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ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 
 

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové  
a soudkyň Mgr. Gabriely Bašné a JUDr. Dany Černé v právní věci žalobce: Hezké Jižní 
Město, IČO 26675170, se sídlem Stříbrského 687/6, 149 00 Praha 11, zast. Mgr. Pavlem 
Černohousem, advokátem se sídlem Ve Svahu 531/1, 147 00 Praha 4, proti žalovanému: 
Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 68, 100 10 Praha 10, za účasti osoby 
zúčastněné na řízení: Skanska a.s. IČO 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 
8, zast. JUDr. Luďkem Trykarem, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem U Letenského sadu 14, 
170 00 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2013, čj. 
2194/500/13; 64731/ENV/13, 

 
t a k t o : 

 
I. Žaloba se zamítá. 

 
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 
III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
 

 
O d ů v o d n ě n í : 

 
Podanou žalobou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto 

rozsudku, jakož i rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras (dále jen „správní 
orgán prvého stupně“) ze dne 13. 10. 2008, sp. zn. 03055/CK/2008. Napadeným rozhodnutím 
žalovaný změnil rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, jímž byla osobě zúčastněné 
na řízení – společnosti Skanska Reality, a.s. (nyní Skanska a.s.), dle § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění rozhodném, udělena výjimka ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, tak, že výjimku ze zákazů uvedených 
v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nepovolil, neboť její udělení již nebylo 
potřeba z důvodu podstatné změny podmínek na území určeném k zástavbě. 
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Dle prvé žalobní námitky žalovaný porušil ustanovení § 36 odst. 1, § 50 odst. 1 a § 68 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění rozhodném, neboť ignoroval žalobcem 
předložené podklady prokazující výskyt zvláště chráněných živočichů v místě stavby a 
v jejím okolí. Žalovaný k těmto podkladům nepřihlédl jako k podkladům pro rozhodnutí, 
pouze se k nim vyjádřil. Přitom dle Nejvyššího správního soudu platí, že stanovení lhůty pro 
uplatnění nových skutečností a důkazů nezakládá koncentraci řízení, a správní orgán se tak 
nezbavuje povinnosti vyjít ze všech podkladů, které mu jsou účastníky předloženy před 
vydáním rozhodnutí.  

V druhé žalobní námitce žalobce tvrdil, že žalovaný vědomě vycházel ze špatně 
zjištěného stavu věci, čímž porušil zásadu materiální pravdy zakotvenou v § 3 správního řádu. 
Postup žalovaného je dle žalobce vadný z důvodu nesprávného hodnocení nashromážděných 
podkladů. Žalovaný pouze konstatoval, že podklady byly doloženy „po lhůtě“ a věcně se 
jejich obsahem nezabýval, popř. je popřel argumentem, že RNDr. Jiří Vávra, CSc. dospěl 
ve svém posudku k jinému závěru. Předmětný posudek vypracovaný jednotlivcem tak vzal 
žalovaný nad posudek Agentury ochrany přírody či odborné vyjádření Zoologického oddělení 
Národního Muzea, což odporuje judikatuře Nejvyššího správního soudu.  

Ve třetí žalobní námitce žalobce namítl, že průzkum RNDr. Vávry nebyl proveden 
správně a není vypovídající o výskytu zvláště chráněných živočichů, neboť na rozdíl od všech 
ostatních průzkumů neuvádí ve svém průzkumu výskyt zvláště chráněných živočichů v místě 
stavby. Žalobce doplnil, že zatímco k prokázání existence zvláště chráněných živočichů stačí 
zjistit jejich výskyt alespoň jednou, prokázání jejich neexistence vyžaduje opakovaný 
průzkum v různých ročních obdobích. RNDr. Vávra však byl na předmětném místě pouze 
jeden týden v červnu. Pokud vyplývá z Nálezové databáze ochrany přírody, že se v místě 
výstavby ohrožení živočichové nalézají, pak s ohledem na znalost rozměru teritoria a biotopu 
lze odvodit jejich biotop a rozšíření. Bylo-li by za biotop považováno pouze místo, kde se 
živočich v daném čase vyskytuje, nebyl by tak ochráněn žádný biotop u pohybujících se 
jedinců, protože každý biotop (jeho část) je určitý čas bez zvláště chráněného jedince, který je 
v pohybu. I v rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 10. 9. 2013, sp. zn. 
ČIŽP/41/OOP/SR01/1306399, je uvedeno, že „je nepochybné, že zvláště chráněné druhy 
obojživelníků a plazů se vyskytují okolo celé stavby i na stavbě samotné“.  

Ve čtvrté žalobní námitce žalobce uvedl, že zamítnutím žádosti o výjimku 
s odůvodněním, že není potřeba, neboť se v daném území chránění živočichové nevyskytují, 
žalovaný fakticky rezignoval na ochranu zvláště chráněných živočichů, zpronevěřil se důvodu 
své existence a porušil účel zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalobou napadené rozhodnutí 
je tak v rozporu s veřejným zájmem dle § 2 odst. 4 správního řádu. 

Dle páté žalobní námitky se žalovaný při opakovaném odvolacím řízení vůbec 
nezabýval vlivem stavby na zvláště chráněné živočichy v okolí stavby ani vlivem výstavby 
na okolí; žalobou napadené rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné. Jelikož žalovaný nezjistil 
stav věci v míře potřebné pro vydání rozhodnutí, vydal nezákonné rozhodnutí, které umožní 
nepřijatelný zásah do zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Žalobce tak byl 
zkrácen na právu na zákonné rozhodování. 

