19 

Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že 

a) neprovede preventivní opatření podle § 6 odst. 1 nebo podle § 6 odst. 4 věty první, 

b) nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy, o nichž 

měl nebo mohl vědět, nebo o provedených preventivních opatřeních podle § 6 odst. 2, 

c) neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření podle § 7 odst. 1 nebo podle § 7 odst. 4 věty první, 

d) nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo okolnostech 

nasvědčujících jejímu vzniku, o nichž měl nebo mohl vědět, nebo o provedených nápravných opatřeních podle § 7 odst. 

2, 

e) vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez zabezpečení finančního zajištění v rozporu s 

§ 14. 

Pozn. Vzhledem k § 2 písm. h)
60

 je možné, že tento zákon se bude na zemědělce vztahovat jen 

tehdy, pokud vykonávají zemědělskou činnost jako podnikání, ze zmíněného ustanovení to neplyne 

výslovně.  

 

V. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Podle tohoto zákona mohou příslušné orgány nařídit opatření k nápravě (aby nadále nebyl 

porušován § 3 odst. 1), mohou také zakázat použití plodů z určitého pozemku pro výrobu potravin, 

za což vlastníku nebo nájemci náleží finanční kompenzace (viz odst. 5). 

§ 3 

(1) Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím 

potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, 

nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané 
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  nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle 

zvláštního právního předpisu 

60
 provozní činností činnost vykonávaná v rámci hospodářské činnosti, obchodu nebo podnikání, bez ohledu na její 

soukromou či veřejnou povahu nebo na její ziskový či neziskový charakter 
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pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. 

(2) Vlastníci nebo nájemci pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu jsou povinni umožnit orgánům 

ochrany zemědělského půdního fondu vstup na pozemky za účelem dozorové a kontrolní činnosti. 

(3) Jsou-li pro to závažné důvody, mohou orgány ochrany zemědělského půdního fondu uložit odstranění zjištěných 

závad podle odstavce 1, popřípadě rozhodnout, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo 

život lidí nesmí být používán pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravního řetězce.
61

 

(4) Opatření ukládaná podle odstavce 3 musí být předem projednána s vlastníky nebo nájemci pozemků náležejících do 

zemědělského půdního fondu. 

(5) Po provedení opatření na základě rozhodnutí podle odstavce 3 může vlastník nebo nájemce pozemků požádat Státní 

fond životního prostředí České republiky o poskytnutí příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z 

uložených opatření, jde-li o odstranění jím nezaviněných závad. 

* 

Zkoumali jsme také možnou aplikaci zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 

přípravků a účinných látek na trh a pravomoc krajských hygienických stanic dle tohoto zákona, 

podle § 1 odst. 2 tohoto zákona se tento zákon ale nevztahuje na přípravky na ochranu rostlin (z § 1 

zákona č. 326/2004 Sb. přitom vyvozujeme, že tento pojem obsáhne všechny chemické přípravky k 

hubení škůdců používané při rostlinné výrobě). Tento zákon tedy nelze použít.  

Zhodnocení Vašeho dosavadního postupu 

Mám-li zhodnotit Váš dosavadní postup, to, že se jste se obrátil na  ČIŽP a rostlinolékařskou správu 

bylo žádoucí, dále je možné obrátit se na pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností nebo KHS. MŽP v této oblasti nemá pravomoc a případné ji porušení právních 

povnností jej „nezajímá“, ledaže by byly jemu podřízené orgány nečinné (ČIŽP). V takovém 

případě lze na MŽP podat podnět na ochranu proti nečinnosti a vyzvat ho, aby nařídil podřízenému 

orgánu jednat v určité lhůtě. Ministerstvo vnitra na tomto úseku nemá pravomoc.  

Pokud o to ve svém podnětu výslovně daný orgán požádáte, pak správní orgány mají do 30 

dnů povinnost informovat Vás, co zjistily a jak budou dále postupovat (§ 42 zákona č. 

500/2004 Sb.). 

§ 42 

Přijímání podnětů k zahájení řízení 

Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, 

požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že 

neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. 

Policie nebo státní zastupitelství by mohly zasáhnout v případě, že by zde bylo podezření, že byl 

spáchán trestný čin (jednaly by na základě trestního oznámení).Teoreticky zde mohly být spáchány 

následující trestné činy (uvádím skutkové podstaty úmyslného zavinění, ale všechny tyto trestné 

činy existují i v podobě tzv. nedbalosti, tzn.  - velmi zjednodušeně řečeno - pokud zemědělec 

nechtěl přímo škody způsobit, ale bylo mu to jedno).  

§ 146 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

§ 272 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v 

nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny 

nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo 

takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění 

§ 293 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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 Odstranění závad (tedy povinnost k nápravě) ukládá pověřený obecní úřad, zákaz užívat půdu pro výrobu potravin 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Těmto úřadům tedy můžete podat podnět. (§ 14 a § 15) 
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Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, 

že poruší zákony o ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o ochraně a využívání přírodních zdrojů 

nebo zákony o chemických látkách nebo chemických přípravcích, na zvláště chráněném území, v evropsky významné 

lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo tyto 

lokality, a tím ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, nebo kdo 

úmyslně takové poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění 

Pro provedení analýzy odebraných vzorků přímo lhůta neexistuje, v zásadě by ale měli správní 

orgány postupovat bezodkladně (§ 6 odst. 1 záona č. 500/2004 Sb., správní řád). Doporučuji jim 

zatelefonovat a zeptat se,  kdy budou výsledky vzorků, a pokud už výsledky vzorků mají, zda 

zahájili nějaké řízení. Pokud budete mít pocit, že tyto orgány jsou dlouhodobě nečinné, doporučuji 

podat podnět na jejich nadřízený orgán. 

