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Přinášíme Vám souhrn měsíčníků nejzajímavějších právních dotazů, které jsme 
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1. Občanská sdružení (založení, fungování, činnost) 

1.1. Lze považovat pořádání výletů o.s. za živnost? 24.2.2012, KN 
Jsem členem výkonné rady o.s. N. Toto občanské sdružení pořádá pro řádně registrované členy o.s. akce a to 
turistického, sportovního, vzdělávacího charakteru. V nedávné době jsem byl za o.s. povolán na 
Živnostenský úřad, kde mi bylo sděleno, že s velkou pravděpodobností naše činnost supluje cestovní 
kancelář a tedy bychom měli mít na naši činnost živnost. To osobně považuji za nesmysl, nemohla by tak 
existovat žádná činnost podobné KČT, skautům a jiným sdružením, které po své členy pořádají akce. Akce, 
které pořádáme pro naše členy nejsou ziskové, cena akcí je vždy za dopravu, stravu, pokud je v akci 
půjčovné materiálů atd., tak i tato položka. Členové tuto akci platí hotově a sdružení nemá z akcí žádný zisk.  
Rád bych se optal na Váš názor, zda může být naše činnost považování za činnost cestovní kanceláře a 
musíme tedy mít živnost.  

Znaky živnostenského podnikání jsou uvedeny v §2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(Živnostenský zákon):“Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Tyto znaky musí být 
naplněny všechny. Ve Vašem případě není naplněn předpoklad činnosti za účelem dosažení zisku, neboť 
z Vašeho dotazu jasně vyplývá, že o.s. N. neplyne z pořádání akcí žádný zisk. Rovněž členství v o.s. je 
bezplatné, což je výslovně uvedeno na Vašem webu.  Hledisko nevýdělečnosti je uvedeno i ve stanovách N. 
o.s. V tomto případě se tedy nejedná o živnost a není nutné ani živnostenské oprávnění. 

Co se týče otázky, zda Vaše o.s. supluje činnost cestovní kanceláře: V §2(1) zákona č. 159/1999 Sb. o 
některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu je uvedeno, že  
„Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen "cestovní kancelář") je podnikatel, který je na základě koncese 
oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy.“  

Zájezdem se dle tohoto zákona nerozumí služba, jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského 
podnikání. Jak už bylo řečeno, služby N. o.s. jeden ze znaků nesplňují1. 

Obdobně se pro tuto situaci dá použít i definice pojmu podnikání, neboť je synonymem k výdělečné činnosti 
(živnost je jednou z výdělečných činností). Definice podnikání je obsažena v §2 Obchodního zákoníku 
„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ Znovu tedy není splněn předpoklad dosažení zisku. 

Myslíme si, že Váš postup je v souladu se zákonem. Jestliže by problémy s Živnostenským úřadem přetrvaly, 
bylo by možné si živnostenské oprávnění pořídit. Živnostenské oprávnění je spojeno s jednorázovým 
poplatkem 1000Kč. Ve Vašem případě by šlo o živnost volnou.  

Přihlašování živností se věnuje tento článek: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zivnosti-volne/zivnost-
volna-po-sidlo-uzemi-cr/1001897/55908/ 

Dále by bylo nutné napsat do stanov pořádání výletů jako vedlejší činnost. Jako vedlejší činnost totiž mohou 
být uvedeny i aktivity, které patří mezi živnosti volné (jako hlavní činnost být u o.s. nemohou, §1 odst. 3 
Zákona o sdružování občanů). Tomuto problému se již věnuje jiná odpověď zveřejněná na našich stránkách 
na adrese:  

http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/dotaz/zivnostensky-list-
pro-obcanske- 

Jen pro jistotu musím ještě varovat před pokutami, které hrozí v případě neoprávněného podnikání, což je 
situace, kdy fyzická či právnická osoba vykonává podnikatelskou činnost, aniž vlastní příslušné živnostenské 
oprávnění. Jedná se tedy o situaci, kdy činnost naplňuje veškeré znaky živnosti, ale osoba není vlastníkem 
živnostenského oprávnění na předmětnou živnost. Dozví-li se živnostenský úřad o tomto neoprávněné 
podnikání, zahájí správní řízení o uložení sankce za neoprávněné podnikání. Za druhou situaci 
neoprávněného podnikání je třeba považovat podnikání osoby, která sice vlastní živnostenské oprávnění na 
určitou činnost, avšak vykonává úkony, jež jsou již nad rámec povolení, které osoba vlastní a které svými 

                                                 
1  §1(2)b 159/1999 Sb. 
 



úkony náleží do jiné živnosti. Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, 
době trvání a následkům protiprávního jednání.  

http://www.epravo.cz/top/clanky/neopravnene-podnikani-7764.html 

Myslíme si však, že ve Vašem popisovaném případě tato situace nehrozí, neboť z Vaší strany k žádnému 
obohacení nedochází a tak je tato připomínka spíše preventivní. 

Zbývá jen dodat, že by bylo možné situaci vyřešit i platbou účastníků přímo na místě, čímž by nedocházelo 
k hromadění peněz sdružením a nedocházelo by ke vzniku podezření ze zisku. 

Informace týkající se registrace na finančním úřadě najdete v našem manuálu: 

http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni/rada/maji-sdruzeni-povinnost-podat-danove-
priznani 

 
1.2. Zveřejňování fotografií a dokumentů na webových stránkách občanského sdružení 12.3.2012, JČ 
Je v pořádku, pokud na webových stránkách našeho sdružení bez souhlasu soukromé firmy zveřejňujeme 
korespondenci mezi naším sdružením a touto firmou? Můžeme na našich stránkách zveřejnit dokument, 
který byl určen pouze zastupitelům a fotografie zařízení/záměru pořízené v areálu firmy?  

Co se týká zveřejňování korespondence a výše uvedených dokumentů, v úvahu přichází leda postih za zásah 
do dobré pověsti právnické osoby. Firma je právnickou osobou (obchodní společností) a daná 
korespondence byla pravděpodobně vedena v rámci podnikatelské činnosti této právnické osoby. Ochrana 
pověsti právnické osoby je v Občanském zákoníku vyjádřena pouze omezeně, a to v § 19b odst. 3 ve spojení 
s odst. 2 téhož ustanovení. 
 
„Ustanovení § 19b konkrétně uvádí: 
 

1. Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. 
2. Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný 

uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného 
zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích. 

3. Odstavec 2 platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby.“ 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že aby došlo k právem postihovanému zásahu do dobré pověsti právnické osoby, 
musí být kumulativně splněny tyto tři podmínky: 
 

1. postižená právnická osoba musí mít dobrou pověst 
2. zásah musí být s to poškodit dobrou pověst 
3. zásah musí být neoprávněný 

 
V případě, že by se tedy firma rozhodla proti zveřejnění korespondence a ostatních výše uvedených 
materiálů brojit občanskoprávní žalobou, musela by nést v daném sporu důkazní břemeno – prokázat 
všechny tři výše uvedené skutečnosti. Bude potom záviset na posouzení soudu, zda došlo uveřejněním 
korespondence (a zbylých materiálů) k porušení práva na dobrou pověst a zda daná právnická osoba 
vůbec dobrou pověstí disponovala. 
 
V případě, že právnická osoba tuto dobrou pověst měla, soud teprve potom posuzuje, zda byl tento zásah do 
dobré pověsti oprávněný. Za další musí soud též posoudit, zda byly uveřejněné informace způsobilé dobrou 
pověst právnické osoby poškodit.  
 
Z pozice žalobce firma nebude muset prokázat, že skutečně pověst byla poškozena. Posouzení této 
skutečnosti závisí na rozhodnutí soudu po zjištění a následném posouzení okolností případu. 
 
Pokud jde o zveřejnění pořízených fotografií, jedná se o obdobnou situaci. Pokud na fotografiích nejsou 
zachyceny fyzické osoby (na něž by se vztahovala ochrana osobnosti podle § 11 zákona č. 40/1964 Sb., 
Občanský zákoník), tak se z hlediska právnické osoby může firma odvolávat opět pouze na poškozování 



dobré pověsti ve smyslu ustanovení § 19b občanského zákoníku.  
 
Zachycují-li i osoby fyzické, je pro zveřejnění fotografií nutno splnit zákonem stanovené podmínky (např. 
souhlas fotografované osoby, případně zpravodajská licence apod.).2 
 
 
Pokud jde o „dokument určený pouze zastupitelům“, záleží, co je jeho obsahem, ale v principu by jeho 
zveřejnění nemělo být problematické (opět ledaže by šlo o zásah do ochrany osobnosti fyzické osoby, dobré 
pověsti právnické osoby anebo např. o obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.).  
 
 
1.3. Zastupování člena rady občanského sdružení 22.3.2012, VM 
Může člen rady občanského sdružení zastupovat (na základě plné moci) na jednání rady jiného člena rady, 
když se na jednání nemůže dostavit? S tím souvisí problém, že když se na jednání rady dostaví málo členů, 
není tento orgán usnášeníschopný a činnost sdružení je tím omezena.  

Nejprve jsme se zabývali obecně otázkou, zda může být nějaký člen rady o.s. zastoupen jiným. Dle našeho 
názoru to možné není. Rada je podle Vašich stanov volený orgán, ale otázka zastupování členů rady v nich 
není upravena. Jelikož tato věc není upravena ani na zákonné úrovni, nezbývá než přikročit k vyslovení 
pouhého právního názoru. 
 
Domníváme se, že se zvolením se pojí mandát, který by měl být vykonáván osobně a nelze ho předat na 
základě plné moci. Analogicky je to možné dovodit z článku 26 Ústavy ČR, dle kterého zákonodárci 
vykonávají svůj mandát osobně a nemohou být při hlasování zastoupeni jiným zákonodárcem. Přestože 
nemůžeme možnost zastoupení zcela vyloučit, kloníme se však k tomu, že to možné není.  
 
Pokud jde o problém potřebného počtu členů radu, aby bylo dosaženo kvora, tam jsme si jisti, že to možné 
není. Problém kvora se nedá vyřešit zastoupením jednoho člena rady druhým. Pořád bude nutné, abyste 
splnili ustanovení článku 3 písmena f) části šesté Vašich stanov. Hlasování se musí účastnit aspoň 7 členů 
rady. 
 
1.4. Členství ve statutárním orgánu občanského sdružení. 1.6.2012, DH 

Mohou být ve statutárním orgánu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. manželé, přičemž jeden 
z nich je předsedou? Aby nešlo o střet zájmů? Stanovy sdružení popisují způsob zastupování a podepisování 
tak, že za sdružení jedná předseda spolu s dalším členem. Zároveň předseda o. s. je neuvolněným 
místostarostou města. O. s. každoročně dostává ze sociálního odboru dotace. 
 
První část Vašeho dotazu se týkala možného střetu zájmů v případě, že ve statutárním orgánu občanského 
sdružení působí manželé, přičemž jeden z nich je předsedou. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
nikde výslovně nestanovuje zákaz tohoto jevu. Náležitosti zakládacích stanov jsou zmíněné v ust. § 6 odst. 2:  
 
a) název sdružení, 
b) sídlo, 
c) cíl jeho činnosti, 
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem 
sdružení, 
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, 
f) zásady hospodaření. 
 
Umožňují tedy zakladatelům relativně značně volnou úpravu vztahů uvnitř občanského sdružení. Orgány 
občanského sdružení (na rozdíl od těch státních) nemusí mít nutně demokratický charakter a ve stanovách 
mohou být vymezeny autoritářsky. Ohledně spoluúčasti manželů ve statutárním orgánu se tak použije zásada 
legální licence (každý občan může činit vše, co není zákonem zakázáno). Z toho tedy plyne, že manželé 
statutárním orgánem o. s. být mohou.  
 

                                                 
2 Viz ustanovení § 12 odst. 1 až 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 



Druhá část Vašeho dotazu se týkala problematiky transparentnosti při přijímání dotací. Dle našich zjištění 
o poskytování dotací obcí (konkrétně o dotacích nad 50.000,- Kč a o textu konkrétních smluv o poskytnutí 
dotace – viz ust. § 85 zákona obcích - níže) rozhoduje zastupitelstvo obce, jehož je místostarosta členem. 
(Starosta i místostarosta jsou do svých funkcí voleni z členů zastupitelstva obce, logicky jsou tedy taktéž 
členy zastupitelstva obce (ust. § 103 odst. 2 zákona o obcích).  Mohla by tedy nastat situace, že by 
místostarosta rozhodoval o dotaci pro vlastní občanské sdružení a tím by došlo ke střetu zájmů. 
 
§ 85 z. o obcích 
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:  
  
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním 
organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových 
aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, 
  
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí 
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, 
    
 
Dle ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou veřejnými funkcionáři i starosta obce, 
místostarosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. 
Povinnosti plynou z ust. § 3 tohoto zákona: 
 
§ 3 
 
(1) Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj 

osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se 
pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo 
zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu. 
  
(2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že 
  
a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání 

majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu 
 
Dle Vámi zmíněných skutkových okolností tedy teoreticky skutečně může dojít ze strany místostarosty ke 
zneužití postavení v podobě upřednostnění osobního zájmu před zájmem veřejným při rozhodování o 
dotacích. Zárukou proti tomuto zneužití je oznámení osobním zájmu onoho veřejného funkcionáře zmíněné v 
§ 8 zákona o střetu zájmů.  
 
§ 8 
Oznámení o osobním zájmu 
 
(1) Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního 
samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, 
předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k 

výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní 
zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. 
  
(2) Oznámení podle odstavce 1 podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději 
však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 
 
Nepodání oznámení o osobním zájmu přitom přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Před 
hlasováním o přidělení dotací dle ust. § 85 tedy místostarosta musí vystoupit a svůj osobním zájem sdělit. 
Zastupitelstvo obce poté rozhodne o dalším postupu, viz ust. § 85 zákona 128/2000 o obcích. 
 
 



Jelikož se jedná o problematiku dotací, teoreticky by šlo použít i ust. § 11 týkající se taktéž příjmů: 
 
§ 11 
Oznámení o příjmech, darech a závazcích 
 
 (1) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že 
  
a) během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s 
výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku podle § 10, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických 
osobách (dále jen "příjmy nebo jiné majetkové výhody"), pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných 
majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč; za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou 
výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má veřejný funkcionář 
nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních předpisů7); do tohoto souhrnu se 
nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, 
  
b) má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem 
koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za 
nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč. 
  
 (2) Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést výši, druh a zdroj každého příjmu podle 
odstavce 1 písm. a) a výši a druh závazku podle odstavce 1 písm. b), včetně toho, vůči komu takový závazek 
má. Oznámení činí veřejný funkcionář nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. 
 
Oznámení o příjmech, darech a závazcích jsou přitom vedena ve zvláštním registru evidenčním orgánem, 
kterým je pro tento případ tajemník městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně 
členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného 
statutárního města. Dle ust. § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů máte přitom právo písemně sdělit 
evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů 
uvedených v oznámeních evidovaných v registru. Uvedení nepřesné, neúplného nebo nepravdivého údaje 
veřejným funkcionářem se poté taktéž hodnotí jako přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 
 
Zákon o obcích taktéž stanovuje informační povinnost v případě vzniku možného střetu zájmů u členů 
zastupitelstva obce (vztahujícího se tedy i na místostarosty) v ust. § 83 odst. 2: 
 
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování 
určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, 
pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je 
povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. 
 
1.5. Odpovědnost člena výboru za závazky občanského sdružení. 20.7.2012, JK 
Za hospodaření občanského sdružení odpovídá jeho Rada/Výbor. Jsem jako člen Rady/Výboru občanského 
sdružení nějak sankčně spoluzodpovědný za hospodaření sdružení? Mám nějakou obdobnou povinnost při 
předlužení jako u obchodní společnosti? Když občanské sdružení nesplácí své závazky, jaký to může mít 
dopad na mou osobu? 

Občanské sdružení, které vzniklo podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je právnickou osobou s 
vlastní právní subjektivitou, tj. je způsobilé mít práva a povinnosti. Pokud občanské sdružení vstupuje do 
právních vztahů s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, je z těchto vztahů také samo zavázáno. 
Přestože jsou členové sdružení jeho personálním základem, občanské sdružení je ve svých „vnějších“ 
právech a povinnostech na nich nezávislé, tj. jeho práva a povinnosti nezakládají práva a povinnosti jeho 
členům, má je toto občanské sdružení jako celek. Vnitřní vztahy mezi členy a sdružením jsou pak upraveny 
zákonem o sdružování občanů a stanovami sdružení. 

Občanské sdružení za své majetkové závazky odpovídá celým svým majetkem. Zákon nikde nestanovuje, že 
by jeho členové za tyto závazky do nějaké výše ručili a byli je tak povinni splatit v případě, že je nebude 
moci splnit občanské sdružení, jako je tomu například u obchodních společností. 

 



1.6. Podnikání občanského sdružení. 19.9.2012, DZ 
Jsem členem osadního výboru a dostal se mi do ruky jeden menší problém a nevím, jak s ním naložit. Občan 
obce si založil prý tenisový klub; nemají žádný název a ještě tvrdí, že jsou občanské sdružení. Musí mít 
právní formu? Nebo prostě jen tak si na něco mezi sebou plácli a jsou sdružení? Vybírají mezi sebou členské 
příspěvky a za ty kupují bečky piva, které prý vypijí členové klubu. Avšak pivo se prodává veřejně, chodí 
tam pít i lidé, kteří v tom jejich klubu nejsou. Když přijdete na pivo, platíte ho, ale účtenku na stole nemáte. 
Navíc si někteří občané, kteří v okolí bydlí, stěžují na hluk. Jsem z toho zmatená, protože v podstatě 
provozují hospodu a tvrdí mi, že to není napadnutelné, že je vše podle zákona. Vůbec tomu nerozumím. 
Osvětová beseda dostává ročně prý za nájem 20 tisíc od tohoto sdružení, ale v podstatě nevím, od koho, a 
nikdo peníze neviděl, jen na papíře. Potřebovala bych to dostat do formy, kdy opravdu bude vše provozováno 
legálně. Město je vlastníkem celého areálu hřiště a my jsme jako osadní výbor obce zodpovědní za jeho 
provoz. 
 
Váš dotaz tak lze rozdělit do několika otázek: 

1. Jakou právní formu musí mít pro provozování této činnosti? Lze provozovat hospodu jako občanské 
sdružení? 

2. Jaké formální podmínky by museli splnit, aby se stali oficiálně občanským sdružením? 
3. Jaké další podmínky (kromě případného založení vhodné právnické osoby) musí dané osoby splnit, 

aby mohli hostinskou činnost provozovat? 
4. Bylo v tomto případě jednáno protiprávně? 

 
Nejprve se budu věnovat otázce č. 2. 
 
K ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ (otázka č. 2) 
 
Sdružovací právo je garantováno v řadě předpisů. Právo svobodně se sdružovat ve spolcích, společnostech a 
jiných sdruženích je zaručeno Listinou základních práv a svobod, zák. č. 2/1993 Sb. Podle čl. 20 odst. 3 lze 
výkon lze těchto práv omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti 
nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným 
činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých. 
 
Občanské sdružení je právnickou osobou podle českého práva. To znamená, že má vlastní právní subjektivitu 
a díky ní může jednat vlastním jménem. Právo sdružovat se dále rozvíjí zák. O sdružování občanů č. 83/1993 
Sb., který v § 1 odst. 2 specifikuje, že k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu. 
 
Zmiňujete, že není jisté, zda dotčená skupina obyvatel skutečně občanské sdružení založila. 
 
Přestože proces vzniku občanského sdružení není založen na povolovacím principu, k platnému založení je 
potřeba registrace u Ministerstva vnitra. Návrh na registraci zasílá přípravný výbor sdružení, který je 
tvořen nejméně třemi občany (z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let).   
 
K návrhu je potřeba připojit stanovy občanského sdružení, které podle § 3 odst. 3 zákona o sdružování 
občanů upravují práva a povinnosti člena sdružení. Ministerstvo zaregistruje sdružení jen v tom případě, že 
je návrh bez vad a stanovy neodporují zákonu. Na adresu zmocněnce přípravného výboru zašle Ministerstvo 
kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená kopie stanov). Právě ověřená kopie 
prokazuje, že občanské sdružení bylo platně založeno. Právní subjektivita sdružení vzniká dnem registrace.  
 
Více o postupu zakládání občanského sdružení naleznete v našem manuálu: 
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-
zalozit-obcanske-sdr 
 
Zákon členům občanského sdružení poskytuje volný prostor k uvážení, zda členství bude podléhat zaplacení 
členských poplatků. Tyto podmínky musí být náležitě vyjasněny ve stanovách. 
 
MŮŽE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODNIKAT? (otázky 1 a 3) 
 
Úvodem zmiňme, že k výkonu podnikatelské činnosti není založení občanského sdružení potřeba. 



Odpověď na první otázku je tedy ta, že daná činnost mohla být realizována v rámci občanského sdružení, 
ne však nutně, tato činnost může být vykonávána i jménem jedné fyzické osoby.  
 
Jak stanoví § 1 odst. 3 b) zákona o sdružování občanů, nelze tento předpis použít na sdružování občanů k 
výdělečné činnosti. Za hlavní cíl činnosti sdružení proto nemůže být ve stanovách určeno dosahování 
výdělku. Zdrojem zisku sdružení však může být jednání, které stanovy označují za činnost vedlejší – 
rozhodně tedy nejde o činnost, která členy sdružení především vedla k jeho založení. 
 
Žádný zákon nezakazuje občanským sdružením podnikání v rámci vedlejší činnosti, musí však splnit 
podmínky, které na tuto činnost kladou příslušné předpisy. Pochopitelně, dané osoby mohly místo 
občanského sdružení založit též společnost s ručením mezeným či jinou obchodní společnost. Pro její 
založení taktéž je potřeba dodržet určitý algoritmus.  
 
K výkonu této činnosti je však kromě případného založení sdružení potřeba ještě dalšího správního 
aktu. 
 
Pokud fyzická či právnická osoba generuje zisky z prodeje piva, jedná se o hostinskou činnost podle části C 
přílohy č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Tato příloha 
reguluje tzv. řemeslné živnosti a patří mezi ně právě i činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a 
nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány (viz část B přílohy č. 1 k nařízení vlády 
č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností). 
 
Pojem provozovny řeší § 17 živnostenského zákona, který ji charakterizuje jako prostor, v němž je živnost 
provozována. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem 
živnostenskému úřadu.  
 
Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 
účelem dosažení zisku a za podmínek splnění požadavků živnostenského zákona (§ 2 živnostenského zákona). 
Obecně platí, že za účelem provozování živnosti je potřeba obstarat si u příslušného úřadu živnostenské 
oprávnění (§ 10 živnostenského zákona).  
 
Jelikož řemeslné živnosti zahrnuje zákon mezi ohlašovací, je k jejich vykonávání zapotřebí ohlášení 
živnostenskému úřadu. Tyto druhy živností se osvědčují výpisem ze živnostenského rejstříku. Zmiňme, že 
živnostenský rejstřík je na základě § 60 odst. 3 veřejným seznamem a je dostupný v elektronické podobě: 
http://www.rzp.cz/ 
 
Kromě toho musí provozovatel řemeslné živnosti splňovat podmínky vymezené v § 21 živnostenského 
zákona, týkající se odborné způsobilosti. Ta se prokazuje dokladem o ukončení vzdělání v příslušném oboru 
podnikání či uznání odborné kvalifikace. Způsobilost pro práci s potravinami pak provozovatel dokládá 
platným zdravotním průkazem.  
 
NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ (otázka č. 4) 
 
K vyhodnocení otázky, zda je v tomto případě vyvíjena nelegální činnost, je potřeba znát znaky živnosti, jak 
je vymezuje definice v § 2 živnostenského zákona. Jak jsme již zmínili, jedná se o soustavnou činnost 
provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 
podmínek splnění požadavků živnostenského zákona. Další požadavky na oprávněný výkon živnosti zákon 
rozlišuje na základě typu živnosti. Ohlašovací živnost musí být příslušnému živnostenskému úřadu předem 
ohlášena, řemeslná hostinská živnost dále podléhá splnění specifických regulí, které se dotýkají práce s 
potravinami.  
 
Na úrovni sdružovacího práva pak sdružení může podnikat jen v tom případě, že si tuto činnost vytkne ve 
stanovách. 
 
Nesplnění zákonných požadavků může být vyhodnoceno jako spáchání přestupku, které jsou vymezeny v § 
61 a násl. živnostenského zákona. Zdůrazněme, že právnická osoba, která provozuje činnost odpovídající 
řemeslné živnosti bez živnostenského oprávnění, může být za tento správní delikt potrestána pokutou až do 



výše 750 000 Kč. V této souvislosti také platí, že občanské sdružení za své majetkové závazky odpovídá 
celým svým majetkem 
 
PORUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU (otázka č. 4) 
 
I pokud by se nepodařilo prokázat neoprávněný prodej alkoholu veřejnosti (podnikání), dalo by se stále 
klasifikovat jednání daných osob jako přestupek porušování nočního klidu (§ 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích). Z praxe se dovozuje, že noční klid trvá mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou 
ranní (byť to není zákonem stanoveno). Ustanovení o ochraně nočního klidu a veřejném pořádku může také 
obsahovat obecně závazná vyhláška vydaná obcí, tyto osoby by se tedy mohly také dostat do rozporu s touto 
vyhláškou, v tomto případě by šlo o přestupek podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích.  
 
 
CO MŮŽETE UDĚLAT? 
 
Provozování živnosti bez oprávnění 
Právo na podání podnětu k zahájení řízení o pokutě je garantováno ve správním řádu (zák. č. 500/2004 
Sb. Podle § 42 je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo řízení zahájeno z moci úřední. Ten, kdo 
podnět podal, je oprávněn získat během 30 dnů reakci úřadu, jak s daným podnětem naloží. Živnostenskou 
kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady. 
 
Podnět MV na nezákonné podnikání OS 
Také zákon o sdružování občanů pamatuje na sankci, pokud občanské sdružení porušuje právní normy, např. 
pokud by hlavní činností sdružení bylo podnikání. Jak vyplývá z § 4 písm. b) sdružovacího zákona, nejsou 
dovolena sdružení, která sledují dosahování svých cílů protizákonnými způsoby (za což by nejspíš mohlo být 
považováno i podnikatelskou činnost za účelem dosažení cílů sdružení). Pokud Ministerstvo vnitra zjistí, že 
sdružení takovou činnost vyvíjí, neprodleně jej na to upozorní a vyzve, aby od takové činnosti upustilo. 
Jestliže sdružení přes upozornění v problematické činnosti pokračuje, Ministerstvo jej rozpustí. O nelegální 
činnosti sdružení se Ministerstvo může dozvědět i díky již zmíněné možnosti podat podnět podle správního 
řádu. 
 
Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku 
Doplňme, že pokud by občané provozovali tuto činnost pouze pro svoji osobní potřebu a ne za účelem 
generace zisku, nejednalo by se pochopitelně o živnost. Mohli by se však touto činností dopustit přestupku 
proti veřejnému pořádku, a sice porušení nočního klidu. Kdo se dopustí tohoto deliktu, může být v souladu s 
§ 47 odst. 2 zákona o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb.) vystaven povinnosti zaplacení pokuty do 5000 Kč. 
Případně může jít také o porušení nějakého ustanovení vyhlášky obce. V těchto případech je možné podat 
obci podnět k projednání přestupku.  
 
1.7. Provoz lesní školky 19.11.2012, RK 
Naše občanské sdružení provozuje lesní mateřskou školku, rodiče – členové sdružení platí za umístění dítěte 
do školky poplatek. Bylo s námi zahájeno správní řízení o uložení pokuty za spáchání správního deliktu 
podnikání bez živnostenského listu. Rádi bychom znali nějaké právní argumenty svědčící o tom, že lesní 
školka není živnost a nepotřebujeme tedy živnostenský list. Chtěla jsem také nahlédnout do spisu, ten však 
nebyl ještě ani založen (označení spisu a soupis na místě úředník teprve vytvořil a vytiskl) a obsahoval pouze 
list papíru s informací, že se řízení zahajuje, ačkoli prokazatelně existují další dokumenty s věcí související 
(např. protokol o kontrole na místě). Následně nám odmítli vystavit protokol o nahlédnutí do spisu. Přijde 
nám to jako šikanózní jednání ze strany úřadů. 
 
1) Provoz lesní školky bez živnostenského listu 

Pokud Vaše občanské sdružení nemá za předmět své činnosti (hlavní cíl sdružení) provozování výdělečné 
činnosti, tak dle definice živnosti v § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále ŽZ) 
„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 

účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ se ve Vašem případě zřejmě nebude 
jednat o neoprávněné podnikání bez živnostenského listu. Pro naplnění pojmu živnost musí být tyto definiční 
znaky splněny všechny. Výše uvedená definice je poměrně vágní, zjišťovali jsme tedy, jaký charakter musí 



tato činnost dále mít, a to konkrétně v části „za účelem dosažení zisku“, která je v tomto případě sporná.  

Pojem zisk 

Zisk není v právních předpisech  obecně vymezen. Lze ho charakterizovat jako rozdíl mezi výnosy z určité 
činnosti a náklady na tuto činnost a v souvislosti s ní vynaloženými.3  Domníváme se proto, že na základě 
účetnictví můžete prokázat, že všechny přijaté poplatky jsou využity za účelem provozu školky. K tvrzené 
výdělečného činnosti vašeho občanského sdružení zmiňme, že rozhodné je, zda je generace zisku 
primárním cílem občanského sdružení a zda je založeno právě za tímto účelem.4 Nemáme k dispozici 
stanovy vašeho sdružení, ale z veřejně dostupných informací (název D., nezisková instituce s cílem sloužit 
domácnostem) vyplývá, že provozem lesní školky realizujete hlavní předmět své činnosti. Poplatky za tímto 
účelem vybírané jsou tedy nezbytným podkladem pro zajištění fungování tohoto provozu.  

Právní aspekty poplatků za provoz školky 

Zabývali jsme se otázkou, zda poplatky za docházku do školky lze považovat za členské příspěvky sdružení5, 
což Ministerstvo vnitra dle Vámi poskytnutého popisu odmítá. Podle komentáře k zákonu o daních z příjmu6 
musí jít o příspěvky vymezené ve stanovách, přičemž nemusejí být považovány pouze platby 
rovnoměrné v čase a lineární svou výší. Definice zahrnuje i mimořádný členský příspěvek pro 
mimořádnou (neběžnou) akci (neopakující se nebo se opakující s delší periodicitou). Různí členové také 
mohou platit různou výši členských příspěvků. Zmiňme, že tyto příspěvky nemusejí být ve stanovách, 
statutech apod. jako takové slovně označeny – mohou být nazývány oddílovými aj. příspěvky apod. – ale 
musejí mít povahu členských příspěvků. V každém případě musejí být v uvedených dokumentech zřetelně 
stanoveny. 

Nemusí tedy jít o fixní částku jednou ročně, lze ji vybírat i ad hoc, například za každou návštěvu školky. 
Sdružení však musí mít informaci o těchto příspěvcích ve stanovách a zřejmě je také může vybírat jen od 
členů sdružení7 (zahrnutí všech rodičů, kteří do školky dávají své děti, mezi členy sdružení, tedy bylo 
žádoucím krokem). Je třeba uvést, že zákon o sdružování občanů nestanoví, v jaké frekvenci či výši mají být 
členské příspěvky od členů sdružení vyžadovány, čímž vzniká poměrně velký prostor pro uvážení orgánu, 
který toto bude posuzovat (zda se jedná o členský příspěvek či o příjmy vybíráním poplatků za vstup do 
určitých pronajatých prostor). Pokud to bude možné, doporučili bychom spíše jednorázové poplatky jednou 
ročně, o kterých již budete moci přesvědčivěji tvrdit, že jsou členskými příspěvky. Jak vyplývá z komentáře, 
není však vyloučeno ani vybírat příspěvky za každou návštěvu školky.  

Z výše uvedeného lze usoudit, že poplatky vybírané v souvislosti s provozem školky můžeme zahrnout do 
kategorie členských příspěvků sdružení. Jelikož se jedná o příjmy sdružení od daní osvobozené (viz § 19 
odst. 1 a zákona o daních z příjmu) a nejsou určeny ke generaci zisku, argumentace neoprávněným 
podnikáním není na místě. 

Cílem omezení výdělečné činnosti u občanských sdružení podle § 1 odst. 3 b) zákona o sdružování občanů je 
zabránit obcházení zákona, kdy se subjekt zaregistruje jako občanské sdružení, ale fakticky bude vykonávat 
ziskovou činnost. Na základě komentáře Beck k zákonu o sdružování občanů se však nejedná o zákaz 
absolutní. Nesmí ale jít o činnost hlavní či výlučnou zasahující do jejich privilegované sféry. Právní literatura 
(Beck) uvádí, že občanské sdružení může částečně konat výdělečnou činnost za účelem udržení provozu 
(např. pořádání plesů a obdobné aktivity). Zisk je tedy v každém případě využit pro plnění stanovami 
zakotveného cíle činnosti.  

2) Neumožnění nahlédnout do spisu 

                                                 
3  Hendrych a kol.: Právnický slovník, 3. vyd., 2009 
4
  Lisse, L.: K ustanovení § 1 zákona o sdružování občanů. Právník 

5
  Pokud by poplatek za dítě ve školce bylo možné považovat za členský příspěvek, odpadá otázka, zda je příjmem sdružení, ze kterého by 

potenciálně mohl vznikat zisk.  
6
  V. Pelc, Beck (komentář v systému Beck online) 

7  Z povahy věci – členské příspěvky lze žádat jen od členů sdružení.  



Problematický je zde fakt, že správní orgán tvrdí, že Vámi požadované informace ve spisu vůbec nejsou, že 
ve spise k řízení o správním deliktu je uvedeno pouze oznámení o jeho zahájení, a to přesto, že se v tomto 
oznámení uvádí, že je řízení zahájeno na základě kontroly. Správní orgán tedy vlastně tvrdí, že Vámi 
požadované podklady jsou součástí jiného spisu či možná jen to, že jsou uloženy někde úplně mimo spis. 

Nabízí se zde tedy 5 dílčích otázek: 

− Jakou povahu má soubor dokumentů, v němž jsou uloženy protokol o kontrole a další požadované 
dokumenty? Je to spis? 

− Je správní orgán povinen založit do správního spisu k řízení o správním deliktu všechny dokumenty, 
které s ním věcně souvisejí a které má k dispozici? Vztahuje se to i na dokumenty k prošetřování 
spáchání trestného činu? 

− Kdy je tam musí vložit? 

− Co vyplývá z toho, že Vám správní orgán dokumenty nezpřístupnil? 

− Jak dokumenty získat? 

a. Domníváme se, že soubor dokumentů není spisem. Ustanovení § 17 správního řádu, které se týká 
spisu, je ve správním řádu zařazeno v části druhé, která se týká správního řízení. V ustanovení § 17 
odst. 1 se sice uvádí, že spis se zakládá v každé „věci“, z hlediska umístění tohoto ustanovení však 
dovozujeme, že spis lze založit pouze ke správnímu řízení. Pokud tedy nějaký dokument je vytvořen 
mimo správní řízení, je uložen někde mimo spis a nebude možné využít žádné z ustanovení o 
nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu8, ledaže by následně byl do nějakého spisu zařazen 
(jako například § 38 odst. 2, naléhavý právní zájem by asi bylo možné prokázat9). O založení spisu 
nehovoří ani zákon o státní kontrole (č. 552/1991 Sb., podle kterého dle poznámky pod čarou 
v ustanovení § 60b živnostenského zákona živnostenská kontrola probíhá). I kdyby bylo vydání 
protokolu o kontrole jiným úkonem správního orgánu podle části čtvrté správního řádu, ustanovení § 
17 není uvedeno ve výčtu ustanovení, které se podle této části použijí obdobně (§ 154 odst. 1 
správního řádu).  

b. Z § 17 odst. 110 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále SŘ) vyplývá, že obsahem spisu jsou 
zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se 
vztahují k dané věci. Hypoteticky  - z hlediska jazykového výkladu - tedy ve spisu nemusí být 
všechny podklady k věci, které správní orgán má k dispozici. Domníváme se ale, že v samotném 
řízení může správní orgán argumentovat jen informacemi z dokumentů ve spisech obsažených. 
Jinak by došlo k zásahu do práv účastníka řízení, který by neměl k dispozici listiny potřebné pro 
formulaci své procesní obrany (nevěděl by, proti čemu se má bránit). Jelikož by porušení právních 
předpisů měl prošetřit a prokázat správní orgán, má tento orgán povinnost určit, z čeho přitom 
vychází.  