V šesté žalobní námitce žalobce uvedl, že zamítnutí žádosti o výjimku z důvodu, že se 
na místě stavby zvláště chránění živočichové nevyskytují, je bezpodmínečným souhlasem 
s prováděnou stavbou. Jedná se o zásadní formální vadu, jelikož napadené rozhodnutí 
umožňuje stavebníkovi zasahovat jedince zvláště chráněných živočichů, zasahovat do jejich 
vývoje a dokončit zničení jejich biotopu bez splnění zákonných předpokladů (mj. prokázání 
veřejného zájmu na zásahu, neexistence jiného přijatelného řešení). Žalovaný tedy vydáním 
napadeného rozhodnutí zasáhl do práva žalobce na příznivé životní prostředí.  
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Žalovaný ve svém vyjádření k podané žalobě odkázal na odůvodnění žalobou 
napadeného rozhodnutí a navrhl soudu, aby žalobu jako nedůvodnou zamítl. Důrazně odmítl, 
že by se písemnostmi žalobce doručenými soudu po uplynutí stanovené lhůty nezabýval; 
k těmto podáním přistupoval jako k vyjádřením podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, 
neboť nepřináší žádné nové rozhodné skutečnosti, a nelze je tedy hodnotit jako podklady pro 
rozhodnutí. Tyto dokumenty potvrzují výskyt zvláště chráněných živočichů na pozemcích 
v okolí stavby, nicméně žádný z nich nedokládá jejich výskyt na pozemcích s probíhající 
výstavbou. Biologické hodnocení RNDr. Vávry je jediným posudkem ve spisové 
dokumentaci vyhotoveným autorizovanou osobou dle § 67 a § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny; jedině v tomto posudku byl zakreslen výskyt uvedených živočichů v mapě a pouze 
tento posudek se zabýval staveništěm i pozemky v okolí. Závěry biologického posudku 
potvrdilo šetření České inspekce životního prostředí ze dne 1. 8. 2013 na pozemku plánované 
výstavby. Ve věci výskytu zvláště chráněných živočichů není dle žalovaného důvodné 
odvolávat se na záznamy v Nálezové databázi ochrany přírody Agentury ochrany přírody a 
krajiny, neboť ty jsou z jiné lokality. Žalovaný vyjádřil nesouhlas s tvrzením žalobce, že 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 10. 9. 2013 potvrzuje výskyt shora 
uvedených živočichů v dané lokalitě. Napadené rozhodnutí není v rozporu s veřejným 
zájmem, protože zvláště chránění živočichové se v místech plánované výstavby nenacházejí. 
Výjimka dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny byla vydána pro předmětné pozemky 
s probíhající výstavbou, nikoli pro její okolí. Nelze tak přijmout úvahu, že je u každého 
záměru třeba posuzovat jeho vliv na široké okolí přesahující hranice lokality, pro niž je 
výjimka vydávána. Podle názoru žalovaného je posouzení rizik v okolí daného zásahu 
na místě v případech, kdy se jedná o činnost s velkými externími vlivy na okolní přírodu a 
s ohledem na druhy zvláště chráněných živočichů, které se v takové lokalitě vyskytují. 
Žalovaný uzavřel, že nemohl postupovat jinak než výjimku z ustanovení § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny nepovolit; bylo totiž prokázáno, že se na předmětném území 
zvláště chránění živočichové nevyskytují. 

 

Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření uvedla, že žalovaný při vydání 
rozhodnutí nepochybil, a navrhla soudu, aby podanou žalobu zamítl. K úkonům účastníků, 
které jsou učiněny po uplynutí stanovené lhůty, dle ní nelze přihlížet; v opačném případě by 
mohlo být správní řízení neúměrně prodlužováno. Správní řád výslovně stanoví, že k novým 
skutečnostem a návrhům na provedení důkazů může správní orgán v odvolacím řízení 
přihlédnout jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti a důkazy, které účastník nemohl uplatnit 
dříve, přičemž takový úkon musí být učiněn spolu s odvoláním. I pokud by žalobce předložil 
své návrhy včas, neměly by na změnu rozhodnutí žádný vliv, jelikož je žalovaný považoval 
za irelevantní. Dle osoby zúčastněné na řízení žalovaný neporušil zásadu materiální pravdy, 
neboť při posuzování vyšel ze skutečného stavu věci. Na pozemcích projektu se zvláště 
chránění živočichové nevyskytují, a žádná škoda jim tak nevzniká ani nehrozí. Tato podstatná 
změna pak jednoznačně odůvodňuje závěr žalovaného, že výjimka ze zákona není potřeba. 
Žalovaný jakožto odborník v oblasti životního prostředí hodnotil navržené důkazy podle své 
úvahy, přičemž přihlédl ke všem relevantním skutečnostem, které mu byly známy. Osoba 
zúčastněná dále konstatovala, že výstavba bytového projektu nezasahuje nedovoleně 
do okolního biotopu zvláště chráněných živočichů. Projekt není budován v přírodní památce 
ani s ní bezprostředně nesousedí; je od přírodní památky oddělen ochranným pásmem 
vysokého napětí. Osoba zúčastněná na své náklady ještě před realizací projektu zrekultivovala 
a vyčistila předmětné stavební pozemky a provedla revitalizaci pozemků sousedních. 
Doplnila, že dokončení výstavby povede k vytvoření nové parkové úpravy ke zvelebení 
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předmětných pozemků a bude mít též pozitivní vliv na udržení vody v území a zlepšení 
hospodaření se srážkovou vodou. Osoba zúčastněná na řízení uzavřela, že žalovaný vydal 
napadené rozhodnutí v souladu s § 90 správního řádu a že nemohl rozhodnout jinak, poněvadž 
výskyt zvláště chráněných živočichů nebyl na předmětných pozemcích v opakovaném 
odvolacím řízení prokázán. 

 

Podle § 75 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
rozhodném, (dále jen „s. ř. s.“), soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí v mezích 
uplatněných žalobních bodů a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl 
v době rozhodování správního orgánu. Podle § 51 odst. 1 s. ř. s., rozhodl soud bez nařízení 
jednání, když žalobce ani žalovaný se k této otázce k výzvě soudu nevyjádřili a má se tedy 
za to, že s takovým postupem souhlasí. 

 

Ze správního spisu soud zjistil následující podstatné skutečnosti: 

Žádostí ze dne 28. 1. 2008 požádala osoba zúčastněná na řízení podle § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny Správu Chráněné krajinné oblasti Český kras o udělení výjimky 
z ochranných podmínek silně a kriticky ohrožených druhů živočichů – skokana skřehotavého, 
kuňky ohnivé, skokana zeleného, čolka obecného, čolka velkého, slepýše křehkého, ještěrky 
obecné a ledňáčka říčního. Přílohy žádosti tvořila závěrečná zpráva o biologickém hodnocení 
ze dne 20. 7. 2007 a její dodatek ze dne 11. 11. 2007, obě zpracované autorizovanou osobou – 
RNDr. Jiřím Vávrou, CSc. 