 

19.8. Obnova lesa po vyhoření stavby 26.10.2011, EP 

Dobrý den, obracím se na Vás v záležitosti obnovy lesa na mém pozemku. V roce 1963 byla bez 

našeho souhlasu vykácena část lesního pozemku a byla tam postavena rekreační chata jiného 

vlastníka. Po roce 1989 mi byl předmětný pozemek vrácen v restituci a od té doby chata několikrát 

změnila majitele. Se žádným z nich jsem nikdy neuzavřela žádnou nájemní smlouvu o užívání 

mého pozemku ať už pod chatou (zastavěná plocha) či okolního a v mém listu vlastnictví není ani 

zapsáno žádné věcné břemeno. Od žádného z těchto majitelů jsem nikdy neobdržela žádnou 

kompenzaci za užívání mého pozemku, přestože byli k tomuto vyzváni. V katastru nemovitostí je 

tento pozemek stále veden jako lesní. Před nedávnem tato rekreační chata shořela, jednalo se o 

dřevěnou chatu na betonové základové desce. Nyní se tedy na mém pozemku nachází pouze 

betonová základová deska, částečně již poškozena, ovšem stále jiného vlastníka. Aby bylo možné 

pozemek znovu zalesnit, je nutné, aby byla odstraněna i tato deska. Mohu požadovat odstranění 

desky, případně i cestou správního řízení vedeného stavebním úřadem? Nebo může vlastník desky 

obnovit rekreační chatu bez mého souhlasu?  

 

I.  

V tomto případě je důležitým faktem to, že z chaty již zbyla jen základová deska. Tím chata přestala 

být podle judikatury věcí v právním slova smyslu a stala se součástí pozemku, tedy veškeré 

dispozice s ní jsou nyní již v rukou vlastníka pozemku. Jakožto vlastník pozemku – a potažmo tedy 

také desky, která je v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, součástí 

pozemku, neboť ji nelze oddělit, aniž by se znehodnotil pozemek – můžete ohlásit stavebnímu 

úřadu odstranění stavby a sám ji odstranit (některé stavby lze odstranit dokonce i bez ohlášení, 

najdete je v § 103 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, např. bychom mohli prohlásit desku 

terénní úpravou dle § 103 odst. 1 písm. f) bod 1.; pro jistotu ale doporučuji odstranění ohlásit).  

Zmiňovaná judikatura je např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.7.2008, sp. 

zn. 22 Cdo 1506/2008, dle kterého „Nadzemní stavba zaniká a přestává být věcí v právním smyslu 

tehdy, není-li již patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží původní stavby, tj. zpravidla 

destrukcí obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím obvykle při současném 

odstranění zdiva příček.“ (Je ale třeba vždy brát v úvahu okolnosti konkrétního případu.) O tom, že 

se reziduum stavby, která přestala být věcí v prvním slova smyslu, stává součástí pozemku ve 

smyslu § 120 odst. 1 Občanského zákoníku, se zmiňuje např. Nejvyšší správní soud v rozhodnutí  

ze dne 22. 1. 2009, čj. 1 As 93/2008-95.  

Pokud by základová deska ještě stále byla věcí, stavbou ve smyslu Občanského zákoníku, 

což v případě, kdy již ze zdí skutečně nic nezbylo, považuji za extrémně nepravděpodobné, 

jednalo by se o tzv. neoprávněnou stavbu – stavbu na cizím pozemku. Pro tu platí § 135c 

Občanského zákoníku: 

§ 135c  

(1) Zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh 
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vlastníka pozemku rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu 

zřídil (dále jen "vlastník stavby"). 

(2) Pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do vlastnictví 

vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí. 

 (3) Soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby i jinak, 

zejména též zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva 

ke stavbě. 

Toto uvádíme spíše pro úplnost, dle Vašeho popisu se již o věc v právním smyslu nejedná. 

Další spornou otázkou je, zda chata vůbec byla řádně povolena stavebním úřadem. Pokud ne, lze 

doporučit podat stavebnímu úřadu podnět k zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby dle § 

129 stavebního zákona: 

§ 129 

Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění stavby 

... 

b) prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto 

zákonem anebo v rozporu s ním 

Pokud by stavba byla v minulosti řádně povolena, je třeba upozornit, že vlastník desky má ještě 

možnost ohlásit opravu chaty a znovu ji vybudovat dle § 177 odst. 3 stavebního zákona: 

§ 177 odst. 3 

Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou 

havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními 

rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem 

stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí ustanovení § 106 odst. 1 obdobně s tím, že lhůta 

pro písemné sdělení stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V 

ohlášení se uvedou údaje o stavbě nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý 

technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět. 