Dokumenty k prošetření spáchání trestného činu by měly mít povahu úředního záznamu, jejich 
pořizování se řídí ustanovením § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Trestní řád nestanoví, kdy 
se ve věci zakládá spis, pouze s jeho existencí počítá, zřejmě ale také až v okamžikem zahájení 
řízení, v tomto případě trestního stíhání. Nedokážu tedy zodpovědět otázku, kam podklady zjištěné 
policií mají být ukládány a jakou povahu má takový soubor dokumentů, ani kdo do něj je oprávněn 
nahlížet. Je otázkou, zda živnostenský úřad má k dispozici všechny tyto dokumenty nebo například 

                                                 
8  To je opět zařazeno v části druhé, navíc se zde hovoří o účastnících.  
9  § 38 odst. 2: Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno 

právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. 
10

  § 17 odst. 1 SŘ: „V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, 
písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní 
prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s 
určením data, kdy byly do spisu vloženy.“ 



jen vyrozumění o výsledku (ukončení šetření, shledání neviny), které obdržel ke svému podnětu 
k provedení šetření. V každém případě však nevíme o ustanovení, které by ho nutilo učinit tyto 
dokumenty součástí správního spisu v řízení o správním deliktu.  

c. V úvahu přichází také varianta, že dokumenty vloží úřad do spisu později. Ze správního řádu 
bohužel nevyplývá, kdy do spisu všechny tyto dokumenty musí být dodány, nicméně se 
domníváme, že by tak měl úřad učinit ihned, jakmile vzniknou. To dovozujeme i z faktu, že spis má 
obsahovat soupis svých součástí, kde by právě měl být uveden chronologický sled do spisu 
vložených dokumentů (pokud by se tam vkládaly všechny najednou až časem, nemělo by časové 
určení smysl).  

d. Jak uvádíme výše, správní orgán může v řízení argumentovat pouze tím, co je ve spise. Jak prokázat, 
že ve spise bylo pouze oznámení o zahájení řízení? Z § 18 odst. 111 SŘ vyplývá povinnost úřadu 
sepsat s Vámi o nahlížení do spisu protokol, kam můžete dle odst. 312 stejného ustanovení uvést i 
svoje námitky. Pokud Vám správní orgán odepřel nahlížet do části spisu, měl povinnost Vám o tom 
vydat i usnesení dle § 38 odst. 513 SŘ, které musí zároveň obsahovat i důvod odepření. Této 
problematice se také věnuje náš manuál 6 věcí, které byste měli vědět o nahlížení do spisu, který je 
dostupný na našich stránkách zde. Čímž se opět dostáváme k otázce, zda soubor dokumentů, kde 
materiály reálně byly, jsou či nejsou spisem. Pokud Vám totiž úřad ukázal vše, co podle jeho tvrzení 
bylo ve spise k řízení o správním deliktu, de facto Vám nic ukázat neodepřel, a bylo by dostatečné 
vystavit protokol. Pokud budeme pracovat s variantou, že soubor dokumentů je spisem, došlo 
k odepření nahlídnutí do spisu a mělo být vydáno i usnesení.  

e. Dokud bude úřad argumentovat tím, že protokol o kontrole a další podklady součástí spisu nejsou, 
zřejmě je jako účastník řízení nezískáte – úřad však jimi také nesmí argumentovat. Bylo by však 
zřejmě možné získat je na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím. Ještě 
přímějším způsobem by bylo pokusit se požádat úřad o vydání protokolu na základě § 16 odst. 1 
zákona o státní kontrole14, z něhož vyplývá, že na stejnopis protokolu máte právo (je však 
otázkou, zda Vám ho vydají i zpětně).  

Připomeňme, že v jednání s úřady se uplatní zásada vstřícnosti dle § 4 odst. 1 správního řádu: Každý, kdo 
plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a 
podle možností jim vycházet vstříc. 

3) Na základě čeho může správní orgán zahájit řízení z moci úřední? 

Zabývali jsme se dále otázkou, zda (a) úřad musí mít pro zahájení řízení o správním deliktu důvodné 
podezření podložené předběžnými důkazy a (b) zda měl úřad vůbec pravomoc provést živnostenskou 
kontrolu u zjevně neziskového subjektu, zda nešlo o šikanu ze strany úřadu.  

Řízení o správním deliktu je řízením z moci úřední. Je zahajováno podle ustanovení § 46 správního řádu. Ten 
stanoví pouze to, že oznámení o zahájení řízení se doručí účastníkovi („obviněnému“). Nenašli jsme žádné 
ustanovení, ze kterého by bylo možné dovodit, že úřad pro takový postup musí mít relevantní důvody či 
důvodné podezření, že delikt byl spáchán. Není proto nutné, aby pro zde před zahájením kontroly existovalo 
důvodné podezření ze spáchání deliktu, naopak je zde velký prostor pro správní uvážení příslušného úřadu.  

Správní orgány by však měly respektovat jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, 
v tomto případě zejména zásadu zakotvenou v ust. § 6 odst. 2 správního řádu: Správní orgán postupuje 
tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Pokud by tedy 
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  § 18 odst. 1 SŘ: „O ústním jednání (§ 49) a o ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, provedení důkazu listinou a ohledání, pokud jsou 
prováděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, se 
sepisuje protokol. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo zvukový záznam.“ 

12
  § 18 odst. 3 SŘ: „Protokol podepisuje oprávněná úřední osoba, popřípadě osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu, a dále všechny 

osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu 

zaznamenají.“ 
13

  § 38 odst. 5 SŘ: „Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.“ 
14  Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu. 



správní orgán prováděl kontrolu u subjektu, který zcela zjevně zákon neporušuje, bylo by to možné 
považovat za šikanózní jednání a bránit se stížností. Nelze však apriorně zakázat provádění kontrol u 
subjektů, u nichž může být porušení zákona aspoň hypoteticky (či spíše reálně) možné. Zde je nutné 
přihlédnout k tomu, že správní orgán je povinen dohlížet na dodržování zákona, a musí tak prověřovat i 
subjekty, u nichž je nutnost plnění povinností sporná (právě proto, aby ověřil, zda jsou zde dány skutečnosti, 
kdy tyto povinnosti subjekt plnit má).  

Dodáváme, že pravomoc živnostenského úřadu provádět kontroly je uvedena v § 60a15 živnostenského 
zákona, z něhož vyplývá, že při kontrole má být kontrolováno dodržování živnostenského zákona, zde 
konkrétně povinnosti mít živnostenské oprávnění za určitých zákonem daných okolností. Bylo by absurdní 
tvrdit, že živnostenské úřady mají právo kontrolovat jen osoby, které živnostenské oprávnění už mají (zvláště 
u kontroly povinnosti jej mít, ale i obecně – pak by se každý vyhnul kontrole neopatřením si živnostenského 
oprávnění), stejně tak by bylo obtížné na první pohled určit, kdo živnostenské oprávnění určitě má mít a 
nemá jej. Proto je potřeba, aby kontrola prověřila každý subjekt jednotlivě. Samotné provedení kontroly 
tedy nevidíme jako šikanu ze strany úřadu, ledaže by si úřad byl prokazatelně vědom toho, že zákon 
nemůžete porušovat.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že:  

− Provoz lesní mateřské školky není živností a není k němu zapotřebí živnostenské oprávnění. Podle 
komentáře se o provozování živnosti jedná pouze tehdy, pokud je generace zisku hlavním cílem dané 
činností. Z další literatury jsme také dovodili, že poplatky za účast dětí ve školce lze považovat za 
členské příspěvky, i kdyby byly požadovány nahodile za každou návštěvu školky. Rodiče by však 
měly být členy o.s. a povinnost platit poplatky musí být ve stanovách sdružení. Komentář také uvádí, 
že sdružení může při své činnosti mít nějaké příjmy, pokud je pak použije na činnost hlavní.  

− V prvé řadě doporučuji vyžádat si protokol o kontrole podle § 16 zákona o státní kontrole, podle něj 
na jeho vydání máte právo. Můžete také zkusit podat žádost o informace. Neexistuje povinnost, aby 
ve spise byly vloženy všechny dokumenty, které má k věci správní orgán k dispozici, je také možné, 
že soubor dokumentů, který jste viděla, není spisem. Tím, co však není ve spise, správní orgán 
nemůže proti Vám argumentovat. O nahlédnutí do spisu musí být pořízení minimálně protokol - § 18 
správního řádu.  

− Správní orgány jsou povinny nadměrně nezatěžovat dotčené osoby. Neexistuje však přímá povinnost 
shromáždit před zahájením řízení o správním deliktu podklady, aby bylo dáno něco jako „důvodné 
podezření“. Úřad tedy má velkou míru uvážení. Neměl by provádět kontroly zjevně neopodstatněné, 
apriorně však kontrolu u občanského sdružení nelze vyloučit. 

1.8. Musí mít NNO zvláštní účet pro dary? 19. 12. 2012, AŠ 

Rádi bychom se zeptali, zda musíme mít pro přijímání darů zvláštní transparentní účet či stačí použít běžný 
účet, který používáme pro všechny ostatní operace?  

 
Vámi zmiňovaným speciálním sbírkovým účtem zřejmě myslíte zvláštní bankovní účet, který je povinna 
zřídit právnická osoba (nezisková organizace) pro každou sbírku dle § 23 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o 
veřejných sbírkách: 

Právnická osoba je povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý 
výtěžek sbírky. Povinnost zřizovat zvláštní bankovní účet se nevztahuje na sbírky konané výlučně 
prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3 měsíců. Právnická osoba účtuje o 
nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních 
záznamů s vyúčtováním sbírky. 
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  § 60a odst. 6 ŽZ: „Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti 

stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb 
podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají 
podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto 
povinností.“ 



Povinnost zřídit zvláštní bankovní účet je tedy uložena pouze pro veřejné sbírky.  

Dle zákona o veřejných sbírkách je veřejnou sbírkou získávání a shromažďování dobrovolných 
peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně 
prospěšný účel (tedy obecně řečeno ne na běžnou činnost neziskové organizace), taková sbírka musí být 
písemně oznámena příslušnému krajskému úřadu, který vydá její osvědčení, a čistý výtěžek sbírky musí 
právnická osoba nebo ten, v jehož prospěch byla sbírka konána, použít výhradně ke stanovenému účelu 
sbírky. 

Ohledně Vašeho dotazu bude nutné v každém jednotlivém případě zvážit, zda se jedná či nejedná o veřejnou 
sbírku, tedy zda daný projekt naplňuje výše zmíněné znaky (tučně psané). 

Dalším vodítkem pro rozlišení by mohl být názor zmíněný v článku Zákon o veřejných sbírkách v praxi 
krajských úřadů16: 

 

Při vyhodnocování, zda je shromažďování finančních prostředků veřejnou sbírkou či sbírkou 
„neveřejnou“ je třeba vycházet z účelu a smyslu zákona o veřejných sbírkách. Smyslem veřejnoprávní 
regulace veřejných sbírek je jejich kontrola ze strany úřadů za situace, kdy dárci nemají sami možnost 
zjistit, jak bylo s jejich příspěvky (dary) naloženo.  

Úřady jsou zde vlastně jakýmisi reprezentanty veřejnosti, která přispěla na určitý veřejně prospěšný účel 
a nemá sama dost dobře možnost si ověřit, zda s prostředky, jež darovala, bylo naloženo řádně. Při 
poskytování finančních příspěvků v uzavřených skupinách lze předpokládat, že si tato skupina, resp. její 
členové, nastaví interní kontrolní mechanismy a veřejnoprávní kontrola proto není zapotřebí.  

Možnost či nemožnost efektivní kontroly naložení s poskytnutými prostředky ze strany přispěvatelů je tak 
jedním z kritérií podstatných pro kvalifikaci určité akce za veřejnou sbírku. 

 

Nedokážeme bohužel přesně posoudit, zda Vámi popisované aktivity neziskových organizací lze či nelze 
považovat za veřejnou sbírku. Přikláníme se k názoru, že v případě zveřejnění bankovního účtu neziskové 
organizace, na nějž mohou lidé přispět finančním darem, se o veřejnou sbírku nejedná. Pokud by pak tyto 
projekty veřejnými sbírkami byly, měly by být oznámeny a osvědčeny příslušným krajským úřadem a měl by 
k nim být zřízen zvláštní bankovní účet. V případě konání neoznámené sbírky i v případě nezřízení 
zvláštního bankovního účtu hrozí pokuta až 500 000 Kč (dle zákona o veřejných sbírkách, § 25a odst. 1 
písm. a) a t) a odst. 2 písm. d).  

Konkrétnější radu by Vám mohli poskytnout úředníci příslušných Krajských úřadů nebo Ministerstva vnitra, 
kteří jsou zodpovědní za osvědčování veřejných sbírek a jejich kontrolu. Kontakty na ně naleznete zde. 

 

1.9. Musí být ve stanovách celá adresa sídla? 19.12.2012, EP 

Je lepší mít jako sídlo sdružení ve Stanovách konkrétní poštovní adresu anebo je lepší tam mít napsáno třeba 
jen Praha? 

 

Sídlo musí být určeno konkrétní adresou, kde občanské sdružení fakticky sídlí. Jedná se o místo, kde se 
může veřejnost i orgány veřejné moci s občanským sdružením kontaktovat. Uvedené však neznamená, že by 
na této adrese musel být zástupce občanského sdružení přítomen stále, postačí umožnění běžného styku 
(např. v některých hodinách a dnech v týdnu). Adresa musí být určena tak, aby bylo možné na ni zaslat 
poštovní zásilku (obec, ulice, číslo domu, PSČ).  

… 

Ustanovení § 19c odst. 2 ObčZ o prozatímním uvedení obce jako sídla se v případě občanských sdružení 
neuplatní, neboť nejsou zapisována do veřejného rejstříku a nesepisuje se zakladatelský dokument podle § 19 
odst. 1 ObčZ.  

                                                 
16 Pěnkavová J., Wagnerová,P. Zákon o veřejných sbírkách v praxi krajských úřadů. Správní právo, roč. XXXVIII, 

č.5/2005, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005. ISSN 0139-6005). 



−  

§ 19c OZ 

Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název 
obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného 
rejstříku. 

 
2. Účast veřejnosti  

2.1. Jakým způsobem se lze ohradit proti konání rallye v obci? 

Rád bych zabránil pořádání Rallye v CHKO B. Tato akce omezuje obyvatelé obce v možnosti pohybu v obci. 
Také výrazně ohrožuje bezpečnost na silnicích i během roku, kdy závodníci i jiní obyvatelé obce „trénují“. 
Po skončení Rallye jsou navíc komunikace poškozené a znečištěné, přičemž organizátoři akce nezařizují 
úklid a opravu, ani vlastníkům komunikací vzniklé škody nenahrazují. 

I. 

Povolení a jím stanovené podmínky 

 

Aby mohla být akce jako Rallye vůbec pořádána, musí organizátoři získat povolení silničního správního 
orgánu ke zvláštnímu užívání podle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen 
zákon o pozemních komunikacích), v případě Rallye to bude konkrétně zvláštní užívání podle § 25 odst. 6 
písm. e – pořádání sportovních akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost 
silničního provozu. Který orgán je v případě konkrétní komunikace příslušný, stanoví zákon o pozemních 
komunikacích v § 40.  

Dle § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích stanoví rozhodnutí podmínky zvláštního užívání 
komunikace. Jednou z věcí, která by se dala proti pořádání Rallye, případně k získání náhrady za vzniklé 
škody podniknout, by bylo opatřit si dané povolení a ověřit, zda organizátoři postupovali v souladu 
s podmínkami, které byly v povolení stanoveny. Povolení si můžete vyžádat v rámci práva na informace 
od orgánu, který povolení vydal. Podrobný návod k využití práva na informace uvádíme zde. 

V případě, že budete mít podezření, že pořadatelé postupovali v rozporu s danými podmínkami povolení, 
můžete podat podnět k zahájení řízení o správním deliktu podle § 42b odst. 1 písm. b zákona o pozemních 
komunikacích. Ten stanoví, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, 
že nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání (pokud by organizátorem byla fyzická osoba, 
jednalo by se o přestupek stejného znění podle § 42a odst. 1 písm. b zákona o pozemních komunikacích). Za 
tento správní delikt (přestupek) je možno udělit pokutu až do 500 000 Kč. Podnět se podává obecnímu úřadu 
s rozšířenou působností (jedná-li se o dálnice či silnice) nebo obci (pokud se jedná o místní komunikaci). 

 

II. 

Náhrada za poškození a znečištění komunikace 

 

Zákon o pozemních komunikacích výslovně uvádí ve svém § 25 odst. 2, že povolení ke zvláštnímu užívání 
nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní 
komunikace ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku. Pokud tedy bude někomu způsobena škoda, ať 
už obci na její pozemní komunikaci, anebo občanům znečištěním jejich pozemků, mohou ji po provozovateli 
za splnění podmínek v tomto ustanovení vymáhat. Ustanovení § 420 stanoví jako podmínku porušení právní 
povinnosti, kterou by mohla být i prevenční povinnost podle § 415 OZ.  

 

V prováděcí vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je pak v § 40 
odst. 10 upraveno, že povolení způsobů zvláštního užívání obsahuje: 

• přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních 
prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.), 



• jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a 
adresu (u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO), 

• stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna, 

• termín a způsob uvedení komunikace do původního stavu (úklid, vyčištění apod.). 

Organizátoři tedy jsou povinni uvést komunikaci do původního stavu, přičemž k tomu mají určen povolením 
určen jak termín, tak způsob. Pokud organizátoři tuto svou povinnost nesplnili, jedná se o správní delikt na 
základě nesplnění podmínek povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (který už jsme zmiňovali výše), za 
který je maximální výše pokuty až 500 000 Kč. 

Pravděpodobně by však nesplnění povinnosti vrátit vozovku do původního stavu bylo možné interpretovat i 
jako správní delikt dle § 42b odst. 1 písm. g zákona o pozemních komunikacích (právnická nebo podnikající 
fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní 
komunikaci, její součást nebo příslušenství). Za tento delikt je možno udělit pokutu až 300 000 Kč. 

Opět by tedy bylo možné podat podnět správnímu orgánu k zahájení řízení o správním deliktu (příslušným 
správním orgánem by byl v závislosti na druhu komunikace buďto obecní úřad s rozšířenou působností nebo 
obec). 

 

III. 

Nebezpečné „závodění“ na vozovkách v obci 

Dále uvádíte, že v souvislosti s Rallye ve Vaší obci často různé osoby „závodí“ se svými vozidly, čímž 
porušují pravidla silničního provozu a značně ohrožují bezpečnost obyvatel obce. Zde se nám jeví jako 
možná dvě řešení. 

Tím prvním je upozornit na tuto skutečnost Policii, která by se mohla pokusit snížit počet „závodníků“ 
častějšími kontrolami řidičů v obci a případným pokutováním za dopravní přestupky. Větší riziko pokutování 
by mohlo některé závodníky od překračování rychlosti a provádění nebezpečných manévrů odradit. 

Druhým, a poměrně radikálním řešením by bylo instalovat na vozovku v obci zpomalovací prahy. 
Zpomalovací práh je tzv. dopravním zařízením (dle § 26 odst. 1 písm. n. vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích), proto se při jeho umístění bude jednat o místní úpravu provozu (dle § 61 odst. 2 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon o silničním 
provozu), kterou dle § 77 odst. 1 téhož zákona stanoví 

 

a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu policie, 

b) na dálnici a rychlostní silnici ministerstvo po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra, 

c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu policie.  

 

Vaše obec by tak mohla podat návrh na umístění zpomalovacího prahu tomu, orgánu, který je podle výše 
uvedených odrážek k místní úpravě na dané komunikaci příslušný. 

 

IV. 

Omezování obyvatel obce (a nejen jich) 

Dalším problémem, který zmiňujete, je omezování obyvatel obce v pohybu po obci, nemožnost odjezdu či 
příjezdu automobilem, u některých dokonce nemožnost opustit svůj dům.  

Bohužel přesně nevíme a nedokážeme si představit, jak konkrétně zabránění v pohybu po obci vypadalo a 
proto nedokážeme toto omezení s určitostí kvalifikovat. 



 

Nepovažujeme ovšem za reálné, že by se dané chování pořadatelů Rallye dalo považovat za trestný čin 
omezování osobní svobody podle § 171 trestního zákoníku, který jej vymezuje takto: Kdo jinému bez 
oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. V trestním právu 
platí zásada ultima ratio, která znamená, že trestněprávní postih má následovat jako poslední až v případě, 
kdy selžou všechny ostatní prostředky nápravy – měl by být využíván jen v krajních případech, jestliže je 
plně naplněna skutková podstata a čin je závažného charakteru. Domníváme se, že v případě omezení na 
dobu pouze jednoho dne, kdy se navíc dotčená osoba může naprosto svobodně pohybovat po svém domě a 
vykonávat veškeré své potřeby, není to zásah takové intenzity, kdy by se mohlo o trestný čin jednat. 

Dalo by se také zvážit, zda nebylo neoprávněně zasaženo do nemajetkové sféry občanů, do jejich práva na 
soukromý život. V oblasti soukromého práva poradenství neposkytujeme, toto doporučuji případně probrat 
s advokátem. Základní přehled žalob najdete v tomto návodu: 
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hluk/rada/jakou-zalobu-podat-pri-obtezovani-hlukem  

V případě, že by bariéry byly instalovány též ve volné krajině, bylo by možné využít úpravu v zákoně č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která stanoví právo na volný průchod krajinou, více zde: 
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-ochrana-lesa-a-pudy/rada/volny-pristup-do-
krajiny-a-vere 

 

Bariéra na pozemní komunikaci či cizím pozemku by také mohla být chápána jako tzv. černá stavba, 
vzhledem k jejímu krátkodobému umístění však nejspíš nemá smysl řešit nařízení jejího odstranění. 

V. 

Postup do budoucna 

Do budoucna doporučujeme pokusit se stát se účastníky řízení o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace. Zákon o pozemních komunikacích okruh účastníků řízení nestanoví, předpokládáme tedy, že 
účastníkem může být jakákoli dotčená osoba na základě obecné úpravy v § 27 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád. Můžete také zkusit neformálně působit již předem na krajský úřad, např. formou petice, aby 
nadále takové povolení provozovateli buď vůbec nevydal anebo stanovil přísnější podmínky.  

VI. 

V tomto rozboru neřešíme otázku, zda má nějaký vliv, že se jedná o rallye na území CHKO, v dotazu jsme 
sice nalezli zmínku o této skutečnosti, ale nikde to výslovně není tvrzeno. Předpokládáme, že se rallye koná 
mimo CHKO, neboť v CHKO je v souladu s § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny 
zakázáno vjíždět motorovými vozidly. V okolí CHKO je ještě tzv. ochranné pásmo, kde může být konání 
podobných akcí vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody (§ 37 zákona č. 114/1992 Sb.). Případnou 
lokalizaci rallye do CHKO tedy doporučujeme ještě ověřit a zvážit výše uvedené zákonné povinnosti a 
zákazy. 

 
4. Správní řád a správní řízení 

4.1. Neúplný seznam podkladů pro vydání rozhodnutí. 4.6.2012, AH 
Naše občanské sdružení se účastní řízení o povolení kácení stromů. 24.5. vydal úřad usnesení o tom, že se 
mají účastníci vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Problém je v tom, že seznam podkladů je neúplný, 
protože nezmiňuje námitky podané naším o. s. Má smysl kvůli tomu napadnout usnesení odvoláním? Pokud 
to úřad ze spisu „ztratí“ a námitce vyhoví nebo ji dostatečně vypořádá, můžou ostatní účastníci pak namítat, 
že neměli přístup k celému spisu a uplatnit to jako vadu řízení? 
 
Váš dotaz směřoval především k posouzení otázky, zda je nutné, aby se občanské sdružení proti 
předmětnému usnesení odvolalo. Domníváme se, že nezařazení námitky občanského sdružení do výčtu 
podkladů pro vydání rozhodnutí, se její povahy podkladu nijak nedotýká. Co je podkladem pro vydání 
rozhodnutí totiž stanoví sám zákon, a to v § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu („Podklady 
pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z 
úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně 
známé.“).  



 
Na základě ust. § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí být v odůvodnění rozhodnutí 
uvedeny podklady pro jeho vydání, tedy i rozhodnutí o námitce účastníka řízení. Pro občanské sdružení je 
tedy podstatné, aby se městský úřad, odbor životního prostředí, s uplatněnou námitkou vypořádal 
v odůvodnění rozhodnutí ve věci samé, a v případě, že úřad o námitce tímto způsobem nerozhodne, by 
se mělo odvolat přímo proti tomuto rozhodnutí.  
 
Podávat odvolání proti předmětnému usnesení, v němž úřad opomněl zařadit námitku občanského 
sdružení mezi podklady pro vydání rozhodnutí, k nimž se účastníci řízení mohou vyjádřit, tudíž není pro 
zachování procesních práv občanského sdružení nezbytné. Toto opomenutí příslušného správního orgánu 
se spíše dotýká procesních práv ostatních účastníků řízení, kteří nebyli příslušným správním orgánem řádně 
informováni o obsahu spisu. Nelze vyloučit, že jim správní orgán takto fakticky odňal právo vyjádřit se 
k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci samé, a tudíž současně narušil procesní rovnost všech účastníků 
daného řízení. Rovněž nelze vyloučit, že dotčení účastníci budou z tohoto důvodu odvoláním napadat 
rozhodnutí ve věci samé, což však nebude mít negativní důsledky pro procesní postavení občanského 
sdružení (v takovém případě by totiž bylo obesláno a s odvoláním seznámeno). 
 
Váš další dotaz v této věci se týkal otázky, zda příslušný správní orgán může vydat rozhodnutí ve věci samé, 
když ještě neuplynula lhůta pro podání odvolání proti usnesení o určení lhůty k vyjádření se k podkladům 
pro vydání rozhodnutí. Domníváme se, že i v případě, že lhůta pro podání odvolání dosud neuplynula, 
rozhodnutí ve věci samé vydat lze.  
 
Vycházíme především z ust. § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v souladu s nímž nemá 
odvolání proti usnesení odkladný účinek. To jinými slovy znamená, že usnesení je tzv. předběžně 
vykonatelné, tj. jeho účinky nastávají okamžikem oznámení účastníku řízení. V souladu s § 40 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, začala dnem následujícím po dni oznámení předmětného usnesení 
plynout určená lhůta, jejímž uplynutím došlo k naplnění zákonného požadavku dle § 36 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, tj. účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání 
rozhodnutí, a správní orgán tak ze zákona mohl přistoupit k vydání rozhodnutí ve věci samé. V případě, že 
by např. některý z účastníků nesouhlasil s určenou délkou pro vyjádření se k podkladům, bylo by na místě, 
aby podal odvolání pro usnesení, jímž správní orgán tuto délku určil, a v případě, že by správní orgán 
přistoupil k vydání rozhodnutí ve věci samé, odvolal se z tohoto důvodu i proti němu.   

 
Závěrem lze tedy konstatovat, že postup správního orgánu, který vydá rozhodnutí ve věci samé navzdory 
skutečnosti, že lhůta pro podání odvolání proti v daném řízení vydanému usnesení ještě neuplynula, nelze 
bez dalšího považovat za chybný.  
 
4.2. Vymáhání pokut uložených stavebním úřadem. 13.6.2012, JK 
Rád bych věděl, zda je povinností úřadu také vymáhat již uložené pokuty, příp. jak k tomu vlastně úřad 
přimět (kam se lze obrátit a jakou formou). Úřad nám tvrdí, že žádnou povinnost pokuty vymáhat nemají a 
uložené pokuty prý také nemají v úmyslu jakkoli vymáhat přinejmenším do doby, než bude rozhodnuto o 
správních žalobách (přestože soud rozhodl, že podaná žaloba nemá odkladný účinek). Posledním krokem prý 
bude vždy jen zaslání formálního upozornění o nedoplatku. 
 

Úřad je jakožto správní orgán povinen chránit veřejný zájem a vymáhání těchto pokut je ve veřejném zájmu. 
Z toho důvodu by měl být povinen je také vymáhat. Vymáhat lze ovšem pouze pokuty vyplývající 
z pravomocných rozhodnutí.  

O tom, jaký způsob vymáhání pokut je povinen úřad použít, zákon nehovoří. Je ale smysluplné vyžadovat, 
aby vymáhal tyto pokuty efektivně, hlavně vzhledem k možnému promlčení. To se počítá podle právního 
předpisu, podle kterého byla taková pokuta uložena, jak uvedl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 13. 
listopadu 2008, sp. zn. 20 Cdo 1800/2007. Neuvádíte však, podle kterého právního předpisu úřad tyto pokuty 
udělil, tudíž nemůžeme vyhledat konkrétní délku promlčecí doby. V případě, že by promlčení hrozilo, je 
nesporně povinností úřadu bezodkladně učinit kroky k vymáhání této pokuty. 

Pokud dlužník nezaplatí pokutu dobrovolně, měl by úřad využít tzv. správní exekuce. Pokud úřad tyto 
pokuty nevymáhá (je nečinný), lze podat podnět k opatření proti nečinnosti nadřízenému orgánu podle ust. § 



80 správního řádu. Jestliže pokutu uložil úřad městské části, bude opatření proti nečinnosti vydávat Magistrát 
města.  

 
5. Územní plánování 

5.1. Odkládání schválení územního plánu zastupitelstvem 30.1.2012, LJ 

V naší obci proběhlo kolo konceptu i návrhu územního plánu, občané podali námitky a připomínky, nyní by 
se mělo zastupitelstvo sejít a schválit nebo neschválit ÚP, ale to nechtějí to dát na pořad jednání, dá se to 
nějak vynutit? 

V úvahu připadá podání žádosti podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, případně pak 
podnětu k Ministerstvu vnitra ke kontrole výkonu samostatné působnosti obce (kterou je projednání návrhu 
územního plánu zastupitelstvem obce).  

 
I. Kvalifikovaná žádost a povinnost projednání 
 
Podle § 16 odst. 2 písm. f) může občan obce, který dosáhl věku 18 let „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“.  
 
V tomto případě se jedná o kvalifikovanou žádost, z níž vyplývá povinnost orgánu obce záležitost vždy 
věcně projednat, a to ve lhůtách určených v tomto ustanovení. 
 
Právo požadovat projednání záležitosti v samostatné působnosti dává zastupitelstvu nebo radě obce možnost 
rozhodnout, zda se občanem předloženou záležitostí budou věcně zabývat – s výjimkou podání 
„kvalifikované žádosti“, která musí být projednána v zákonem stanovených lhůtách. Prostou žádost může 
podat kterýkoli občan obce (či vice občanů obce). Kvalifikovanou žádost musí být podána nejméně 0,5% 
občanů obce (při zkoumáni, zda byla tato podmínka splněna, by se mělo vycházet z údaje podle evidence 
obyvatel, neboť „občanství obce“ je podle § 16 odst. 1 písm. b/ zákona o obcích spojeno s trvalým pobytem 
v obci). 
 
Zatímco v prvním případě, tzv. prosté žádosti zákon žádnou formu pro uplatnění tohoto práva nestanoví. 
Může být tak uplatněno písemně i ústně V případě druhém, tedy jde-li o kvalifikovanou žádost, je nutné 
respektovat zákonem předpokládanou formu a takovou žádost podávat písemně (což vyplývá z dikce 
tohoto ustanovení – „...je-li žádost podepsána...“). Ze žádosti by přitom mělo byt ověřitelné, zda jsou splněny 
zákonem stanovené podmínky, tzn., zda jednotlivé podepsané osoby jsou skutečně občany obce (podpůrně 
lze např. využit zákon o právu petičním). Žádost by měla byt adresována příslušnému organu obce 
(zastupitelstvu či radě obce) a měl by z ní jasně vyplývat požadavek, aby určitá záležitost byla tímto orgánem 
projednána. 
 
II. Podnět k Ministerstvu vnitra 
 
Podle § 129 odst. 1 zákona o obcích Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené 
orgánům obcí. Pokud obec neprojedná žádost dle § 16 odst. 2 písm. f), tak pochybí porušením § 16 
zákona o obcích a prověření jejího postupu pak náleží do kontrolní pravomoci Ministerstva vnitra, 
jemuž lze adresovat podnět na prověření postupu obce. 
 
Průtahy jako takové přímo nezákonným postupem nejsou (resp. leda v obecné úrovni právních principů) a 
tedy zřejmě Ministerstvem nemohou být kontrolovány a přezkoumávány. 
 
Občan obce se může obrátit na Ministerstvo vnitra s podnětem ke kontrole výkonu samostatné působnosti 
podle zákona o obcích (v tomto případě se to bude vztahovat na kontrolu realizace práv občanů obce).  
 
Ministerstvo vnitra každý podnět, který obdrží, pečlivě vyhodnotí a posoudí, zda skutečnosti v něm uvedené 
indikuji na porušování zákona obecními orgány. Obec je následně vyzvána k zaslání příslušných podkladů a 



je ji poskytnuta možnost, aby se k podnětu vyjádřila. Zákon ovšem neudává uložení jakýchkoli sankcí za 
porušení povinnosti v samostatné působnosti. Ministerstvo vnitra kontroluje dodržování zákonů a jiných 
právních předpisů, avšak v případě zjištěni porušení zákona může pouze doporučit nápravné opatření, které 
je však příslušné přijmout pouze příslušný orgán obce (zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecni úřad). 
 
Protože činnost Ministerstva vnitra i krajského úřadu při výkonu kontroly a dozoru nad samostatnou nebo 
přenesenou působnosti je činnosti v oblasti veřejné správy, na niž se vztahuji, byť v omezené míře, 
ustanoveni správního řadu, je třeba podnět ke kontrole nebo k dozoru nad činností orgánů obcí 
považovat za podnět podle § 42 správního řádu. Podle tohoto ustanoveni platí, že „Správní orgán je 
povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízeni 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.“ 
 
III. Opatření proti průtahům v řízení o územním plánu 
 
Stavební zákon stanoví řešení při průtazích při pořizování územního plánu pouze za situace, kdy pro určitou 
obec pořizuje územní plán jiná obec (obec s přenesenou působností)17. Pokud pořizování trvá déle než 1 rok, 
má zastupitelstvo obce, pro kterou se územní plán pořizuje, právo požadovat po pořizovateli informaci o 
tom, proč došlo k prodlevám a kdy dojde k nápravě. Ve Vašem případě však schválení územního plánu 
blokuje samotné zastupitelstvo, což podle stavebního zákona není zakázáno. Protiprávním postupem by to 
bylo až v případě, kdy by obec ignorovala žádost občanů podle § 16 – viz výše. 
 