Rozhodnutím správního orgánu prvého stupně byla osobě zúčastněné na řízení podle 
§ 56 odst. 1 a odst. 3 písm. e), g) a h) zákona o ochraně přírody a krajiny povolena výjimka 
ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně ze zákazu 
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje jedinců, zejména je rušit a poškozovat jimi užívaná 
sídla (§ 50 odst. 2), a to při budování obytného souboru – Milíčovský háj jih a východ v Praze 
podle projektové dokumentace a biologického hodnocení. Součástí rozhodnutí byl rovněž 
soubor podmínek, za nichž se výjimka uděluje. 

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu (žalovaného) ze dne 29. 12. 2008, čj. 
500/2197/503 21/08, které rozhodnutí správního orgánu prvého stupně potvrdilo, bylo 
rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2012, čj. 5 Ca 77/2009-126, zrušeno a věc 
byla žalovanému vrácena k novému projednání. Kasační stížnost proti uvedenému rozsudku 
Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 10. 5. 2013, čj. 6 As 65/2012-161. 
V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 12. 2008 neobsahuje náležité 
odůvodnění, zda a proč je výstavba v předmětné lokalitě veřejným zájmem a jak žalovaný 
vážil zájem na výstavbě bytů a veřejný zájem na ochraně zvlášť chráněných druhů živočichů; 
udělená výjimka tak nesplňovala zákonné požadavky. 

Přípisem ze dne 29. 5. 2013 žalovaný vyrozuměl účastníky řízení o tom, že v dané 
věci bude provádět opakované odvolací řízení a současně je usnesením vyzval, aby ve lhůtě 
20 dnů od doručení tohoto usnesení doložili všechny nové skutečnosti nebo důkazy, které by 
mohly mít vliv na rozhodnutí ve věci. 

Osoba zúčastněná na řízení k výzvě žalovaného předložila aktualizaci biologického 
průzkumu ze dne 16. 6. 2013, provedenou RNDr. Vávrou, z níž je zřejmé, že se v areálu 
výstavby nenacházejí žádní zvláště chránění živočichové a že obratlovci zde ani nemají 
vhodné podmínky k životu.  
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Přípisem ze dne 15. 8. 2013 žalovaný informoval účastníky řízení o tom, které nové 
písemnosti zařadil do spisu, a současně je upozornil na možnost vyjádřit se k podkladům pro 
rozhodnutí; usnesením vydaným téhož dne jim žalovaný k případnému vyjádření stanovil 
lhůtu 5 dnů. 

Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný změnil rozhodnutí správního orgánu 
prvého stupně tak, že podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
stavebníkovi nepovolil výjimku ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 téhož zákona, 
a to pro předmětné zvláště chráněné živočichy pro předmětnou činnost na předmětných 
pozemcích. V odůvodnění uvedl, že na území určeném k zástavbě nastala podstatná změna 
podmínek, pro které byla původní výjimka ze zákazu povolena. Vzhledem k tomu, že 
pozemky, které budou výstavbou ovlivněny, již nepředstavují vhodné biotopy pro dané 
zvláště chráněné živočichy a tito živočichové na nich nežijí, postrádalo by udělení výjimky 
účel a smysl. Není proto nutné prokazovat veřejný zájem, neexistenci jiného uspokojivého 
řešení možnosti výstavby ani vliv na zvláště chráněné živočichy. 

 

Městský soud v Praze posoudil věc takto: 

Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny zvláště chránění živočichové 
jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i 
umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví 
Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

Podle § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno škodlivě zasahovat 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, 
zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich 
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, 
prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 

Podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny výjimky ze zákazů u zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad 
zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. 
U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva 
Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán 
některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná 
činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. 

Podle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ten, kdo v rámci výstavby nebo 
jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů 
chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen "investor"), je povinen 
předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a 
písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen "biologické 
hodnocení"), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení 
zamýšleného zásahu. 

Podle § 45i odst. 3 věty první zákona o ochraně přírody a krajiny mohou posouzení 
podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou 
držiteli zvláštní autorizace. 

Podle § 67 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny se přírodovědný průzkum a 
biologické hodnocení podle odstavců 1 a 2 využívá jako podklad pro rozhodování orgánu 
ochrany přírody. 
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Jádrem nyní projednávaného případu je posouzení, zda se v místech určených 
k výstavbě (pozemky parc. č. 583/101 a 583/93 v k. ú. Háje, obec Praha) vyskytují nějací 
zvláště chránění živočichové a zda uvedené pozemky představují vhodný biotop pro tyto 
druhy. Soud tedy hodnotil, zda žalovaný postupoval v souladu se zákonem, když výjimku 
ze zákazů u zvláště chráněných živočichů na základě biologického hodnocení RNDr. Vávry 
nepovolil s tím, že její udělení již není vzhledem k podstatné změně poměrů v lokalitě 
potřeba. 

 

Soud nepřisvědčil první žalobní námitce, dle níž žalovaný ignoroval žalobcem 
předložené podklady prokazující výskyt zvláště chráněných živočichů, když k nim nepřihlédl 
jako k podkladům pro rozhodnutí, ale pouze se k nim vyjádřil. 

Podle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní 
orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Dle rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009, čj. 4 Ads 114/2009-49, „možnost uplatňovat 
námitky a připomínky, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy jen do určitého procesního stadia 
je totiž jedním z pojmových znaků zásady koncentrace, která je opakem zásady jednotnosti, 
podle níž lze takové úkony činit po dobu celého řízení až do vydání rozhodnutí. Dalším 
pojmovým znakem koncentrační zásady je však nemožnost přihlížet k opožděně učiněným 
procesním úkonům. Bez toho by totiž omezení procesní aktivity účastníků do určitého stadia 
řízení postrádalo jakýkoliv smysl, a představovalo by tak nevynutitelnou právní normu.“. 
Odborná literatura v této věci zaujala stanovisko, že za koncentraci řízení lze považovat 
i pouhé omezení účastníka řízení činit návrhy do stanovené lhůty. Takový případ představuje 
tzv. nepravou (neúplnou) koncentraci, která oproti koncentraci plné neobsahuje dovětek, že 
k později vzneseným návrhům již nebude přihlíženo. (Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, 
D.: Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 189.). 