Jde o poměrně složitou právní otázku, neboť tak de facto vzniká stav, kdy stavba (a tím i vlastnické 

právo k ní) zanikla, a vlastnické právo k desce tak vzniklo vlastníkovi pozemku, současně ale 

stavební zákon konstruuje možnost stavbu poměrně jednoduše obnovit a možnost požádat o tento 

krok dává původnímu vlastníkovi chaty, který již jejím vlastníkem není Nicméně, i kdyby původní 

vlastník chaty byl oprávněn ohlásit rekonstrukci chaty, povinným podkladem je doklad o 

vlastnickém právu k pozemku, na kterém by ji rekonstruoval, nebo doklad o věcném břemeni, 

nájemní smlouvě s vlastníkem pozemku apod., neboť se v tomto případě postupuje podle 

ustanovení stavebního zákona upravujících ohlášení (stanoví to výše uvedený § 177 odst. 3): 

§ 105 zákona č. 183/2006 Sb.: 

Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, 

o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis, nejde-li o případy uvedené v 

odstavci 2; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím 

odstranění. K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené 

smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či 

stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 

Vzhledem k tomu tedy bez Vašeho souhlasu není možné stavbu obnovit. 

Jako stávající vlastník stavby můžete stavbu po splnění podmínek § 128 stavebního zákona 

odstranit. 

§ 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 
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(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb 

uvedených v § 103, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest. Jde-li o stavby, které vyžadují 

stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci 

bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže 

existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 

(2) Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, 

že k odstranění je třeba povolení. Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními 

právními předpisy 4), nejsou dotčeny. 

(3) Pokud stavební úřad stavebníkovi sdělí, že stavbu lze odstranit jen na základě povolení, určí 

současně, jaké podklady je třeba doplnit. Dnem jejich předložení stavebnímu úřadu je zahájeno 

řízení. Povolení k odstranění stavby podle odstavce 2 vydá stavební úřad rozhodnutím po 

projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány. 

(4) Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem. 

Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, 

pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění 

dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního 

předpisu 14). 

(5) Odstranění terénních úprav a zařízení nevyžaduje ohlášení, pokud stavební úřad ve stavebním 

povolení nestanovil jinak. V takovém případě se použije ustanovení odstavců 1 až 4 přiměřeně. 

(6) Pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu, terénní úpravy nebo udržovací práce týkají 

nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo 

ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 

rezervace nebo památkové zóny 32), a závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví 

podmínky pro provedení tohoto záměru, stavební úřad ve lhůtě podle odstavce 2 stavebníkovi sdělí, 

že stavbu, terénní úpravy nebo zařízení lze odstranit jen na základě povolení. 

(7) Náležitosti ohlášení, dokumentace bouracích prací a povolení stanoví prováděcí právní předpis. 

II.  

Jestliže vlastník chaty chatu – a tím i pozemek – nějakou dobu bez dohody s Vámi a bez smlouvy o 

zřízení věcného břemene nebo nájemní smlouvy používal, vznikl Vám také nárok na odškodnění z 

titulu tzv. bezdůvodného obohacení, který můžete uplatnit u soudu (§ 451 a násl. Občanského 

zákoníku).  

§ 451 

(1) Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. 

(2) Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, 

plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i 

majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. 

Pokud se tedy vlastník chaty užíváním Vašeho pozemku bez právního důvodu obohatil (tím, že 

zadarmo užíval pozemek, za který by jinak musel platit nájemné), bylo by možné za to touto cestou 

(žalobou) získat nějakou kompenzaci. Nejde o zpětně placený nájem, byť bezdůvodné obohacení 

právě takto může být vyčísleno. Dovoluji si ještě upozornit na § 107 Občanského zákoníku, podle 

kterého se právo na vydání bezdůvodného promlčení promlčí za dva roky od doby, kdy se o něm 

oprávněný dozvěděl a nejpozději deset let poté, kdy k němu fakticky došlo. Lze tedy vymáhat 

bezdůvodného obohacení pouze za poslední dva roky (předpokládám, že o neoprávněném užívání 

víte celou dobu).  

V souvislosti se zánikem stavby jakožto samostatné věci v právním smyslu by se mohl naopak 

bývalý vlastník stavby domáhat vydání bezdůvodného obohacení odpovídajícího hodnotě poničené 

nákladové desky (spíše tedy využitelného materiálu) po Vás (analogicky k ustanovení § 135b odst. 
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1 Občanského zákoníku, dle kterého „Zpracuje-li někdo v dobré víře cizí věc na věc novou, stává se 

vlastníkem nové věci ten, jehož podíl na ní je větší. Je však povinen uhradit druhému vlastníku cenu 

toho, o co se jeho majetek zmenšil.“ a v souladu s § 451 Občanského zákoníku citovaným výše). 

Jak lze vidět, jde o poměrně složité právní otázky. Pokud se budete pouštět do nějakých právních 

kroků, doporučuji nejprve vše zkonzultovat ještě s advokátem. Toho si můžete najít na stránkách 

České advokátní komory (www.cak.cz).  