* 
 
Na závěr si dovolím krátké upozornění. Je možné, že obec postupuje zcela v souladu se stavebním zákonem, 
a to konkrétně s § 54 odst. 3 stavebního zákona:  V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým 
návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými 
pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne. 
 
V takovém případě musí zvláštní úprava stavebního zákona vždy dostat přednost před úpravou obecnou v 
zákoně o obcích. To znamená, že obec má právo požadovat po architektovi přepracování návrhu a teprve po 
této fázi přikročit ke schvalování návrhu zastupitelstvem.  
 
5.2. Nezařazení přislíbené úpravy do změny ÚP 10.1.2012, AH 

Podávali jsme námitku k návrhu územního plánu, kterou obec nevypořádala s tím, že nám vyhoví v první 
změně ÚP. V usnesení, kterým zastupitelé schválili územní plán, se přímo zavázali k tomu, že v první změně 
toto schválí. V první změně se však slíbená úprava neobjevila. Můžeme to nějak napadnout? 

I.  

Usnesení, jímž zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny územního plánu, spadá do výkonu 
samostatné působnosti obce (§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona). V souladu s § 
35 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je zastupitelstvo při přijímání usnesení v samostatné 
působnosti vázáno pouze zákonem a jinými právními předpisy, přičemž samotné usnesení 
zastupitelstva za právní předpis považovat nelze.  

Usnesení zastupitelstva je jako interní akt vrcholného orgánu obce v samostatné působnosti závazný pro 
ostatní orgány obce, které působí při výkonu samostatné působnosti (jedná se např. o radu obce, starostu), 
avšak tato závaznost vyplývá z vnitřních vztahů vzájemné podřízenosti a nadřízenosti daných orgánů obce, a 
proto ji nelze vztahovat k samotnému zastupitelstvu. Zatupitelstvo tak není přímo ze zákona vázáno 
svými předchozími usneseními. 

                                                 
17 Viz § 56 stavebního zákona: Je-li při zpracování a projednávání návrhu zadání, popřípadě konceptu nebo návrhu 

územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, a činnost pořizovatele je 
zajišťována podle § 6 odst. 1 písm. c) nebo podle § 6 odst. 2, je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu 
předložit zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 
územního plánu, pokud zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší lhůtu. 



Tomuto závěru odpovídá i právní úprava dozoru Ministerstva vnitra nad výkonem samostatné působnosti 
obce, který se podle § 124 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v případě usnesení zastupitelstva 
vztahuje pouze na jeho rozpor se zákonem či jiným právním předpisem.  

 
Postup zastupitelstva obce v rozporu se svým předchozím usnesením tak nelze nijak právně 
sankcionovat. 
 
II. 
Zkoumali jsme také otázku napadení územního plánu jako takového, bohužel jsme však ověřili, že žalobu na 
zrušení lze skutečně nyní od 1.1. podat pouze do 3 let od účinnosti ÚP (což již uplynulo). Více o této novele 
najdete zde.  
  
III. 
Možnou právní ochranou proti postupu zastupitelstva zůstává uplatnění nároku na náhradu škody, a to v 
případě, že Vám skutečně majetková škoda vznikla (mohlo by se jednat například o vynaložení prostředků na 
pořízení dokumentace apod.). Je však sporné, zda jej lze uplatnit. V úvahu přichází postup podle zákona č. 
82/1998 Sb., o odpovědnosti státu a územních samosprávných celků za škodu, a zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník. 
 
a) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu a územního samosprávného celku za škodu  
 
V režimu tohoto zákona se lze mimo jiné domáhat i náhrady škody, která byla způsobena obcí nesprávným 
úředním postupem (§ 19 písm. b) a § 22 zákona č. 82/1998 Sb.), přičemž nesprávný úřední postup je vágní 
pojem, není vyloučeno, že pod něj lze zahrnout i postup zastupitelstva v rozporu se svým předchozím 
usnesením, který sice není výslovně protizákonný, ale stále existuje možnost, že bude shledán 
nesprávným (minimálně porušuje legitimní očekávání, které jste měla v důsledku slibu, který Vám 
zastupitelé dali). Tato otázka nebyla dosud českými soudy řešena.  

V případě postupu podle tohoto zákona je však třeba dávat pozor na plynutí promlčecí doby, která činí v 
souladu s § 32 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniku škody i o 
tom, kdo za ni odpovídá (tímto okamžikem by zřejmě bylo vydání usnesení o změně ÚP, kde se již se 
změnou, kterou chcete Vy, nepočítá).  

 
b) Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník  
 
Teoreticky by bylo možné uvažovat též o uplatnění obecné odpovědnosti za škodu podle § 420 zákona č. 
40/1964 Sb., Občanského zákoníku, avšak bylo by nutné dokázat, že škoda vznikla v důsledku porušení 
právní povinnosti obce. Zastupitelstvo, které vydalo usnesení bez ohledu na své předchozí usnesení, zcela 
jistě jednalo v rozporu s Vaším legitimním očekáváním, avšak je velmi obtížné dovodit, že tímto porušilo 
svou právní povinnost, jak to požaduje § 420 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., zvlášť v případě, kdy nelze 
konstatovat výslovnou, zákonem stanovenou vázanost zastupitelstva svými předchozími usneseními. Otázka 
možné náhrady škody vzniklé v důsledku nenaplnění legitimního očekávání není doposud jednoznačně 
řešena ani českými soudy v jejich rozhodovací praxi. Úspěšné uplatnění podobného nároku je tudíž nejisté a 
vyžadovalo by velmi kvalifikovanou právní pomoc.  

V tomto případě by promlčení doba činila podle § 106 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 2 roky ode dne, kdy 
jste se o vzniku škody i o tom, kdo za ni odpovídá, dozvěděla. 
 
IV. 
Jelikož právní prostředky ochrany ve Vašem případě nejsou dostačující, přičemž zastupitelstvo jednalo 
zjevně v rozporu s Vaším legitimním očekáváním, čímž Vás poškodilo, lze uvažovat i o obraně mimoprávní 
cestou medializace, která by mohla přispět k tomu, aby do zastupitelstva obce napříště nebyli zvoleni 
zastupitelé, kteří nerespektují svá předchozí usnesení a kteří Vás mylnou informací připravili o možnost 
domáhat se efektivní právní ochrany svých práv podáním návrhu na zrušení územního plánu či jeho části. 
 
5.3. Prosazení zpracování SEA do ÚP pořizovaných od roku 2001 15.2.2012, EP 
Město L. pořizuje územní plán už od roku 2001, v zadání přitom nebyl požadavek na posuzování vlivů 



koncepce na životní prostředí. Rádi bychom, aby ho město zpracovalo, lze ho nějak donutit? Myslíme si, že 
návrh územního plánu může mít vážný dopad na životní prostředí.  

A. Prosazení SEA do stávajícího návrhu 

Pokud jde o prosazení doplnění SEA do stávajícího návrhu územního plánu, nemůžeme bohužel dát 
jednoznačnou odpověď. V průběhu pořizování územního plánu došlo k podstatné změně právní úpravy, 
přičemž nová právní úprava neřeší v dostatečné míře návaznost na tu předchozí.  

Ustanovení § 188 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stanoví, že: Územní plány obcí, regulační plány a jejich 
změny, u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto 
zákona upraví, projednají a vydají; přitom činnosti ukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
posuzují podle právních předpisů platných a účinných do 31. prosince 2006. 

Tedy: To, zda obec udělala správně zadání ÚP, se posuzuje podle starého stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.), 
zda udělali správně návrh už ale podle nového stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Podle nového 
stavebního zákona je SEA součástí návrhu ÚP, jestliže tento požadavek byl obsažen v zadání ÚP: 

§ 48/ odst. 1 Pokud je tak stanoveno v zadání územního plánu, zajistí pořizovatel pro obec zpracování 
konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

§ 50 odst. 1: Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování 
návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu; vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, pokud bylo součástí konceptu, nebo pokud 
zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování. 

SEA se tedy nedělá nikdy, pokud to zadání nestanoví. Současné také - a contrario - SEA je vždy součástí 
návrhu, jestliže tak stanovilo zadání.  

Předchozí právní úprava pořizování územních plánů – zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon – však vůbec 
nepočítal s možností vyhotovovat SEA, poprvé posuzování územních plánů z hlediska vlivů na životní 
prostředí (když pominu stanoviska dotčených orgánů) zavedl až zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí – a to až novelou z roku 2004.  

Dostáváme se tak do situace, kdy návrh má obsahovat SEA, jen pokud to bylo stanoveno v zadání, ale v 
zadání to být nemohlo, protože tehdejší právní úprava nic takového nepředvídala. Takový závěr by byl 
absurdní. Domnívám se tedy, že  požadavek § 188 odst. 2 (viz výše) „se podle tohoto zákona upraví..“ atd. je 
třeba vykládat v tom smyslu, že obce musely přepracovat již zadání tak, aby odpovídalo požadavkům nového 
stavebního zákona (183/2006 Sb.). Bylo by nesmyslné pouze zvážit, zda některý dotčený orgán nepožadoval 
SEA – jak požaduje zákon. Dotčený orgán nic takového nemohl požadovat, když mu to tehdy zákon 
neumožňoval. Z toho dovozuji, že obce byly povinny vyzvat dotčené orgány k vyjádření, zda nepožadují 
SEA.  

Pokud tak neučinily, domnívám se, že proti takovému postupu lze brojit námitkou proti návrhu ÚP. Bohužel 
mi není známo, zda jste do námitky proti návrhu ÚP tento požadavek vznesli. Pokud nikoliv, doporučuji 
pokusit se přesvědčit obec o nutnosti opakovaného veřejného projednání a podat tuto námitku nejpozději na 
něm.  

B. Neschválení zastupitelstvem 

Lze také doporučit apelovat na zastupitele, aby územní plán neobsahující SEA na svém zasedání neschválili, 
nutno však dodat, že na tento krok nemáte žádný právní vliv (občan má právo se na zasedání vyjádřit, ale 
zastupitelé nejsou povinni se tím řídit).  

C. Zrušení ÚP soudem nebo krajským úřadem 



Pokud již dojde ke schválení územního plánu zastupitelstvem obce, jedná se co do právní povahy o tzv. 
opatření obecné povahy. To lze napadnout jednak v rámci přezkumného řízení u příslušného krajského úřadu, 
které může vést k částečnému či úplnému zrušení územního plánu, pokud je v rozporu s právními předpisy.  

Druhou možnost představuje podání návrhu na zrušení části či celého územního plánu k příslušnému 
krajskému soudu, který od 1. 1. 2012 o těchto otázkách rozhoduje namísto Nejvyššího správního soudu, 
který byl příslušný před tímto datem. Zde bude nutno argumentovat nejen chybami při procesu vedoucího 
k vydání územního plánu. V rámci tohoto soudního řízení jsou posuzovány i podklady od orgánů, které se 
tohoto procesu zúčastnily, což bude případ zejména stanoviska správy CHKO a také příslušného odboru 
krajského úřadu. Tyto orgány také zřejmě nedostatečně zohlednily veřejný zájem na ochraně životního 
prostředí, ač je to jejich nezastupitelná úloha.  

Pokud budete chtít podat žalobu na zrušení ÚP, doporučuji vše předem probrat s advokátem, kterého si 
můžete najít na stránce České advokátní komory www.cak.cz.  

Po neschválení územního plánu zastupitelstvem anebo jeho zrušení soudem bude tento pořizován zcela 
znovu a bude se na něj již v plném rozsahu vztahovat nový stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) - pokud se tedy 
v zadání objeví požadavek zpracovat SEA, bude nutné ji udělat, a naopak. 
 
 
6. Územní a stavební řízení 

6.1. „Salámování“ v judikatuře soudů 5.1.2012, PR 

Jako občanské sdružení jsme účastníkem územního řízení o povolení stavby rekonstrukce ulice. S navrženou 
podobou rekonstrukce jsme v územním řízení nesouhlasili a magistrát následně řízení přerušil a pak po pár 
týdnech vzal žadatel (město) žádost o územní rozhodnutí zpět a nyní bylo na úřední desce oznámeno 
zahájení územního řízení k rekonstrukci ulice znovu. Projekt nikterak neupravovali, jen jej rozdělili na dvě 
části a úsek několika desítek metrů vynechali. Jde o jasné využití tzv. principu „salámování“ – nevíte prosím, 
zda se k tomuto problému už vyjadřovala judikatura?  

K zákonnosti tzv. salámové metody se Nejvyšší správní soud vyjádřil v rozsudku č. 9 As 88/2008. „Podle 
názoru Nejvyššího správního soudu by měl být návrh jako jeden záměr podroben posouzení vlivů na životní 

prostředí. Realizace této stavby a staveb zde v budoucnu předpokládaných totiž bude mít na životní 

prostředí dopad jako celek, vliv dílčích staveb je z tohoto hlediska irelevantní. Pod tíhou těchto okolností a 
tímto úhlem pohledu vnímá kasační soud dělení stavby (tvrzení samostatnosti jednotlivých staveb, z nichž 
záměr sestává) jako účelové obcházení zákona. Nejvyšší správní soud si na tomto místě dovoluje na okraj 
poznamenat, že takové dělení by nasvědčovalo použití strategie tzv. salámové metody. Takto bývá v praxi 
neformálně označována taktika, která se v praxi používá pro strategii, kdy se kontroverzní nebo obtížné cíle 
a řešení, nejen ve stavebnictví při trasování silnic a dálnic, rozdělí na dílčí kroky a prosazují se postupně. 
Dle přesvědčení kasačního soudu by však namísto toho bylo v daném případě nanejvýš vhodné užít spíše 
metodu opačnou, kterou by bylo možno obrazně označit termínem "puzzle".“ 

Podle Nejvyššího správního soudu není posuzování vlivů na životní prostředí jednotlivých úseků stavby 
v souladu se zákonem.  

  

Toto tvrzení Nejvyššího správního soudu je podpořeno i § 115 stavebního zákona, který uvádí: „Ve 
stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její 
užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví 

zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 
požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze 
výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že 
stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.“  

Jinými slovy stavební úřad při vydávání stavebního povolení bere v úvahu i jiné související stavby a 
posuzuje je společně jako celek. 

  



V rozsudku 9 Ao 4/2011 – 78 se Nejvyšší správní soud nevyjadřuje přímo k dělení staveb a posuzování 
jednotlivých částí, ale zabývá se obdobnou situací, kdy stanoví, že je nezbytné posuzovat vlivy na životní 
prostředí kumulativně a nikoliv jednotlivě.  Nejednalo se navíc o územní řízení, ale o posuzování opatření 
obecné povahy, nicméně si ho můžete pro inspiraci také přečíst.  

„Nedostatečnost posouzení vlivů záměrů uvedených v napadeném opatření obecné povahy je již 
konstatována ve všech výše uvedených rozhodnutích Nejvyššího správního soudu vydaných o přezkumu 
zákonnosti ZÚR, zejména pak v rozhodnutí č. j. 8 Ao 2/2010 - 644. Zde Nejvyšší správní soud konstatoval, že 
při posouzení vlivů na životní prostředí bylo porušeno ust. § 2 zákona o posuzování vlivů, bod f) přílohy č. 1 
směrnice SEA a bod 5 přílohy stavebního zákona. Z citovaných ustanovení plyne povinnost posoudit 

kumulativní a synergické vlivy s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí.  

V dané věci nelze bez dalšího považovat zvolený způsob tabulkového hodnocení za nezákonný a sám o sobě 
nezakládá nepřezkoumatelnost předmětného vyhodnocení. Postup, kdy jsou číselná data v tabulkách 
relevantním způsobem doplněna o informace, jakým postupem jich bylo dosaženo, je s ohledem na charakter 
přezkoumávaného opatření obecné povahy dostatečné. Podle názoru Nejvyššího správního soudu však 
předmětné vyhodnocení nepostihuje vlivy na životní prostředí s ohledem na jejich lokalizaci. Právě tato 
skutečnost je přitom pro přezkoumatelnost vyhodnocení zásadní. Lze se ztotožnit s odpůrcem v tom, že ZÚR 
jsou koncepčním dokumentem územního plánování obecného charakteru, ale toto komplexní hodnocení by 
mělo být výsledkem posouzení vlivů stavby VRT na jednotlivá dotčená území. Vyhodnocení tak neplní účel 
předmětné právní úpravy, neboť neposkytuje dostatečný odborný podklad pro rozhodování o koncepci, a 
zejména neposkytuje veřejnosti odpovídající množství informací o vlivech koncepce na životní prostředí.“ 
 
6.2. Výměna jímky a stavba plotu v nezastavitelném území. 9.5.2012, KH 
Vlastníme rekreační objekt mimo zastavěné území i zastavitelnou plochu. Potřebujeme vyměnit stávající 
zděnou jímku na vyvážení, 40 let starou, tudíž v hrozném stavu, za novou. Také potřebujeme oplotit 
pozemek, protože chceme chránit svůj majetek z mnoha důvodů (již nám ukradli z pozemku loď, ale 
problém nastal s pojišťovnou, protože pozemek nebyl oplocen a zloděj tak nepřekonal žádnou překážku. 
Každý si po pozemku chodí, jak chce. Jenomže § 18 stavebního zákona nám realizaci výše uvedených staveb 
neumožňuje. Podali jsme i žádost na stavební úřad, ale ten ji zamítl. Co se tím dá dělat? 
 
Pozemek, na kterém hodláte stavbu realizovat, leží dle Vašich informací mimo zastavěné území i 
zastavitelnou plochu. Podle ust. § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen 
stavební zákon) je pozemek, který není zahrnut do zastavěného území nebo zastavitelné plochy 
nezastavěným územím. Umisťování staveb mimo zastavěné území je možné pouze v těchto výjimečných 
případech:  
 
§ 18 odst. 5 zákona 
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. 
 
Dle našeho názoru by stavba vodní jímky mohla být kvalifikována jako stavba, která zlepšuje podmínky 
využití území pro účely rekreace, např. jako hygienické zařízení, a tudíž by mohla být v nezastavěném území 
umístěna. Komentář k zákonu, ani judikatura bližší vymezení takovýchto staveb neuvádí, takže naši 
domněnku bohužel nemáme o co opřít. 
 
Z dotazu není zřejmé, zda má obec územní plán s vymezeným zastavěným územím. Pokud obec územní plán 
nemá, je podle ust. § 188a stavebního zákona možné do 31. prosince 2015 umisťovat v nezastavěném území 
kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také stavby další. Pod žádnou z uvedených 
výjimek není možné ovšem jímku pravděpodobně zařadit. Tuto možnost tedy dále nerozebíráme. 
 
V ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona je uvedeno, že v nezastavěném území lze za určitých podmínek 
umisťovat stavby (resp. za jejich nesplnění je umisťovat nelze), což lze vykládat jako možnost nebo 
nemožnost vydat územní rozhodnutí o umístění stavby. Podle našeho názoru by se při výměně jímky ovšem 



nemuselo jednat o stavbu novou, ale pouze o stavební úpravu nebo udržovací práce. O stavební úpravu 
by se jednalo, pokud by úprava splňovala podmínky § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona. 
 
(5) Změnou dokončené stavby je 
  
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu 
se považuje též zateplení pláště stavby. 
 
Udržovací práce definovány stavebním zákonem nejsou.  
 
V případě, že se bude jednat o stavební úpravu, není nutné získat rozhodnutí o změně stavby, ani územní 
souhlas, jak je uvedeno v ust. § 81 odst. 3 stavebního zákona Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona by 
se v tomto případě neuplatnilo, resp. nemuseli byste jej řešit, neboť to znemožňuje povolit umístění stavby, 
z povahy věci by však toto nebylo potřeba. Stavbu by bylo nutné pouze ohlásit podle ust. § 104 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona. 
 
(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují 
b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem, 
(Bezodtoková jímka není podle ust. § 55 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. vodním dílem.) 
 
Je však otázkou, zda ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona nebrání i ohlášení stavby, za předpokladu, že by 
stavba nevyžadovala územní rozhodnutí (tedy pokud by byla stavební úpravou či udržovací prací). Pokud 
budeme vycházet čistě ze znění § 18 odst. 5, toto ustanovení brání „umístění“, tzn. vydání územního 
rozhodnutí, přímo ohlášení nezakazuje. Smyslem ustanovení však mohlo být obecně zabránit výstavbě všech 
staveb vyjma těch v tomto ustanovení výslovně uvedených, a tedy nemůžeme vyloučit, že ani v případě, že 
by se Vám podařilo obhájit, že oprava jímky je stavební úpravou nebo udržovací prací, stavební úřad s 
ohlášením souhlasit nebude.  
 
Jak postupovat, pokud budete mít pocit, že stavební úřad územní rozhodnutí vydat měl? (Např. pokud 
by se jímka dala podřadit pod „technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 

rekreace a cestovního ruchu“, např. „hygienická zařízení“.) 

 
Pokud stavební úřad zamítl rozhodnutí o umístění stavby, je možné se podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů, v případě, že by úřad v rozhodnutí nepoučil o možnosti odvolání, se 
může odvolací lhůta prodloužit až na 90 dní. 
 

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání 
lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením 
rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. 

V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5 lze odvolání podat do 15 
dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, nejpozději však do 
90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 
Pokud nebylo podáno odvolání včas, je možné dát krajskému úřadu podnět k provedení přezkumného 
řízení podle ust. § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Přezkumné řízení je možné zahájit nejpozději do 1 roku 
od právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti podle § 96 odst. 1 tohoto zákona. Na provedení přezkumného 
řízení ovšem není právní nárok. To znamená, že když požádáte o přezkum, záleží na uvážení krajského 
úřadu, zda rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí zruší.  
 
Postavení plotu na daném pozemku je složitější, neboť jej není možné dle našeho názoru považovat za 
technická opatření nebo stavbu, která zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu. K umístění plotu je třeba dle § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. územní souhlas, neboť se 
jedná o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení podle § 103 odst. 1 písm. d) bod 6.  
 
§ 96 zákona č. 183/2006 Sb. 
(2) Územní souhlas postačí v případech 
 a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 



 
§ 103 zákona č. 183/2006 Sb. 
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to 
6. ploty; 
 
Územní souhlas přitom není možné s ohledem na § 18 odst. 5 v tomto případě vydat.  
 
Je možné leda usilovat o změnu územního plánu resp. v něm vymezeného zastavěného území. Podle § 44 
zákona č. 183/2006 Sb. je možné podat návrh na pořízení územního plánu, v němž by uvedený pozemek byl 
součástí zastavěného území. Na pořízení územního plánu ovšem není právní nárok. To, zda bude zahájeno 
řízení o změně územního plánu, záleží plně na uvážení zastupitelstva obce.  
 
Pokud mám shrnout výše uvedené, za předpokladu, že území zůstane dle územního plánu nezastavěným, 
plot zde postavit nelze – museli byste leda docílit změny územního plánu. Výstavba nové jímky je možná, 
museli byste však prokázat, že jde o technické zařízení, které zlepší podmínky daného území pro účely 
rekreace anebo že jde o stavební úpravu/ udržovací práce. Tyto pojmy nejsou přitom jednoznačně 
definovány, stavební úřad má tedy značnou volnost v tom, jak je vyloží. Pokud byste chtěli bojovat proti 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti, lze podat na krajský úřad podnět k přezkumu, příp. zkusit podat novou žádost 
o územní rozhodnutí (tam je však riziko, že ji úřad rovnou odmítne s tím, že jde o věc již rozhodnutou).  
 
6.3. Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na úřední desce. 2.5.2012, JČ 
Kdy zveřejňuje stavební úřad na úřední desce veřejnoprávní smlouvu na umístění a provedení stavby 
rodinného domu? A podle kterého předpisu? Je formulace "třetí osoba vysloví písemný souhlas s 
veřejnoprávní smlouvou" (ust. § 168 správního řádu) nahraditelná formulací "třetí osoba vyslovila (písemný) 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy". Stavební úřad totiž požadoval původně souhlas s uzavřením 
smlouvy a nyní ještě žádá souhlas s veřejnoprávní smlouvou.  
 

Váš první dotaz se týkal otázky, zda je úřad povinen zveřejnit veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní 
rozhodnutí na úřední desce. Ze zákona mu přímo tato povinnost nevyplývá (resp. tuto povinnost má 
z nepochopitelných důvodů pouze orgán, který případně k této veřejnoprávní smlouvě podává souhlas podle 
ust. § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pravděpodobně tedy úřad má povinnost informovat 
pouze jemu známé účastníky podle ust. § 168 správního řádu.  
 
Co se týká Vašeho druhého dotazu, je-li formulace „třetí osoba vysloví písemný souhlas s veřejnoprávní 
smlouvou“ a „třetí osoba vyslovila (písemný) souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy“ nahraditelná – 
myslíme si sice, že pokud jste již souhlas k uzavření smlouvy stavebnímu úřadu podepsali, je logické, že jste 
se smlouvou tímto podpisem již jednou souhlasili a další písemný souhlas s veřejnoprávní smlouvou (resp. 
„se zněním smlouvy“) je nadbytečný formalismus. Mimo jiné, z ustanovení § 168 správního řádu vyplývá, 
že se jedná pouze o jeden souhlas, ať už jej stavební úřad pojmenovává jakkoliv. 
 
6.4. Nesoulad stavby s územním plánem. 14.9.2012, EP 

Jak je možné postupovat ve věci připravované výstavby stavby, když podle zjištění nebyl při vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení dodržen územní plán města? Územní rozhodnutí bylo přitom 
vydáno v roce 2004 a stavební povolení v roce 2009. Poté ještě v roce 2011 byla prodloužena platnost 
stavebního povolení. Nová prezentace investora však k této stavbě uvádí údaje, které jsou v rozporu s údaji 
investora, které poskytl stavebnímu úřadu. Lze se nějak účinně bránit? 
 
Na stavbu již bylo vydáno jak uzemní rozhodnutí, tak i stavební povolení, poslední rozhodnutí je z roku 2011 
(to bylo stavební povolení prodlouženo). Řízení o kolaudačním souhlasu teprve bude probíhat či probíhá. 
Budu pokládat za fakt, že stavba je v rozporu s územním plánem (Vaše tvrzení jsem neověřovala, ale po 
zběžném pročtení mi to připadá pravděpodobné). 
  
Nyní se tedy nabízí teoreticky dvě možnosti - žaloba na stavební povolení, resp. jeho prodloužení a podnět k 
přezkumu rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení. Případně pak žaloba proti kolaudačnímu souhlasu. 
 
Žalobu může podat účastník stavebního řízení, který předtím podal odvolání, a to do dvou měsíců od 



doručení rozhodnutí o odvolání. Stavební povolení jako takové je z roku 2009, kde už zcela jistě tato lhůta 
uplynula, i kdyby se někdo odvolal. U prodloužení stavebního povolení je možné, že dosud řízení o odvolání 
či k podání žaloby běží (15 dnů na odvolání a pak 2 měsíce na podání žaloby). Tam se domnívám, ze by byla 
šance se domoci zrušení prodloužení stavebního povolení, protože již nyní je judikaturou potvrzeno, ze ve 
stavebním řízení musí stavební úřad sám od sebe kontrolovat soulad s územním plánem. Pro řízení o 
prodloužení stavebního povolení to přímo stanoveno není, ale dovolila bych si to takto dovozovat. Pokud 
stavební úřad povolí stavbu, byť už jen třeba prodloužením původního povolení, měl by stále kontrolovat 
soulad s územním plánem. 
  
Pokud byste žalovali kolaudační souhlas (což lze a zde byste lhůtu určitě stihli, pokud má být vydán teprve v 
budoucnu), lze v takové žalobě napadnout pouze souhlas jako takový. A v řízení o kolaudačním souhlasu se 
zkoumá pouze to, zda stavebník provedl stavbu podle stavebního povolení a otázky bezpečnosti samotné 
stavby a jejího provozu. Musel by zde tedy byt rozpor mezi skutečným provedením stavby a stavebním 
povolením. Pokud však nevhodně bylo vydáno už samotné stavební povolení, resp. jeho prodloužení, 
žalobou proti kolaudačnímu souhlasu stavební povolení nezvrátíte. 
 
Abych to napsala ještě explicitněji, lhůta pro podání žaloby běží vždy od daného povolení v procesu a 
vztahuje se na podání žaloby jen právě proti tomuto povolení (uzemní rozhodnutí, stavební povolení, 
kolaudační souhlas). Pokud něco bylo povoleno již v předchozím řízení, nelze to napadat. U řízení o 
prodloužení stavebního povolení by se však toto pravidlo spíše neuplatnilo, na to neexistuje jednoznačná 
odpověď. 
  
Druhou možností je podnět k přezkumu, kde správní orgán nadřízený vůči tomu, který rozhodoval, může 
dané rozhodnutí do 1 roku od jeho právní moci zrušit. Neuvádíte, kdy v roce 2011 bylo prodloužení 
stavebního povolení vydáno. Pokud by to bylo v září a později, bylo by možné ještě podat podnět k 
přezkumu krajskému úřadu. 
  
Pokud byste zvažovali podání žaloby, určitě doporučuji konzultaci s advokátem, kterého si můžete najít na 
stránce ww.cak.cz. V poradně poskytujeme k žalobám jen obecné informace.  
 
 
6.5. Demolice kulturní památky. 14.9.2012, AJ 

Rád bych věděl, kdo schvaluje demolice památkově chráněných budov? Zde v P. došlo k demolicím na 
základě povolení Magistrátu. Mohu v tomto případě podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro 
podezření na korupci? Lze takové oznámení podat jménem více lidí? 
 

Obecně lze říci, že demolici staveb povoluje příslušný stavební úřad. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zdali 
příslušné stavby byly přímo kulturními památkami, či se pouze nacházely v oblasti s kulturními památkami 
(např. památkově chráněná rezervace). 

Proces odstranění kulturních památek zákon nijak speciálně neupravuje, nicméně se nám podařilo najít 
vyjádření Ministerstva kultury, kde k odstranění stavby, která je kulturní památkou říká, že by šlo o nelegální 
akt (odkaz: 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.mkcr.cz%2Ffiles%2FStanoviska%2F06310.07.doc&ei=Cu1NUL7QB8vHtAaA_IGoC
A&usg=AFQjCNFrtuvYnEyXJn9cenbxxDLYS0qupw)  

Pokud by šlo o stavby, které se pouze nachází v oblasti kulturních památek, pak takové stavby odstranit lze, 
je-li k tomu vydáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, pouze s povolením stavebního úřadu 
(§ 128 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon). 

Co se týče trestního oznámení, samozřejmě je podat můžete, pokud máte podezření, že byl spáchán trestný 
čin. Toto oznámení jsou povinni přijmout na každé služebně Policie ČR, popř. na státním zastupitelství (§158 
zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád). Policisté tuto věc prošetří a v případě, že ze zjištěných skutečností dojdou 
k závěru, že opravdu byl spáchán trestný čin, zahájí trestní stíhání. 

Toto oznámení můžete podat i za více osob, pokud se tyto osoby pod oznámení podepíší, dají Vám k podání 
plnou moc nebo je můžete, podle konkrétní situace, uvést jako poškozené či svědky. 



 
7. Ochrana přírody a krajiny, ochrana lesa a půdy 

7.1. Stanovení příliš krátké lhůty pro podání námitek 6.1.2012, JM 

Je v pořádku, když občanskému sdružení úřad dá v řízení o kácení stromů lhůtu k vyjádření/ podání námitek 
do 8 dnů od doručení informace o zahájení řízení (chodí jim poštou), když lhůta 8 dnů je vlastně na 
přihlášení? 

Lhůtu pro podání námitek je možné stanovit usnesením (§ 39 odst. 1 správního řádu), proti kterému se lze 
odvolat. Domnívám se, že pokud úřad stanoví lhůtu již v oznámení o zahájení řízení, které nebude 
usnesením, nebude mít taková limitace právní význam18 a účastníci budou moci podávat námitky až do 
vydání rozhodnutí. Pokud bude lhůta stanovena usnesením, je možné v souladu s § 39 odst. 2 správního řádu 
požadovat delší lhůtu, kterou odůvodníte např. zpracováním znaleckého posudku, zpracováním odborné 
studie či pouhou dostatečnou lhůtou k prostudování problému a následnému podání důkazů. O Vaší žádosti 
úřad rozhodne usnesením, proti kterému se sice můžete odvolat, avšak bez odkladného účinku. 

Může se také stát, že úřad formálně žádnou takovou lhůtu nestanoví, jen prostě velmi rychle rozhodne. Je 
otázkou, zda úřad má právo dělat řízení "narychlo", tak, že účastníci nemají šanci si prostudovat podklady a 
kvalifikovaně se vyjádřit (ZOPK nestanoví žádnou minimální dobu správního řízení, zdá se tedy, že 
neexistuje žádná formální překážka, proč by to úřad nemohl udělat). Abyste zabránili uvedenému postupu 
úřadu, můžete preventivně požádat o lhůtu v určitém trvání nebo navrhnout nějaký důkaz, jehož zpracování 
si vyžádá určitou dobu.  

7.2. Odpovědnost zpracovatele posudku na zdraví stromu za škodu 6.1.2012, JM 

Pokud se odborník vyjádří ke kácenému stromu, ve smyslu, že je zdravý, na základě této námitky úřad 
kácení nepovolí a strom pak spadne, kdo je zodpovědný za škodu? Anebo - stejná situace, ovšem obec kácení 
povolí, ale kraj v odvolání zruší /nepovolí, kdo je zodpovědný za škodu? Mohl by pak poškozený žalovat o 
náhradu škody? Koho? 

Dle občanského zákoníku za odpovědnost za škodu zodpovídá majitel stromu. Majitel stromu je vlastník 
pozemku, na kterém strom roste. Při určení míry zodpovědnosti bude soud přihlížet k odborným znalostem a 
dovednostem vlastníka stromu (zodpovědnost bude jinak posuzovat u jedince, který má vysokoškolské 
zahradnické vzdělání s mnohaletou praxí a jinak u rekreačního zahrádkáře apod.), přihlédne k tomu, zda o 
strom řádně pečoval apod. Pokud by strom již vážně hrozil spadnutím, měl by vlastník správně strom 
pokácet a oznámit to úřadu následně dle § 8 odst. 4 (tím by realizoval svou prevenční povinnost). Před 
pokácením bych určitě doporučila pořídit si fotodokumentaci, že strom byl skutečně v havarijním stavu.  

Při pochybení znalce můžete proti němu podat stížnost a může mu být odebrána část nebo celá odměna za 
posudek. Náhradu škody ovšem uplatnit nelze. 

V případě uplatnění náhrady škody proti městskému či krajskému úřadu zní odpověď také záporně. 
Výjimkou je situace, kdy by úřad pochybil, např. vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným 
úředním postupem. V takovém případě může poškozený, dle zákona 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, žádat náhradu 
škody.  

To se však nevztahuje na náš případ. Zde úřad legitimně vycházel z pravosti znaleckého posudku a 
postupoval dle platných právních předpisů, o nesprávném úředním postupu tedy nemůže být řeč. 

Problematika neodpovědnosti znalce, který často de facto určuje rozhodnutí úřadu, bohužel není dořešena, 
ačkoli činí problémy i v jiných odvětvích (např. zbavení způsobilosti k právním úkonům). 

7.3. Sázení smrků na orné půdě 11.1.2012, EP 

Sousedka vysadila na pozemku nedávno vyklučené vinice, cca 1,5m od společné hranice asi 30 smrků, které 
budou za pár let stínit velkou část mého pozemku. 
  
1/  Je možné na orné půdě sázet lesní stromy? 

                                                 
18 V řízení o povolení kácení není stanovena žádná koncentrace – účastníci se tedy mohou vyjadřovat v průběhu 
celého řízení v I. stupni. (§ 36 odst. 1 správního řádu)  



2/  Jaké je k tomu třeba povolení a kdo ho vydává? 
3/  Co proti tomu mohu dělat? 
 