Ze správního spisu je zřejmé, že žalovaný přípisem ze dne 29. 5. 2013 vyrozuměl 
účastníky řízení o tom, že v dané věci bude provádět opakované odvolací řízení a současně je 
usnesením vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení doložili všechny nové 
skutečnosti nebo důkazy, které by mohly mít vliv na rozhodnutí ve věci. Z doručenky je pak 
patrné, že tyto písemnosti byly žalobci doručeny dne 19. 7. 2013. Posledním dnem lhůty, kdy 
mohl žalobce tvrdit nové skutečnosti a předkládat žalovanému nové důkazy, tak byl čtvrtek 
8. 8. 2013. Vzhledem ke shora uvedenému má soud za to, že písemnosti doručené 
ve stanovené lhůtě žalovaný oprávněně zařadil mezi podklady pro rozhodnutí, přičemž 
účastníky řízení vyzval, aby se s nimi seznámili, popř. se k nim vyjádřili. S písemnostmi 
doručenými po lhůtě pak žalovaný správně nakládal jako s prostými vyjádřeními a pouze 
stručně, avšak dostatečně, se s nimi po věcné stránce vypořádal.  

Žalovaný nepostupoval v rozporu s judikaturou, konkrétně s rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 23. 3. 2011, čj. 8 As 40/2010-59, (jak tvrdil žalobce), neboť se 
k písemnostem předloženým žalobcem, i přes skutečnost, že mu byly doručeny po lhůtě 
stanovené k navrhování důkazů, řádně vyjádřil. Navíc citovaný rozsudek se týkal skutkově i 
právně odlišné situace; jednalo se o uložení pokuty za spáchaný správní delikt.  

 

Nedůvodná je druhá žalobní námitka, dle níž žalovaný vědomě vycházel ze špatně 
zjištěného skutkového stavu, neboť podklady žalobce popřel pouhým argumentem, že RNDr. 
Vávra dospěl ve svém posudku k jinému závěru, čímž vzal posudek vypracovaný 



pokračování  5A 193/2013 

 

7 

jednotlivcem nad posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo odborné 
vyjádření Zoologického oddělení Národního muzea. 

Na úvod soud poznamenává, že podle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
se biologickým hodnocením rozumí písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu 
na rostliny a živočichy na základě provedeného přírodovědného průzkumu dotčených 
pozemků. Uvedená definice je upřesněna ustanovením § 18 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění rozhodném, (dále jen „vyhláška“), dle níž se jedná o zprávu 
zahrnující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých 
i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a 
živočichy. Postup zpracování a samotný obsah zprávy o biologickém hodnocení upravují další 
odstavce § 18 vyhlášky. Podle § 67 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny tvoří 
biologické hodnocení podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody. Biologické 
hodnocení mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace, 
přičemž autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí, jak vyplývá 
z ustanovení § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Bližší náležitosti autorizace 
upravuje prováděcí vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že biologické hodnocení představuje 
kvalifikovaný podklad, jehož vypracování je pro posouzení žádosti o udělení výjimky 
z ochranných podmínek silně a kriticky ohrožených druhů živočichů zcela nezbytné. V nyní 
projednávaném případě takové hodnocení provedl na žádost osoby zúčastněné na řízení 
držitel autorizace pro tuto činnost RNDr. Jiří Vávra, CSc. Z důvodu uplynutí značné doby 
od vypracování původního biologického hodnocení ze dne 20. 7. 2007, tvořícího podklad pro 
vydání rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, došlo k vydání Aktualizovaného 
biologického průzkumu dne 16. 6. 2013. Tento průzkum byl proveden v první polovině 
měsíce června, tj. v hnízdním období ptáků a plné aktivity obojživelníků a plazů, a byl cílen 
do území ležícího jižně od ploch projektovaného obytného souboru. Kromě ploch mimo 
obytný prostor byly posouzeny také plochy projektované pro dosud nezahájené etapy 
výstavby (pozemky parc. č. 583/101 a 583/93 v k. ú. Háje, obec Praha). V biologickém 
hodnocení RNDr. Vávra konkrétně uvedl, kteří ohrožení živočichové a kde přesně se 
na daném území vyskytují (viz Příloha č. 1 Aktualizovaného biologického průzkumu: 
Lokalizace významných nálezů); na straně 12 pak shrnul, že plochy pro výstavbu obytného 
souboru jsou po skrývce zeminy bez vegetace a obratlovci zde nemají vhodné podmínky 
k životu a nežijí zde.  

Závěry uvedené v biologickém hodnocení RNDr. Vávry se žalobce snažil zpochybnit 
mnoha písemnostmi. Ve lhůtě pro předložení všech nových skutečností a důkazů zaslal 
žalobce žalovanému celkem tři podání, a to podání ze dne 15. 7. 2013, podání bez uvedení 
data vyhotovení doručené žalovanému dne 31. 7. 2013 a podání ze dne 5. 8. 2013. Součástí 
uvedených podání bylo zejména vyjádření Jiřího Roma, vyjádření k opakovanému 
odvolacímu řízení, Plán péče o přírodní památku Milíčovský les a rybníky na období 2010–
2019 a zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí 
s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území RNDr. Petra Petříka, Ph.D. a 
analýza požadavků na změny v území na Milíčově z hlediska srážko-odtokových poměrů Ing. 
Davida Stránského, Ph.D. Po marném uplynutí lhůty byla žalovanému zaslána další podání 
obsahující vyjádření k posudku RNDr. Várvy, vyjádření RNDr. Tomáše Vitvara, Ph.D., 
zprávu Petra Lukeše o výskytu obojživelníků na stavbě Milíčovský háj, stanovisko Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, odborné posouzení současného stavu herpeto- a 
batrachofauny v oblasti stavby „Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ“ a v okolí v Praze 
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11 provedené RNDr. Jiřím Moravcem, CSc. či žádost o projednání v rámci řízení o udělení 
výjimky z kriticky a silně ohrožených živočichů na Milíčově Jih a Východ, Praha 11. 