 

19.9. Dekontaminace školy zamořené azbestem, 5.10.2011, EP 

Během prázdnin proběhly ve škole zateplovací práce, během nichž se manipulovalo též s 

azbestovými panely. Prováděla je firma C. Ještě během prázdnin tato firma nechala provést dvě 

měření azbestu v ovzduší školy – první vyšlo v normě, druhé ji pravděpodobně lehce překračovalo 

(výsledky však byly s ohledem na zadavatele měření nejspíš zmanipulované). V září byla škola 

uvedena do běžného provozu, 14.9. proběhlo na žádost rodičů ještě jedno kontrolní měření 

množství azbestu v ovzduší školy (zadavatelem byla tentokrát obec). Byly naměřeny hodnoty 

překračující normu ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. více než dvojnásobně. Škola si u firmy T. objednala 

dekontaminaci, která začala 3.10. Požadujeme další kontrolní měření v každé místnosti školy po 

dokončení čištění. Jak můžeme zřizovatele k tomuto donutit v případě, že je nebude chtít provést? 

Kdo rozhodne o otevření školy po dokončení dekontaminace? Na základě jakých podkladů? 

Můžeme tento proces ovlivnit? Jak zabránit tomu, aby byla školena otevřena, aniž by byla důkladně 

dekontaminována? Má nějaký smysl, aby rodiče založili o.s.?  Je někde popsána metodologie 

měření?  Lze někde ověřit do jaké míry je expozice dětí závažná? Kdo nese odpovědnost za 

otevření kontaminované školy? Škola byla otevřená od 1/9 – 23/9. Je zde možná trestněprávní 

odpovědnost nebo finanční kompenzace?   

 

I. 

V případě, že zde existuje důvodné podezření, že podmínky v určitém místě mohou ohrožovat život 

a zdraví, může Hygienická stanice nařídit kontrolní měření. Jestliže zjistí, že přípustný maximální 

limit není dodržen, může (resp. tuto její pravomoc vykládáme jako povinnost) zakázat provoz školy 

nebo přijmout jiné opatření k nápravě. (§ 84 odst. 1 písm. b), p) a s) zákona č. 258/2000 Sb.
62

)  

Aby bylo možné si vynutit měření v každé místnosti, musel by to stanovit právní předpis. Metodiku 

měření se nám nepodařilo v žádném právním předpise ani metodickém návodu najít, zřejmě bude 

obsažena v nějaké normě ČSN, která není volně přístupná. Pokud však budete tvrdit, že existenci 

zdraví ohrožujících podmínek lze předpokládat ve všech místnostech, měla by to hygienická stanice 

prověřit měřením všude, aby splnila svou úlohu orgánu dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, 

neboť jak je uvedeno v přiložených dokumentech – zdraví dětí a zaměstnanců školy není dostatečně 

chráněno, jestliže by byl limit splněn jen na některých místech školy.  

Změřit hodnoty azbestového prachu v ovzduší školy má povinnost provést automaticky 

provozovatel školy nebo firma provádějící práce s azbestem podle § 21 odst. 4 nařízení vlády č. 

361/2007 Sb
63

. Tento zákon však nestanoví, kdo má tuto povinnost, kdo splnění této povinnosti 

kontroluje, ani výslovné sankce při nedodržení. 

                                                 
62

 Hygienické stanice mohou.. p) uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není 

ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví.. b) pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly 

porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady.. s) nařídit k ochraně zdraví 

zaměstnance .. provedení opatření k omezení rizik plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo 

biologických faktorů pracovních podmínek.  
63

 § 21 odst. 4: Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby 

nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde-li o práce s 

ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním 

ovzduší nižší než přípustný expoziční limit. 

http://www.cak.cz/
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Školský zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví výslovnou povinnost při ukončení prací s 

potenciálním nebezpečím úniku azbestu do ovzduší provést kontrolní měření, můžeme se zde opřít 

pouze o obecnou povinnost udržovat zdravé prostředí pro žáky - § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb.
64

 Stejnou povinnost stanovuje provozovateli školy § 13 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví.
65

  

 

Závěr: Požadujte jak po hygienické stanici, tak po provozovateli školy uskutečnění měření. Zatímco 

provozovatele školy nelze k měření přimět, při nečinnosti hygienické stanice se lze obrátit s 

podnětem na ochranu proti nečinnosti na Hlavního hygienika ČR (Ministerstvo zdravotnictví dle § 

80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

II. 

O opětovném otevření školy rozhoduje pravděpodobně ředitel školy (§ 165 školského zákona). 

Podle  § 165 ředitel „stanovuje organizaci a podmínky provozu školy“. Výslovná úprava pravomoci 

rozhodovat o zahájení nebo přerušení provozu ve školském zákoně obsažena není. Pokud projdeme 

pravomoci zřizovatele (§ 129) a školské rady (§ 168), tzn. orgánů, které by přicházely v úvahu, 

kdyby o této věci neměl rozhodovat ředitel, v jejich výčtu kompetencí nic podřaditelného pod 

možnost uzavřít školu nenajdeme. Pod pojem „organizace a podmínky provozu školy“ by uzavření 

školy snad bylo možné podřadit. Nemohu to však tvrdit s jistotou, komentář se k tomu nevyjadřuje 

a nemáme zkušenosti z praxe.  

Školský zákon přitom neupravuje, na základě čeho ředitel tuto organizace provozu stanoví – jediné, 

co lze vydedukovat, je to, že zde pravděpodobně nejde o klasické rozhodnutí dle správního řádu, 

neboť taxativní výčet věcí, o nichž může ředitel rozhodovat, je uveden v § 165 odst. 2.  