Tuto problematiku upravuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu  334/1992 Sb. Na pozemcích 
zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") lze hospodařit různými způsoby (např. provozovat vinohrad). 
Výsadba smrků však podle našeho názoru není využitím pozemku zemědělským způsobem19. Takové využití 
by bylo možné jen po vyjmutí pozemku ze ZPF. K tomu ale vlastník pozemku potřebuje souhlas orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu. (§ 9).  

V tomto případě došlo k vysázení poměrně malého množství stromů, obecně však doplňujeme, že pokud by 
chtěl vlastník pozemku  zalesnit (osadit stromy) více než 0,5 ha pozemku, potřebuje k tomu také vyjádření 

orgánu ochrany životního prostředí
20.  

V tomto případě se o zalesnění nejedná. Každopádně vlastník výsadbou stromů prakticky vyjímá pozemek ze 
ZPF. Pokud k tomu nemá potřebný souhlas, porušuje tím zákon a orgán ochrany ZPF by měl případ řešit a 
udělit vlastníkovi pozemku pokutu. 

Ochrana ZPF je v zákoně veřejným zájmem, tudíž nelze vyjímat pozemek ze ZPF jen z vůle vlastníka, ale 
musí tuto svou vůli podložit dostatečnými důvody. A na základě odůvodnění k tomu orgán ochrany ZPF vydá 
souhlas. 

Co se proti takovému jednání souseda dá dělat? Je možné upozornit na tuto činost orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu, který je oprávněn za porušování zákona o ochraně ZPF uložit pokutu. 
Orgánem ochrany ZPF je pověřený obecní úřad. Můžete tedy podat podnět, návod můžete najít na našich 
stránkách zde: http://www.eps.cz/cz2072693pp/pravni-poradna/.  

Dalším aspektem této situace je problematika stínění Vašeho pozemku v budoucnu. Ohledně stínění je to 
trochu složitější. Existuje tzv. sousedská žaloba, kterou je ale možné použít v případě, že už k zastínění 
dochází, a to k zastínění nad přiměřené poměry. Pokud ještě k zastínění nedochází, nemáte si zatím (ve 
smyslu zákona) na co stěžovat. Domníváme se, že jiné žalobní typy (jako např. Prevenční žalobu) by zde 
použít nešlo, neboť zde nehrozí vážná škoda. Více o problematice sousedské ochrany můžete najít na našich 
stránkách zde: http://www.eps.cz/cz2073459pp/pravni-poradna/. 

 

7.4. Kácení na základě plánu péče 2.2.2012, MS 
Naše sdružení (R.) provádí kácení na K. na základě plánu péče o toto chráněné území a vyjádření krajského 
úřadu (vyjádření, že jde o probírku - opatření ke zlepšení  přírodního prostředí podle § 68 ZOPK). Nemůže 
nám někdo dát pokutu za kácení bez  povolení? Stačí tyto dva dokumenty k legálnímu kácení?  

Kácení bez dalších povolení (pouze na základě plánu péče a vyjádření krajského úřadu) je v souladu s 
právem a nevyžaduje povolení podle § 8 odst. 1 ZOPK (z.č. 114/1992 Sb.) primárně proto, že jde o postup 
dle § 8 odst. 2 ZOPK, vyjádření krajského úřadu je irelevantní. Kácení však musí vždy odpovídat definici 
"za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů". Pokud by R. vybočil z těchto 
mezí (což může být někdy sporné) a současně by se jednalo o stromy nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
nebo o keře nad 40m2, mohlo by se jednat o nepovolené kácení a porušení § 8 ZOPK.  
 
Dále by kácením mohla teoreticky být porušena ust. § 34 a 36 ZOPK, neboť ač by se mohl zdát z vyjádření 
KÚ opak, postup podle § 68 neznamená automaticky zbavení povinnosti žádat o výjimku dle § 43 ZOPK (= 
výjimka z § 34 a § 36). Tato výjimka však pravděpodobně není potřeba vzhledem k malé intenzitě kácení, 
dle § 34 a § 36 jsou zakázány jen extrémní zásahy (viz níže).  
 
Podrobný rozbor: 
 
Obecná ochrana dřevin 
 
Na kácení dopadá zejm. § 8 ZOPK, který ke kácení dřevin vyžaduje povolení orgánu ochrany přírody s 

                                                 
19 § 1 odst. 2: Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále 
zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná"). 

20 Zákon č. 114/1992 Sb. §4, odst. 3. 



výjimkou kácení dřevin z důvodů pěstebních (za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné 
probírky porostů) - § 8 odst. 2. Domníváme se (i dle plánu péče), že v tomto případě jde právě o výchovnou 
probírku. Ta však není v zákoně blíže definována, což přináší živnou půdu pro případné spory.  
 
R. může bez dalšího kácet stromy, které musí být vykáceny z důvodů obnovy porostů (§ 8 odst. 2), pokud by 
však kácení stromů mělo jít nad rámec této obnovy, vyžadovalo by povolení orgánu ochrany přírody podle § 
8, ledaže by šlo o situaci v § 8 odst. 3 ZOPK (stromy a keře do stanovené velikosti).  
 
Ochrana jako přírodní rezervace a přírodní památka 
 
Zjistili jsme, že K. a blízké M. jsou přírodní rezervace a přírodní památka. Platí pro ně ochrana dle § 34 a § 
36 ZOPK. 
 
Krajský úřad ve svém Vyjádření k probírce porostů v přírodní rezervaci K. a přírodní památce M. uvedl, že 
nemá námitky proti provedení kácení. Podle tohoto vyjádření o.s. R. nepotřebuje udělení výjimky podle § 43 
zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani předchozí souhlas orgánu ochrany přírody podle § 44 , 
neboť zamýšlené kácení je opatřením ke zlepšení přírodního prostředí a je v souladu s plánem péče o 
přírodní rezervaci a splňuje tak § 68 zákona. Podle našich zjištění nemá toto vyjádření žádnou právní váhu, 
výjimky však (až na excesy) skutečně potřeba nejsou, a to ze zákona.  
 
Výjimku pode § 43 by totiž R. potřeboval jen na tyto zásahy (které zřejmě neprovádí): 
 
Pro přírodní památku M.: Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání 
vedoucí k jejímu poškození. (§ 36 odst. 2 ZOPK) 
 
Pro přírodní rezervaci K.:  
a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména  prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně 
poškozovat půdní povrch, 
b) používat biocidy, 
c) povolovat a umisťovat nové stavby, 
d) povolovat nebo uskutečňovat  záměrné  rozšiřování  geograficky nepůvodních   druhů rostlin a živočichů 
e) sbírat či odchytávat  rostliny a živočichy, kromě výkonu právamyslivosti a rybářství či sběru lesních 
plodů, 
f)  měnit  dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace 
(§ 34 ZOPK) 
 
Pokud by však hrozilo, že takový zásah provede, plán péče ani vyjádření KÚ jej nezbavuje povinnosti si 
výjimku opatřit. 
 
 
Dotčená ustanovení právních předpisů: 
 
§ 8 
Povolení ke kácení dřevin 
(1) 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. Povolení ke kácení 
dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním 
úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s 

drážním správním úřadem6. 
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při 

provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k 
odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při 
provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto 
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může 
pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. 
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto 



velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 
předpisem21. 
 
§ 43 
Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 45h a 
45i v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje v každém 
jednotlivém případě svým usnesením vláda.  
 
§ 34 
Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích 
(1) Na celém území přírodních rezervací je zakázáno  

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně 
poškozovat půdní povrch,  
b) používat biocidy,  
c) povolovat a umisťovat nové stavby,  
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,  
e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních 
plodů, 
f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace. 
 
§ 36 
Přírodní památka 
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů 
nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody 
vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. 
(2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu 

poškození jsou zakázány. 
 
7.5. Je uložení náhradní výsadby povinností úřadu? 23.2.2012, JP 
Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoví, že orgán ochrany přírody 
může uložit náhradní výsadbu - neplyne z něčeho, že by spíš měl nebo musel? Čili je to skutečně 
dobrovolné? 

Z dostupné literatury i názorů ekologických nevládních neziskových organizací vyplývá, že uložení 
náhradní výsadby správním orgánem je pouze možnost a nikoliv povinnost. Nic na tom nemění fakt, že 
§ 3, který stanovuje odvody, když není uložena náhradní výsadba, je prakticky nevyužitelný, protože nebyl 
dosud vydán zákon, který výši poplatků stanovuje. Názor, že nemožností využití finanční kompenzace se z 
možnosti uložení náhradní výsadby stává povinnost je značně diskutabilní a představuje extenzivní výklad 
právní úpravy, která nemusí být správními orgány ani soudy respektován. 
 
Obecně ale musí správní orgány (orgány ochrany přírody) dodržovat povinnosti, které jim ukládá zákon – 
dbát na ochranu přírody, veřejný zájem atd. Což by v praxi mělo znamenat, že by alespoň nějaká náhradní 
výsadba být uložena měla. Pokud by bylo vydáno rozhodnutí, lze toto namítat v opravných prostředcích (je 
ale nutné být nejprve účastníkem řízení o povolení kácení dřevin, je to velice slabý a obecný argument). Dále 
je možné podat stížnost podle § 175 správního řádku, kdy se dotčené osoby mají právo obracet se na správní 
orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního oránu, 
neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.  
 
Podklady: 
 
ASPI ID: LIT25389CZ 
Druh: článek/stanovisko/výklad ze dne 5. 11. 2006 
Autor: Drahovzal, Pavel, Svaz města obcí ČR 
Název: kácení dřevin 
                                                 
21 Jedná se o stromy do obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keře do rozlohy 40 m2.  



Pramen: SMO rok 2006 
Orgán ochrany přírody může v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém rozhodnutí 
o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy 
vzniklé pokácením dřevin. Současně lze uložit následnou péči o dřeviny, nejdéle však na dobu pěti let. Jde o 
prostředek, kterým zákon reaguje na skutečnost, že pokácením dřeviny vznikne ekologická újma. Využití 
tohoto prostředku je výsledkem volného uvážení orgánu ochrany přírody. Je nutné, aby žadatel o povolení 
kácení již v průběhu řízení věděl, že může být v tomto řízení rozhodnuto o uložení náhradní výsadby. 
Náhradní výsadba tedy uložena být může, ale nemusí. 
Tento názor se klaní k tomu, že správní orgán nemá povinnost ale pouze možnost uložit v případě kácení 
dřevin náhradní výsadbu. 
 
ASPIID: LIT4925CZ 
Druh: článek/stanovisko/výklad ze dne: 1. 11. 1995 
Autor: Jančářová Ilona 
Název: Právní prostředky na ochranu krajiny 
Pramen: UPU, rok 1995 číslo 6 
Plný název pramene: UPU – územní plánování a urbanismus 
Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou 
náhradní výsadbu a následnou péči o dřeviny po dobu maximálně 5 let. Pokud není uložena náhradní 
výsadba, je ten, kdo kácí z důvodů výstavby, povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce. Poplatek ale není 
stanoven zvláštním předpisem.  

− Tento výklad se staví k názoru, že pokud není uložena povinnost náhradní výsadby, musí být uložena 
povinnost zaplatit odvod. Tato druhá povinnost je ale v praxi nevyužitelná, protože chybí předpis, 
který bude výši poplatku stanovovat. 

 
Komentář k zákonu o ochraně přírody a krajiny Miko/Borovičková: Autoři se domnívají, že dle § 9 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny (uložení náhradní výsadby) jde o kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
jednáním povoleným, proto je na správní úvaze orgánu ochrany přírody, zda povinnost kompenzovat 
ekologickou újmu uloží či nikoliv (z toho vyplývá, že správní orgán vůbec nemusí náhradní výsadbu uložit). 
Dále je otázka, zda vznikla vůbec nějaká ekologická újma, jak ji vyčíslit nebo vůbec jinak zjistit. Náhradní 
výsadba má tedy kompenzovat ekologickou újmu (ekologická hodnota dřevin) ne zcela nahradit pokácené 
dřeviny. Toto je na uvážení správního orgánu, které je ovšem nutné náležitě odůvodnit. Kompenzace také 
nemusí být v plném rozsahu. Kompenzace v podobě náhradní výsadby dřevin je na úvaze správního orgánu.  
 
§ 9 odst. 3 povinnost zaplatit odvody v případě, kdy není uloženo provedení náhradní výsadby a dřeviny jsou 
káceny z důvody výstavby. Tuto poplatkovou povinnost do SFŽP lze stanovit pouze zákonem.  

− Tento názor se tedy klaní k tomu, že správní orgán svým správním uvážením může rozhodnout o 
tom, zda povinnost náhradní výsadby uloží či nikoliv a a neexistence zákona o odvodech do SFŽP na 
tom nic nemění. Také náhradní výsadba má kompenzovat ekologickou újmu, nikoliv estetickou nebo 
historickou. 

 
Názor nevládní neziskové organizace Arnika: Zákon o ochraně přírody nechává v ustanovení § 9 odst. 1 na 
úvaze úřadu, jestli vůbec kompenzace stanoví. Pokud ale vezmeme v úvahu zásady činnosti správních 
orgánů a povinnosti přímo orgánů ochrany přírody (především střežit veřejný zájem na ochraně životního 
prostředí), je nutné stanovit náhradní výsadbu téměř vždy. Pokud se úřad rozhodne uložit jen minimální 
kompenzaci (nebo výsadbu na jiném místě, než se kácí, a bez povinnosti péče o vysazené dřeviny), musí o to 
pečlivěji a zcela exaktně svoji úvahu vysvětlit a v rozhodnutí popsat důvody, které jej k němu vedly. 
Nepřiměřená náhradní výsadba může být zákonnou vadou rozhodnutí a může vést k jeho zrušení.  
 
Arnika se ve svých dalších dokumentech domnívá, že právě praktická neuplatnitelnost odvodů za kácení 
dřevin vede k tomu, že z možnosti uložení náhradní výsadby se de facto stává povinnost.  
 
„Pokácením dřevin rostoucích mimo les vzniká v krajině ekologická újma. Pojem ekologické újmy je 
definován v § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění jako „ztráta nebo oslabení 
přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v 
důsledku lidské činnosti”. Náprava ekologické újmy může spočívat buď v tzv. náhradním plnění (tím je právě 
náhradní výsadba dle § 9 odst. 2 zákona o ochraně přírody) nebo ve finanční kompenzaci (§ 27 zákona o 



životním prostředí). Druhá možnost - finanční kompenzace (odvod dle § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody) 
- ovšem vyžaduje speciální zákonnou úpravu, ke které ovšem za celou dobu existence nedošlo. Proto v 
současné době nelze ukládat odvody za kácení, ale pouze náhradní výsadbu (a proto zákonná formulace 
„orgán ochrany přírody může uložit náhradní výsadbu“ znamená fakticky, že ji uložit musí)! Náhradní 
výsadba by neměla být vnímána jako trest za kácení, kompenzuje se jí legálně vzniklá ekologická újma (na 
rozdíl od ukládání tzv. nápravných opatření podle § 86 odst. 2 zákona o ochraně přírody).“ 
 
Tento výklad je ale v menšině, lze jím samozřejmě argumentovat v opravných prostředcích ale rozhodně není 
možné ho brát jako jednoznačný fakt, kdy z možnosti se neaplikovatelností dalších alternativ de facto stane 
povinnost. 
 
7.6. Postupné kácení keřů 13.4.2012, FN 
V naší obci byly pokáceny keře o ploše větší než 40 m2 bez povolení. Žadatel je rozdělil na několik menších 
úseků, aby nemusel žádat o povolení. Lze se proti tomu nějak bránit? 
 

Zvažovali jsme, zda by se v tomto případě nedala využít judikatura soudů v problematice tzv. „salámování“. 
Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 88/2008-301 ze dne 20.11.2008 vyplývá, že za salámovou 
metodu je označována strategie, při níž se záměr rozdělí na dílčí kroky a ty se dále prosazují postupně.22 Z 
této definice vyplývá, že se jedná i v tomto případě kácení keřů po menších částech o salámovou metodu. 
Přesto nedoporučujeme opírat argumentaci jen o tuto skutečnost, protože z rozhodnutí jednoznačně 
nevyplývá, že každé užití salámové metody je jednoznačně účelovým obcházením zákona. 

Dle našeho názoru, a také dle judikatury Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1934/2008 ale je možné tento 
způsob kácení keřů považovat za obcházení zákona, jelikož svými účinky odporuje jeho smyslu, a to 
přestože jednotlivá dílčí kácení v přímém rozporu s ustanoveními zákona nejsou. 

Jak tedy toto kácení napadnout? Dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, je potřeba ke 
kácení dřevin povolení orgánu ochrany přírody. To udílí podle § 76 obecní úřad. Pokud dojde ke kácení 
dřevin bez tohoto povolení, ačkoliv by bylo toto povolení potřeba (tedy pokud reálně dochází ke kácení keřů 
nad 40 m2), dochází zde ze strany společnosti, která provedla kácení těchto keřů, k přestupku podle § 88 
odst. 1 písm. c), za který je možné udělit pokutu ve výši až 1 000 000 Kč. Tuto pokutu může udělit obecní 
úřad nebo Česká inspekce životního prostředí. Pakliže kácení nařídila obec, doporučujeme ze strategického 
hlediska podat podnět na Českou inspekci životního prostředí, jelikož by mohli být úředníci obecního úřadu 
podjatí. 

Česká inspekce životního prostředí také vykonává dozor nad činností orgánů veřejné správy, mimo jiné také 
z pohledu jejího dodržování právních předpisů. Obcházením zákona zde však dochází nepřímo k porušování 
těchto právních předpisů. Doporučujeme tedy podat podnět na ČIŽP i proto, že je orgánem dozoru. ČIŽP pak 
může uložit obci přiměřená náhradní opatření (pakliže uvedení do původního stavu nebude možné), tedy 
patrně výsadbu nových keřů podle § 86 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

7.7. Rozsáhlé kácení městské zeleně. 28.5.2012, FN 
Prosím o právní pomoc. Jedná se o kácení stromů kolem S. potoka v centru města Ž. asi 850 metrů podél 
toku. Ke kácení došlo na konci března a bylo pokračováno  až do druhého týdne v dubnu. Bylo pokáceno 
175 vzrostlých stromů, 88 s průměrem nad 50 cm. Městským úřadem v H., odborem výstavby a životního 
prostředí bylo v rozhodnutí povoleno pokácet pouze 75 stromů do průměru 50 cm. Česká televize o tom 
dokonce vysílala reportáž. Starosta vykázal pokácení zbývajících stromů (100 ks) včetně asi 200 let staré lípy 
na základě svého rozhodnutí, které si vystavil sám bez vědomí rady a zastupitelstva a nevyvěsil je ke 
zveřejnění. Rozhodnutí si nechal potvrdit správcem toku, který jsou Lesy České republiky, den před 
natáčením ČT. Po natáčení začal "zahlazovat" stopy na okolních úřadech, Správě CHKO (tok je v CHKO 

                                                 
22 Kasační soud vnímá dělení stavby (tvrzení samostatnosti jednotlivých staveb, z nichž se záměr sestává) jako účelové 
obcházení zákona. Nejvyšší právní soud si na tomto místě dovoluje na okraj poznamenat, že takové dělení by 
nasvědčovalo použití strategie tzv."salámové metody". Takto bývá v praxi neformálně označována taktika, která se v 
praxi používá pro strategii, kdy se kontroverzní nebo obtížné cíle a řešení (nejen ve stavebnictví při trasování silnic a 
dálnic) rozdělí na dílčí kroky a prosazují se postupně. 



Křivoklátska) a u ČIŽP, kam jsem podal podnět. Zajímavostí je i to, že inspektoři komunikují se starostou a 
dokonce mu předali i jisté závěry a s tím, kdo podnět podával, žádnou komunikaci nevedou. Starosta se 
chová zcela suverénně. V současné době poslal starosta na ČT stížnost pro podjatost a jednostrannost 
reportáže. Chystá se veřejná schůze k tomuto kácení v Ž. Termín je 9.5. Kácení stromů v Ž. má vzestupnou 
tendenci. 
 
Nevím si rady v několika věcech:  
1) může být v jedné věci rozhodnuto dvakrát (vodohospodářské rozhodnutí a kácení dřevin rostoucích mimo 
les), ačkoli jde o jednu akci? 
2) může starosta bez souhlasu rady a zastupitelstva vydat rozhodnutí o pokácení stromů kolem potoka v 
takovém rozsahu (100 stromů) a navíc v CHKO?  
3) když starosta nevyvěsil své rozhodnutí o kácení na vývěsku, je vůbec platné? 
4) je povinna ČIŽP informovat žadatele o přezkum (podatele podnětu)? 
5) vztahuje se na starostovo rozhodnutí  z 5.3. 2012 má žádost o informace v řízeních (účastenství ve věcech) 
řádně potvrzená v podatelně radnice z 30.1. 2012? V této věci jsem nebyl nikým obeslán. 
6) do jaké vzdálenosti od toku může nechat správce toku kácet stromy? Na základě jakých povolení? 
 
  
1) Z uvedeného jsme pochopili, že se v prvém případě jednalo o oznámení povolení kácet podle ust. § 8 odst. 
2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Oznámení postačí ke kácení správci vodního toku, 
kterým je v tomto případě Lesy České republiky, při provádění úprav podle ust. § 49 odst. 1 písm. b) vodního 
zákona.  Kácení musí být takto oznámeno 15 dnů předem, přičemž orgán ochrany, kterým je v tomto případě 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. h) vodního zákona obecní úřad s rozšířenou působností, může toto kácení 
zakázat či omezit. Dle uvedeného úřad v H. kácení omezil na 75 stromů do průměru 50 cm. 
 
Na zbývající stromy si správce toku Lesy České republiky pravděpodobně vyžádal povolení kácet podle ust. 
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Povolení kácet již nevydává obecní úřad s rozšířenou působností, nýbrž 
obecní úřad podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. Toto povolení mu tedy bylo 5. března 
2012 vydáno. Rozhodnuto dvakrát tedy být může, protože každé z těchto rozhodnutí se týkalo věcně jiných 
stromů. 
 
2) K otázce, zda starosta může vydat bez souhlasu rady a zastupitelstva rozhodnutí o pokácení stromů si 
dovolujeme zejména poznamenat, že povolení kácet podle §8 odst.1 zákona č. 114/1992Sb., vydává orgán 
ochrany přírody, kterým je v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. a) téhož zákona obecní úřad. V čele 
obecního úřadu vystupuje starosta. Souhlasu rady ani zastupitelstva obce k úkonům obecního úřadu 
v přenesené působnosti podle ust. § 109 odst. 3 písm. b) zákona o obcích není třeba. 
 
3) Co se týče povinnosti vyvěsit toto rozhodnutí na úřední desce, tak obecným ustanovením je § 25 
správního řádu, který tuto povinnost stanoví pro osoby neznámého pobytu nebo sídla, pro osoby, jimž se 
prokazatelně nedaří doručovat, stejně jako osobám neznámým a v případech, které stanoví zákon. Nezjistili 
jsme však, že by v zákoně č. 114/1992 Sb., podle kterého se vydává povolení kácet, byla tato povinnost obce 
uložena. Neshledáváme tudíž ani vyhlášení tohoto rozhodnutí na úřední desce za podmínku jeho platnosti.  
 
4) Dále k povinnosti ČIŽP informovat žadatele o přezkum můžeme uvést to, že dle ust. § 42 správního řádu 
skutečně musí ČIŽP jakožto správní orgán informovat toho, kdo podal podnět, ve lhůtě 30 dnů o zahájení 
řízení či neshledání důvodů k tomuto zahájení řízení, ale pouze v případě, že o to ten, kdo podal podnět, 
požádá. Pokud jste tedy nepožádal ČIŽP, aby Vás o tomto informovala, ze zákona povinna k tomuto není. 
 
5) Z Vašeho dalšího dotazu ohledně žádosti o informace v řízení jsme vyrozuměli, že jste chtěl, aby Vás úřad 
informoval, pokud by zahájil řízení o kácení, což odpovídá žádosti o informace podle ust. § 70 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb. Takto však žádat o informace může pouze občanské sdružení, a to za podmínek 
v tomto ustanovení uvedených. Z toho důvodu jste patrně nebyl informován, protože úřad jednotlivce 
informovat nemusí. 
 
6) Nakonec ještě odpovídáme na dotaz ohledně vzdálenosti od toku, ve které může správce toku kácet 
stromy. Jak jsme již uvedli, správce toku může kácet stromy podle ust. § 49 odst. 1 písm. b) zákona o 
vodách, k čemuž mu postačuje pouhé oznámení obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Dle ust. § 49 odst. 



2 písm. c) v případě vodních toků je možno takto vykonávat správu toku nejvýše v šířce do 6 metrů od 
břehové čáry. Pokud však žádal správce toku o povolení ke kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb. a neopíral tedy své jednání o ust. § 49 zákona o vodách, omezení vzdáleností zákon neukládá. 
 
7.8. Odborná kvalifikace osob provádějících údržbu dřevin. 25.5.2012, EP 
Mám dotaz ohledně právní vymahatelnosti konání úředníků radnice na malém městě. Jsme malá arboristická 
firma zakládající si na perfektním provádění údržby veřejné zeleně. Majitelem firmy je vystudovaný 
arborista, který těžce nese neodborné zásahy do živých stromů prováděné diletanty bez arboristického 
vzdělání (nicméně však za "výhodně nízkou" cenu za provedení těchto prací). Z těchto důvodů jsme shrnuli 
úředníkům radnice dle ust. § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších 
předpisů, prokazování profesních kvalifikačních předpokladů (ust. § 54 zákona) a technických kvalifikačních 
předpokladů (ust. § 56  zákona). Dále jsme upozornili na fakt, že provádění těchto prací je vázané 
vnitrooborovou normou: Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy, Řada A, Řez stromů, 
SPPK A02 002:2012. Norma je veřejně přístupná na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR (www.ochranaprirody.cz) Výše zmiňované zákony a normy dle nás určují požadavky na stanovování 
odborných kvalifikačních požadavků uchazečů na provádění zásahů do mimolesní zeleně. Na náš požadavek, 
zda by se úředníci alespoň vzdáleně řídili tímto návodem, nám bylo sděleno, že si to stejně přehodnotí po 
svém. Vznáším tedy dotaz, zda jsou dotyčné veřejné osoby povinny řídit se výše uvedenými požadavky, či 
nikoliv a případně jak dále postupovat. 
 
Pokud jde o ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., ta by byla obec povinna dodržovat v případě, pokud by 
úpravu zeleně zadávala jako veřejnou zakázku (vyplývá to z ust. § 50 odst. 1 tohoto zákona - srov. 
"Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který…"). Kdy půjde o veřejnou zakázku? Tu 
definují ust. § 7 a § 12 tohoto zákona, z nichž vyplývá, že v případě údržby zeleně by mohlo jít o veřejnou 
zakázku na služby. Pro různě drahé veřejné zakázky jsou stanovena různá pravidla. Pro Vás nejspíš bude 
platit ust. § 12 odst. 3 ve spojení s § 18 odst. 5 (předpokládám, že zakázka stojí méně než 1.000.000,- Kč a 
půjde tedy o tzv,. zakázku malého rozsahu). Zde nastává ten problém, že zákon sice říká, že jde o veřejnou 
zakázku, z § 18 odst. 5 by však šlo dovodit, že pro tyto zakázky z celého tohoto zákona platí jen ust. § 6 
(odlišná interpretace by znamenala, že se sice neuplatní formální postup dle tohoto zákona, ale např. pravidla 
pro výběr odborně způsobilých osob by se použila). Pro interpretaci, že nic jiného než ust. § 6 se neuplatní, 
však hovoří komentář: 
 
"Zadavatel je (zakázky malého rozsahu) nemusí zadávat podle tohoto zákona, ale musí při jejich zadání 
respektovat základních zásady obsažené v § 6 ZVZ. 1). Zahájí-li však veřejný zadavatel zadávání veřejné 
zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky postupuje podle 
ustanovení platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky. Právní úprava tohoto zákona je odlišná od zák. 
č. 40/2004 Sb. V prvé řadě je třeba zdůraznit, že i zakázky, od korunových hodnot do mezního limitu pro 
veřejné zakázky malého rozsahu jsou veřejnými zakázkami. Pro tyto veřejné zakázky však zároveň stanoví 
výjimku z působnosti zákona, a zadavatel je tedy nebude povinen podle něj zadávat (§ 18 odst. 5 ZVZ). 
Kromě výše zmíněných zásad tento zákon nestanoví žádná bližší pravidla pro postup zadavatele při zadávání 
zakázek, resp. veřejných zakázek malého rozsahu. V praxi je však pochopitelně možné, aby zadavatel stanovil 
pravidla pro zadávání těchto zakázek např. formou interního předpisu (směrnice o veřejných zakázkách)." 
 
(Převzato z Radek Jurčík: Zadávání veřejných zakázek podle aktuální právní úpravy se zaměřením na školy a 
jejich zřizovatele - 2. část) 
 
Pokud by tedy šlo o takovouto malou zakázku, obec by nebyla povinna ust. § 53 a násl. respektovat. 
Samozřejmě, pokud by přesto klasické řízení o veřejné zakázce udělala, situace by byla zcela jiná.  
 
Arboristické standardy jsem bohužel na webu AOPK ani jinde nenašla, ale předpokládám, že zavazují jen 
osoby sdružené v nějaké profesní komoře, kde právě ty osoby, které odbornou způsobilost nemají, nebudou, 
a tudíž se jimi nebudou muset řídit. 
 
Zbývá tedy podívat se do zákona o ochraně přírody a krajiny (z. č. 114/1992 Sb.). Jde o veřejnou zeleň, tedy 
ve vlastnictví obce. Píšete, že jde o úpravy, tedy předpokládám, že jde o ořez, nikoliv o kácení (v případě 
kácení by ještě bylo možné, že jde o nadlimitní dřeviny a že probíhá řízení o povolení ke kácení, kterého se 
mohou účastnit občanská sdružení, to ale nyní nechávám stranou). Zákon o ochraně přírody zakazuje 



nešetrný ořez dřevin. Dle ust. § 7 tohoto zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, což 
podrobněji rozvádí vyhl. č. 395/1992 Sb. v ust. § 8. Podle něj je zakázaný "zásah, který způsobí podstatné a 
trvalé snížení ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí odumření". 
Komentář pak doplňuje, že jde zejména o "neodborný a nepřiměřený ořez dřevin" (Miko/Borovičková a kol., 
Zákon o ochraně přírody a krajiny – Komentář, 2007). Pokud by došlo k takové situace, mohla by být obci 
uložena pokuta až do výše 1.000.0000,- Kč (viz ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny) 
obcí s rozšířenou působností nebo Českou inspekcí životního prostředí, kam případně můžete podat podnět k 
prošetření. Oba orgány také mohou takovýto škodlivý ořez do budoucna zakázat či přikázat obci opatření k 
nápravě (§ 66 a § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
 
Dále, pokud neodborným ořezem např. dřevina na někoho spadne a způsobí mu škodu, je možné také 
uvažovat o soudní náhradě, neboť obec musí mj. jako vlastník dřevin dodržovat tzv. prevenční povinnost a 
dbát na to, aby její vlastnictví nebylo v nebezpečném stavu (viz ust. § 417 občanského zákoníku). 
 
Pokud by nebyla splněna situace popsaná výše, obec povinnost zadávat údržbu veřejné zeleně odborně 
vzdělaným subjektům nemá. 
 
7.9. Zavážení tůně s chráněnými druhy živočichů. 4.6.2012, AŠ 
V katastrálním území obce T. se nachází malý vytěžený lom, na jehož dně je tůňka a v ní čolci, žáby, všichni 
ze skupiny ohrožených či dokonce silně ohrožených živočichů. Léta jsem tam nebyl a v zimě zjistil, že obec 
před lety úspěšně zažádala o rekultivaci lomu a navážka se již sype do tůňky. Jsem dobrovolný strážce, tudíž 
jsem uvědomil úřady. Po úředním ping-pongu, kdy krajský úřad celou věc předal obci s rozšířenou 
působností N., tato obce vydala rozhodnutí, které však za nějakou dobu autoremedurou zrušila. Krajský úřad 
i Agentura ochrany přírody a krajiny obdrželi výsledek na vědomí, ale nic nepodnikli. Obec T. pokračuje se 
zavážkou. Co se dá nyní dělat? 
 
U zvláště chráněných živočichů (jimiž jsou přinejmenším čolek velký a obecný, které uvádíte ve svém 
dotazu – dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., příloha III), jsou zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v jeho ust. § 50 stanoveny základní podmínky ochrany těchto 
zvláště chráněných živočichů. Mimo jiné jsou tak chráněna i jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich 
biotop a není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jimi užívaná sídla. 
 
Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody (§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
K udělení této výjimky bude příslušným orgánem ochrany přírody krajský úřad (§ 77a odst. 5 písm. h) 
zákona o ochraně přírody a krajiny). Jestli byla tato výjimka skutečně vydána, se nám z internetových 
stránek kraje nepodařilo zjistit. Každopádně se zde nabízí možnost zažádat o tuto informaci krajský úřad, a 
to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úřad je povinen Vám do 15 dnů na 
Váš dotaz odpovědět. 
 
V případě, že by tato výjimka povolena nebyla, byla by možnost uložit následující sankce: 

1) Odstranění následků neoprávněných zásahů (dle § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny) 

 (1) 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. 

  (2) 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.  

2) Uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč (dle § 88, odst. 2, písm. e zákona o ochraně přírody 
a krajiny) 

(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě 
při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že 

e) usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným 
zásahem do jejich prostředí. 
 

Sankci by krajský úřad uložil na základě Vámi zaslaného podnětu. Upozorňujeme, že pokutu lze uložit 



nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo (§ 88, odst. 4 zákona o ochraně přírody a 
krajiny). Je však zřejmé, že tyto sankce nejsou způsobilé zachránit uhynulé živočichy. Sankcionována by 
byla pravděpodobně společnost, která zavážku provedla. Ta by se však následně mohla domáhat náhrady 
škody po obci Třemošná, která byla zadavatelem této zakázky.  
 
Podle ust. § 42 zákona č. 500/2004, správní řád, je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo 
zahájeno řízení z moci úřední. Chcete-li být informováni o tom, jak správní orgán s Vaším podnětem naložil, 
musíte je o to v podnětu požádat. Pak je povinností správního orgánu sdělit Vám 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.  
 
Podnět ad 1 - k odstranění následků (dle § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny) - je možné podat 
obecnímu úřadu s rozšířenou působností, což jsou v daném případě město N. (§ 77, odst. 1, písm. p zákona o 
ochraně přírody a krajiny), krajskému úřadu (§ 77a, odst. 4, písm. v zákona o ochraně přírody a krajiny) a 
České inspekci životního prostředí (§ 80 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
 
Podnět ad 2 – k uložení pokuty (dle § 88, odst. 2, písm. e zákona o ochraně přírody a krajiny) – je možné 
podat obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 77, odst. 1, písm. p zákona o ochraně přírody a krajiny) a 
České inspekci životního prostředí (§ 80, odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
 
Pokud jste takový podnět již podal a správní orgán se jím nezabýval, je možné podat podnět na přijetí 
opatření proti nečinnosti podle ust. § 80 správního řádu správnímu orgánu. Podnět se zasílá nadřízenému 
orgánu, což je v případě obecního úřadu s rozšířenou působností krajský úřad, v případě krajského úřadu 
a v případě České inspekce životního prostředí nadřízeným správním orgánem Ministerstvo životního 
prostředí. Podle § 80 správního řádu učiní nadřízený správní orgán opatření proti nečinnosti i tehdy, 
nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech 
odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední. 
 