Soud se ztotožňuje s argumentací žalovaného na straně 12 napadeného rozhodnutí, 
v níž se zabývá vyjádřením Jiřího Roma. Jedná se o vyjádření spíše obecné povahy, které 
nemůže mít vliv na předmětné řízení, neboť přehled a monitoring Jiřího Roma končí u pásma 
velmi vysokého napětí a nezabývá se předmětnou stavbou. Žalovaný tedy správně uvedené 
vyjádření odmítl, neboť se věnuje výhradně obecnému dopadu staveb na obojživelníky. 

S vyjádřeními RNDr. Petra Petříka, Ph.D. se žalovaný vypořádal na straně 13 a 14 
napadeného rozhodnutí. Žalovaný shledal, že vyjádření k opakovanému odvolacímu řízení 
neovlivní správní řízení o výjimce, neboť se nevěnuje pozemkům určeným k výstavbě, a 
žalovaný tak k němu nemůže přihlédnout. RNDr. Petřík se zabývá Evropsky významnou 
lokalitou a Přírodní památkou „Milíčovský les a rybníky“ nacházejícími se v blízkosti 
staveniště a dále živočichy (čolkem velkým a kuňkou obecnou), kteří na tomto území a v jeho 
bezprostředním okolí žijí. Z vyjádření však nevyplývá, že by se tito či jiní zvláště chránění 
živočichové na dotčených pozemcích vyskytovali. Ke zhodnocení dopadů urbanizace 
na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost 
území žalovaný správně uvedl, že studie se soustředí na ohrožení biodiverzity v území 
přírodní památky, nikoli stavby, a že nízkonákladová opatření pro trvalou udržitelnost by měl 
provádět vlastník nebo správce pozemku přírodní památky a jeho ochranného pásma, a ne 
investor sousedních pozemků. Žalovaný dále konstatoval, že stavební opatření provedená 
v rámci výstavby obytných domů na vedlejších pozemcích byly provedeny na základě 
hydrogeologického průzkumu a projektové dokumentace, přičemž dovodil, že nedostatky, na 
něž poukázal RNDr. Petřík, nemají vliv na průběh řízení o udělení výjimky. Dle názoru soudu 
žalovaný postupoval v souladu se zákonem, když k tomuto zhodnocení nepřihlédl.  

Soud má za to, že žalovaný se řádně vypořádal s analýzou požadavků na změny 
v území na Milíčově z hlediska srážko-odtokových poměrů Ing. Davida Stránského, Ph.D., 
když na straně 11 napadeného rozhodnutí uvedl, z jakých důvodů nelze k předložené analýze 
přihlédnout. Žalovaný konstatoval, že řízení o povolení k nakládání s vodami je samostatným 
řízením a že hodnocení vodních poměrů v uvedené lokalitě je pro řízení o výjimce dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny nepotřebné, neboť výjimka se týká pouze dotčených 
pozemků, nikoli pozemků okolních. Nelze dále odhlédnout od skutečnosti, že nakládání 
s vodami bylo řešeno též v rámci procesu EIA, v němž byla vybrána taková varianta, která 
zajistila v zájmovém území maximální stávající hydrologickou bilanci. Soud doplňuje, že Ing. 
Stránským navrhované požadavky na změny v území se nevztahují výlučně na pozemky 
určené ke stavbě, nýbrž na celý komplex obytného souboru Milíčovský háj a jeho okolí. 

Vyjádření žalobce ze dne 5. 8. 2013 žalovaný náležitě analyzoval na straně 15 
napadeného rozhodnutí. Obdobně jako žalovaný považuje soud za lichou argumentaci 
žalobce, že nacházejí-li se zvláště chránění živočichové na místech v blízkosti stavebních 
pozemků, je zřejmé, že se nacházejí i v místě výstavby. Pokud jde o fotografie přiložené 
k vyjádření, soud se shoduje s žalovaným v tom, že z nich není patrné, kde přesně došlo 
k jejich pořízení, a nemohou proto sloužit jako důkaz, že se na dotčených pozemcích zvláště 
chránění živočichové skutečně vyskytují.  

Po posouzení vyjádření RNDr. Tomáše Vitvara, Ph.D. ohledně hydrologických 
poměrů v lokalitě žalovaný na straně 10 napadeného rozhodnutí shledal, že je nutno jej 
odmítnout, neboť tyto námitky jsou pro udělení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny nedůvodné. Uvedl, že námitky týkající se vodní bilance měly být uplatněny v řízení 
o povolení k nakládání s vodami a povolení k vodohospodářským dílům; tato řízení jsou 
řízeními samostatnými, proti nimž lze podat opravné prostředky. K námitce, že žalobce tyto 
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námitky v daném řízení uplatňoval, avšak ze strany správních orgánů byl odkázán na řízení 
o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, žalovaný správně podotkl, že tato 
skutečnost nebyla nijak prokázána. Žalovaný doplnil, že v řízení EIA byla vybrána vhodná 
varianta tak, aby hydrologická bilance zájmového území byla zachována v maximální možné 
míře. Věcně k námitce RNDr. Vitvara žalovaný konstatoval, že správní orgán prvého stupně 
dobře odůvodnil, že dojde ke zlepšení podmínek pro obojživelníky i ještěrku obecnou a 
slepýše křehkého; část (revitalizace rybníčka a odvodňovacích příkopů) výstavby se nachází 
v mokřadních biotopech a druhá část (po dokončení výstavby) se bude nacházet v parkové 
slunné ploše. Řešení návrhu pro nakládání s dešťovými vodami není v kompetenci orgánů 
ochrany přírody při udělování výjimky. Popsané zdůvodnění považuje soud za dostatečné.  