Lze vyjít z úvahy, že by ředitel měl respektovat při rozhodování/ stanovování pravidel všechny 

relevantní právní předpisy, tedy  např. § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (resp. i § 29 školského 

zákona a § 13 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s přílohou č. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb.), a opětovně 

školu otevřít teprve tehdy, až hodnoty klesnou pod stanovenou limitní hodnotu.   

Pravidla pro to, kdy má být škola uzavřena, by mohla být také obsažena ve školním řádu (§ 30 

školského zákona; školní řád upravuje „provoz a vnitřní režim školy“ a „podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí“). Ten však zpravidla řeší spíše běžný provoz školy.  

Nejjistější obranou před tím, aby byla škola otevřena ještě před dokonalým odstraněním 

nebezpečných zbytků azbestu, by bylo oslovení hygienické stanice, která může případné rozhodnutí 

ředitele o otevření negovat vlastním rozhodnutím – tzn.  hygienická stanice může také školu zavřít? 

(nebo neumožnit její znovuotevření) (§ 84 odst. 1 písm. b), p) a s) zákona č. 258/2000 Sb.) Dost 

možná bude také dostatečné oslovit ředitele školy a informovat ho o požadavcích právních předpisů 

a o tom, že rodiče na provedení měření před otevřením školy trvají.  

Závěr: Doporučujeme „mimoprávními“ cestami tlačit na ředitele a vedení školy proti otevření školy 

před úplným odstraněním závad (dopis, petice, telefonáty, účast na schůzkách s vedením školy, 

medializace atp.,), dále informováním nadřízeného ředitele o situaci (Nadřízeným orgánem je 

formálně krajský úřad, kompetenci odvolat ředitele má však zřizovatel, oporučuji tedy informovat 

oba subjekty). V případě neúspěchu u ředitele (nebo ještě předtím) informovat hygienickou stanici, 

podat formální podnět k uzavření (resp. zakázání opětovného otevření) školy. 

 

                                                 
64

 § 29 odst. 2: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s 

ním přímo souvisejících činnostech .. 
65

 § 13: „Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, .. jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových 

místností v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, 

upravených prováděcími právními předpisy. „ Pozn. Tyto limity stanoví vyhláška č. 6/2003 Sb. 
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III. 

Zcela po formálně-právní stránce se domníváme , že o.s. nemá smysl zakládat. O.s. by mělo 

klíčovou roli, kdyby běžela nějaká správní řízení, což v současné době neprobíhá  (o.s. pak může 

být jejich účastníkem a významně ovlivňovat výsledek-rozhodnutí. Více o o.s. na 

http://www.eps.cz/cz2214306pg/programy v sekci „občanská sdružení“) Pro účely jednání s 

hygienickou stanicí nebo vedením školy je formálně právně dostatečné jednat samostatně jako rodič 

dítěte, příp. za školskou radu. Založení sdružení může trvat až 40 dnů.  

Nicméně z hlediska neprávního může být založení o.s. přínosné – založíte formální strukturu, na 

úřady a ředitele může více a důrazněji působit, když kroky vůči nim koná větší skupina lidí, 

odpadne argument, že je problém vidíte jen vy…  Rozhodnutí o založení o.s. je pak spíše otázkou 

taktitky.  

 

Závěr: Vzhledem k delší době založení o.s., jeho možné potřeby v budoucnu (správní řízení) a 

faktu, že tím nic nepokazíte, bychom doporučovali o.s. založit. 

 

IV. 

Bohužel se nám nepodařilo žádnou metodiku měření nalézt. Je možné, že ji zpracovává některá z 

norem ČSN, které nejsou veřejně přístupné. Doporučujeme oslovit některou z odobrných firem, 

mohli by znát odpověď. 

 

V. 

K závažnosti expozice uvádíme následující: Azbestová vlákna mohou mít po vdechnutí závažný 

dopad na zdravotní stav. Může se vyvinout azbestóza, rakovina plic (u kuřáků je možnost vzniku 

rakoviny plic při expozici azbestovým vláknům až 50x vyšší) nebo nádor mezoteliom. Bezpečná 

úroveň expozice azbestu není známa. Není ani prokázáno, ani vyvráceno že jakákoliv expozice 

může vyvolat onemocnění
66

. Čím je však expozice vyšší, tím je také vyšší riziko propuknutí a 

dalšího rozvoje některé choroby s azbestem související. Doba mezi expozicí azbestu a prvními 

příznaky choroby může být velmi dlouhá – např. až 30 let.
67

 

Doporučuji se obrátit na jakéhokoliv odborníka z oboru lékařství, který posoudí naměřené hodnoty 

a jejich možné účinky na zdraví. Informací by mohla poskytnout i hygienická stanice nebo státní 

zdravotní ústav (podle § 86 zákona č. 258/2000 Sb. je zřízen k „k zajištění metodické a referenční 

činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k  monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek 

a zdraví“). 

 

VI. 

Naposled zbývá zodpovědět, kdo nese odpovědnost za otevření školy. V úvahu přichází 

odpovědnost firmy C. a jejích zaměstnanců, školy jako právnické osoby a ředitele školy.  

Odpovědnost za škodu z hlediska možné finanční kompenzace: Zde by mohla odpovídat firma C. 

dle § 420a Občanského zákoníku (odpovědnost za škodu z provozní činnosti). Škola jako právnická 

osoba by mohla odpovídat dle § 420, museli bychom však dovodit porušení právní povinnosti (§ 21 

odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb, § 29 školského zákona a § 13 zákona č. 258/2000 Sb.). 