Kromě výše uvedeného lze Vámi popsané jednání též posoudit jako trestný čin neoprávněného nakládání 
s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník): 
 (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, 
doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště 
chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než 
dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
  (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z 
přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří 
jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo 
ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. 
 
Jelikož čolci jsou považováni dle výše uvedené vyhlášky za silně ohrožené a došlo k jejich 
pravděpodobnému usmrcení, skutková podstata zde nejspíš byla naplněna. Musela by však být obviněna 
konkrétní fyzická osoba. K dosažení trestněprávní sankce je možné podat trestní oznámení na Policii ČR či 
státní zastupitelství. 
 
Mimoto lze dále zkoumat, zda k zavážce lomu nebylo zapotřebí rozhodnutí o změně využití území podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). To by přicházelo v úvahu, 
pokud by se zavážka lomu dala kvalifikovat jako terénní úprava. Tu definuje § 3 odst. 1 stavebního zákona 
takto: 
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. 
 
Pokud by se o terénní úpravu jednalo, bylo by k ní nutné rozhodnutí o změně využití území (§ 80, odst. 2, 
písm. a stavebního zákona), které vydává stavební úřad. Znovu by tedy bylo třeba zjistit, zda dané 



rozhodnutí bylo vydáno (na základě práva na informace, viz výše) a v případě nedodržení by mohla být 
udělena sankce podle § 180 odst. 1 písm. f) stavebního zákona – pokuta do 500 000 Kč. 
 

Rekultivace mohla být financována z nějakého dotačního programu. Pak by přicházela v úvahu otázka, zda 
byla tato dotace využita správně, když při realizaci financovaného projektu došlo k úhynu zvláště 
chráněných živočichů. V dané situaci by pak bylo vhodné kontaktovat poskytovatele dotace se stížností. 

 

7.10. Těžba dřeva a změna lesního hospodářského plánu. 30.7.2012, LJ 
Naše obec vlastní les a náš lesní hospodář nás nutí (údajně podle lesního hospodářského plánu) zahájit těžbu 
dřeva, se kterou nesouhlasíme. Lesní hospodář argumentuje tím, že pokud neuposlechneme, hrozí nám 
sankce 100 000,- Kč. Je možné se vyhnout těžbě a lze změnit lesní hospodářský plán? 
 
Z Vašeho obecného popisu situace není úplně jasné, na základě čeho by Vaší obci měla být udělena pokuta. 
Nicméně – v obecné rovině – je to možné, např. za situace, kdy neprovedením těžby stromů napadených 
nějakým škodlivým hmyzem se může tento druh hmyzu rozšířit i dalších částí lesa, např. i ve vlastnictví 
jiných (třetích) osob.  
 
Součástí lesního hospodářského plánu (LHP) je i návrh hospodářských opatření, která se budou v lese 
provádět po dobu, pro kterou je LHP zpracován (zpravidla to bývá na 10 let). Pro objasnění situace 
doporučuji seznámit se s platným LHP a vyhledat v něm, zdali se v obecních lesích počítá s těžbou dřeva, a 
pokud ano, tak v jakých případech a v jakém rozsahu. Zároveň je zapotřebí odlišit, která část LHP je závazná 
a která pouze doporučující.  
 
Mimoto zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve svém ust. § 24 odst. 2 uvádí, že pro lesy ve vlastnictví obcí je 
závazným ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (pod 
čímž si lze představit selektivní těžbu stromů v mladém lese, aby les nebyl příliš hustý a aby jednotlivé 
zdravé stromy měly dostatek místa). I proto je vhodné od lesního hospodáře zjistit, o jaký druh těžby, resp. 
zásahů se mu jedná a porovnat jeho tvrzení s obsahem LHP.  
 
Obsah LHP je možné změnit. Lesní zákon v ust. § 27 odst. 4 pamatuje na situace, kdy v průběhu platnosti 
LHP dojde ke změnám podmínek, vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z 
hlediska ochrany lesa nebo z hlediska zajištění plnění funkcí lesa. V takovém případě vlastník lesa požádá 
orgán státní správy lesů (příslušný krajský úřad) o změnu příslušného nevyhovujícího ustanovení. O jiných 
možnostech změny se zákon výslovně nezmiňuje. Nicméně pokud by si obec nechala zpracovat nový LHP, 
s jehož obsahem bude orgán státní správy lesů (krajský úřad) souhlasit (schválí ho), pak tento nový LHP 
nahradí ten původní. Tuto možnost doporučuji pro jistotu předem konzultovat s krajským úřadem. 
 
7.11. Omezování volného průchodu krajinou myslivcem. 3.8.2012, MK 

Včera jsme při venčení psa (fenka labradora, velmi klidná, o zvěř nejeví valný zájem) v polích kolem Prahy 
potkali auto, v němž seděl člověk v mysliveckém úboru a se zbraní v autě. Nejprve nám řekl, že v polích 
nemáme co dělat (pohybovali jsme se pouze po obecním pozemku), náš pes byl na vodítku. Dodal, že nás 
varuje, ať se k němu nepřibližujeme, jinak bude střílet. Dotyčný dojel autem k posedu a po pár hodinách 
jsme slyšeli pár výstřelů. Jak se bránit v případě, že někdo vyhrožuje omezením pohybu v polích a na 
obecním pozemku? 
 
Průchod přes pozemek řeší ust. § 63 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle odst. 2 
uvedeného ustanovení „má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce 
nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do 
práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy 
vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy. Současně však odst. 3 téhož ustanovení 
stanoví, že práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, 
vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění 
vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy 
nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.  
 
Toto ustanovení se týká všech pozemků, které má ve vlastnictví stát, obec, či jiná právnická osoba a 



pozemků, které jsou sice ve vlastnictví fyzických osob, avšak stát, obec či jiná právnická osoba je má 
v nájmu.  
 
Určitá omezení nicméně vyplývají ze zákona o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.).  
 
Základní povinnosti stanoví zákon v ustanovení § 8 takto: 
 
„(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými 
nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních 
podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení. 
 
(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 

ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.“ 
 
Dále je v ustanovení § 9 odst. 1 zákona uvedeno, že je zakázáno plašit zvěř, rušit zvěř při hnízdění a kladení 
mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o 
činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.  
 
Podle ustanovení § 9 dost. 3 zákona může orgán státní správy myslivosti na žádost uživatele honitby, a to 
zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo 
i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných 
sportovních nebo zájmových činností. Pokud by však k takovémuto nařízení došlo, muselo by to být 
v honitbě zřetelně vyznačeno. 
 
Konečně podle ustanovení § 10 dost. 1 zákona je „zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze 
zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého 

majitele nebo vedoucího“. 
 
Pokud jste tedy respektoval výše uvedené podmínky zákona o myslivosti – Vaše fenka byla na vodítku, resp. 
volně nepobíhala mimo Váš vliv a současně jste nevstoupil do honitby, do které by byl na základě nařízení 
orgánu státní správy lesů zakázán vstup (toto by muselo být na hranicích honitby zřetelně označeno) – měl 
jste na vstup na obecní pozemek ve volné krajině právo. 
 
S ohledem na skutečnost, kdy Vám byl přístup znemožněn pod pohrůžkou použití zbraně, dále uvádíme, že 
by takové jednání mohlo naplnit znaky přestupku proti občanskému soužití podle ust. § 49 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití 
vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, 
schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Čistě teoreticky by uvedené jednání mohlo naplnit též znaky 
trestného činu. Konkrétně by se mohlo jednat o tr. čin vydírání dle ust. § 175 odst. 2 písm. c) téhož zákona, 
anebo v případě, že by šlo o mysliveckou stráž, pak by uvedený čin mohl být klasifikován též jako tr. čin 
zneužití pravomoci úřední osoby dle ust. § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, neboť k takovému 
jednání není myslivecká stráž oprávněna (srov. ust. § 14 odst. 1 zákona o myslivosti). 
 
Zároveň je dle ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, myslivecká stráž povinna se 
při své činnosti prokázat průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak.  
 
Z výše uvedeného nám vyplývá, že v situaci, kterou popisujete, osoba v mysliveckém stejnokroji nebyla 
oprávněna Vám v přístupu do volné krajiny bránit a už vůbec ne pod pohrůžkou použití zbraně. Tímto svým 
jednáním se tak tato osoba mohla dopustit spáchání přestupku, resp. trestného činu. Tato osoba rovněž 
zanedbala svou povinnost prokázat se průkazem myslivecké stráže, byla-li jí.  
 
V souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. o) ve spojení s § 85 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, dohlíží na 
dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny obecní úřad s rozšířenou 
působností. Pokud je Vám znemožněn přístup do krajiny, můžete tomuto úřadu podat podnět k prošetření 
postupu. 
 
Pokud jde o vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby, je možné podat trestní oznámení na adresu 



kterékoliv služebny Policie ČR. Za situace, kdyby se nejednalo o trestný čin, je policie povinna postoupit věc 
příslušnému orgánu obce k projednání v přestupkovém řízení. Dle ust. § 61 odst. 2 zákona o myslivosti kraje 
a obce v přenesené působnosti dozírají na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. 
Základem úspěchu je však alespoň minimální identifikace osoby („pachatele“), což lze lehce učinit, pokud se 
taková osoba prokáže služebním průkazem. V opačném případě by se úřad prakticky neměl čeho chytit.  
 
7.12. Kácení v okolí drátů elektrického vedení 5. 12. 2012, DZ 

Prosím o zpřesnění názoru na kácení dle zákona č. 458/2000 Sb., v ustanovení § 25 odst. 4 písm. g). Na 
webu uvádíte, že výjimku toto ustanovení stanovuje v případě, že se jedná o odstraňování dřevin v 
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav. 
Ale v zákoně se nepíše, že to musí být v ochranném pásmu. Je k tomu nějaká prováděcí vyhláška, že se to 
týká kácení a oklešťování jen v ochranném pásmu? Nebo je to jen na libovůli posuzovatele? 

1) Ochrana dřevin 
 
Podle § 7 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a 
ničením, přičemž péče o ně je povinností vlastníka. V zásadě zákon vyžaduje k uskutečnění kácení předchozí 
povolení orgánu ochrany přírody a krajiny. Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
jsou vymezeny § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Při vyhodnocování žádosti je orgán povinen zvážit funkční a estetický význam dřevin.  
 
2) Konflikt mezi energetickým zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny 
 
V dotazu poukazujete na ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona: 
Provozovatel distribuční soustavy má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět 
likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení 
rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel. Energetický zákon tak umožňuje interpretaci, že provozovatel sítě 
je k odstranění stromoví bez dalšího oprávněn.  
 
Zákon o ochraně přírody a krajiny však v případě kácení vyžaduje předchozí povolení orgánu ochrany 
přírody a krajiny. Uvádí také případy, kdy povolení není třeba a postačí pouhé předchozí oznámení o 
zamýšleném kácení.23  
 
Mezi tyto zákonem vymezené okolnosti patří i odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační 
a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav (§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny).  Jak objasňuje komentář k tomuto předpisu, ochraně zájmů na ochraně těchto soustav je zde dávána 
přednost před ochranou dřevin.24  
 
Je proto zapotřebí vyřešit otázku, který z těchto předpisů se uplatní přednostně.  
 
Oznamovací povinnost v případě odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a 
plynárenské soustavy byla do zákona o ochraně přírody krajiny včleněna novelou č. 349/2009 Sb. k 1. 12. 
2009. Lze tedy argumentovat, že úmyslem zákonodárce bylo úvést úpravu obou zákonů do souladu. Dotčené 
ustanovení energetického zákona je v účinnosti již od 1. 1. 2001, zákon o ochraně přírody a krajiny proto 
podle našeho názoru oprávnění provozovatele sítě specifikuje omezujícími ustanoveními za účelem ochrany 
veřejného zájmu. Konflikt předpisů lze tedy touto úvahu vyřešit, avšak chybí literatura či soudní praxe 
podporující tento argument. Proto Vám můžeme poskytnout pouze náš právní názor na řešení tohoto rozporu.  
 
V úvahu přichází i argumentace, že energetický zákon je ve vztahu k zákonu ochraně přírody a krajiny 

                                                 
23  Kácení z tohoto důvodu musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Pokud by 

záměr odporoval požadavkům na ochranu dřevin, tento orgán jej může pozastavit, omezit nebo zakázat. Aspekty 
ochrany dřevin přibližuje § 8 již zmíněné vyhlášky č. 395/1992 Sb. Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo 
les považuje za nedovolený zásah, jestliže způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí 
nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. 

24   Ladislav Miko, Hana Borovičková, a kolektiv: Zákon o ochraně přírody a krajiny, 2. vydání, r. 2007, nakl. C. H. 
Beck 



předpisem speciálním, a proto by se uplatnil přednostně. Tento postup je ale nutno podle našeho názoru 
odmítnout s poukazem na úpravu zákona o ochraně přírody a krajiny, jejíž dodržení nelze bez dalšího 
vyloučit.  
 
3) Kácení v ochranném pásmu 
 
V zásadě se však domníváme, že i energetický zákon primárně na oblast ochranného pásma míří. Dotčené 
ustanovení energetického zákona se totiž bude s ohledem na rozsah ohranného pásma týkat primárně 
případů, kdy je úmyslem provozovatele odstranit dřeviny v ochranném pásmu.  
 
Prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně 
života, zdraví a majetku osob definuje energetický zákon v § 46 jako ochranné pásmo. Konkrétní stanovení 
ochranného pásma se odvíjí od předmětu jeho ochrany, mj. se jedná o nadzemní vedení, podzemní vedení, 
elektrické stanice, výrobny elektřiny a další záměry (kategorizace viz § 46 odst. 3 a násl. energetického 
zákona. Účelem zákona je proto zamezit ohrožení těchto staveb, které může být způsobeno i okolními 
dřevinami. Můžeme tvrdit, že v případě elektrického vedení jde o hospodářskou či sociální potřebu obyvatel, 
kterou je podle zákona o ochraně přírody a krajiny nutno zohlednit.  
 
Připomínáme, že jestliže se nachází dřevina v ochranném pásmu, je podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
záměr kácet oznámit orgánu ochrany přírody a krajiny. Dřeviny nacházející se mimo ochranné pásmo pak 
mohou být pokáceny jen na základě povolení záměru.  
 
4) Regulace ořezů 
 
Manuál EPS, který v souvislosti s případem zmiňujete, se zabývá i možností oklešťování stromoví, tedy ne 
jeho naprostého odstranění. Připomeňme, že v případě ořezů dřevin nemá provozovatel sítě povinnost zajistit 
si povolení, ani záměr dopředu ohlásit. Vždy však musí dbát ochrany dřevin a nezpůsobit nedovolený zásah 
do jejich ekologických a estetických funkcí. Povinnost chránit dřeviny před poškozováním a ničením 
vyplývá z § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
 

II. 
Co z toho tedy vyplývá? 
 
Usoudili jsme, že oprávnění provozovatele sítě provést kácení je nutno vykládat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny. Neztotožňujeme se s názorem, že § 25 odst. 3 písm. g) 
energetického zákona se uplatní samostatně - provozovatel tak bude potřebovat buď povolení orgánu 
ochrany přírody a krajiny, nebo bude povinen mu tento záměr oznámit. Opačná úvaha by zcela popřela smysl 
§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, který možnosti kácení reguluje za účelem ochrany veřejného 
zájmu řadou limitujících opatření.  
 
Je pravdou, že energetický zákon sám výslovně neomezuje dotčené ustanovení energetického zákona na 
ochranné pásmo, v praxi však bude primárně dopadat na dřeviny v ochranném pásmu. Vždy je však třeba při 
realizaci záměru přihlédnout k příslušným pravidlům zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
Ani v případě oznámení není právní nárok na provedení kácení. Pokud záměr odporuje požadavkům na 
ochranu dřevin, může jej orgán ochrany přírody pozastavit, omezit nebo zakázat.  
 
8. Ochrana ovzduší a ochrana vod 

8.1. Má vodoprávní úřad povinnost evidovat studánky? 30.1.2012, EP 

Účastníme se řízení, v němž chceme argumentovat ochranou studánky (podzemních vod). Úřad však tvrdí, 
že její existenci musíme prokázat. Je nějaká veřejná evidence studánek, na kterou bychom mohli poukázat, 
např. má takovou povinnost vodoprávní úřad? 

Výraz studánka je lidový název pro pramen – což je přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Ve 
vodním zákoně se zřejmě bude jednat o § 2 odst. 8 vodního zákona (Zákon č. 273/2010 Sb. - vodní zákon) – 



Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být 
využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely. 
 
Nejjednodušším, ale málo pravděpodobným způsobem doložení zdroje pitné vody, je existence ochranného 
pásma. To se zpravidla vymezuje jen u velkých zdrojů pitné vody (s odběrem vody nad 10.000 m3 za rok), 
může však být vymezeno i u menších vodních zdrojů. Informaci o existenci ochranných pásem Vám sdělí 
vodoprávní úřad.  
 
§ 30 vodního zákona - Ochranná pásma vodních zdrojů 
 
    K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 

využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 
za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví 
vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. 

    Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s 

nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě.  

 
Zdroje povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití 
jako zdroje pitné vody, by měly být v souladu s § 21 odst. 2 písm. c) bod 8. evidovány: 

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje zejména 

c) zřízení, vedení a aktualizace evidence 

... 

8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití 
jako zdroje pitné vody 

Tyto by v souladu s § 22 odst. 3 zákona o vodách mělo evidovat ve svém informačním systému Ministerstvo 
zemědělství:  

 
(3) Ministerstvo zemědělství spravuje informační systém veřejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) pro 
evidenci 
.. 
d) zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití 
jako zdroje pitné vody, 
 
Zákon nestanoví, zda v této evidenci musí být úplně každá, i malá studánka, z doslovného výkladu však 
dovozuji, že by v ní měly být uvedeny všechny. Prováděcí vyhláškou k tomuto ustanovení je vyhláška č. 
5/2011, která hovoří o síti monitorovacích míst podzemních vod (voda ve studánce je podzemní vodou 
vyvěrající na povrch). Ta je tvořena tzv. monitorovacími místy, kterým je např. pramen (§ 2 písm. i) této 
vyhlášky). Informace o monitorovacích místech by tak mohly být obsaženy v Programu monitoringu stavu 
podzemních vod.  
 
Bohužel jsme se s problematikou evidence studánek doposud nesetkali, nemohu Vám to tedy říci s jistotou, 
pokusila bych však vyhledat informace k evidenci pramenů pitné vody na stránkách Ministerstva 
zemědělství, příp. MŽP, příp. můžete zkusit tyto subjekty o tuto informaci požádat. Je však možné, že zrovna 
Vaše studánka v takové evidenci nebude uvedena (viz výše).  
 
Mimo oficiální režim registrů vedených správními orgány je v současné době přístupný národní registr 
pramenů a studánek na www.estudanky.cz, který provozuje Sdružení Mladých ochránců přírody, kde je 
studánce přiřazeno číslo a jsou zde uvedeny další údaje potřebné k evidenci.  
 
8.2. Zákaz koupání ve vodní nádrži – zdroji pitné vody 18.1.2012, HB 

Vodní nádrž v naší obci byla vyhlášena zdrojem pitné vody a bylo v ní zakázáno koupání a rybaření. Má 
skutečně správa povodí takové oprávnění? Chápeme, že pitnou vodu je třeba chránit, ale stačilo přece 
stanovit nějaké podmínky, ab voda nebyla znečišťována. 
 



Zjistili jsme, že opatření, která popisujete (zákaz koupání, rybaření), vyplývají ze zákonné úpravy vztahující 
se k ochranným pásmům zdrojů pitné vody. Ochranná pásma jsou velmi významným prvkem v rámci 
ochrany zdrojů pitné vody ve veřejném zájmu, tedy zájmu všech osob, které tento zdroj využívají. Pitná voda 
musí splňovat hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu. Tyto požadavky jsou stanoveny 
prostřednictvím hygienických limitů (§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 
znění pozdějších předpisů). 

Ochranná pásma jsou stanovována vodoprávním úřadem prostřednictvím opatření obecné povahy 
(podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodách), stejně tak opatřením obecné povahy jsou stanovovány i 
změny ochranných pásem. Podle ust. § 30 odst. 6 vodního zákona stanovuje vodoprávní úřad ochranná 
pásma na návrh nebo z vlastního podnětu. V rámci opatření obecné povahy je stanoveno25, které činnosti, jež 
poškozují nebo ohrožují vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje není možné v této 
oblasti možno provádět (§ 30 odst. 10 zákona o vodách).  

V rámci ochranného pásma I. stupně je podle zákonné úpravy zakázán vstup a vjezd. Vodoprávní úřad však 
může rozhodnutím učinit výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně (podle § 30 
odst. 7 zákona o vodách); v tomto případě se domníváme, že byste mohli podat žádost o výjimku, ale nejsme 
si zcela jisti za jakých podmínek, protože jsme v dostupných zdrojích nenašli dostatek informací. 

Jedním z východisek vaší situace podle našeho názoru je také podat návrh na změnu ochranného pásma (§ 
30 odst. 6 zákona o vodách), stejně jako v případě výjimky, jsme nenašli za jakých podmínek a kdo může 
podat návrh, ale předpokládáme, že je to možné.  Z výše uvedeného vyplývá, že stěžejní postavení 
v rozhodování o rozsahu limitujících podmínek v ochranných pásmech má především vodoprávní úřad a 
bude tedy záležet na posouzení požadavků na změnu tímto orgánem, přičemž tento vodoprávní úřad bude 
muset vycházet ze zásad pro stanovení a změnu ochranných pásem vodních zdrojů (vyhl. č. 137/1999 Sb., 
kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních 
zdrojů). 

Co se týče omezení užívání pozemků a staveb, tak za omezení užívání pozemků a staveb v ochranných 
pásmech (tato omezení však musí být prokázána), náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, o 
kterou musejí požádat. Náhradu jim musí poskytnout v případě vodárenských nádrží (jako ve vašem případě) 
vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody (§ 30 odst. 11 zákona o vodách). Pokud nedojde 
k dohodě o náhradě, rozhodne o jednorázové náhradě soud. Nemáme informace o tom, zda vám byla tato 
jednorázová náhrada vyplacena, či nikoliv. V případě, že nebyla vyplacena a vlastník vodního díla vám ji 
odmítl vyplatit, doporučujeme se obrátit na soud.  

8.3. Lze ve městě umývat osobní automobil mimo myčku? 1.3.2012, KN 
Je možné a v souladu se zákonem ve městě, na dlážděném dvoře areálu firmy, umývat auto hadicí s vodou?  

Zákon výše uvedený způsob umývání automobilu nedovoluje. Vypouštění zvlášť nebezpečných závadných 
látek přímo do půdy (hrozí znečištění podzemních vod) je zakázáno absolutně. V případě vypouštění do 
kanalizace je teoreticky možné požádat o povolení úřadu. Vydání povolení není spojeno se správním 
poplatkem, ale podléhá emisním limitům a kontrole, také vydání povolení je komplikované (§ 38 odst. 8 
zákona č. 254/2001 Sb.). Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme k očištění vozidla spíše návštěvu 
myčky. 
 
Ve svém dotazu neuvádíte, co se následně děje s odtékající vodou po umytí automobilu. Existují 2 možnosti. 
Voda může odtéct do blízkého kanalizačního zařízení. (Kanalizace by měla být zakončena čistírnou 
odpadních vod - v Brně to předpokládáme. V opačném případě je však možné, že by se zde uplatnily ještě 
další ustanovení a zákazy.) Druhou variantou je, že se voda vsákne do země. Teoreticky by pak mohlo hrozit 
znečištění podzemních vod.  
 
a) Vypouštění do kanalizace 
Některé zvlášť nebezpečné látky mohou být součástí odpadních vod, jestliže splňují limit obsahu těchto 
látek. Dále je to rozvedeno v § 16 odst. 1 Zákona o vodách a § 39 téhož zákona 

                                                 
25   Ať už je toto opatření obecné povahy vydáváno v rámci stanovení nebo změny ochranného pásma. 
 



 
(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť 
nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3), do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu. Při 
vydávání povolení je vodoprávní úřad vázán emisními standardy a lhůtami pro jejich dosažení stanovenými v 
nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 8. 
 
V případě vypouštění do kanalizace je možné požádat o povolení úřadu. Bez povolení (a hlášení výše 
znečištění) není vypouštění možné a hrozí pokuta. Podmínky pro vydání povolení k vypouštění odpadních 
vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace nebo jeho změnu upravuje § 16 zákona č. 254/2001 
Sb. S vydáním povolení není spojen žádný správní poplatek. Při vydávání povolení je vodoprávní úřad vázán 
emisními standardy a lhůtami pro jejich dosažení stanovenými v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 8 
zákona č. 254/2001 Sb. 
 
b) Vypouštění do povrchových a podzemních vod 
Vztahuje se k němu § 39 odst. 1 : „Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená 
opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.“  
Z tohoto vyplývá, že vypouštění zvlášť nebezpečných závadných látek přímo do půdy (hrozí znečištění 
podzemních vod) je zakázáno absolutně.  
 
c) Obecný zákaz ohrozit podzemní vody 
V obou případech však lze uplatnit ještě zákaz stanovený § 39 odst. 9 zákona o vodách týkající se přímo mytí 
motorových vozidel: 
§ 39 odst. 9 Zákona o vodách (vodní zákon), který upravuje závadné látky. “Mytí motorových vozidel a 
provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno“.  (Pozn. Zajímavé je i srovnání původního návrhu zákona, 
který obsahoval slova "ze kterých by pohonné hmoty nebo mazadla mohly ohrozit jakost", přičemž tohle 
slovní spojení se později nahradilo "kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti".)  
Co je místo, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti podzemních vod? Na to odpovídá Ministerstvo životního 
prostředí, podle jehož výkladu může ohrožení podzemních vod a potažmo i životního prostředí nastat 
kdekoli. (řečeno zde, tento výklad se nám bohužel nepodařilo najít v oficiálním pramenu: 
http://blog.direct.cz/myti-auta-mimo-mycku-vas-muze-prijit-draho/) 
 
K pojmu "odpadní vody" a "závadné látky" 
 
Pro úplnost bychom rádi objasnili, proč se v případě odtékající vody z mytí auta jedná o odpadní vody (ad a) 
a závadné látky (ad a) i b).  
Odpadní vody jsou dle § 38 odst. 1 zákona o vodách vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou 
jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků 

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 
vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které 
odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 
Dle § 39 odst. 1 jsou závadné látky "látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 
Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.“  
Závadné látky mohou být buďto látky obsažené v mycím prostředku, tedy například fosforečnany. Tak tomu 
není při mytí čistou vodou. Na druhé straně ovšem mohou být závadnými látkami i látky, kterými je auto 
znečištěno (olejové látky, polyaromatické uhlovodíky, detergenty).  
Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které v obdobné míře vyvolávají 
znepokojení (dále jen „nebezpečné látky“), je uveden v příloze č. 1 k zákonu o vodách. 
 
Motorová nafta, benzin, motorové oleje a mazací tuky jsou zařazeny podle Přílohy 1, jako ZVLÁŠŤ 
NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY. Jedná se o skupinu „6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní 
uhlovodíky ropného původu. 
 
Pro výklad se dá použít podpůrně také Kanalizační řád pro statutární město Brno, Kuřim, Modřice, obce 
Česká a Želešice. Zde (v 6.0.) se také dozvíte podrobněji o seznamu látek, které nejsou odpadními vodami (a 



patří tedy do závadných látek).  
 
Důležité je uvědomit si, že se mluví o ohrožení jakosti. Ohrožení je stav, kdy ještě nedošlo ke znečištění vod, 
ale kdy se reálná situace tomuto stavu blíží nebo blížit za určitých podmínek může. V zákoně o vodách hraje 
důležitou roli hledisko prevence. Nezáleží tedy na tom, jestli ve vodě opravdu nějaká opravdu zvlášť 
nebezpečná látka nebo nebezpečná látka obsažena byla, stačí riziko (nelze provádět rozbor vody po 
jednotlivém mytí).  
Nabízí se srovnání mytí auta hadicí s opláchnutím auta deštěm, když prší. Voda je stejná, rozdíl je však 
v tom, že hadicí umyjete i podvozky, celá kola, motor. Domnívám se, že právě v těchto místech je riziko 
znečištění olejnatými a ropnými látkami. 
 
Sankce 
Zákon o vodách stanoví za nepovolené umývání motorových vozidel a ohrožení podzemních vod sankce v 
podobě možného uložení pokuty.  
V § 125a odst. 1 m) zákon stanoví, že „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9,“ 
Podle odstavce 2 by pak byla pokuta v maximální výši 100 000 Kč. Tato pokuta se však týká pouze 
právnických osob a podnikatelů, nikoli fyzických osob, které nepodnikají.  
Nepodnikající fyzická osoba však může být sancionována takto: 
a) Jestliže by se voda vsákla do země, na základě § 116 odst. 1 písm. k: „Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly 
do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí“.  
b) Jestliže by voda odtekla do kanálu, dá se použít § 116 písm. d: „Fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní 

vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky“ 

 
8.4. Povolení starého septiku. 1.6.2012, DZ 

Jsme spoluvlastníky staršího rodinného domu. Likvidace odpadních vod je řešena tříkomorovým septikem, 
ale vzhledem k jeho stáří (cca 50 let) nemáme žádný povolovací doklad od vodoprávního úřadu. Odpadní 
voda z našeho domu i domů sousedních je vypouštěna do přilehlé vodoteče. Může nám vodoprávní úřad 
nařídit provedení úpravy a podle jakého zákona? Může toto nařídit pouze nám a neřešit současně ostatní 
obdobně postupující ve stejné lokalitě? 
 
Po nahlédnutí do příslušných právních předpisů jsme došli k těmto závěrům: 
 

a. Pro užívání septiku je zapotřebí povolení pro vypouštění odpadních vod. Doporučujeme si je opatřit 
u vodoprávního úřadu, abyste se vyhnuli případným sankcím. 

b. Je možné, že potřebujete také územní rozhodnutí a stavební povolení, předpisy však nehovoří 
v tomto ohledu jednoznačně. Zpětně lze tato povolení získat formou tzv. dodatečného povolení 
stavby/zařízení.  

c. Pokud je v obci kanalizace, může Vás obec nutit se na ni připojit.  
 
 
Podrobnější rozbor 
 
Základními právními předpisy, které upravují tuto problematiku, jsou zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní 
zákon) a zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.  
 
Zákon přímo neřeší situaci, kdy nějaká stavba nebo zařízení (jako např. septik ve Vašem případě) byla 
postavena a povolena již velmi dávno a dokumentace se např. ztratila. Všechny stavby a zařízení lze podle 
aktuálně platných předpisů realizovat a užívat teprve na základě tzv. územního rozhodnutí stavebního úřadu 
(§ 76 stavebního zákona).  
 
§ 76 zákona č. 183/2006 Sb. 
Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit 
důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon 



jinak. 
 
(Pokud k něčemu je potřeba územní rozhodnutí a stavba či zařízení se postaví bez něj, nevydává se takto 
následně již územní rozhodnutí, ale dodatečné povolení, které je zároveň územním rozhodnutím i stavebním 
povolením, pokud je toto potřeba.) 
 
Stavební zákon je dále založen na koncepci, že jsou v něm uvedeny výjimky z nutnosti mít stavební povolení 
a všechny ostatní stavby a zařízení stavební povolení vyžadují – výjimky jsou přitom uvedeny v § 103 
stavebního zákona. Domnívám se, že septik pod žádnou výjimku nespadne. Zde však bude povolení potřebné 
spíše s ohledem na vodní zákon.  
 
Je zde klíčové posouzení, zda septik lze považovat za vodní dílo, protože vodní díla vyžadují stavební 
povolení dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
§ 15 zákona č. 254/2001 Sb. 
K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je 
třeba povolení vodoprávního úřadu. 
 
Definici vodního díla poskytuje § 55 odst. 1 vodního zákona, který septik do kategorie vodních děl výslovně 
nezahrnuje. V tomto ustanovení však nejde o uzavřený, nýbrž pouze tzv. demonstrativní výčet daný slovem 
„zejména“ (což znamená, že jsou uvedeny jen příklady, ale tam zahrnout i další objekty), a proto se s 
ohledem na jeho povahu domníváme, že septik lze do skupiny vodních děl zařadit.  
 

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového 
režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými 
účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména 
a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, 
b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, 
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, 
kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 
vypouštěním do kanalizací, 
d) stavby na ochranu před povodněmi, 
e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, 
f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, 
g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, 
h) stavby odkališť, 
i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, 
j) studny, 
k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 
l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8. 

 
Pod písm. c) přitom septik zařadit nelze, protože nejde o objekt ústící do kanalizace a nespadá to výslovně 
ani pod jiný z těchto pojmů. Současně se však domníváme, že septik nelze charakterizovat ani jako 
bezodtokovou jímku, které jsou z nutnosti povolení výslovně vyloučeny: 
 
§ 55 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují zejména jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na 
pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo 
podzemních vod, vodohospodářské úpravy, bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody 
a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k 
odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací a vrty k využívání 
energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod. 
 
Pokud je naše úvaha správná a septik je vodním dílem, případně je stavební povolení nutné s ohledem na 
stavební zákon, je potřeba požádat příslušný vodoprávní nebo stavební úřad o vydání dodatečného povolení. 
Povolení se vydává ve správním řízení, jehož účastníky jsou osoby, o jejichž právech a povinnostech má být 
rozhodováno – tedy ve Vašem případě Vy jako žadatelé. K vydání povolení je na základě § 106 vodního 



zákona příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, který vykonává působnost příslušející vodoprávním 
úřadům, pokud ji zákon nesvěřuje jiným orgánům. Pokud by nešlo o vodní dílo, je příslušný stavební úřad 
zpravidla v obci, kde žijete.  
 
Také si nejsme jisti, zda by se v tomto případě nedalo využít institutu tzv. pasportizace podle § 125 
stavebního zákona. Ta se využívá u starých staveb, u kterých se dokumentace ztratila – nevydává se 
povolení, ale vlastník si pouze nechá zhotovit dokumentaci: 
 
§ 125 stavebního zákona 
Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu 
skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec 
pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci 
skutečného provedení stavby. 
 
Vzhledem k výše uvedeným nejasnostem Vám doporučujeme obrátit se na stavební a na vodoprávní úřad s 
dotazem, zda je stavební povolení pro Vaše účely vyžadováno. Pokud by stavební povolení potřebné nebylo, 
výše popsaný postup by se Vás netýkal. 
 
V případě provozování stavby či zařízení, které vyžaduje nějaké povolení, bez tohoto povolení, hrozí uložení 
pokuty dle § 178 stavebního zákona, příp. nařízení odstranění stavby.  
 
Povolení k nakládání s vodami 
 
O povolení k nakládání s vodami podle § 8 písm. c) vodního zákona, je nutno požádat, abyste mohli 
oprávněně vypouštět odpadní vody do vodoteče. Odpadní vody definuje vodní zákon jako vody použité v 
obytných, průmyslových, zemědělských….a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou jakost (složení 
nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, … pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod. Jedná se tedy o nakládání s vodami, ke kterému se ze zákona vyžaduje povolení správního orgánu.  
 
Stejně jako v předchozím případě, i zde je vydáno povolení ve správním řízení, a sice rozhoduje obec s 
rozšířenou působností (působnost dle § 106 odst. 1 vodního zákona). Pro kladné vyřízení žádosti musí 
žadatel předložit úřadu řadu dokumentů, které vymezuje vyhláška č. 432/2001 Sb. v § 11g. Žádost tak musí 
mimo jiné obsahovat situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí nebo kopii 
katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod. 
 