S námitkami žalobce (z vyjádření ze dne 20. 8. 2013) směřujícími vůči biologickému 
hodnocení RNDr. Vávry se žalovaný vypořádal na straně 16 a 17 napadeného rozhodnutí, 
přičemž soud se s tímto vypořádáním ztotožnil. V souladu se zákonem o ochraně přírody a 
krajiny byla osoba zúčastněná na řízení povinna předem zajistit na svůj náklad provedení 
biologického hodnocení, tj. přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné 
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy. Toto hodnocení pak mělo 
sloužit jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody o výjimce ze zákazů zvláště 
chráněných živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žalovaný správně dovodil, 
že ten, kdo v rámci výstavby zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout 
zájmů zvláště chráněných živočichů, není povinen zajistit provedení dlouhodobého 
monitoringu lokality, nýbrž výhradně biologického hodnocení. Odmítnout je třeba tvrzení 
žalobce, že se průzkum zcela vyhnul místům vlastní zástavby, kde se zvláště chránění 
živočichové v hojném počtu vyskytují. Z přílohy č. 1 (mapy) biologického hodnocení, která 
vymezuje oblast, v níž RNDr. Vávra prováděl svůj průzkum, a místa, na nichž byli nalezeni 
ohrožení živočichové, je totiž zřejmé, že RNDr. Vávra prováděl svůj průzkum jednak na 
dotčených pozemcích (označeno číslem 134) a jednak na pozemcích sousedních.  K námitkám 
ohledně faktických chyb v biologickém hodnocení RNDr. Vávry soud uvádí, že nesprávný 
latinský název pro skokana skřehotavého není s to znevěrohodnit průzkum jako celek.  

Vyjádření Petra Lukeše zaslané žalovanému dne 20. 8. 2013, dle kterého při procházce 
podél oplocení staveniště dne 9. 8. 2013 společně s RNDr. Zdeňkem Kvítkem zaregistrovali 
množství obojživelníků, z nichž někteří zmizeli za oplocením areálu stavby, setrvává pouze 
v rovině tvrzení, a nepředstavuje tak dle soudu podklad způsobilý vyvrátit závěry RNDr. 
Vávry uvedené v aktualizovaném biologickém hodnocení. Žalovaný k této námitce na straně 
16 napadeného rozhodnutí zopakoval, že i kdyby se živočichové vyskytovali kolem již 
zkolaudovaných bytových domů, nebude to mít na předmětné řízení vliv, neboť tyto pozemky 
již nebudou dotčeny výstavbou, a nemůže proto dojít ani ke škodlivému zásahu do vývoje 
těchto živočichů.  

Ke stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 28. 8. 2013 
žalovaný na straně 17 napadeného rozhodnutí uvedl, že podstatou věci je, že pozemky určené 
k výstavbě v současné době nejsou biotopem zvláště chráněných živočichů a výjimka ze 
zákazů dle § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny není nutná. Žalovaný dále správně uvedl, 
že stanovisko pouze konstatuje, že dané pozemky by bylo možno rekultivovat, což ovšem 
není předmětem řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Soud k tomu 
doplňuje, že ani toto stanovisko není způsobilé zpochybnit závěry biologického hodnocení 
provedeného RNDr. Vávrou, neboť se primárně zabývá možností rekultivace dotčených 
pozemků a neprokazuje, že by se na nich vyskytovali zvláště chránění živočichové. 
Z formulace „i při pouhém ponechání samovolnému vývoji se v případě přítomnosti tůní, byť 
periodických, lokalita stane plnohodnotným biotopem obojživelníků a plazů vyskytujících se 
v okolí“ je patrné, že místo určené k výstavbě v současnosti nepředstavuje biotop vhodný 
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k životu obojživelníků a plazů a že se tito živočichové se na pozemcích dotčených výstavbou 
nevyskytují. Ani odkaz na Nálezovou databázi ochrany přírody, v níž je zanesen výskyt 
obojživelníků a plazů “z těsné blízkosti nebo z území, odkud mohou druhy migrovat 
na předmětnou plochu“ neslouží jako důkaz o přítomnosti zvláště chráněných živočichů 
v místech pro výstavbu.  

K odbornému posouzení současného stavu herpeto- a batrachofauny v oblasti stavby 
„Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ“ a v okolí v Praze 11 provedenému RNDr. Jiřím 
Moravcem, CSc. žalovaný stručně na straně 18 konstatoval, že bylo podáno po lhůtě a že 
přiložené fotografie neprokazují výskyt zvláště chráněných živočichů v místě stavby. S tímto 
závěrem se ztotožnil též soud. Soud připouští, že žalovaný v napadeném rozhodnutí užil 
poněkud neobratnou formulaci, když na základě předloženého biologického hodnocení uvedl, 
že dojem pana Jiřího Moravce z jeho posouzení, že se v lokalitě staveniště nacházejí zvláště 
chránění živočichové, je mylný; lze z ní však dovodit, že dle žalovaného prosté vyjádření 
RNDr. Moravce není s to zpochybnit zákonem požadovaný podklad pro rozhodnutí o výjimce 
ze zákazů u zvláště chráněných živočichů. 

Žádosti žalobce o projednání v rámci řízení o udělení výjimky z kriticky a silně 
ohrožených živočichů na Milíčově Jih a Východ, Praha 11 žalovaný nevyhověl s tím, že lhůta 
pro podávání návrhů a důkazů mu již uplynula. Doplnil, že disponuje dostatkem důkazů pro 
vydání rozhodnutí, a není tak důvod k novému projednání. Námitky ohledně doporučeného 
souboru technických opatření pro stavbu vypracovaného Ivanem Zwachem a ohledně vodních 
poměrů nemají dle žalovaného (s poukazem na vypořádání této námitky na straně 14 
napadeného rozhodnutí) na předmětné řízení vliv. Soud k tomu dodává, že předmětem 
správního řízení v této věci bylo rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů u zvláště 
chráněných živočichů, nikoli žalobcem tvrzený nezákonný postup osoby zúčastněné na řízení 
spočívající například v zavážení depresí či instalování zábran. 

Další písemnosti žalobce byly žalovanému doručeny po vydání žalobou napadeného 
rozhodnutí, a žalovaný se proto jimi již nemohl zabývat. 

Pro úplnost soud poznamenává, že žalovanému přisvědčil v tom, že žalobce 
předloženými dokumenty nezpochybnil závěry uvedené v biologickém hodnocení RNDr. 
Vávry, jelikož tyto dokumenty nepředstavují kvalifikované podklady pro rozhodnutí 
o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a nedosahují váhy předmětného 
biologického hodnocení. Navíc většina z vyjádření zůstala toliko v rovině tvrzení a nebyla 
podložena hodnověrnými důkazy. Podle § 67 odst. 3 tvoří biologické hodnocení zákonný 
podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody. Primárně z něj tedy orgány ochrany přírody 
vychází. Soud zdůrazňuje, že žalobce si mohl k prokázání svých tvrzení o přítomnosti zvláště 
chráněných živočichů v místě stavby obstarat na svůj náklad jiné biologické hodnocení, jež by 
provedla kvalifikovaná osoba, která je držitelem zvláštní autorizace udělené Ministerstvem 
životního prostředí. Takové hodnocení by pak podobně jako biologické hodnocení RNDr. 
Vávry představovalo důvěryhodný podklad pro vydání rozhodnutí o výjimce. A v případě, že 
by si tato hodnocení ve svých závěrech odporovala, nezbývalo by žalovanému než vyžádat si 
nezávislý revizní posudek. 