Ředitel školy by mohl být odpovědný z hlediska pracovněprávních předpisů.  

Trestní odpovědnost: přichází zde v úvahu trestný čin obecného ohrožení (§ 273
68

 zákona č. 

                                                 
66

  Dostupný z: http://www.who.sk/pdf/azbest_a_zdravie.pdf, str 13 
67

  Dostupný z: http://agency.osha.eu.int 
68

 § 273: Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví .. 

http://www.eps.cz/cz2214306pg/programy/
http://www.who.sk/pdf/azbest_a_zdravie.pdf
http://agency.osha.eu.int/
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40/2009 Sb.) nebo ublížení na zdraví z nedbalosti, pokud by děti nebo učitelé měly na základě 

vystavení azbestu zdravotní následky (§ 148
69

). 

Trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti se mohli dopustit pracovníci firmy C. i ředitel školy. 

U trestného činu ublížení na zdraví je odpovědnost vázána na porušení právní povinnosti. Je 

otázkou, zda  Porušení výše uvedených ustanovení by bylo možné považovat za natolik závažné 

porušení práva, že by vedlo k trestněprávní odpovědnosti.  

U ředitele školy mohlo dojít k pochybení pouze za předpokladu, že mohl vědět, že zde je vysoká 

koncentrace azbestu a školu neuzavřel. Klíčová pro posouzení odpovědnosti ředitele školy je zde 

otázka, zda již z druhého měření vyplývalo, že limit pro abestová vlákna byl překročen (jako 

právníci nedokážeme posoudit, zda hodnoty v protokolu z měření jsou již po započítání nejistoty 

měření; pokud ano, domnívám se, že je zde jednoznačně vidět, že hodnota 1000 vláken na m3 byla 

překročena a že lze tedy dovodit též odpovědnost ředitele). Nebo pokud by se vám podařilo 

prokázat, že ředitel věděl o tom, že firma C. při rekonstrukci nedodržovala předpisy (respektive měl 

vědět, ale nekontroloval to). 

V takovém případě by mohla odpovědnost dopadnout na ředitele školy, který mohl rozhodnout o 

uzavření školy (ještě před zahájením výuky) již na základě tohoto protokolu. Pokud tak neučinil, 

mohl porušit § 21 odst. 4 n.v.č. 361/2007 Sb., § 29 ŠZ a § 13 ZOVZ. Za závažné porušení 

povinností může být ředitel odvolán z funkce (§ 166 odst. 5 školského zákona
70

). Toto ustanovení se 

týká pouze „veřejných“ škol, kde zřizovatelem je u ZŠ zpravidla obec, což je pravděpodobně i tento 

případ (na webu to není uvedeno).  

Jelikož příčinou vzrůstu hodnot vláken abestu v ovzduší mohla být neodborná manipulace s 

azbestem firmou C., zejm. pokud by tato firma nedodržela některé jí stanovené zákonné povinnosti, 

může odpovědnost za případné následky na zdraví dětí a učitelů dopadnout také na ni nebo její 

zaměstnance. Před zahájením prací je kupř. firma operující s azbestem povinna podat orgánu 

ochrany veřejného zdraví (pravděpodobně hygienické stanici, v zákoně není uvedeno – komu) 

hlášení podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb
71

. Ten odkazuje na § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., podle 

jehož písm. k) musí toto hlášení obsahovat „technologické postupy, které budou používány v zájmu 

omezení expozice osob prachu azbestu“ a „způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v 

pracovním ovzduší“. Je tedy otázkou, zda tato opatření firma dodržela. 

Žalobcem v případě žaloby na náhradu škody na zdraví může být jakákoli poškozená fyzická osoba, 

tedy kdokoli z učitelů a kdokoli z rodičů jako zákonných zástupců dětí. Žalobu lze podat i po delší 

době, jestliže se následky projeví opožděně – u škody na zdraví neexistuje tzv. objektivní promlčecí 

lhůta (§ 106 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Platí zde pouze tzv. subjektivní 

promlčecí lhůta, která znamená, že žalobu je třeba podat do dvou let od okamžiku, kdy se o škodě 

poškozený dozví.  

Trestní oznámení je oprávněn podat kdokoliv. O tom, za bude zahájeno trestní stíhání, již rozhodují 

orgány činné v trestním řízení. Více k podání trestního oznámení najdete případně zde: 

http://www.eps.cz/cz2108582pp/pravni-poradna/. 

                                                                                                                                                                  
tím, že zapříčiní ..škodlivý účinek .. jiných podobně nebezpečných látek ..nebo kdo z nedbalosti takové obecné 

nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti. 
69

 § 148: Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 

nebo zákazem činnosti. 
70

 § 166 odst. 5: Ředitele … může zřizovatel .. odvolat z funkce pouze v případě 

 a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce 
71

 Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.. takové práce, při nichž jsou nebo 

mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před 

zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za 

následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují; 

http://www.eps.cz/cz2108582pp/pravni-poradna/
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19.10. Vyhrožování za účast v řízení a ochrana aktivního občana  16.12.2011, EP 

Chtěl bych se zeptat, zda mám možnost požádat stát o nějakou formu ochrany. Sousedka mi 

vyhrožuje za to, že se účastním jakoi soused správního řízení o její žádosti. Může Policie nějak 

zasáhnout (resp. měla by), když je někdo evidentně pronásledován a je mu vyhrožováno? Musí mu 

poskytnout ochranu? Nemám bohužel důkazy. Jaké trestné činy nebo přestpky mohly být spáchány? 

