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Odvolání 

Dne 27. 4. 2017 nám bylo doručeno rozhodnutí výše uvedené spisové značky, které napadáme tímto 

odvoláním. 

Správní orgán uvádí: „K námitce nezahrnutí dalších druhů je nezbytné v první řadě uvést, že po 

procesní stránce je řízení o povolení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů řízením návrhovým, 

kde s žádostí disponuje výhradně žadatel“. Touto otázkou se ovšem soudy již zabývaly, například ve 

sbírkovém rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2015, č. j. 2 As 49/2013 – 109: 

„[N]ámitkou prolínající se všemi kasačními stížnostmi je nesouhlas stěžovatelů se závěrem krajského 

soudu, že řízení o udělení výjimky ze zákazů (zde zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje 

zvláště chráněných živočichů podle § 50 odst. 2 ZOPK), upravené v § 56 odst. 1 ZOPK, není možné 

zahájit z moci úřední; uvedené řízení naopak chápou jako ryze návrhové. Nejvyšší správní soud má 

naopak za to, že závěru, že nezbytnou podmínkou k zahájení řízení o výjimce je existence návrhu ze 

strany žadatele, neodpovídá již samotná dikce naposledy uvedeného ustanovení; zákonodárcem 

zvolené obecné vyjádření, že „výjimky ze zákazů (…) povoluje orgán ochrany přírody“, značí, že řízení o 

výjimce by bez potíží mohlo být zahájeno i z vlastní iniciativy správního orgánu. Dále zdejší soud dává 

za pravdu připomínce krajského soudu, že pro pojetí řízení podle § 56 odst. 1 ZOPK jako výlučně 

návrhového nesvědčí ani výklad teleologický. Zájem na ochraně životního prostředí, promítající se do 

zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, a případné výjimky z 

něj svým významem výrazně přesahují individuální rozměr a zájmy jednotlivce (ať již osoby fyzické, či 

osoby právnické). V žádném případě nelze spoléhat na to, že tito jednotlivci, zvlášť budou-li sledovat 

cíle kolidující s ochranou životního prostředí, budou bdít nad hájením tohoto veřejného zájmu stejně 

zodpovědně a nestraně jako správní orgány k tomu věcně povolané.“ 

Výklad správního orgánu by v praxi vedl k tomu, že by investorům stačilo požádat o výjimky u těch 

zvláště chráněných druhů, u kterých by bylo v případném následujícím sankčním řízení možno 

jednoznačně prokázat dotčení; možné dotčení dalších zvláště chráněných druhů by správní orgán 

zkoumat nemohl a po zahájení stavby by již bylo ze strany OOP neprokazatelné. Takový závěr je 

zjevně v rozporu s účelem zákona o ochraně přírody a krajiny. 

V souvislosti s tím lze odkázat i na zásadu materiální pravdy ve smyslu § 3 zákona č. 500/2004 Sb. 

správního řádu, jakožto jednu ze základních zásad správního řízení. Podle ní „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“. Podle § 2 odst. 4 správního řádu správní orgán 

mj. „dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, a aby odpovídalo okolnostem daného 

případu.“ Správní orgán se nemůže spokojit s tvrzením účastníka, ale ve veřejném zájmu musí zjistit, 

jak se věci mají (srov. § 50 odst. 3). 

Z výše uvedeného důvodu navrhujeme napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení, kde 

bude rozšířen předmět o další zvláště chráněné druhy, jejichž dotčení připadá v úvahu. 

Za Ústecké šrouby, z. s., dne 27.4.2017 

Lukáš Blažej 

člen Rady spolku 
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