 

Třetí žalobní námitku, že průzkum RNDr. Vávry nebyl proveden správně a není 
vypovídající o výskytu zvláště chráněných živočichů v místě výstavby, shledal soud 
nedůvodnou. Jak totiž plyne z vypořádání námitky druhé v odstavcích výše, závěry 
biologického hodnocení RNDr. Vávry nebyly kvalifikovaně zpochybněny.  



pokračování  5A 193/2013 

 

11 

Pokud jde o tvrzení žalobce, že prokázání neexistence živočichů vyžaduje opakovaný 
průzkum v různých ročních obdobích, soud odkazuje na Metodický návod k provádění 
biologického hodnocení publikovaný Ministerstvem životního prostředí (dostupný na 
www.mzp.cz), dle něhož „terénní šetření neboli přírodovědný průzkum je (...) více odborně 
zaměřen na jednotlivé dotčené druhy. Jeho provedení vyžaduje § 67 zákona jako nedílnou 
součást hodnocení. Toto šetření nepředstavuje dlouhodobý systematický inventarizační 
průzkum lokality. Přírodovědný průzkum se zásadně provádí ve vegetačním období a měl by 
být rozdělen na několik návštěv lokality tak, aby pokryl všechny důležité aspekty a období 
výskytu důležitých přírodních fenoménů.“ Soud má za to, že předmětný biologický průzkum 
byl proveden řádně, neboť proběhl v první polovině června, v hnízdním období ptáků a plné 
aktivity obojživelníků a plazů, přičemž vegetace po předchozích intenzivních deštích byla 
ve stádiu plného rozvoje. 

Soud upřesňuje, že z Nálezové databáze ochrany přírody nevyplývá (jak tvrdí 
žalobce), že se v místě výstavby ohrožení živočichové nalézají. Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky ve svém stanovisku ze dne 28. 8. 2013 pouze uvedla, že 
ve jmenované databázi je zanesen výskyt některých druhů obojživelníků a plazů z těsné 
blízkosti nebo z území, odkud mohou druhy migrovat na předmětnou plochu. S přihlédnutím 
k označení věci a k prvnímu odstavci citovaného stanoviska lze usuzovat, že se předmětnou 
plochou rozumí Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ – plochy bez budov. 

Podle § 3 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně přírody a krajiny je biotop souborem 
veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní 
prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva; biotop je takové místní prostředí, 
které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů. Soud se ztotožňuje se 
žalobcem v tom, že za biotop nelze považovat pouze místo, kde se živočich v daném čase 
vyskytuje, a to s ohledem na migraci jedinců. Ve světle shora citovaného výkladového 
ustanovení je však třeba dle názoru soudu chápat biotop jako místo splňující podmínky pro 
život určitého živočicha. Zbylé pozemky, na nichž má proběhnout výstavba, proto nemohou 
představovat biotop předmětných zvláště chráněných živočichů, neboť dle biologického 
hodnocení jsou tyto plochy „po skrývce zeminy bez vegetace a obratlovci zde nemají vhodné 
podmínky k životu a ani zde nežijí“.  

K námitce žalobce, že dle rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 
10. 9. 2013, sp. zn. ČIŽP/41/OOP/SR01/1306399, se na stavbě vyskytují zvláště chráněné 
druhy obojživelníků a plazů, soud uvádí, že z jedné věty obsažené v odůvodnění rozhodnutí 
nelze činit žádné závěry, a to zejména za situace, kdy se jedná o pouhé konstatování, které 
neodkazuje na jediné zjištění, podklad či důkaz, z nichž by mohlo toto tvrzení vyplývat. 

 

Čtvrtá žalobní námitka je neopodstatněná. Žalovaný při rozhodování o odvolání 
žalobce proti rozhodnutí správního orgánu prvého stupně o výjimce ze zákazů zvláště 
chráněných živočichů vycházel z aktualizovaného biologického hodnocení RNDr. Vávry 
ze dne 16. 6. 2013, přičemž dle důvodové zprávy k zákonu o ochraně přírody a krajiny „je 
biologické hodnocení nezbytným minimem odrážejícím zájmy chráněné tímto zákonem“. 
Předmětným biologickým hodnocením, které nebylo žádným z žalobcem předložených 
dokumentů relevantně zpochybněno, bylo zjištěno, že se na území určeném ke zbylé výstavbě 
obytného souboru (tzn. parc. č. 583/101 a 583/93 v k. ú. Háje, obec Praha) žádní zvláště 
chránění živočichové nenalézají a ani zde nemají podmínky k životu. Soud má proto za to, že 
do přirozeného vývoje těchto živočichů nemohlo být nijak zasaženo a stejně tak nemohlo dojít 
ani ke zničení jejich biotopu. Vzhledem k tomu, že na daném území došlo k podstatné změně 
místních podmínek, nebylo nutno výjimku ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 
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zákona o ochraně přírody a krajiny povolovat; zamýšlená činnost stavebníka – osoby 
zúčastněné na řízení totiž nebyla v rozporu se zájmy ochrany přírody.  

K témuž závěru dospěl i Nejvyšší správní soud, jenž v rozsudku ze dne 27. 9. 2012, čj. 
5 As 56/2011-12, konstatoval, že „povolení výjimky ze zákazů vyplývajících z podmínek 
ochrany zvláště chráněných živočichů lze vydat pouze v těch případech, kdy se uplatní 
podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů podle § 50 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Jinými slovy, zákazy uvedené v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny platí 
pouze tehdy, vyskytují-li se na daném území zvláště chránění živočichové. Není-li tomu tak, 
nepřichází v úvahu povolení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
neboť by postrádalo účelu a smyslu.“ 

Jak správně uvedl žalovaný v napadeném rozhodnutí, v případě nepovolení výjimky 
již nebylo třeba hodnotit splnění podmínek pro její vydání, jako např. prokázání veřejného 
zájmu či neexistence jiného uspokojivého řešení možnosti výstavby. 