Podle druhého odstavce uvedeného ustanovení vyhlášky předkládá žadatel tyto doklady úřadu spolu s žádostí 
na předepsaném formuláři, jehož vzor naleznete v příloze č. 18 vyhlášky. Obsah povolení k nakládání s 
vodami je uveden v § 9 odst. 1 vodního zákona: V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, 
povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Povolení k vypouštění odpadních vod 
se vydává na časově omezenou dobu, která podle § 9 odst. 2 nemůže přesáhnout deset let.  
 
Sankce spojené s neoprávněným vypouštěním odpadních vod 
 
a) vodní zákon 
 
V případě, že vypouštíte odpadní vody bez tohoto povolení, jsou vodoprávní úřad nebo Česká inspekce 
životního prostředí oprávněny uložit dle § 42 vodního zákona opatření k nápravě, jehož cílem je závadný 
stav odstranit. Sankce v případě neuvedení stavu do požadované podoby je podle tohoto ustanovení 
následující: Pokud ten, komu byla uložena opatření, je neplní a hrozí nebezpečí z prodlení, zabezpečí 
opatření k nápravě vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí na náklady původce. Původce 
pak definuje vodní zákon jako osobu, která závadný stav způsobila.  
 
Nakládání s povrchovými či podpovrchovými vodami bez povolení označuje vodní zákon za přestupek podle 
§ 116 odst. 1 písm. b). Původcům neoprávněného vypouštění odpadních vod tedy na základě sazby 
stanovené v § 116 odst. 2 písm. c) může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.  
 
b) zákon o předcházení ekologické újmě 



 
Ochrana vod před znečištěním je také v předmětu zájmu zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické 
újmě. Podle § 2 písm. a) tohoto zákona je ekologickou újmou nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje 
nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; přičemž se může jednat i o 
změnu na podzemních nebo povrchových vodách, pokud má závažný nepříznivý účinek na ekologický, 
chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál.  
 
Povinnost provádět preventivní opatření podle tohoto zákona má provozovatel některé z činností, které jsou 
vymezené v příloze č. 1 zákona o ekologické újmě. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových či 
podzemních, která podléhají povolení, uvádí tato příloha již ve třetím bodu. Předpokládáme, že voda, kterou 
vypouštíte ze septiku je v pořádku, hypoteticky však - pokud ekologická újma (znečištění vod) hrozí nebo 
vznikla, je Česká inspekce životního prostředí oprávněna podle § 16, odst. 3 zákona o ekologické újmě uložit 
nápravné opatření. Kdo nesplní povinnosti vedoucí k předcházení ekologické újmě, vystavuje se nebezpečí 
uložení pokuty na základě sazeb v § 19 zákona o ekologické újmě.  
 
c) trestněprávní postih 
 
Zmiňme okrajově, že poškození vody je za určitých okolností možné postihnout i trestněprávně. Pokud je 
toto poškození většího rozsahu nebo na větším území a jsou splněny další podmínky, může jít o spáchání 
trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293 (úmyslně) nebo 294 (z nedbalosti) 
zákona č. 40/2009, trestního zákoníku. Zákon stíhá i poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno 
ochranné pásmo, pokud tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje. (§ 
294a trestního zákoníku). 
 
Další z možných postupů by mohl nastat v případě, pokud je v obci zavedena kanalizace. V takovém případě, 
pokud je to technicky možné, může obec uložit povinnost se na ni připojit a přestat používat septik (§ 
3, odst. 8 zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích). Tento proces by probíhal ve správním řízení, 
kde byste mohli uplatnit Váš případný nesouhlas ve formě námitek.  
 
Postup úřadu vůči sousedním lokalitám 
 
V druhé části dotazu se ptáte, zda Vám vodoprávní úřad může nařídit nápravu stavu, aniž by stejný postup 
vykonal vůči Vašim sousedům v obdobné situaci. S podnětem k zahájení řízení o uložení opatření k nápravě 
se může na správní orgán obrátit každý, kdo si v určité lokalitě všimne znečištění vody. Po obdržení podnětu 
je správní orgán povinen do 30 dnů zahájit řízení, pokud pro tento postup shledá důvody (§ 42 správního 
řádu). Zahájení řízení tedy rozhodně není závislé na tom, zda jsou úřadu známí všichni znečišťovatelé na 
daném území. Pokud se úřad nějakým způsobem dozví o tom, že vypouštíte odpadní vody bez povolení, je 
dost možné, že zahájí sankční řízení jen vůči Vám – můžete ho však upozornit v takovém případě na jednání 
sousedů a pak by měl zahájit řízení i vůči nim. Pokud stejným způsobem (tedy v rozporu s vodním zákonem 
a dalšími předpisy) jedná více znečišťovatelů a úřad se o tom dozví, je totiž povinen vůči každému takovému 
příslušný postih vykonat.  
 
8.5. Znečištění pozemku odpadní vodou z obecní kanalizace. 2.7.2012, VM 

Obracím se na Vás v záležitosti týkající se obecní kanalizace vedené na pozemek, který vlastním z jedné 
ideální poloviny, druhou ideální polovinu vlastní obecní úřad. Na tomto pozemku jsou dva kanalizační 
přivaděče. Jeden zbudovaný asi před třiceti lety, druhý asi přede dvěma lety, o jejich existenci vím asi tři 
měsíce. Tyto přivaděče jsou svedeny na jedno místo, nejsou nijak ukončeny a znečištěná odpadní voda je 
vypouštěna přímo na pozemek. Tento nečištěný odpad po svažitém pozemku stéká k malé říčce. Před třiceti 
lety se mne na souhlas nikdo samozřejmě neptal a před dvěma lety též ne. I když na tento nový přivaděč 
stavební povolení existuje, podle povolení má být kanalizační přivaděč umístěn na jiném pozemku. Na tomto 
pozemku se tedy jedná o nepovolenou stavbu. Obecní úřad nedodržel stavební povolení z důvodu, aby byl 
odpad vypouštěn na jednom místě. Obecní úřad měl v úmyslu v budoucnu tyto dvě nepovolená potrubí spojit 
a zavést je do čistírny odpadních vod, kterou plánoval vybudovat u říčky. Z nedostatku financí se ČOV 
realizovat nebude. Požádala jsem svého spoluvlastníka, tedy obec, aby na pozemku ukončil vypouštění 
nečištěného odpadu a nepovolená potrubí z pozemku odstranil. Starosta obce toto zamítl a požádal odbor 
ochrany životního prostředí o povolení zavést tyto dva kanalizační přivaděče přímo do nedaleké říčky. Je 
možné toto vůbec povolit? Pro úplnost uvádím, že po obou březích říčky je v územním plánu obce vytyčen 



biokoridor. V této věci jsem informovala Českou inspekci životního prostředí a i odbor ochrany životního 
prostředí. Od obou jsem obdržela vyhýbavou odpověď a v podstatě je vše v pořádku. Jak mám postupovat 
dále? 
 
Z počátku bychom rádi poznamenali, že jste měla být účastníkem stavebního řízení o obecní kanalizaci dle 
stavebního zákona. Úřad tedy nepostupoval správně, když Vás opomenul. Po dvou letech od vydání už však 
rozhodnutí není možné napadnout.  
 
První možností jak se bránit proti nepříznivým vlivům kanalizace je dle stavebního zákona. Pokud bylo 
stavební povolení vydané s tím, že se má stavět na vedlejším pozemku a obec jej postavila na Vašem, mělo 
by se jednat o černou stavbu, nebo stavbu v rozporu s vydaným rozhodnutím a je možné podat podnět 
stavebnímu úřadu k jejímu odstranění dle ust. § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu.  
 
Kanalizace upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Kanalizace je vodním dílem. Na 
stavbu vodního díla se vztahuje zákon č. 254/2001 Sb. Předesíláme, že si nejsme celkem jisti, kterou část 
kanalizace přivaděč představuje, domníváme se, že jde o hlavní potrubí, které odvádí vodu do ČOV, a na 
které se připojují jednotlivé přípojky. Rozumíme tomu tak, že na Vašem pozemku umístěn vývod z 
přivaděče, který by měl být ovšem nahrazen další části potrubí a ústit do zatím neexistující ČOV. Chápeme 
to jako stavbu neprovedenou v souladu se stavebním povolením (vycházíme z Vašich informací). Za 
provozování kanalizace, v rozporu s právními předpisy a podmínkami stanovenými pro tento provoz 
rozhodnutími správních orgánů lze provozovateli uložit pokutu až do výšky 1 000 000 Kč dle ust. § 33 odst. 
5 písm. a) a ust. § 12 zákona o vodovodech a kanalizacích: „Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, 
aby negativně neovlivnily životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění 
odpadních vod z odkanalizovaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod od 
odběratelů této služby“. Příslušným úřadem pro projednání tohoto stavu je krajský úřad v obvodu, kterého se 
Váš pozemek nachází (ust. § 34 zákona o vodovodech a kanalizacích). 
 
Další možností je postup dle vodního zákona (zákon č. 256/2001 Sb.). Dle ust. § 38 odst. 3 každý kdo 
vypouští odpadní vody do vod podzemních26, je povinen mít povolení dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) a 
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. 
Následně je tedy možné podat podnět dle ust. § 42 odst. 1 k uložení povinnosti provést opatření k nápravě 
závadného stavu následků nedovoleného vypouštění odpadních vod k vodoprávnímu úřadu nebo České 
inspekci životního prostředí. 
 
Uložit pokutu nebo nařídit opatření k nápravě lze i podle zákona o ekologické újmě. Podle zákona o 
ekologické újmě se ekologickou újmou rozumí „nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo 
měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit… na povrchových nebo podzemních vodách a která má 
vážný negativní účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo její potenciál“ (§ 2 odst. 1 
písm. a, bod 2 zákona o ekologické újmě). Jakmile se příslušný orgán, Česká inspekce životního prostředí (§ 
16 odst. 3 písm. d), dozví o vzniku ekologické újmy, měl by zahájit řízení o uložení nápravných opatření. 
Toto řízení může být zahájeno i na základě žádosti osoby, která je ekologickou újmou dotčena. Tato žádost 
musí být doložena relevantními údaji a informacemi, z nichž je patrné, že došlo, nebo může dojít k 
ekologické újmě (§ 8 odst. 1, 2 zák. o ekologické újmě). 
 
Ve všech případech, pokud je správní orgán, kterému byl podnět adresován, nečinný, je možné obrátit se na 
jeho nadřízený orgán s podnětem k provedení opatření proti nečinnosti z moci úřední (dle § 80 správního 
řádu, zákon č. 500/2004 Sb.). S tím Vám případně můžeme pomoci.  
 
Další možností je řešit případ v soukromoprávní rovině, konkrétně za pomoci občanského zákoníku. Dle ust. 
§ 127 odst. 1 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.“  Obec (jako 
provozovatel kanalizace) tedy má povinnost přestat poškozovat Vaše práva, pokud tak stanoví soud. Dle ust. 
§ 135c odst. 1 „Zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh vlastníka 
pozemku rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil (dále jen "vlastník 

                                                 
26 Když odpadní vody volně vytékají do povrchových vod a do půdy, můžou ohrozit podzemní vody průsakem k nim 



stavby"). Nejsme si však jisti, zda by se tohle ustanovení dalo použít, pokud je obec spoluvlastníkem 
pozemku. Pokud vám svým protiprávním jednáním způsobila obec škodu, odpovídá za ni také dle ust. § 420 
občanského zákoníku a můžete u obecního soudu podat žalobu na náhradu škody. V těchto 
soukromoprávních případech doporučujeme obrátit se na advokáta.  
 
8.6. Nadměrné odebírání vody z pramene. 6.8.2012, VM 
Mám problém týkající se vody. Pramen vody, který existuje již asi 50 let, v současné době začal omezovat 
jediný člověk, můj soused, který tento pramen využívá až ze 100 %. Téměř odjakživa, pamatují pamětníci po 
válce, bylo na mém pozemku zbudováno maličké jezírko, které tuto vodu pobírá a tato dále teče dolů pro 
ostatní uživatele a poté do řeky. Tento pramen vyúsťuje v potůček, který se nachází na soukromém pozemku 
mého souseda, podle zákona tedy tento je vlastníkem tohoto toku, který nemá více než jeden metr do šířky. 
Naše jezírko slouží již roky pro zalévání zahrádek rodinných domů, chov rybek atd. Nový soused nad námi, 
nedávno postavil dům a do pramene zavedl jakési potrubní zařízení, které odbírá postupně všechnu vodu, 
která z pramene vytéká. Nedá se s ním domluvit, že vodu pod ním odebírají ještě další 3 rodiny. Situace je 
velmi nemilá, neboť v současné době jsem si dala do jezírka ryby a těmto netečení vody způsobuje problémy 
s přežitím. Domluva zde není možná. Dále prosím, jak mám zjistit, zda voda, která přitéká, je pramenem, či 
nadzemním potůčkem. V našem jezírku a kolem něj při jeho výtoku, ale žijí různí vodní živočichové i 
chránění (např. mlok skvrnitý), o které bychom neradi přišli. Myslím si, že voda by měla být všech a ne jen 
jednoho člověka. Nevím tedy jak dál. Prosím tedy o radu, jak mám dále postupovat. 
 
U vod rozeznáváme dvě hlavní kategorie a to vody povrchové a podzemní. Vámi opsaný tok je 
pravděpodobně povrchovou vodou. Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském 
povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 
zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. 
 
Na začátku bychom rádi vysvětlili právní režim povrchových vod. Ačkoli je zmíněný potok na pozemku 
vašeho souseda, není jeho vlastníkem. Dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách: „Povrchové a 
podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo 
pod nímž se vyskytují.“ Voda je tedy statkem veřejného užívání a nemá konkrétního vlastníka. Z toho 
vyplývají i zákonné povinnosti pro každého, kdo s těmito vodami nakládá a to zejména dbát o jejich ochranu 
a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání dle podmínek stanovených zákonem o vodách a dbát o to, 
aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů 
chráněných zvláštními předpisy (například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí). 
 
Dle ust. § 6 odst. 1 vodního zákona každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu 
vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu 
třeba zvláštního technického zařízení. Při obecném nakládání s povrchovými vodami se též nesmí ohrožovat 
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, 
poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy 
jiných. 
 
Z Vámi popsané situace tedy vyplývá, že Váš soused naistaloval k odběru vody nějaký druh technického 
zařízení a tak už nesplňuje podmínky pro odběr bez povolení. Měl tedy požádat vodoprávní úřad o povolení 
dle ust. § 8 a násl. vodního zákona. Toto povolení se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k 
nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení 
vydává. 
 
Pokud o takovéto povolení nepožádal a vodu odčerpává bez povolení, dopouští se tak přestupku dle ust. § 
116 odst. 1 b) vodního zákona, za který je možné uložit pokutu do 100 000 KČ. Bylo by tedy vhodné, pokud 
byste jeho konání ohlásili místně příslušnému vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad může obecné nakládání 
s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit, omezit, popřípadě 
zakázat a to zejména pokud jsou porušovány povinnosti stanovené výše (tedy ve vašem případě narušovaní 
přírodního prostředí, v případě mloků a jiných živočichů). 
 
Pokud konání vašeho soused ohlásíte vodoprávnímu úřadu (obecní úřad) může Vašemu sousedovi konání 
zakázat a uložit mu za něj pokutu. 
 



8.7. Motorkáři v lese 15. 11. 2012, J. P. 
Co porušují tzv. motorkáři, když jezdí po lese, potažmo po cestách kolem lesa? A k zimnímu období-co 
porušují jezdci na sněžných skútrech?“ 

Tzv. Ilegální terénní motorismus je v současné době vážným problémem. Takový řidič může porušovat 
celou řadu právních předpisů, za což mu budou hrozit převážně pokuty udělované v blokovém nebo 
správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

Motorkou i sněžným skútrem mohou být ohroženy nebo poničeny za určitých okolností všechny složky 
životního prostředí (les, voda, půda, ovzduší, rostliny nebo zvířata). Každá z těchto složek životního 
prostředí je pak chráněna nejenom obecnými právními předpisy na ochranu životního prostředí, ale i 
speciálními zákony na ochranu každé složky životního prostředí.  

Následující část je rozdělena podle právních předpisů, se kterými může být jednání řidičů motorek a 
sněžných skútrů v rozporu: 

Porušování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním 
provozu), zákona č. 56 a vyhlášky č. 30/1995 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

Motorové vozidlo je motorka a stejně tak i sněžný skútr (§ 2 písm. g) zákona o silničním provozu). Na 
sněžný skútr se tak vztahují všechny povinnosti jako na ostatní motorová vozidla jako je právě motorka. 

Účastník provozu na pozemních komunikacích je především povinen dle § 4 písm.:  

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob 
ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen 
přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace atd. 

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem atd. 

Zde se jedná hlavně o to, že se řidič musí řídit dopravními značkami, pokyny policisty atd. Řidič tedy nesmí 
vjíždět na pozemní komunikace, které jsou označeny zákazem vjezdu (viz vyhláška). 

Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pak dle § 23 odst. 2 a 3 tomu, kdo se dopustí přestupku na úseku 
dopravy a silničního hospodářství hrozí pokuta až do výše 5 000 Kč v blokovém nebo zákaz činnosti od 6 
měsíců do 1 roku.  

Přestupku se dále dle § 45 odst. 1 dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně 
životního prostředí jiným způsobem než vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostředí. 

Je důležité říci, že sankce za přestupek, uvedený v přestupkovém zákoně, lze kombinovat s dalšími 
sankcemi, které jsou speciálně upraveny zvláštními právními předpisy (viz dále). Dále se sankce dle 
přestupkového zákona mohou sčítat, i když se v praxi většinou tak neděje. 

Pokud shledáte porušení výše uvedených zákonů, obraťte se co nejrychleji na Policii ČR. 

Porušení zákona č. 254/2001 o vodách (vodní zákon) 

Přestupky za porušení povinností uložené vodním zákonem upravuje § 116 a násl.  

Motorkáři a řidiči sněžných skútrů by se mohli dopustit například tohoto. Přestupku se fyzická osoba dopustí 
tím, že poruší zákaz stanovený: 

§ 30 odst. 7 Do ochranného pásma I. stupně (ochranné pásmo vodních zdrojů, které může být např. i v lese) 
je zakázán vstup a vjezd, to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u 



vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím i 
další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu. Za tento přestupek lze dle § 116 odst. 2 písm. a) uložit pokutu až do 
výše 20 000 Kč. Dle § 106 je vodoprávním úřadem příslušným k udělení pokuty za přestupek obecní úřad s 
rozšířenou působností. 

Porušení zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny 

Řidiči by ježděním v lese mohli poničit i rostliny a živočichy. § 5 odst. 1 zákona stanoví jejich obecnou 
ochranu – všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či 
odchytem, které vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo jejich degeneraci... 

Zákon upravuje i zvláštní ochranu rostlin a živočichů na kriticky, silně a ohrožené. Seznam druhů je ve 
vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Řidiči by také mohli vjet do zvláště chráněných území (§ 14 a násl.), který mi jsou národní parky, zvláště 
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo 
přírodní památky. Např. v národních parcích je dle § 16 písm. d) zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými 
vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace. 

Stráž přírody má za úkol kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody (§ 81 odst. 1). Tato stráž je pak 
dle § 8 písm. b) oprávněna vybírat blokové pokuty, za přestupky na úseku ochrany přírody. 

Přestupky upravuje § 87 odst. 1 (relevantní výběr): 

Orgán ochrany přírody uloží do výše a 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 

a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území a nedovoleně mění 
dochovaný stav památného stromu 

b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, 

c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak zasahuje do jejich 
přirozeného vývoje. 

Odst. 2 Orgán ochrany přírody uloží do výše a 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že: 

a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a 
vybavení zvláště chráněného území 

b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn 
nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí 

Orgán ochrany přírody uloží do výše a 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že: 

a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část 

b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn 
zásahem do jeho životního prostředí, 

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do 
jejího životního prostředí, 

Dle odst. 4 za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze 
uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích. 



Tyto pokuty mohou vybírat dle § 88a Česká inspekce životního prostředí nebo příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny dle § 75 a násl. 

Porušení zákona č 289/1995 Sb., o lesích 

Dle § 20 zákona o lesích je v lesích zakázáno (vybraná relevantní část ustanovení vzhledem k charakteru 
vašeho dotazu) 

a) rušit klid a ticho 

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky stavět oplocení a jiné objekty 

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat 

g) jezdit a stát s motorovými vozidly 

Odst. 4 dále říká, že vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených případech (písm. a) až k). Dle 
odst. 6 pak zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů 
v obchodu jejich působnosti při výkonu činnosti tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti 
povolené zvláštními předpisy.  

Pokud dojde k poškození lesa, je dle § 21 lesního zákona právnická i fyzická osoba, která při své činnosti 
používají nebo produkují látky (třeba prostřednictvím motorového vozidla) poškozující les a les ohrozí nebo 
poškodí, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo zmírnění škodlivých následků. Samozřejmě je se 
vlastník lesa může domáhat náhrady škody i podle občanskoprávních předpisů (zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník). 

Zákon o lesích upravuje i sankce za porušení obecného užívání lesa. Přestupky jsou uvedeny v § 53 zákona o 
lesích. Přestupku se dopustí ten: (vybraná ustanovení relevantní k případu) 

a) ruší klid a ticho 

g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem 

h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst 

i) vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví 

Za přestupek podle a) až k) může orgán státní správy lesů (tím je dle § 48 odst. 1 písm. n) obecní úřad obce s 
rozšířenou působností) uložit pokutu až do výše 5000 Kč.  

Důležitou úlohy při ochraně lesů má lesní stráž, jejíž působnost a pravomoci konkretizuje § 38 lesního 
zákona. Lesní stáž je dle odst. 1 fyzická osoba, která zajišťuje ochrannou službu v lesích při obecném užívání 
lesů občany. V § 39 jsou pak uvedeny práva a povinnosti. Z hlediska vašeho případu je důležitá pravomoc 
dle odst. 2 ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 53 lesního zákona v blokovém řízení, předvést 
bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li zjistit její totožnost  

Pokud uvidíte, že v lese pohybuje někdo s motorovým vozidlem, který nemá povolený vjezd, kontaktujte 
Polici ČR nebo lesní stráž. Můžete dále kontaktovat vlastníka lesa. 

Porušení zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

Ve výjimečných případech by jednání, motorkářů a řidičů sněžných skútrů mohlo mít i charakter trestného 
činu proti životnímu prostředí (Hlava VII trestního zákoníku, pokud by došlo k velkému poškození nebo 
ohrožení), konkrétně by mohli spáchat trestný čin poškození lesa dle § 295 trestního zákoníku. Kdo, byť i z 



nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou v rozporu s jinými právním předpisem 
způsobí, byť i připojením k již existující holině, vznik holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa na 
celkové větší ploše lesa nebo prostředí 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. 

Motorkáři by svým jednáním nemuseli poškodit pouze les, ale i další složky životního prostředí (voda, 
příroda, půda). Mohli by tedy spáchat trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí dle § 293: 

Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou 
složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím 
může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba 
vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního 
prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo 
zákazem činnosti.  

Tento trestný čin musí být spáchán úmyslně. 

Zákon upravuje i poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti dle § 294 odst. 1 Kdo v rozporu s 
jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku 
životního prostředí (třeba právě les), a to ve větším rozsahu nebo na větším území.....bude potrestán odnětím 
svobody až na 6 měsíců nebo zákazem činnosti. 

Řidiči motorek a sněžných skútrů by se taktéž mohli dopustit trestného činu neoprávněného nakládání s 
chráněnými voně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami dle § 299 odst.  

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, 
vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného 
druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti 
kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z 
přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému 
opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu 
přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. 

Ke spáchání tohoto trestnému činu je nutné úmyslné zavinění. Jinak je tomu u trestného činu v § 300, který 
je stejný jako v § 299, akorát ke spáchání tohoto trestného činu postačí hrubá nedbalost, za tento čin hrozí 
odnětí svobody až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty.  

O to, zda půjde o trestný čin nebo pouze přestupek rozhodují orgány činné v trestním řízení. 

Pokud se domníváte, že byl spáchán trestný čin, obraťte se na některý orgán činný v trestním řízení (Policie, 
Státní zastupitelství). 

Z výše uvedeného vyplývá, že:  

Motorkáři i řidiči sněžných skútrů jízdou v lese mohou porušit celou řadu právních předpisů, za což jim 
hrozí především pokuty. Tito řidiči pak mohou dostat sankci za každé porušení právního předpisu. 

8.8. Jak jsou chráněny vodohospodářské oblasti podle současných právních předpisů? 15. 11. 2012, J. 
P. 
Zajímá mě, jestli je někde podobně upravena ochrana vodohospodářských oblastí a popř. kde najdu 
přestupky za porušení zákazů v chráněných vodohospodářských oblastech? 



Vláda svými nařízeními stanoví chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Vláda toto stanovila ve třech 
nařízeních, a to nařízení vlády č. 40/1978 Sb., 10/1979 Sb., a 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod. Nařízení se liší pouze podle oblastí, které za chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
vyhlašují. 

Všechny tři nařízení jsou prováděcím předpisem k zákonu č. 138/1973 Sb., o vodách, který byl nahrazen 
novým zákonem o vodách č. 254/2001. Je třeba říci, že uvedená nařízení nebyla výslovně zrušena.  

Současný vodní zákon v § 28 zavádí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V odst. 1 pak zákonodárce 
uvádí, že oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje 
vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V současné době neexistuje žádné nové 
nařízení vlády, které by oblasti upravovali. Otázka tedy zní, zda stará vládní nařízení, která byla vydána jako 
prováděcí předpis k již neexistujícímu vodnímu zákonu, jsou stále platná, nebo nikoliv.  

Problematika se dotýká právně-teoretické oblasti (implicitní derogace podzákonného právního předpisu), 
která není výslovně zákonem upravena. Je proto nutné odpověď vyvodit výkladem, který nemusí být vždy 
jednoznačný. 

Výslovná (explicitní) derogace je představována tzv. derogačním ustanovením, jež uvádí, které předpisy se 
ruší. Tento typ rušení právního předpisu je typický. Derogace mlčky (implicitně) nastává především v 
případě, kdy pozdější předpis ruší dřívější či speciální předpis ruší předpis obecný.  

Zde však zůstává takto rušený předpis formálně platný a účinný. Totéž by pak platilo pro případ, že právní 
předpis vyšší právní síly ruší pravidla stanovená právním předpisem nižší právní síly. Taková implicitní 
derogace je v našem právním prostředí všeobecně přijímána. 

Nás však zajímá výlučně situace, kdy i nový právní předpis (vodní zákon) obsahuje zmocňovací ustanovení, 
které odkazuje na nařízení vlády. Odkazuje na to, které má teprve vzniknout? Nebo na to, které již existovalo 
ke zrušenému zákonu a zákonodárce tím, že výslovně nařízení vlády nezrušil, dal najevo, že ponechává tato 
nařízení v platnosti? 

Co říkají právní prameny? 

Podle ustanovení čl. 78 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR k provedení zákona a v jeho mezích je 
vláda oprávněna vydávat nařízení. Obdobně podle ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy platí, že ministerstva, jiné 
správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, 
jsou-li k tomu zákonem zmocněny. V obou případech pak musí být podzákonný předpis vydán k provedení či 
na základě zákona a musí být v jeho mezích. Nutno připustit, že ústavodárce zde řeší pouze otázku vzniku 
(platnosti) právního předpisu, nikoliv otázku trvání či ztráty platnosti a účinnosti podzákonného předpisu. 

Dále podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, 
mohou být nařízení vlády a vyhlášky vyhlášeny ve Sbírce zákonů nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, 
k jehož provedení jsou vydány; účinnosti mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, k 
jehož provedení jsou vydány. Z tohoto ustanovení je tedy opět patrné, že je řešena pouze otázka vzniku 
podzákonného právního předpisu. 

Vztah zákona a jeho prováděcího předpisu naznačuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Ustanovení 
§ 70 odst. 3 stanoví při zrušení zákona povinnost Ústavního soudu současně vyslovit, které prováděcí 
předpisy, popřípadě která jejich jednotlivá ustanovení pozbývají současně se zákonem platnosti. Není zřejmé, 
zdali má zákonodárce na mysli pozbytí platnosti podzákonného právního předpisu z důvodu rozporu zákona 
s ústavním pořádkem, v důsledku čehož je shledána i protiústavnost samotného podzákonného předpisu, či 
zda oním důvodem může být i bytostná provázanost originálního a derivativního právního aktu. 

Současná pozitivní právní úprava tedy ve vztahu k implicitní derogaci v užším smyslu slova nabízí spíše 
řadu otázek než jasných odpovědí. 



Jistým vodítkem by mohlo být ustanovení čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel vlády vydaných ve formě 
usnesení Vlády ČR č. 188 ze dne 19. března 1998, které stanoví následující: „Je-li v návrhu zákona navrženo 
zrušit zákon (nebo jeho část), k jehož provedení je vydán prováděcí předpis, navrhne se ve zrušovacích 
ustanoveních návrhu zákona zrušení i tohoto prováděcího předpisu. Pokud před uplatněním tohoto postupu je 
v právním řádu prováděcí předpis, který byl vydán na základě již zrušeného zmocňovacího ustanovení, 
postupuje se takto: je-li vydaným prováděcím předpisem vyhláška nebo obecně závazný právní předpis 
registrovaný ve Sbírce zákonů, zruší se vyhláškou, v jejíž úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy; je-li vydaným prováděcím předpisem nařízení 
vlády, zruší se nařízením vlády, v jehož úvodní větě se uvede čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky."  

Implicitně lze tedy dovodit, že Legislativní pravidla vlády považují takový předpis do jeho výslovného 
zrušení za stále platný (jako je tomu v případě vládních nařízení ohledně chráněných oblastí přirozené 
akumulace vod). Je ovšem důležité říci, že Legislativní pravidla vlády jsou vydány ve formě usnesení vlády 
a nejsou tedy obecně závazným právním předpisem. 

Relevantní judikatura a literatura 

K problematice implicitní derogace v užším smyslu slova se již vyjádřily domácí soudy.  

Rozsudkem ze dne 30.10.2003 sp.zn. 5 A 75/2002 Nejvyšší správní soud stanovil následující: „Čl. 79 odst. 3 
Ústavy stanoví podmínku zákonného zmocnění k vydávání sekundární legislativy pouze pro okamžik jejího 
vydání, nikoliv pro celou dobu její platnosti. Logika čl. 79 odst. 3 Ústavy totiž vychází z ústavního principu 
vázanosti zákonem, který je důsledkem legitimační funkce lidu, vyjádřené v čl. 2 odst. 1 Ústavy, a také z 
principu bezrozpornosti vnitrostátního právního řádu.  

Základním materiálním imperativem proto vždy musí být zcela konkrétní a zřetelně vyjádřený projev vůle 
zákonodárce (obsažený v zákonném zmocnění) k vydání konkretizujících podzákonných právních předpisů, 
který nemůže být překročen či dokonce zcela absentovat. Pro právní účinky takovéhoto právního předpisu je 
proto rozhodující jeho zmíněný materiální vztah k projevené vůli zákonodárce; oproti tomu však není možno 
dospět k věcně podloženému přesvědčení o neplatnosti tohoto předpisu toliko z důvodů legislativně-
technických, tedy jen proto, že původní zákonné zmocnění bylo derogováno a "přesunuto" do zákona jiného, 
ačkoliv je bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že zmiňovaná vůle zákonodárce i v tomto případě dostatečně 
zřetelně projevena byla."  

Soud tedy v rozsudku zajímal materiální vztah podzákonného předpisu k projevené vůli zákonodárce. V 
našem případě v novém vodním zákoně zákonodárce ponechal zmocňovací ustanovení. Vyjádřil tak vůli 
upravit určitou část právě podzákonným právním předpisem. Kdyby zákonodárce chtěl upravit tuto 
problematiku novým vládním nařízením, původní vládní nařízení by výslovně zrušil. To se ovšem nestalo, 
proto můžeme vyvodit, že vůle zákonodárce byla právě ponechat „stará“ vládní nařízení v platnosti a 
účinnosti. Tento výklad podporuje i to, že oba právní předpisy používají stejné pojmy a nijak si obsahově 
neodporují. 

Podle jednoho přístupu působí derogace zákona implicitně i zrušení všech právních předpisů vydaných na 
jeho základě a k jeho provedení (srov. Knapp, V. - Grospič, J. - Šín, Z.: Ústavní základy tvorby práva. Praha 
1990, str. 184). Jiný přístup vychází z teze, že sám tvůrce je povinen nařízení vždy zrušit nebo změnit v 
případě, kdy se dostane do rozporu s nově vydaným předpisem vyšší právní síly (viz Hendrych, D.: Správní 
právo, obecná část. Praha 1994, str. 33). Druhý názor podporují již jmenovaná Legislativní pravidla vlády a 
judikatura. 

Domnívám se tedy, že vládní nařízení, kterými se stanovily oblasti přirozené akumulace vod, jsou, 
přestože byl zákon, na jehož základě byly vydány, stále formálně i materiálně platné.  

Současná právní úprava  

Zákon o vodách v § 28 upravuje chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V odst. 2 se v rozsahu 
stanoveném nařízením vláda zakazuje: 



a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, 

b) odvodňovat lesní pozemky, 

c) odvodňovat zemědělské pozemky, 

d) těžit rašelinu, 

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé 
hladiny podzemních vod, 

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, 

g) ukládat radioaktivní odpady, 

h) ukládat oxid uhličitý do hydrogeologických struktur s využitelnými nebo využívanými zásobami 
podzemních vod. 

Porušení tohoto zákazu je přestupkem dle § 116 odst. 1 písm. f). Za tento přestupek hrozí fyzické osobě, 
která zákaz porušila, pokuta do 100 000 Kč.  

Z výše uvedeného vyplývá, že:  

Vládní nařízení, které upravuje chráněné oblasti přirozené akumulace vod, které bylo vydáno jako prováděcí 
předpis k již zrušenému zákonu o vodách, je s největší pravděpodobností platný i za současného vodního 
zákona. 

 

8.9. Co dělat při znečištění ovzduší PM10? 

Při zobrazení grafů znečištění PM10 na měřicí stanici v O. mě zarazila skutečnost, že během letních měsíců 
se pravidelně v nočních hodinách vyskytují vysoké špičky, které často přesahují limitní hodnotu. Zaslal jsem 
proto dotaz ohledně tohoto problému na Zdravotní ústav v O. a na Český hydrometeorologický ústav, na 
oddělení zabývající se ovzduším. Zatím mi nepřišla žádná odpověď. Jaké jsou, prosím možnosti, abych 
přiměl instituce ke komunikaci? 

I. 

Právní úprava ochrany ovzduší 

Ochrana ovzduší je nově (zákon je účinný od 1.9.2012) upravena zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší (dále jen „ZoO“). 