Měl by o získání důkazů usilovat orgán obce nebo policie, když jsem to nahlásil? Sousedka se mi 

také mstí častou (nepravidelnou) hlasitou hudební produkcí. Může v tomto ohledu zakročit Policie? 

Zabývali jsme se tedy především dvěma možnostmi Vaší ochrany, a to: 

a) předběžným zadržením sousedky (aby Vás nemohla ohrožovat) a 

b) ochranou Vaší osoby jako takovou. 

 

A. Zadržení sousedky 

Domníváme se, že zde mohlo dojít ke spáchání trestného činu Nebezpečné vyhrožování - § 353 

trestního zákoníku (č. 40/2009 Sb.): 

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým 

způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 

nebo zákazem činnosti. 

Jelikož však nemáte žádné důkazy, Policie nejspíš trestní stíhání nezahájí nebo zastaví. Před 

zahájením trestního stíhání nelze sousedku nijak zadržet, zamezit kontaktu s Vámi apod. 

 

Pokud bude sousedka již obviněna z trestného činu (tzn. policie vydá usnesení o zahájení trestního 

stíhání), lze ji vzít do VAZBY podle § 67 písm. c) trestního řádu. Nicméně k tomu, aby bylo 

zahájeno trestní stíhání, musí být splněno, že byly zjištěny odůvodněné skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a že jej spáchala určitá osoba
72

. Tedy nejlépe mít důkaz 

už při podávání trestního oznámení. Jinak je málo pravděpodobné, že by s tím Policie něco udělala.  

 
Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná 

obava, 

.. 

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, 

který připravoval nebo kterým hrozil, 

 a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má 

všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na 

osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby 

dosáhnout jiným opatřením
73

. 

 

Tam může být i několik měsíců - § 71 odst. 3 trestního řádu: 

 
Jestliže doba trvání vazby v přípravném řízení dosáhne tří měsíců, je státní zástupce povinen do pěti pracovních dnů po 

uplynutí této doby rozhodnout, zda se obviněný ponechává i nadále ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští na svobodu. 

 

Pozor na § 73 trestního řádu, podle nějž se může obviněný dostat z vazby na základě slibu: 

 
Je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. a) nebo c), může orgán rozhodující o vazbě ponechat obviněného na 

                                                 
72

 § 160 trestního řádu: Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl 

spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán 

neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného. 
73

 Do vazby lze obecně umístit jen obviněného z t.č., kde hrozí alespoň 2 roky odnětí svobody, výjimkou je ale situace 

v § 68 odst. 3 písm. e), kdy hrozí pokračování v trestné činnosti. Tato obecná podmínka tedy zde neplatí.  
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svobodě nebo ho propustit na svobodu, jestliže 

a) zájmové sdružení občanů uvedené v § 3 odst. 1, anebo důvěryhodná osoba schopná příznivě ovlivňovat chování 

obviněného, nabídnou převzetí záruky za další chování obviněného a za to, že se obviněný na vyzvání dostaví k soudu, 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu, a orgán rozhodující o 

vazbě považuje záruku vzhledem k osobě obviněného a k povaze projednávaného případu za dostatečnou a přijme ji, 

b) obviněný dá písemný slib, že povede řádný život, zejména že se nedopustí trestné činnosti, na vyzvání se dostaví k 

soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní povinnosti 

a dodrží omezení, která se mu uloží, a orgán rozhodující o vazbě považuje slib vzhledem k osobě obviněného a k povaze 

projednávaného případu za dostatečný a přijme jej, nebo 

c) s ohledem na osobu obviněného a povahu projednávaného případu lze účelu vazby dosáhnout dohledem probačního 

úředníka nad obviněným. 

 

Pokud jako poškozený podáte trestní oznámení a Policie to odloží s tím, že se nejedná o trestný čin 

nebo že nemají dostatek důkazů, může proti tomu podat stížnost podle § 159a odst. 7. Trestní 

oznámení můžete kromě policie podat i na státním zastupitelství. 

 

B. Ochrana ohroženého 

Existuje také ustanovení § 50 zákona o Policii ČR, které umožňuje tzv. krátkodobou ochranu osob, 

které jsou ohroženy na svém životě či zdraví v důsledku trestné činnosti (pokud byste byl v 

nebezpečí života kvůli podání svědectví, toto ustanovení by se nepoužilo a byli bychom v režimu 

zákona č. 137/2001 Sb., který stanoví speciální postupy pro ochranu svědků, osob podávajících 

vysvětlení apod.): 

 
Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí opatření zahrnující 

a) fyzickou ochranu, 

b) dočasnou změnu pobytu osoby, 

c) použití zabezpečovací techniky, nebo 

d) poradensko-preventivní činnost 

(2) Krátkodobou ochranu osob poskytne policie v odůvodněných případech osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví 

nebo jiné vážné nebezpečí, avšak nelze jí poskytnout zvláštní ochranu osob nebo nejsou splněny podmínky zajišťování 

bezpečnosti osoby podle § 49 odst. 1 anebo podmínky ochrany osoby pověřené výkonem rozhodnutí podle § 21. 