S přihlédnutím ke shora uvedenému nelze souhlasit se žalobcem, že žalovaný fakticky 
rezignoval na ochranu zvláště chráněných živočichů, zpronevěřil se důvodu své existence či 
že porušil účel zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

K páté žalobní námitce soud uvádí, že se žalovaný s případným vlivem stavby 
na zvláště chráněné živočichy v okolí stavby řádně vypořádal. Na straně 5 žalobou 
napadeného rozhodnutí žalovaný uvedl, že v době, kdy měl žadatel (tzn. osoba zúčastěná 
na řízení – pozn. soudu) platnou výjimku, dokončil stavby v části bytového souboru. Některé 
bytové domy tak jsou již postaveny, zkolaudovány a kolem nich jsou kompletně zapojené 
sadové úpravy. Z celkové původní výstavby obytného domu chybí postavit 12 bytových 
domů. Žalovaný dále uvedl, že v dokončených částech již nebudou stavebníkem prováděny 
žádné stavební práce, a nemůže tedy dojít ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje 
zvláště chráněných živočichů; o povolení výjimky lze proto uvažovat pouze pro pozemky, 
na nichž bude stavební činnost v budoucnu probíhat.  

Uvedené vypořádání námitky považuje soud za zcela dostatečné, neboť žalovaný 
v žalobou napadeném rozhodnutí konkretizoval úvahy, na jejichž základě dospěl 
k předmětnému závěru. Rozhodnutí tak není nepřezkoumatelné, jak tvrdil žalobce. 

 

Jak již soud nastínil ve vypořádání námitky čtvrté, bylo-li zjištěno, že se na daném 
území zvláště chránění živočichové nevyskytují, nemůže dojít ze strany stavebníka k zásahu 
do jejich vývoje; živočichové tedy nemohou být prováděnou stavební činností jakkoli rušeni, 
chytáni, chováni v zajetí, zraňováni či dokonce usmrcováni. Za takového skutkového stavu 
orgány ochrany přírody, jejichž účelem je mimo jiné ochrana rozmanitosti forem života a 
péče o volně žijící živočichy, nemohly rozhodnout jinak, než že udělení výjimky ze zákazů 
u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny již není 
zapotřebí a postrádá smysl. Jelikož k udělení výjimky dle § 56 v nyní projednávaném případě 
nedošlo z důvodu podstatné změny místních poměrů, nebyl již žalovaný povinen posuzovat 
naplnění jednotlivých zákonných podmínek, bez jejichž prokázání výjimku udělit nelze. 
Žalovaný se proto nemusel zabývat otázkou, zda je na stavební činnosti osoby zúčastněné 
na řízení dán veřejný zájem a zda tento veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany 
přírody. Obdobně se žalovaný nemusel zabývat ani existencí případného jiného přijatelného 
řešení. Dle názoru soudu žalovaný napadeným rozhodnutím nezasáhl do práva žalobce 
na příznivé životní prostředí; důvodná tak není ani šestá žalobní námitka.  
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S ohledem na vše shora uvedené soud uzavírá, že nebylo prokázáno, že by se 
na pozemcích určených k výstavbě vyskytovali zvláště chránění živočichové ani že by tyto 
pozemky představovaly biotop vhodný pro uvedené druhy. Povolení výjimky dle § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny tak již vzhledem k této skutečnosti – podstatné změně místních 
poměrů – nebylo potřeba. Za této situace měl žalovaný předmětné řízení o povolení výjimky 
zastavit podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu; žádost osoby zúčastněné na řízení se totiž 
stala zjevně bezpředmětnou. Tomuto závěru svědčí i názor Nejvyššího správního soudu, jenž 
v rozsudku ze dne 27. 9. 2012, čj. 5 As 56/2011-189, konstatoval, že „povolení výjimky 
ze zákazů vyplývajících z podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů lze vydat pouze 
v těch případech, kdy se uplatní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů podle § 50 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Jinými slovy, zákazy uvedené v § 50 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny platí pouze tehdy, vyskytují-li se na daném území zvláště chránění 
živočichové. Není-li tomu tak, nepřichází v úvahu povolení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, neboť by postrádalo účelu a smyslu.“ Soud v této souvislosti 
zdůrazňuje, že formální pochybení ze strany žalovaného (spočívající ve vydání rozhodnutí 
o nepovolení výjimky ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny namísto zastavení řízení pro nastalou zjevnou bezpředmětnost podané 
žádosti) nebylo podstatné, neboť nemělo za následek zkrácení práv žalobce ani osoby 
zúčastněné na řízení. Rozhodující naopak bylo, že žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl 
k závěru, že po zásadní změně poměrů v místě stavby již nebylo udělení výjimky třeba.  

Žalobce tedy se svými námitkami neuspěl. Jelikož v řízení nevyšly najevo žádné vady, 
k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti, soud zamítl žalobu jako nedůvodnou dle § 78 
odst. 7 s. ř. s. 

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. 
Žalobce neměl ve věci úspěch, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému 
v řízení o žalobě nevznikly žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti. Podle § 60 
odst. 5 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí 
vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Z důvodů zvláštního zřetele 
hodných může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Náklady 
vzniklé v souvislosti s plněním soudem uložené povinnosti zúčastněné osobě v řízení 
nevznikly a důvody hodné zvláštního zřetele soud neshledal, z tohoto důvodu osobě 
zúčastněné na řízení právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal. 

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí  l z e  podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode 
dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u 
Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační 
stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým 
označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení 
rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k 
podání kasační stížnosti nelze prominout. 
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a 
kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti 
němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a 
údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 



pokračování  5A 193/2013 

 

14 

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to 
neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo 
jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních 
zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní 
symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu 
lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz. 

 
 
             V Praze dne 28. února 2017 
 
 
                                                                                                     JUDr. Eva  P e c h o v á, v.r.  
                                                                                                           předsedkyně senátu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Sylvie Kosková 
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