 

Znečištění ovzduší 

Podle ust. § 2 písm. d) ZoO se úrovní znečištění rozumí hmotnostní koncentrace znečišťující látky 
v ovzduší (imise) nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času. Podle ust. § 2 písm. k) ZoO se 
imisním limitem rozumí nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem. Jednou ze 
znečišťujících látek jsou částice polétavého prachu (PM10, PM2,5, PM1,0), více viz 
http://www.cistenebe.cz/index.php/slovnicek-pojmu/13-poletavy-prach-pm10-pm25-pm10. V souladu s ust. 
§ 3 odst. 1 ZoO jsou imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení uvedeny v příloze č. 1 k ZoO. Podle 
této přílohy jsou imisní limity pro částice polétavého prachu stanoveny takto:  

 

 

 



1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Znečišťující látka   Doba průměrování     Imisní limit     Maximální počet překročení                                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Částice PM10     24 hodin          50 mikrog.m-3        35 

ČásticePM10       1 kalendářní rok     40 mikrog.m-3         0 

Částice PM2,5     1 kalendářní rok     25 mikrog.m-3         0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Znečišťující látka  Doba průměrování    Imisní limit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arsen                1 kalendářní rok      6 ng.m-3 

Kadmium              1 kalendářní rok      5 ng.m-3 

Nikl                 1 kalendářní rok      20 ng.m-3 

Benzo(a)pyren       1 kalendářní rok      1 ng.m-3 

----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 

Podle ust. § 5 odst. 1 ZoO Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) zajišťuje, za účelem 
vyhodnocení úrovně znečištění, posuzování úrovně znečištění a porovnávání výsledné úrovně znečištění 
s imisními limity stanovenými v příloze č. 1 k ZoO. Výsledky posuzování a 
vyhodnocení úrovní znečištění vede MŽP v informačním systému kvality ovzduší viz. http://portal.chmi.cz
/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html. 

V případě, že je v zóně nebo aglomeraci27 překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 
k ZoO, nebo v případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této příloze v bodu 1 
překročen vícekrát, než je stanovený maximální počet překročení, zpracuje dle ust. § 9 ZoO MŽP ve 
spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, 
ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality 
ovzduší. Program zlepšování kvality ovzduší vydává MŽP formou opatření obecné povahy28 a vyhlašuje ho 
ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 

Pokud úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem 
překročí některou z prahových hodnot uvedenou v příloze č. 6 k ZoO, nastává dle ust. § 10 odst. 1 ZoO stav 
mimořádného znečištění ovzduší – smogová situace.  

 

Výňatek z přílohy č. 6 k ZoO: 

1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10  

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě 
reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila  

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg.m-3 ve dvou po sobě 
následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních 
                                                 
27  Dle ust. § 5 odst. 2 ZoO se posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění provádí pro území vymezené pro účely 

posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen „zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 
vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

28  viz. ust. § 171 a násl. zák. č. 500/2004 Sb. 



pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se 
vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.  

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je 
stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.  

  

2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10  

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit 
reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila  

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m-3ve třech po sobě 
následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních 
pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se 
vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.  

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace 
je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.  

 

Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje dle ust. § 10 odst. 2 ZoO MŽP neprodleně ve veřejně 
přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci životního 
prostředí, dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů. Dle ust. § 10 odst. 6 
ZoO je osoba, která provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, povinna bez nároku na úhradu nákladů 
neprodleně a bez úprav obsahu a smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace o riziku vzniku nebo o vzniku 
smogové situace a o jejím ukončení, a to na základě žádosti MŽP. 

Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace dle ust. § 10 odst. 4 ZoO regulační řád. 
Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. Regulační řád se 
nevydá, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně znečištění. 
Regulační řád vydává obec formou nařízení a zároveň o jeho vydání informuje MŽP.  

Zpřístupňování informací  

Podle ust. § 30 ZoO orgány ochrany ovzduší29 aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu 
srozumitelné informace mimo jiné o úrovni znečištění, připravovaných opatřeních ke snížení úrovně 
znečištění a znečišťování, opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, zejména v rámci 
programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních řádů. Příslušný krajský úřad a MŽP informuje bez 
prodlení veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, 
varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty (srov. přílohu č. 6 ZoO).  

Podrobněji je zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší upraveno ve vyhlášce MŽP č. 330/2012 
Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni 
znečištění a pří smogových situacích (dále jen „vyhláška“). Podle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky musí být 
veřejnost příslušnými orgány informována o překročení zákonem stanovených imisních limitů a jeho 
účincích na zdraví lidí nebo na ekosystémy a vegetaci. V souladu s ust. § 4 odst. 2 vyhlášky musí být 
informace o úrovních znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10, PM2,5, 
troposférickým ozonem a oxidem uhelnatým aktualizovány každou hodinu. V ust. § 5 vyhlášky je dále 
stanoven rozsah informací poskytovaných veřejnosti MŽP a krajskými úřady při smogových situacích. 

                                                 
29

 Dle ust. § 27 ZoO jsou orgány ochrany ovzduší:  
 a) Ministerstvo životního prostředí,  
 b) Ministerstvo zdravotnictví,  
 c) Inspekce životního prostředí,  
 d) Česká obchodní inspekce,  
 e) krajské úřady,  
 f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  
 g) obecní úřady,  
 h) celní úřady a  
 i) Ministerstvo zemědělství.  

 



 

MŽP zajišťuje informování veřejnosti o úrovni znečištění prostřednictvím Českého hydrometeorologického 
ústavu. Český hydrometeorologický ústav je příspěvková organizace zřízená MŽP, jejímž účelem je 
vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost 
vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. 

 

II. 

Právo na informace o životním prostředí 

V druhé části Vašeho dotazu, kde se ptáte na možnosti komunikace s úřady, odkazuji na manuál na 
internetových stránkách EPS, kde najdete do podrobnosti upravenou problematiku práva na informace o 
životním prostředí. 

 

III. 

Ochrana ovzduší je právně upravena zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V přílohách tohoto 
zákona jsou stanoveny imisní limity pro jednotlivé znečišťující látky (mezi nimiž jsou i prachové částice PM 
10). Zákon dále upravuje povinnost orgánů ochrany ovzduší (uvedených v § 27 zákona č. 201/2012 Sb.) 
aktivně (tj. sami od sebe) poskytovat veřejnosti srozumitelné informace o stavu ovzduší a zároveň stanoví 
speciální informační povinnost pro případ, že nastane stav vážného znečištění ovzduší – smogová situace. 
Tyto informace mají úřady uvádět sami od sebe – v opačném případě se nelze příliš efektivně bránit, nejde o 
informace na žádost.  

  

Informace o stavu ovzduší a o vlivu znečištění ovzduší na lidský organismus však nepochybně náleží mezi 
informace o životním prostředí, které jsou správní úřady a jiné subjekty povinny poskytovat podle zák. č. 
123/1998 Sb. Žádost o poskytnutí informací o životním prostředí může podat kdokoli, aniž by musel žádost 
jakkoli odůvodnit. Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky 
proveditelnou formou. Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podal a čeho se má požadovaná informace týkat. 

 

IV. 

S ohledem na výše uvedené Vám doporučuji obrátit se se svým dotazem, který se týká znečištění ovzduší, na 
některý orgán ochrany ovzduší, nejlépe na příslušný krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, případně 
pokud jde o zdravotní následky znečištěného ovzduší, na Ministerstvo zdravotnictví. Pokud podáte žádost o 
poskytnutí informace o životním prostředí subjektu, který není k poskytnutí této informace příslušný, měl by 
tento subjekt postoupit Váš dotaz subjektu příslušnému k poskytnutí informace, případně Vás informovat, že 
mu není znám subjekt, který by Vámi požadovanou informaci mohl poskytnout.  

Ve svém dotazu uvádíte, že jste se již obrátil na Český hydrometeorologický ústav a na Zdravotní ústav v O. 
Český hydrometeorologický ústav je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí. 
Do jeho působnosti patří mimo jiné i čistota ovzduší. Zdravotní ústav v O.je příspěvkovou organizací 
zřízenou Ministerstvem zdravotnictví. Do jeho působnosti patří mimo jiné měření široké škály látek ve 
vnějším ovzduší. Příspěvkové organizace patří mezi subjekty, které jsou povinny poskytovat informace dle 
zák. č. 123/1998 Sb. Pokud Váš dotaz splňuje výše uvedené požadavky pro žádost o poskytnutí informací, a 
přesto se Vám na něj nedostane odpovědi v zákonné lhůtě nebo bylo rozhodnuto o odepření poskytnutí 
informace, lze podat odvolání k nadřízenému orgánu případně rozklad proti rozhodnutí ministerstva nebo 
jiného ústředního správního úřadu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu nebo rozhodnutí o rozkladu se lze 
bránit žalobou podanou ke správnímu soudu. Na závěr připomínám, že v případě, kdy povinný subjekt 
informaci neposkytne v zákonné lhůtě, aniž by vydal rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, má se 
dle zákona za to, že rozhodl informaci odepřít a lze se bránit podáním odvolání příp. rozkladu. 

 

 



9. Hornictví, doly, lomy 

9.1. Obnovení činnosti kamenolomu. 1.6.2012, DZ 

V blízkosti mého domu se má znovuotevírat kamenolom. Už tam fungoval dřív, ale společnost těžbu 
dobrovolně ukončila, protože se v podzemí objevil azbest. Pak kamenolom prodali jiné společnosti, která 
nejspíš znovu zahájí těžbu. Rádi bychom tomu zabránili, už teď máme nadměrně znečištěné ovzduší a 
pravidelně stíráme z parapetů stříbrný prášek. Kromě rizikového faktoru azbestu bude lom způsobovat též 
otřesy. Česká inspekce životního prostředí se odmítá k problému postavit čelem a řešit ji. 
 
Uvádíte, že těžba je povolena již z minulosti, nyní však má dojít k opětovnému zahájení těžby, která byla 
investorem dobrovolně přerušena kvůli přítomnosti azbestu. Těžba v tomto případě již byla jednou povolena, 
takže povolení k těžbě je možné vyhledat v registru státní báňské správy na http://cbusbs.cz pod číslem 
dobývacího prostoru a tedy je možné v těžbě pokračovat až do vytěžení zásob. Vydaná rozhodnutí o 
stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti jsou podle ust. § 18a zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě závazná i pro právní nástupce účastníků řízení. Subjekt 
nabývající práva k těžbě má tedy oprávnění těžit v rozsahu povolení svého právního předchůdce.  
 
Doporučujeme se obrátit na Obvodní báňský úřad příslušného kraje a požádat o kopii povolení, která byla 
vydána ve věci tohoto kamenolomu, a ověřit si, co konkrétně dané povolení zahrnuje a zda náhodou 
nejsou podmínky těchto povolení porušeny. Rozhodnutí je Vám povinen OBÚ vydat na základě zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 
Pokud zjistíte, že těžba probíhá v rozporu s těmito povoleními, informujte se svými zjištěními příslušný 
obvodní báňský úřad. Ten může v případě vykonávání horní činnosti v rozporu s vydaným povolením udělit 
pokutu až 5 000 000 Kč podle ust. § 44a odst. odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 4 písm. c) zákona č. 61/1988 
Sb.  
 
V případě, že rozsah těžby bude v rozsahu a v souladu s povolením, což je pravděpodobné, nabízejí se Vám 
další možnosti jak se bránit proti těžbě ve Vašem okolí. Tyto právní prostředky si dovolíme rozdělit na ty, 
směřující proti těžbě obecně a dále na ty, které budou směřovat proti těžbě horniny, při které se uvolňují 
zmíněná azbestová vlákna uvolňující se do ovzduší. 
 
Váš dotaz směřoval k tomu, zda lze zabránit znovuzahájení těžby jako takové. Musíme bohužel konstatovat, 
že v případě, že těžba je povolena, nabízí právní řád spíše sankce za těžbu poškozující lidské zdraví, 
uplatnitelné až po zahájení těžby, či možnost takovou těžbu zastavit. Před zahájením těžby můžete uplatnit z 
níže uvedených pouze postup podle ust. § 417 občanského zákoníku. Ostatní prostředky můžete uplatnit až 
po zahájení těžby, ovšem i jimi se můžete domoci zastavení těžby. 
 
    I. Jednotlivé prostředky obrany proti těžbě obecně 
 
1) V případě obnovení těžby dojde pochopitelně k nadměrné expozici hluku, vibrací a prachu. Zde je 
možné podat podnět na krajskou hygienickou stanici. Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, jsou lomy zdrojem hluku a k jejich uvedení do provozu se musí vyjádřit krajská hygienická stanice 
(což již patrně nastalo v procesu povolování lomu v minulosti). Může však zasáhnout ještě i nyní. V případě 
překročení hygienických limitů hluku je povinna uložit opatření, která hluk sníží. V tomto případě je 
ovšem nutno vyčkat do doby, než obtěžování nastane. V případě, že měření nastalo, můžete se podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informovat o jeho výsledcích, popřípadě kdy by mělo 
měření proběhnout podle plánu krajské kontroly. V případě, že měření neproběhlo, můžete dát krajské 
hygienické stanici podnět k měření.  
 
Hygienickým limitům hluku a vibrací, způsobem jejich výpočtů a také měřením se zabývá nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde najdete současně platné 
hodnoty hlukových limitů.  
 
Veřejnoprávní prostředek ochrany nalezneme také v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Ve smyslu 
zákona o ochraně ovzduší jsou lomy a důlní díla podle ust. § 4 odst. 3 zdroji znečišťování ovzduší. K jejich 
uvedení do provozu je třeba povolení orgánu ochrany ovzduší podle ustanovení § 17 odstavec 1 písmeno 
d). Bez pravomocného povolení nelze důl používat. Toto povolení může být vydáno na dobu časově 



omezenou.  
 
Vydáváním povolení je pověřena Česká inspekce životního prostředí, která je také oprávněna uložit tomu, 
kdo provozuje zdroj znečištění ovzduší bez povolení anebo porušuje tímto povolením stanovené podmínky, 
pokutu ve výši 10 000 až 10 000 000 Kč (§ 40 odst. 1 písm. b), § 40 odst. 7 písm. a)). Můžete si tedy na 
základě práva na informace zjistit, zda toto povolení existuje. Pokud nikoliv nebo pokud jsou porušovány 
podmínky tohoto rozhodnutí, měla by ČIŽP uložit pokutu, k čemuž ji můžete podnítit podnětem.  
 
2) Další z možností je obrátit se na soud. Tento postup využijete především v případě, že selhaly orgány 
veřejné správy, není to ale podmínkou a žalobu můžete podat i paralelně se správním řízením.  
 
V případě tzv. sousedské žaloby se můžete opřít o ustanovení občanského zákoníku. § 415 zák. 40/1964 Sb. 
stanoví, že každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a 
životním prostředí. Další možnost poskytuje ustanovení § 127 občanského zákoníku: „Vlastník věci se musí 
zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon 
jeho práv.“ Těžební organizace stejně jako každý jiný vlastník „nesmí nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, 
světlem, stíněním a vibracemi.“ 
 
Ustanovení § 417 občanského zákoníku pak stanoví, že pokud hrozí někomu škoda, je povinen k jejímu 
odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo 
se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. Jde o tzv. 
prevenční žalobu. Tzv. prevenční žalobu je možno podat pouze v případě vážného ohrožení (zdraví, 
majetku, životního prostředí). Není nutné, aby hrozilo nebezpečí bezprostředního vzniku škody. Postačí, 
pokud v důsledku vážného ohrožení může vzniknout škoda v budoucnosti. Žalobou je možno se domáhat 
toho, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. Soud může rozsudkem 
uložit povinnost, aby se žalovaný zdržel určitého jednání nebo určité činnosti (zastavil nebo nezahájil provoz 
hlučné továrny), anebo naopak uložit povinnost, aby přijal určitá opatření ke snížení hlukové zátěže. 
Prevenční žalobu je vhodné doplnit návrhem na vydání předběžného opatření (ust. § 76 občanského 
zákoníku), pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání (o předběžném opatření je třeba rozhodnout ve 
velmi krátké lhůtě, na rozdíl od žaloby jako takové). V případě hrozící vážné škody je takový postup 
nanejvýš žádoucí s ohledem na obvyklou délku soudního procesu. 
 
Prevenční žalobu není možné použít v případě již existujícího obtěžování hlukem. Úspěšně ji lze podat jen 
tehdy, pokud obtěžování hlukem teprve hrozí. 

 
Významným prostředkem soukromoprávní ochrany je dále žaloba na náhradu škody. Oporou je Vám v 
tomto případě Občanský zákoník, základ žaloby na náhradu škody je dán v § 420a v případě škody 
způsobené provozní činností. Touto žalobou se můžete domoci finančního odškodnění. Můžete tak  získat 
náhradu nákladů nejenom za škodu způsobenou vibracemi. ale i na provedená protihluková opatření 
(výměna oken, protihluková izolace fasády, protihluková stěna apod.), odškodnění za snížení tržní hodnoty 
Vaší nemovitosti nebo náhradu za škodu na zdraví způsobenou důsledky horní činnosti. 
 
Podávání žalob k občanskoprávním soudům považujte za krajní řešení, především pro jeho finanční a 
časovou náročnost. Podrobnější postup v případě podávání zmíněných žalob a doporučení v soukromoprávní 
oblasti uplatňování práv najdete na adrese:  
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hluk/rada/soukromopravni-prostredky-ochrany-pred-hlukem. 
 
Pro sepsání žaloby a jednání před soudem je nanejvýš vhodné nechat se zastoupit advokátem. Ze seznamu 
advokátů si můžete vybrat například na stránkách České advokátní komory www.cak.cz. 
 
 
   II. Obrana proti těžbě uvolňující azbestová vlákna 
 
Závažnějším je v tomto případ ovšem výskyt azbestových vláken v hornině nacházející se v lomu. Z naší 
pozice nejsme schopni určit výši rizika pramenící z azbestových vláken uvolňujících se z lomu, ta se odvíjí 
od odrůdy minerálu (azbestu) a jeho množství v hornině. Posouzení těchto faktorů a od toho se odvíjející sílu 



právní ochrany je na příslušném správním orgánu. 
 
 
1) Obraťte se na KHS a požádejte změření hodnot azbestu. Pokud je nečinná, kontaktujte Ministerstvo 
zdravotnictví.  
 
Doporučujeme Vám obrátit se na krajskou hygienickou stanici, které je podle ust. § 82 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněna vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní 
správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo 
zdravotnictví. V případě, že zde existuje důvodné podezření, že podmínky v určitém místě mohou 
ohrožovat život a zdraví, může krajská hygienická stanice nařídit kontrolní měření. V případě 
nečinnosti KHS je možné obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví jako její nadřízený orgán, který by měl v 
rámci podnětu na ochranu proti nečinnosti zakročit a nařídit KHS, aby jednala. Povinnost změřit hodnoty 
azbestových vláken v ovzduší má i firma provádějící zdraví škodlivou činnost. Krajská hygienická stanice je 
podle ust. § 92 zákona o ochraně veřejného zdraví, oprávněna uložit osobě porušující ustanovení tohoto 
zákona pokutu do výše 2 000 000 Kč.  
 
Může také zakázat provoz kamenolomu, pokud by se ukázalo, že kvůli azbestu je zdraví škodlivý, s 
ohledem na ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, kde orgány státního zdravotního 
dozoru mohou: „pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného 
zdraví, a to do doby odstranění závady“. 
 
Zákon o ochraně veřejného zdraví přímo ochranu před účinky azbestu nezmiňuje. Ustanovení upravující 
výslovně azbest můžeme najít pouze v zákoně o odpadech, konkrétně v § 35. Toto ustanovení se bude 
vztahovat na horninu obsahující azbest, která bude ležet již vytěžená na zemském povrchu a kterou 
provozovatel nebude mít zájem využít, a tedy ji bude možno klasifikovat jako odpad. 
 
§ 35 zákona o odpadech 
 
(1) „Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, 
jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna 

nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.“ 
  
V tomto případě se můžete obrátit na orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici), který je 
podle ust. § 75 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech „dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech, 
které se dotýkají zájmů chráněných podle tohoto zákona v oblasti ochrany lidského zdraví“, případně na 
ČIŽP podle § 76 tohoto zákona.  
 
Pokud by docházelo k ukládání kamene obsahujícího azbest, kde by jej bylo možno považovat za odpad, 
přičemž by tato ustanovení nebyla dodržena, je možné, že Česká inspekce životního prostředí bude 
oprávněna uložit pokutu až ve výši 50 000 000 Kč na základě ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech. 
Porušení § 35 odst. 1 tohoto zákona zákon přímo nesankcionuje, je tedy otázkou, zda by bylo možné využít 
sankci v § 66 odst. 4 písm. d), podle které lze uložit pokutu za nakládání s nebezpečným odpadem (kterým 
azbest je – viz zařazení pod kódem C25 v příloze č. 5 k zákonu o odpadech) bez potřebného povolení.  
 
2) Jako řešení soukromoprávní při ochraně před škodlivými účinky azbestu se nabízí ochrana poskytovaná 
ustanoveními Občanského zákoníku (zákonem č. 40/1964 Sb.) a možnost prevenční žaloby. Významnými 
jsou zde již výše zmíněná ustanovení o obecné prevenci v ust. § 415, který stanoví, že: „Každý je povinen 
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Na toto 
ustanovení se pak váže § 417 odst. 2, který stanoví: „Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, 
aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody“.  
 
Manipulací s azbestem Vám zde závažná škoda skutečně hrozí – a to škoda na zdraví. Interpretací výše 
uvedených ustanovení lze dojít k závěru, že při činnosti, při které se do ovzduší uvolňuje zdraví škodlivá, 
dokonce silně karcinogenní látka, by měl provozovatel lomu činnosti omezit, případně zcela zastavit a v 
případě, že tak neučiní, je tak způsobilý učinit po žalobě ohroženého příslušný soud. 
 



Jako krajní prostředek by pak bylo možné zvažovat již výše zmíněnou žalobu na náhradu škody, která se 
vztahuje i na škodu na zdraví. Pochopitelně do takové fáze, kde se již uplatňuje náhrada škody na zdraví, by 
se tento spor s ohledem na prevenční princip neměl dostat. 

 
 
10. Odpady 

10.1. Likvidace bioodpadu shozením do vodního toku 18.1.2012, TS 

Nedávno jsem viděl reportáž o shazování bioodpadu (sena, trávy) do Labe, kde odpad dopluje do zahraničí. 
Je opravdu možné takto se zbavovat odpadu? 

Zjistili jsme na základě relevantních právních předpisů, že suchou trávu není zřejmě možné takto vyhodit do 
řeky. Problematiku rozeberu podrobněji níže.  
 
K pojmu odpad  
 
Dle § 3 zákona o odpadech je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost (např. pokud věc ohrožuje životní prostředí) se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Příloha však blíže nespecifikuje odpad např. na bioodpad a jeho 
jednotlivé složky, následující obecná kategorie přílohy však zařazení bioodpadu mezi odpad nevylučuje: 
 „|Q16| Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin“ 
Pojem bioodpad není nikde výslovně definován, řada pramenů však s tímto termínem pracuje, kupříkladu 
vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, vyhláška č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, nebo metodický návod ZP38/2008. Dle našeho názoru se 
tedy v případě suché trávy o odpad jedná a jeho zbavování se se bude řídit postupy dle zákona o 
odpadech. 
 
Některé druhy odpadu sice dle § 6 zákona o odpadech přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad 
předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo 
normami použitelnými na výrobky a 
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví. 
V daném případě však setrvává úmysl se věci zbavit, zůstane tedy dle našeho názoru odpadem. 
  
Nyní k otázce, jak se můžete suché trávy v souladu s právem zbavit.  
 
Způsob zbavování se dopadů 
 
Z Vašeho dotazu jsme nevyrozuměli, zda jste nepodnikající fyzická osoba (běžný občan) nebo podnikatel/ 
právnická osoba. Rozebereme obě možnosti.  
 
1) Pokud jste právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají 
odpady, jste dle zákona o odpadech původcem odpadů podle § 4 odst. 1 písm x) ZoO. Pokud se tato osoba 
chce zbavit odpadu, který sama nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem, je povinna převést 
jej do vlastnictví pouze osoby oprávněné k jejich převzetí (zjednodušeně provozovatele zařízení k využití 
nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo za podmínek též obce), a to 
buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Prvotní původce odpadů je povinen 
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními 
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 
 
2) Pokud jste nepodnikající fyzickou osobou, platí následující: Povinností fyzických osob podle § 17 odst. 4 
zákona o odpadech je odkládat komunální odpad na místech k tomu určených ode dne, kdy tak obec 
stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a 
odstraňování podle systému stanoveného obcí. Výjimkou z výše uvedeného je situace, pokud odpad samy 



využijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. 
 
Pod komunálním odpadem rozumí zákon o odpadech veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících 
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. V katalogu odpadů (příloha vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), pak biologický odpad 
figuruje v kategorii 20 02 Odpady ze zahrad a parků. V daném případě (nepodnikající fyzická osoba) tedy 
má být s odpadem zacházeno jako s komunálním. 
 
Ani v jednom z případů tedy nevyplývá možnost zbavovat se odpadu způsobem popsaným v dotazu. 
 
Možné sankce 
 
Likvidaci bioodpadu shozem do řeky by za určitých okolností bylo možné považovat za znečišťování 
životního prostředí podle § 8 odst. 1 z. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, který stanoví: 
Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do 

životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro 

dané prostředí. 
 
Zákon o životním prostředí nedisponuje vlastní sankcí, za přestupek na úseku ochrany životního 
prostředí za obecné zhoršení životního prostředí však lze uložit pokutu podle § 45 přestupkového zákona do 
výše 10 000 Kč. 
 
Na okraj poznamenáváme, že zákon o odpadech podmiňuje vyvážení odpadu do zahraničí oznámením 
Ministerstvu životního prostředí. Teoreticky by na takové jednání mohla dopadnout skutková podstata 
trestného činu neoprávněného nakládání s odpady podle § 298 trestního zákoníku: 
Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující nakládání s odpady tím, že přepraví odpad 

přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém oznámení 
nebo žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 
podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
 
Tento aspekt jsme však z časových důvodů hlouběji nezkoumali. 
 
10.2. Havarijní stav městské kanalizace a pozdní seznámení se smlouvou za odvádění odpadních vod. 
28.3.2012, DH 
V některých částech obce je kanalizace v havarijním stavu, kdy se propadá spolu s předzahrádkami a místní 
komunikací a obec odmítá jakékoli opravy kanalizace s tím, že údajně nejsou finance, přestože se méně 
důležité věci financují vysokými částkami. Občanům dokonce již praskají nemovitosti a objevuje se jim voda 
ve sklepech. Co s tím lze udělat?  

Mimoto se nám nezdá postup obce při platbě místních poplatků za odvádění odpadních vod, neboť smlouva 
je občanům předkládána přímo při platbě poplatků, ale občané neměli možnost se s touto smlouvou řádně 
seznámit, neboť nebyla vyvěšena na úřední desce obce a ani schvalována zastupitelstvem obce. Dokonce ani 
kontrolní výbor obce neměl možnost tuto smlouvu prostudovat a vyjádřit se k ní. 

 
1) Obec jakožto provozovatel má dle § 9 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, povinnost 
provozovat kanalizaci v souladu s právními předpisy, s čímž souvisí i § 12, který stanoví požadavek na 
vodotěsnost kanalizací a jejich ochranu proti poškození vnějšími vlivy. Důležitým ustanovením je § 415 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, stanovící povinnost každého počínat si tak, aby nedocházelo 
ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.  
 
Pokud tedy skutečně dochází k vážnému ohrožení majetku občana provozem kanalizace, lze se u soudu 
domáhat provedení vhodných a přiměřených opatření k odvrácení hrozící škody dle § 417 odst. 2 
občanského zákoníku.  
 
§ 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. 
 
Kdo je tedy ohrožen vznikem škody (v tomto případě vlastník ohrožený kanalizací), má právo požádat o 
soudní ochranu. Pod pojmem vážné ohrožení chápeme vážnost vzhledem k následku a časové 
bezprostřednosti hrozby. Důležitým je prvek prevence, který je v tomto případě symbolizován hrozbou 
totální nefunkčnosti kanalizace v případě nekonání obce.   
 
Odkázali bychom i na ustanovení § 420a občanského zákoníku, které stanoví odpovědnost za škodu 
způsobenou jinému provozní činností – obec jako provozovatel zde nese svoji odpovědnost za neutěšený 
stav. Provozní činnost jako organizovaná činnost s hospodářským účelem vykazuje nepříznivé jevy a může 
přivodit majetkovou újmu. Provozovatel se přitom povinnosti nahradit škodu nemůže zbavit důkazem, že 
škodu nezavinil.  Komu tedy skutečně vznikla v důsledku provozu kanalizace škoda, může se u soudu 
domáhat její náhrady. 
 
§ 420a 
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností. 
(2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena 
a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti, 
b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí, 
c) oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je 
mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti. 
(3) Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena 
neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. 
 
Obec má navíc dle § 38 ods 1 zákona o obcích (128/2001 Sb.) využívat svůj majetek účelně a hospodárně v 
souladu s jejími zájmy a úkoly, k čemuž v tomto případě (poškozováním soukromého majetku občanů) 
jednoznačně nedochází.  
 
2) Co se týče nemožnosti občanů se smlouvou se řádně seznámit a nedostatečné informovanosti, této 
problematice se úžeji věnuje § 36 již zmíněného zákona o vodovodech a kanalizacích. Odstavec 4 zní: 
„Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o podmínkách pro 
uzavření smlouvy podle § 8 odst. 6 uvedených v odstavci 3.“  
 
Obec dle § 36 odst. 8 příslušné informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání 
těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na dobu nejméně 15 kalendářních dnů. Smlouvou dle § 8 odst. 6 
zákona o vodovodech a kanalizacích se má přitom na mysli právě ona smlouva mezi vlastníkem vodovodu 
nebo kanalizace (popřípadě provozovatelem, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn), uzavřená v písemné 
formě o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Podmínky dle § 36 odstavce 3 jsou 
vypočteny níže: 
 
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je 
povinen informovat obecní úřad obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, a to před 
uzavřením písemné smlouvy podle § 8 odst. 6, o 
  
a) rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli smlouvou podle § 8 
odst. 2, 
b) jakosti dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa 
zveřejňování aktuálních informací, 
c) způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu 
zjišťování množství odpadních vod a o možných výjimkách, 
d) technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní 
rozvod, 
e) technických požadavcích na přípojky, 
f) pravidlech pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně struktury nákladových položek, 
pro účely porovnání cen pro vodné a stočné, podle § 29 odst. 3 písm. c), 
g) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování, 



h) rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků 
vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád), 
i) možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních 
dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby 
využívají, 
j) případných smluvních pokutách. 
 
Z tohoto výčtu však nevyplývá, že by obec měla povinnost na úřední desku dávat samotnou smlouvu, se 
kterou byly ostatně její subjekty již stejně seznámeny. Zákon taktéž nestanoví, že by smlouva mezi 
odběratelem a dodavatelem (provozovatelem kanalizace) musela být schvalována zastupitelstvem. V tomto 
ohledu byl tedy postup obce standardní a podle práva. 
 
Povinnost uzavřít smlouvu mezi provozovatelem a odběratelem vyplývá z již zmíněného § 8 odst. 6 zákona o 
vodovodech a kanalizacích: 
 
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. 
 
Pokud vlastník kanalizace nebo vodovodu neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění 
odpadních vod s odběratelem podle § 8 odst. 6, dopouští se přestupku podle § 32 odst. g) zákona o 
vodovodech a kanalizacích pod sankcí pokuty do 200 000 Kč.    
 
Právním základem vodného a stočného je § 20, který stanoví jeho základní formy a způsoby jeho úhrady. 
 
10.3. Poplatek za odvoz odpadů při pobytu v cizině. 2.7.2012, VM 

Mám trvalé bydliště hlášené v Ch., ale již 8 rokem žiji v zahraničí. Na konci minulého roku jsem šla na 
magistrát města Ch. oznámit, že žiji v zahraničí a že mám nárok na neplacení odvozu popelnic v ČR, protože 
je platím v zahraničí. Žádala jsem i o navrácení peněz za předešlé roky a do dnešního dne jsem nedostala 
žádné vyrozumění. Můžete mi s tím nějak pomoci? 
 
Placení poplatků za sběr odpadů se řídí zákonem č. 565/1990 Sb. Dle ust. § 10b odst. 1 písm. a) poplatek je 
povinna platit fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dle ust. § 14 odst. 2 obec stanoví podrobnosti 
jejich vybírání, zejména konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění 
ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků v obecně závazné vyhlášce. 
 
Ve městě Ch. stanovuje placení poplatků za komunální odpady obecně závazná vyhláška č.12/2011. V článku 
6 odst. 1 d) vyhlášky je stanoveno, že: „Od poplatku se osvobozuje poplatník pobývající dlouhodobě 
v zahraničí, který zároveň předloží čestné prohlášení o tomto pobytu v zahraničí a současně i jiný doklad 
potvrzující tento pobyt.“ Pokud jste tedy předložila prohlášení, máte nárok na osvobození od poplatku. Co se 
týče už zaplacených poplatků, domníváme se, že na jejich vrácení nemáte nárok. Poplatky nemusíte platit až 
od dne předložení prohlášení a dalšího potvrzujícího dokladu. V případě jejich vymáhání byste to musela 
činit soudní cestou a to na základě nezákonného obohacení, které ovšem nenastalo, protože jste byla povinna 
poplatky platit. 
 
Dle ust. § 14a odst. 3 č. 565/1990 Sb.  „Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.“ Pokud jste tedy nenahlásila svůj pobyt 
v zahraničí, byly jste povinna poplatky platit. Dle ust. §14 odst. 1 písm. c) poplatník v ohlášení „uvede údaje 
rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti“. Jsme toho názoru, že tímto údajem je i údaj o pobytu 
v zahraničí. 
 
Dále jste uváděla, že jste na magistrátu oznámila, že žijete v zahraničí. Chápeme to tak, že jste předložila 
čestné prohlášení o tomto pobytu v zahraničí. Neexistuje zákonná lhůta, která by určovala, do kdy je v 
záležitosti poplatků orgán povinný rozhodnout a orgán Vás nemusí informovat. Máme za to, že orgán už 
rozhodl a poplatky nejste povinna platit. 
 



10.4. Vypouštění odpadních vod z rekreační chalupy. 6.8.2012, LJ 
Máme nemovitost s číslem popisným užívanou, kterou užíváme jen k rekreačním účelům. Nemovitost se 
nachází na samotě na kopci, vlastníme ji již 30 let. Doposud máme odpadní vody řešeny trativodem, který 
vede dolů na pozemek souseda. WC/žumpu/ vyváží pravidelně fekální vůz. Potřebuji vědět, zda je toto 
dostačující nebo musí být dle zákona provedena kanalizace odpadních vod. 
 
Obecná povinnost vybudovat či připojit se na stávající kanalizaci neexistuje. Zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších zákonů, ale ve svém ust. § 3 odst. 8 stanoví, že povinnost 
připojit se na kanalizaci Vám může uložit obecní úřad, pokud je připojení technicky možné. S ohledem na to, 
že píšete, že nemovitost se nachází na samotě, bych tuto možnost vyloučil (pakliže hned pod kopcem není 
obecní kanalizace).  
 
Pokud se Vám jedná o to, aby vše okolo Vámi vypuštěných odpadních vod bylo v souladu s právem, pak je 
spíše nutné zkoumat, zdali máte povolení k vypouštění odpadních vod (trativodem) do vod povrchových 
nebo podzemních (může být i nepřímé, vsakem do půdy) a zda vyústění trativodu na pozemku Vašeho 
souseda bylo s ním konzultováno a dohodnuto (protože není možné vypouštět odpadní vody na cizí pozemek 
bez souhlasu jeho vlastníka, mohl by se proti takovému stavu úspěšně bránit). 
 