Krátkodobá ochrana osob se v odůvodněných případech poskytne také osobám blízkým osobě, které zřejmě hrozí újma 

na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Krátkodobou ochranu nelze poskytovat bez souhlasu osoby, které má být 

poskytnuta. 

(3) V případě bezprostředně hrozícího útoku na život nebo zdraví osoby poskytne policista této osobě předběžně 

fyzickou ochranu a informuje o tom útvar policie příslušný k zajišťování krátkodobé ochrany osob. 

 

Než tedy bude zahájeno trestní stíhání a sousedka umístěna do vazby, můžete požádat o ochranu své 

osoby.  

 

Dále pak existují obecná ustanovení o tom, že policejní orgány jsou povinny, pokud jim někdo 

nahlásí podezření na trestný čin, zabránit dalšímu páchání trestné činnosti. (§ 69 zákona o Policii 

ČR, § 158 trestního řádu)  

 

Civilněprávní nástroje: Snad by bylo možné i to, aby civilní soud vydal předběžné opatření (před 

prevenční žalobou - § 417 Občanského zákoníku nebo ještě lépe žalobou na ochranu osobnosti), 

kterým by např. zakázal, aby se sousedka k ohroženému přibližovala na nějakou vzdálenost. Na 

navrhovateli ovšem v obou případech leží důkazní břemeno, že je ve vážném ohrožení nebo že se 

zasahuje do jeho práv (na soukromý život, tzn. např. i bezpečí, nedotknutelnost obydlí apod.). 

Pokud nemáte důkaz, je docela malá šance, že takové opatření soud vydá. Příp. ochrana pokojného 
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stavu podle § 5 Občanského zákoníku – pokojným stavem byl stav, kdy Vás nikdo neohrožoval.  

 

Pokud jde o zajištění důkazů, zjistili jsme následující: 

Policie je povinna vyhledávat informace sama. Ukládá jí to ustanovení § 69 zákona o Policii ČR a 

§ 158 trestního řádu: 

 

§ 158 t.ř. 
Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž 

podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení 

skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též 

nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. 

 

Teoreticky mohou také provést tajné sledování osob, to je ale vázáno na mnoho povolení a nejspíš 

se to provádí spíše u „velkých“ kauz. Upravuje to § 158b a § 158d trestního řádu.  

 
Není-li dále stanoveno jinak, je policejní orgán, pokud k tomu byl pověřen příslušným ministrem, jde-li o útvar Policie 

České republiky, policejním prezidentem, jde-li o útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem, a jde-li o útvar 

Bezpečnostní informační služby, jejím ředitelem, a jde-li o útvar Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho 

ředitelem, oprávněn v řízení o úmyslném trestném činu používat operativně pátrací prostředky, kterými se rozumí 

a) předstíraný převod, 

b) sledování osob a věcí, 

c) použití agenta. 

 

(1) Sledováním osob a věcí (dále jen "sledování") se rozumí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné 

utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný 

komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této 

souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 

(2) Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě 

písemného povolení státního zástupce. 

(3) Pokud má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah 

jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, lze je uskutečnit jen na 

základě předchozího povolení soudce. Při vstupu do obydlí nesmějí být provedeny žádné jiné úkony než takové, které 

směřují k umístění technických prostředků. 

 

Pokud jde o možnosti Policie při ochraně před hlukem, domníváme se, že by měla zasáhnout z 

těchto důvodů: 

4) obecného ustanovení, že Policie je povinna chránit bezpečnost osob a veřejný pořádek (§ 2 

zákona o Policii ČR) 

5) z § 10 zákona o Policii ČR, kde je to explicitně stanoveno jako povinnost (je však otázkou, 

nakolik se jedná o „vnitřní bezpečnost“): V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a 

bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v 

pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby 

ohrožení nebo porušení odstranil. 

 12.Možnosti zajistit osobu (na max. 24 hodin), která bezprostředně ohrožuje zdraví jiných osob 

- § 26 odst. 1 písm. a) – zde hlukem, pokud by měl výjimečnou intenzitu 

 13. Pomoc policie si může vyžádat sám starosta (obecní policii nejspíš nemají): § 103 odst. 4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích: Starosta: d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

 

Nejspíš může Policie použít i donucovací prostředky (např. hmaty a chvaty) - § 53 zákona o Policii 

ČR: Policista je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku 

anebo k ochraně veřejného pořádku. Před použitím donucovacího prostředku je policista povinen vyzvat osobu, proti 
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které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. Je zde 

jen obecná podmínka, že to musí být za účelem ochrany veřejného pořádku. Není podmínkou, 

abyste měl již k dispozici rozhodnutí, které zakazuje produkci hluku 

 

Dodáváme, že uvedeným jednáním sousedky došlo také k porušení § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 

odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Hrozí za ně pokuta 5.000,- Kč a 20.000,- Kč. 

V přestupkovém řízení správní orgán taky má sám vyhledávat důkazy a zjišťovat skutkový stav, 

není to ale v zákoně o přestupcích výslovně.  

.  

 

 