 
12. Právo na informace 

12.1. Žádost o informace ohledně probíhajícího soudního sporu. 13.9.2012, EP 
Městský úřad nám (občanskému sdružení) odmítl poskytnout kopii žaloby (a dalších listin v tomto soudním 
řízení - zejm. protokoly z jednání, repliky druhé strany atp.) města vůči ministerstvu, a to v rámci klasického 
veřejného (bez utajovaných skutečností) civilního sporného řízení. Kvůli zamítnutí ani nevíme, co vlastně 
existuje. Nyní jsme podali odvolání na kraj, teprve je to v zárodku, tak by se mi případně hodily další 
posilovací argumenty. Stručně a bez hlubšího zdůvodnění se zaštítili, že dané listiny spadají pod rozhodovací 
činnost soudů. Jsme přesvědčeni, že ratio legis zde cílilo spíše na informace ohledně dalšího postupu soudu 
nebo otázek stylu, jak bude soud posuzovat důkazy atp., tedy do interního postupu soudu. Neřadíme sem 
podání jednotlivých stran, které navíc zpracovala externí advokátní kancelář za veřejné prostředky. 
Vzhledem k tomu, že z vedení sporu a konečně i vlastního rozsudku mohou vzniknout městu nová práva a 
povinnosti (kupř. hrazení soudních výloh), chápeme žádost o informace i jako kontrolu s nakládáním s 
veřejnými prostředky a řádného spravování (a neohrožování) majetku obce. Zaznamenali jsme, že třeba jiné 
město klidně žaloby atp. poskytuje. Víte třeba i o dalších případech, kdy se tak děje? Bohužel k pojmu 
„rozhodovací činnost soudů“ v intencích InfZ (zejm. s ohledem na fází předrozsudkovou) chybí judikatura. 
Nebo že by někdy něco bylo? Poslední nález ÚS ohledně nepravomocných rozsudků je celkem návodný, ale 
zasekává se právě na rozsudcích, což naše úřední hlavy nejsou schopny dále aplikovat šířeji. 
 
Pokud to tedy správně chápu, požádali jste město, jako žalobce, o vydání všech listin v souvislosti s civilně-
právním sporem, v němž figuruje, a město Vám žádost o informace zamítlo s odkazem na § 11 odst. 4 písm. 
b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud je mi známo, kromě judikatury k 
rozšíření poskytování rozsudků i na nepravomocné zde žádná další významná judikatura zatím nevznikla, a 
nemůžu tedy vyloučit variantu, že Vám město odpírá dokumenty v souladu se zákonem (pojem "rozhodovací 
činnost soudu" je skutečně nejasný).  
 
Domnívám se, že by Vám město mělo určitě sdělit: 
 
- kolik zaplatilo za žalobu, případně další právní služby (§ 8b InfZ) 
- jaká podání byla ve věci sepsána a podána nebo přijata (resp. toto bych podřadila pod informace 
organizačně-technického rázu", které výslovně ze zákonné výjimky vyjímá instrukce Ministerstva 
spravedlnosti pro soudy č. M-1827/1999) 
 
Abyste získali i zbytek, můžete zkusit: 
 
- argumentovat principem proporcionality - např. Ústavní soud v onom zmiňovaném rozsudku mj. říká, že se 
má každý případ posuzovat individuálně, zda je v tom kterém případě zásah do jedné chráněné hodnoty 
(zájem na utajení) významnější než opačná hodnota (zájem veřejnosti vědět informaci) 
- můžete tvrdit, že nežádáte informace o "činnosti", ale o výsledcích činnosti (žaloba, replika) - takto např. F. 



Korbel argumentoval v době, kdy v zákoně ještě nebyl dovětek "s výjimkou rozsudků" (komentář z roku 
2005), ve prospěch tvrzení, že by se měly poskytovat rozsudky (Vy byste to použili analogicky ve prospěch 
poskytnutí žaloby), viz komentář:  
 
"Pokud § 11 odst. 4 hovoří o rozhodovací činnosti soudu, pak má věcně opodstatněný význam chránit 
skutečně jen rozhodovací činnost soudu, resp. soudce před eventuálními mimoprocesními žádostmi o 
informace o způsobu vedení sporu, o hodnocení důkazů, o přípravě rozhodnutí atp. Písemné vyhotovení 
rozhodnutí .. není samo o sobě již žádnou činností, ale výsledkem činnosti a zdrojem finalizovaných 
informací, které již nelze žádným nežádoucím způsobem ovlivnit, změnit, a proto není ani důvod je tajit. 
Tomuto výkladu svědčí i zásada uvedená v čl. 4 odst. 4 Listiny, neboť .. ustanovení představuje .. omezení 
základního práva, a to nelze vykládat extenzivně tak, aby pojem rozhodovací činnost zahrnoval i další 
produkty, které evidentně žádnou činností nejsou." 
 
Výše uvedenými argumenty tedy snad můžete alespoň nějaké informace získat, nicméně znovu upozorňuju, 
že je dost možné, že obec takto dokumenty až do vydán rozhodnutí ve věci tajit smí. 
 
12.2. Informace o pracovní náplni ředitele muzea 3. 12. 2012, J. P. 

Jsem zastupitel. Požaduji k nahlédnutí pracovní náplň ředitele muzea. Mám pochybnosti o plnění jeho 
povinností, a pokud mám odpovědně přistoupit ke schvalování rozpočtu, potřebuji mít jasno, zda finanční 
prostředky vynakládané na činnost příspěvkové organizace tj. i na mzdy jsou v odpovídajícím poměru k 
výkonům pracovníků. Bylo mi však řečeno, že informace je součástí osobního spisu podle Zákoníku práce a 
nebude mi tedy poskytnuta. 

A. Právo zastupitele na informace  
 

Právo zastupitele na informace plyne z ustanovení § 82 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zejména 
máte právo dle § 82 písm. b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na 
předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec a na vedoucí 
příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila, písemnou odpověď 
musíte obdržet do 30 dnů. 
 
Dále dle písm c) můžete požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od 
zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s 
výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 
 
Domnívám se, že ředitel i ostatní zaměstnanci muzea jsou povinni Vás informovat o své pracovní náplni, 
resp. o mzdách, jelikož všechny tyto věci souvisí s výkonem jejich funkce. Musí vás informovat o tom, jak 
svou funkci vykonávají, co dělají a za kolik.  
 

B. Osobní spis 
 

Je však otázkou, zda se toto právo zastupitele vztahuje i na dokumenty obsažené v osobním spisu.  
 
Ten je upraven v zákoně č. 262/2006, zákoník práce v § 312. Tento spis je oprávněn vést zaměstnavatel 
(příspěvková organizace, de facto ředitel).  
 
Dle odst. 2 § 312: Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci 
nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad 
pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a 
zpravodajské služby. Za nahlížení do osobního spisu se nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti 

zaměstnavatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu, který provádí kontrolu u zaměstnavatele a 
který si tuto písemnost vyžádal v souvislosti s předmětem kontroly prováděné u zaměstnavatele. 
 
Je otázkou, zda je zastupitelstvo vnější kontrolní orgán, který si může vyžádat jednotlivé písemnosti. Z této 
dikce ustanovení § 312 je zřejmé, že osobní spis je interním dokumentem, který je zpřístupněn jen 
omezenému spektru subjektů, současně však není nikde výslovně vyloučeno, aby nikoli přímo dokumenty ze 
spisu, ale dílčí informace byly zpřístupněny například zastupiteli podle § 82 zákona o obcích. Obec má 
přitom relevantní důvod mít tyto informace k dispozici. Navíc lze také spekulovat o tom, zda by nešlo obec 



považovat za „vnější kontrolní orgán“ - ten má přímo ze zákona (ZP) dánu možnost dílčí písemnosti si ze 
spisu vyžádat. Dostupná literatura se k otázce, zda lze podle § 82 poskytnout i informace obsažené v 
osobním spisu, nevyjadřuje.  
 

Právo na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dále jsme zkoumali, zda můžete o tyto informace požádat dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  
 
Svobodný přístup k informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb. Poskytovat informace dle tohoto zákona 
musí tzv. povinné subjekty dle § 2. Muzeum je veřejná instituce dle § 2 odst. 1 a je tudíž povinným 
subjektem. 
 
Žádost podle tohoto zákona by určitě tedy bylo možno podat, hrozí pouze neposkytnutí s odkazem na 
výjimku v ustanovení § 11: 
 
Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud  
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu 
… 
 
Pokud Vám však informace odmítnou s tímto odůvodněním, doporučujeme argumentovat nutností obce mít 
informace o činnosti toho, koho zčásti financuje30, kterou nelze eliminovat odkazem na internost takových 
informací.  
 
Bližší informace o právu na informace zde http://www.eps.cz/poradna/kategorie/pravo-na-informace 
 

D. Zřizovací listina 
 
Informace o tom, jaká má být pracovní náplň ředitele muzea (pokud Vám jde i o toto), budou k dispozici již 
ve zřizovací listině.  
 
Součástí zřizovací listiny je dle § 27 odst. 2 písm. d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují 
jménem organizace. Součástí těchto informací by pak mohly být i informace o tom, co ředitel má dělat. 
Pochopitelně tam však nebudou informace o konkrétním naplnění (realizaci) těchto povinností. Můžete si 
však zřizovací listinu vyžádat, abyste mohl ověřit, zda ředitel v praxi své povinnosti plní. Může zde také být 
uvedeno, jakým způsobem má ředitel reportovat o své činnosti zřizovatele (a zda by tedy bylo možné získat 
informaci o jeho činnosti z takové zprávy).  
 

E. Kontrola příspěvkových organizací obcí 
 
Z ustanovení § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných 
celků vyplývá, že zřizovatel má právo kontrolovat hospodaření příspěvkové organizace, kterou zřídil. 
Součástí kontroly nad příspěvkovou organizací je mimo jiné také vliv na personální obsazení vedoucí pozice 
v příspěvkové organizaci. Konkrétně jde o jmenování ředitele zřizovatelem. To, že vedoucího (ředitele) 
jmenuje zřizovatel, vyplývá z ustanovení § 33 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e) Zákoníku práce31.  

                                                 
30 Příspěvková organizace má k dispozici finanční prostředky získané vlastní  činností, prostředky přijaté z rozpočtu 

zřizovatele, prostředky svých fondů, peněžité dary, prostředky poskytnuté z Národního fondu a ze zahraničí, a také 
dotace podle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci 
zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 

31 § 33/3: Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním 
právním předpisem; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u 
vedoucího 

      ... 
      e) příspěvkové organizace 
 
       § 33/4: Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu; 

nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího 
      …  



Pravděpodobně půjde o rozhodnutí rady obce32. Podle § 73 Zákoníku práce přitom může v případě 
jmenování do funkce v příspěvkové organizaci zřizovatel jmenovaného taktéž odvolat: 
 
V případech uvedených v § 33 odst. 333 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), vedoucího 
zaměstnance z pracovního místa odvolat; vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát. 
 
Pokud tedy ředitel znemožní kontrolu plnění svých úkolů zřizovatelem, zřejmě je možné ho z funkce 
odvolat. Zákon neřeší, za jakých okolností může k odvolání dojít, je to tedy pouze jedna z možných 
interpretací.  
 
12.3. Musí úřad vydat e-maily zastupitelů? 17. 12. 2012, DH 

Úřad mi odmítá dát kontakty zastupitelů s odkazem na ochranu osobních údajů. A co na to § 70 (zákon o 
obcích): Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Proč bych je nemohl oslovit přímo (e-mailem?) 
 
Váš dotaz souvisí s právem na informace, které je garantováno taktéž Listinou základních práv a svobod. Je 
třeba ale zdůraznit, že na tento případ se dle našeho názoru relevantní právní předpis (zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím) nevztahuje. Poskytování informací o osobních údajích fyzických osob 
brání speciální zákon – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a proto se zákon č. 106/1999 Sb. 
nepoužije. Ostatně v § 8a zákon č. 106/1999 stanoví, že „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.“ 
 
Osobní údaj je v zákoně č. 101/2000 Sb. ve svém § 4 a) definován takto: 
 
Pro účely tohoto zákona se rozumí osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 
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, 
 
Zákon č. 101/2000 Sb. se vztahuje na všechny osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 
samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Subjekt údajů se považuje za 
určený či určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu 
nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou či 
sociální identitu. 
 
To je třeba interpretovat v souladu s § 11 občanského zákoníku: 

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 
důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

Z toho plyne, že adresa trvalého pobytu zastupitele či jeho soukromý e-mail je nutno za osobní údaje 
považovat. Na druhou stranu, z logiky věci plyne, že e-mail úřední (je-li pro zastupitele zřízen) za osobní 
údaj považovat nelze. Pokud není přímo veřejně přístupný, musí Vám být poskytnut (a to i za pomoci 
zákona č. 106/1999 Sb.). 

Ve svém dotazu argumentujete § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Ten říká, že „funkce člena 
zastupitelstva obce je veřejnou funkcí“. Z této věty však nelze dovozovat povinnost poskytovat osobní údaje 
(soukromé e-mailové adresy, místo trvalého pobytu) o zastupitelích na požádání.  

Doporučujeme Vám tedy, vzhledem k výše zmíněným okolnostem, zúčastnit se jednání zastupitelstva, které 

                                                                                                                                                                  
      e) příspěvkové organizace zřizovatel 
32 Podle § 102 odst. 2 zákona o obcích je radě obce vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám založeným nebo 

zřízeným zastupitelstvem obce, tedy i vůči příspěvkové organizaci, úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li 
vyhrazeny zastupitelstvu obce.  

33  Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním 
předpisem; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího 

      ... 
       e) příspěvkové organizace 



je veřejné (§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích), a kde máte možnost své podněty směřující na jednotlivé 
zastupitele osobně prezentovat, nebo můžete poslat e-mail (nebo klasický dopis) s podněty přímo na 
podatelnu úřadu s tím, že obsahuje podnět či informace k projednání pro celé zastupitelstvo. Případně můžete 
zažádat o pracovní e-maily zastupitelů, existují-li.  

Co se týče Vašeho doplňujícího dotazu z e-mailu na odvolatelnost zastupitelů, ano, máte pravdu. Zastupitelé 
jsou ze své funkce neodvolatelní (odvolat lze pouze starostu a radní, kteří jsou ale zároveň zastupiteli), záleží 
pouze na jejich vůli, zda sami odstoupí nebo si mandát ponechají celé čtyři roky. 
 
 
14. Místní referendum 

14.1. Lze udělat referendum o nutnosti referenda v budoucnu? 10.1.2012, HB  

V naší obci se podařilo zamezit změně územního plánu ve prospěch investora, bojíme se však, že obec zkusí 
změnu znovu „za našimi zády“. Napadlo nás, že bychom vyhlásili referendum, že každá změny v této věci 
by podléhala schválení v referendu. Můžou občané udělat referendum, ve kterém zavážou obec k tomu, že 
nesmí udělat žádnou změnu územního plánu obsahující další zástavbu bez toho, aby vyhlásila referendum, 
zda občané souhlasí s další zástavbou? 

Domníváme se, že to možné je, resp. nepodařilo se nám najít žádnou překážku tohoto postupu. V případě, že 
by občané chtěli udělat takové referendum, musí být otázka v referendu pečlivě formulovaná, musí se v ní 
totiž objevit povinnost obce rozhodnout o konání referenda usnesením. Např. by mohla znít takto: 
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo v případě, že bude zamýšlet změny územního plánu obsahující další 
zástavbu (lze specifikovat), bylo povinno předtím, než rozhodne o zahájení řízení o této změně, usnesením 
vyhlásit o této otázce referendum?“  

Pokud by tato otázka nebyla náležitě formulována, došlo by k rozporu s ustanoveními § 8 - §11 zák. č. 
22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví náležitosti a procedurální 
postup v rámci místního referenda, neboť místní referendum se může konat pouze v případě, jestli se na něm 
usnese zastupitelstvo obce nebo statutárního města, nebo přípravný výbor podá návrh na konání místního 
referenda, nelze konat referendum o referendu (Rozhodnutí Krajského soudu Hradec Králové 30 Ca 18/2004 
-10). 

Zastupitelstvo musí respektovat v případě rozhodování o pořízení změny územního plánu výsledek referenda 
(§ 49 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů), jelikož v tomto případě 
rozhoduje v samostatné působnosti34, na niž se nevztahuje ust. § 7 písm. e) zák. č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu, ve znění pozdějších předpisů, jelikož rozhodování zastupitelstva není zvláštním řízením. 

V praxi však tento ani obdobný případ nebyl (pokud je nám známo) dosud řešen, nemůžeme tedy zaručit, že 
referendum, ve výše uvedené věci bude možné realizovat. 

14.2. Referendum o využití území v majetku obce. 2.8.2012, LJ 
Naše město má schválený územní plán, ve kterém jsou některé okrajové oblasti města (kterých se můj dotaz 
týká) vymezeny jako nezastavitelné území. Město by rádo, z důvodu zjištění názoru občanů na budoucí 
zastavěnost území, konalo místní referendum o otázce, zda občané souhlasí s tím, aby konkrétní území (ony 
okrajové části města) zůstaly v ÚP vymezeny nadále jako nezastavitelné. Při rozboru situace jsem se 
zabývala také judikaturou, usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 44 A 62/2010 a také 44 Ca 89/2009 
nasvědčují tomu, že referendum o takové otázce je nejen možné, ale i vhodné. Jeden ze zastupitelů však 
upozornil na usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3027/08, kde v odůvodnění je mj. věta: ,,Poté však již 
případný nesouhlas (některých občanů obce) s ÚP (či jeho částí) není možno ,,obcházet pomocí institutu 
místního referenda, nýbrž je třeba tento nesouhlas případně projektovat do iniciace jeho změny (srovnej § 44 
písm. c) stavebního zákona).“ Prosím o Váš názor, zda lze konat referendum v otázce uvedené výše a Váš 
názor na popsané usnesení ÚS. 

                                                 
34  Územně plánovací dokumentace, zahrnující např. právě územní plán, je podle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 101/2005 
výsledkem procesu probíhajícího v přenesené působnosti (podle stavebního zákona). Schvalována je však zastupitelstvem obce v 
podobě opatření obecné povahy v rámci její samostatné působnosti. Stejně tak usnesení zastupitelstva, kterým se rozhodne o tom, že 
se bude pořizovat změna územního plánu, je vydávána v samostatné působnosti. Místní referendum podle zák. č. 22/2004 Sb., o 
místním referendu, ve znění pozdějších předpisů umožňuje občanům podílet se přímo na správě veřejných věcí, které náležejí do 
samostatné působnosti (nález Ústavního soudu IV. ÚS 223/2004), tedy vázat zastupitelstvo v otázkách, o nichž rozhodují v 
samostatné působnosti. 



 
Jak sama uvádíte, otázky referenda ohledně způsobu využití určitého území v obci jsou nejen možné, ale i 
vhodné. Vámi citovaný úryvek rozsudku Ústavního soudu II.ÚS 3027/08 -1 se vztahuje na situace, kdy se 
nepodaří dosáhnout úpravy využití konkrétního území v procesu pořizování územního plánu (nebo jeho 
změny) a některé subjekty by chtěly této úpravy dosáhnout pomocí institutu místního referenda, přestože 
územní plán byl schválen s jiným druhem využití území.  
 
Pokud by výsledek místního referenda byl v rozporu s územním plánem, je na místě přistoupit k zahájení 
řízení o změně územního plánu. Do doby jeho skončení však není možné domáhat se využívání území 
v souladu s výsledky referenda, ale naopak je nutné řídit se platným územním plánem.  
 
Tedy teoreticky, pokud by nějaký investor chtěl postavit na určitém území např. obchodní centrum, a jeho 
záměr by byl v souladu s územním plánem, ale v rozporu s výsledky referenda, v územním a stavebním 
řízení se stavební úřad (státní správa) bude řídit platným územním plánem a nikoli výsledky referenda (které 
jsou závazné jen pro samosprávu). To platí i opačně, tedy pokud by územní plán neumožňoval realizaci např. 
obchodního centra (ale občané by si ho v referendu vymohli), je nutné vyčkat až na změnu územního plánu 
(což je věcí samosprávy), ale stavební úřad by do té doby příslušná povolení nevydal a stavbu by nepovolil.  
 
Pokud je ale připravován nový územní plán (případně změna stávajícího), který ještě nebyl schválen 
zastupitelstvem, může se referendum o způsobu využití území konat a jeho výsledky by měly zavázat 
zastupitelstvo obce v tom smyslu, aby využití dané plochy odpovídalo výsledkům referenda (do doby 
schválení ÚP zastupitelstvem je možné ještě obsah ÚP měnit). Ale pokud je již ÚP schválen, místní 
referendum o způsobu využití konkrétního území může pouze iniciovat jeho změnu v budoucnu.  
 
Referendum se tedy určitě konat může, o tom není pochyb.  
 
14.3. Volby prezidenta a referendum v jedné místnosti? 8.11.2012, RK 
Zastupitelstvo obce vyhlásilo naším přípravným výborem navrhované místní referendum ve stejném termínu 
s prezidentskými volbami. Starosta obce se však snaží celou záležitost okolo referenda komplikovat a 
navrhuje, aby se referendum konalo v dolní části OÚ s odděleným zadním vchodem přístupným po schodech 
s odůvodněním, že horní místnost, kde se mají konat prezidentské volby, je pro dvě komise malá. S tímto 
argumentem souhlasíme, a proto navrhujeme, aby se hlasování i volby konaly společně v dolní místnosti, 
kam se obě komise bez problémů vejdou. Starosta namítá, že dvě volební urny nemohou být vedle sebe. Je 
možné konat místní referendum a volbu prezidenta zároveň v jedné místnosti? 

Jak je hlasovací místnost (místní referendum) a volební místnost (volba prezidenta) upravena 
právními předpisy? 

V zákoně o místním referendu č. 22/2004 Sb. (dále ZOMR) je hlasovací místnost upravena v § 34. V zákoně 
o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb. (dále ZOVPR) je volební místnost upravena v § 39. Žádný z 
těchto zákonů nemluví o hlasovací/volební místnosti jako o jedné jediné výhradní místnosti, kde nesmí 
probíhat jiné hlasování či jiná volba. A dle metody logického výkladu argumentum a silentio legis (důkaz 
mlčení zákona) lze pak dovozovat, že co zákon nezakazuje, je povoleno. 

Jediný problém by mohl nastat při sčítání hlasovacích lístků, protože v § 4235 ZOMR a v § 4836 ZOVPR je 
přítomnost osob v místnosti při sčítání hlasů taxativním výčtem vymezena na omezený okruh osob (resp. je 
zde uvedeno, kdo má právo být v místnosti, kde se sčítají hlasy, což by mohlo být interpretováno v tom 
smyslu, že jiné osoby tam být nemohou37). Ale protože zákon neříká, že místnost pro sčítání musí být totožná 
s místností volební/hlasovací, lze z toho usuzovat, že se kterákoliv komise může po uzavření 
volební/hlasovací místnosti přesunout ke sčítání hlasů do jiné místnosti. 

                                                 
35  § 42 ZOMR: V místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové komise vyššího stupně a osoby pověřené starostou 

nebo primátorem, které zpracovávají výsledky hlasování. 
36

  § 48 ZOVPR: V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají 
pověření podle § 10 odst. 2 písm. b), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního 
předpisu, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu, členové Státní volební komise a 
zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří tvoří sekretariát Státní volební komise, pozorovatelé podle § 45 odst. 3, jakož i osoby, kterým k tomu dala 
povolení Státní volební komise. 

37  Na podporu této interpretace lze uvést i ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) ZOVPR, kde se uvádí, že státní volební komise může vydat povolení 
k přítomnosti jiných osob. Z tohoto ustanovení současně vyplývá, že u komise pro volbu prezidenta další osoby na toto povolení být mohou, pro 
sčítání hlasů v referendu však nikoliv, proto by nemělo být možné sčítat hlasy současně v téže místnosti.  



V případě nedodržení sčítání hlasů referenda a voleb ve dvou rozdílných místnostech by hrozilo napadení 
neplatnosti voleb/referenda. Tato problematika, především pak kdo je aktivně legitimován k podání žaloby a 
do kdy musí být tento návrh podán soudu, je upravena v § 58 odst. 1 písm. a) a odst. 238 ZOMR a § 66 odst. 
1 a 239 ZOVPR. 

Jak se vyjádřily soudy a úřady? 

Soudy se tímto problémem dle dostupné judikatury dosud nezabývaly. V této věci bylo pouze v roce 2010 
vydáno stanovisko Ministerstva vnitra (celé stanovisko zde), ve kterém se na odboru všeobecné správy 
domnívají, “že není vhodné používat jednu volební a hlasovací místnost“. Stanovisko Ministerstva vnitra 
nemá charakter právního předpisu a nezavazuje tak občany ani úřady, je pouze výkladovým vodítkem při 
nejasnostech ve výkladu právních předpisů či určitým ukazatelem v případech, kdy by mohlo ve výsledku 
rozhodovat Ministerstvo vnitra – lze pak očekávat, že Ministerstvo bude rozhodovat v souladu se svými 
stanovisky.  

Z výše uvedeného vyplývá, že:  

Pakliže bude v dané společné místnosti pro volbu i hlasování řádně a na první pohled zřejmě rozdělen a 
označen prostor (včetně komisí, schránek, plent, atp.) pro volbu prezidenta i pro hlasování v referendu, pak 
by nic nemělo bránit tomu to tak zrealizovat. Především pak dbát na umístění obou schránek v dostatečné 
vzdálenosti od sebe, aby se nikdo nemohl splést a nezneplatnil tak vhozením lístku do špatné schránky ten 
svůj hlas.  

Pozor je si třeba dát jen na sčítání hlasovacích lístků, aby se neuskutečnilo v jedné hlasovací místnosti a 
někdo se pak nemohl dovolávat manipulace a tedy neplatnosti hlasování/voleb. Ve Vašem případě by 
s největší pravděpodobností hrozilo právě napadení neplatnosti hlasování v otázce místního referenda, 
protože oprávnění podat žalobu má dle zákona (viz výše) každý, kdo se hlasování v referendu mohl 
zúčastnit. 

Ideální by samozřejmě bylo, když by se v místě, kde se má volba i hlasování konat, daly ještě zařídit dvě 
samostatné místnosti vedle sebe, čímž by se předešlo komplikacím, které jsou s volbou/hlasováním v jedné 
místnosti spojeny – především tedy výše zmíněné sčítání hlasů. Nicméně i tak můžete tvrdit, že dle zákona 
(viz výše) nic nebrání tomu, aby se referendum i volby konaly ve stejné místnosti. 

 
15. Sousedská práva 

15.1. Nutnost pravidelného sečení trávy a znemožnění omítnutí stěnu domu. 6.8.2012, FN 
Vlastním rekreační domek se zahradou a mám dva sousedy. Bohužel sousedské vztahy jsou na bodu mrazu, 
a proto se nemohu se sousedy rozumně domluvit. Měl bych dva dotazy. Jednomu sousedovi vadí, že se 
nedostatečně starám o svoji zahradu. Sečení trávy 5x za rok mu nestačí a sotva nějaké rostliny (smetánka, 
jitrocel, trávy) vykvetou, tvrdí, že mu právě pyl a odkvetlé květy z mé zahrady ničí a zamořují jeho pozemek 
Je v právu? Nikde jsem se nedočet, co je to dlouhodobě neudržovaný pozemek a jak často musím sekat 
zahradu. Naopak druhý soused mi vedle štítové zdi, která je na hranici s jeho pozemkem postavil přístřešek 
na dřevo (cca 3x1m,výška 1,5m), takže teď nevím jak, ji mám omítnout (nedám tam ani lešení). Podle 
stavebního úřadu na tento přístřešek nebylo potřeba ohlášení ani můj souhlas a tudíž může být postavena na 
hranici. Pokud by stavební úřad nařídil eventuální odstranění této stavby, může být při mé hranici po opravě 
štítové zdi postaven přístřešek souseda znova? 
 

Co se týče povinnosti sekání zahrady, povinnost seče stanovuje nepřímo v rámci povinnosti omezovat výskyt 
plevele ustanovení § 3 odst. 1 písmene a) zák. č. 326/2004 Sb.,  zákona o rostlinolékařské péči. Za porušení 
této povinnosti hrozí pokuta až do výše 30 000 Kč. Tato povinnost se však vztahuje pouze na ty, kdo rostliny 
pěstují, vyrábí či zpracovávají. Vzhledem k tomu, co uvádíte v dotazu, se domníváme, že se na Vás 

                                                 
38

  § 58 odst. 1 písm. a) a odst. 2 ZOMR: Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu může 
podat u soudu každá oprávněná osoba nebo přípravný výbor, mají-li za to, že došlo k takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které mohlo 
ovlivnit jeho výsledek. Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlasování. 
39  § 66 odst. 1 a 2 ZOVP: Podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta se může domáhat ochrany u soudu podle jiného právního předpisu každý 

občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo 
navrhující občan (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní 
volební komisí. Návrh na neplatnost volby prezidenta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který 
mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta. 



povinnost podle tohoto ustanovení nevztahuje. 
 
Váš soused by mohl tento přenos pylu považovat za porušení ust. § 127 zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku (OZ), avšak takové obtěžování pylem by muselo být nad míru přiměřenou poměrům, což z Vašeho 
popisu nevyplývá.  
 
V úvahu přichází též aplikace ust. § 415 OZ, dle kterého si každý musí počínat tak, aby nedocházelo ke 
škodám. K tomuto třeba zmínit, že povinnost sečí veřejné zeleně může stanovit obecně závazná vyhláška 
obce, v případě města Jirkova to bylo v počtu dvou sečí za rok, lze tedy usuzovat, že pokud sečete trávu 
pětkrát za rok, neporušujete ani ust. § 415 OZ.  
 
S ohledem na uvedené se domníváme, že není zapotřebí sekat trávu vícenásobně než 5x do roka.  
 
Co se týče přístřešku na dřevo, zde by se mohlo užít již zmiňovaného ust. § 127 OZ, jelikož umístěním 
přístřešku soused ohrožuje výkon Vašeho vlastnického práva, konkrétně tím ohrožuje Vaši stavbu tím, že ji 
nemůžete omítnout a zamezit tím škodám na ni. Proti tomuto je možné se bránit například negatorní žalobou, 
kterou můžete po sousedovi požadovat, aby se takového ohrožení Vašeho vlastnického práva zdržel a 
umožnil Vám jeho výkon. Také je možné využít ust. § 5 občanského zákoníku, jelikož postavením přístřešku 
došlo k narušení pokojného stavu. S požadavkem na uvedení do předešlého stavu se můžete obrátit na obecní 
úřad. 
 
Konečně je možné také podat podnět na stavební úřad za účelem odstranění stavby (přístřešku na dřevo) 
z důvodu ohrožení Vašeho majetku podle ustanovení § 129 odst. 1 písmene a) stavebního zákona. Váš 
soused pravděpodobně dostane lhůtu na nápravu, aby přístřeškem neohrožoval Váš majetek, pokud však stav 
nenapraví, měl by stavební úřad nařídit odstranění přístřešku. 
 
16. Obce a kraje 

16.1. Neposkytování podkladů opozičnímu zastupiteli 27.2.2012, JP 
Jak postupovat, jestliže jeden ze zastupitelů nedostává všechny podklady k zastupitelstvu nebo nedostává 
žádné – tedy je-li šikanován, např. pro názorové rozpory se starostkou?  

Pokusíme se nastínit obecné možnosti postupu, bohužel neznáme podrobné informace k případu, které jsou 
důležité. Jde o to, že před zasedáním zastupitelstva všichni dostanou materiály a vy jediný ne? Nebo jen v 
menším rozsahu? Stěžoval jste si už? Jakou cestou? Máte nějaké důkazy o tom, že se tak děje, kterými 
můžete v případě potřeby argumentovat? 

Práva členů zastupitelstva 

Každý člen zastupitelstva v souvislosti s tímto případem má právo interpelace dle § 82 b) zákona o obcích, 
kdy může vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy (tedy i včetně starosty) 
atd. Tento člen zastupitelstva musí obdržet písemnou odpověď do 30 dnů. Je vhodné se tedy dotázat, z 
jakého důvodu mu nejsou předkládány všechny dokumenty tak, jak je tomu v případech ostatních 
zastupitelů. 

Jednací řád zastupitelstva 

Zákon nestanoví, kdo připravuje podklady pro zasedání zastupitelstva, čili kdo má poskytnout 
zastupiteli tyto podklady. To stanoví právní akt vydaný obecní samosprávou – jednací řád. V těchto 
vnitřních řádech mohou být stanoveny různé další povinnosti vztahující se k informování jednotlivých 
zastupitelů před zasedáním zastupitelstva. Domníváme se, že právě tento jednací byl v tomto případě 
porušen40.  

                                                 
40 Předpokládáme, že se v tomto případě jednalo o problém v obci Z. Obec Z. vydala svůj jednací řád dne 20. 12. 
2010 s účinností od 1. 1. 2011, kde se  v čl. IV „Příprava zasedání zastupitelstva“, odst. 4 říká: Písemně zpracované 
materiály se členům zastupitelstva doručují buď osobn,ě nebo prostřednictvím  příslušného držitele poštovní licence. Z 
tohoto ustanovení lze podle našeho názoru dovodit, že se materiály k jednání doručují všem zastupitelům a ve stejném 



Dle § 96 zastupitelstvo vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.  
Jednací řád má velice zvláštní povahu. Dle metodického doporučení k činnosti územních samosprávných 
celků, vydaného odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra dne 1. 10. 2009: 

• Každé zastupitelstvo dle § 96 o obcích vydává jednací řád (podle některých názorů ale není 
povinnost takový řád vydat), v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Zákon o 
hlavním městě Praze již stanoví, že v jednacím řádu musí být upraveny podrobnosti o jednání, včetně 
postupu při projednávání návrhů zákonů podávaných PS.   

• Jednací řád není právní předpis, většinou je vydáván formou usnesení (které je pak samozřejmě 
závazné).  

• Porušení jednacího řádu (který například může stanovit povinnost předkládat všechny podklady 
pro zasedání všem zastupitelům) nemá za následek nezákonnost či neplatnost přijatých usnesení a 
nemá vliv ani na zákonnost průběhu zasedaní zastupitelstva obce. O nezákonnosti můžeme pouze 
hovořit, kdyby samotný obsah jednacího řádu byl v rozporu se zákonem. 

• Porušení jednacího řádu – pokud upravuje otázky přímo neupravené zákonem - nejedná se o 
porušení zákona, lze se od něj tedy ad hoc odchýlit – např. usnesením, že se něco bude řešit jinak.  

Ministerstvo vnitra může na základě § 123 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vykonávat dozor a požadovat 
nápravu pouze v případě nezákonných usnesení a dalších právních aktů obce. Nikoli však v případě porušení 
jednacího řádu. 

 

Vnitřní kontrola jednacího řádu 

Vedle kontroly ze strany Ministerstva vnitra může k určité formě kontroly docházet přímo ze strany samotné 
obce. Zastupitel má jednak právo podat proti zápisu ze zasedání námitku. Podle našeho názoru by mělo být 
možné ji podat nejen tehdy, jestliže je dán nesoulad mezi zápisem a skutečným průběhem, ale též, je-li při 
nebo před zasedáním porušen jednací řád. Námitku musí projednat příští zastupitelstvo (§ 95 odst. 2). 
Případně může zastupitel navrhnout projednání tohoto bodu již jako bod jednání přímo.  

K obsahu námitky se vyjadřuje stanovisko ODK MŽP, viz níže, byť nepřímo (je otázkou, co všechno je 
myšleno pod pojmem „správnost všeho, co je v zápise uvedeno, zda to lze vztáhnout i na případné procesní 
chyby):  

„Předně je třeba konstatovat, že námitky mohou směřovat jak proti obsahu zápisu, tzn. nikoli pouze proti 
výsledkům hlasování či obsahu zachycených usnesení, tak i proti správnosti všeho, co je v zápisu uvedeno.“ 
(Stanovisko ODK MŽP 25/2008) 

Kontrola dodržování jednacího řádu by mohla být prováděna i kontrolním výborem zastupitelstva obce, a 
to i bez pověření, neboť mezi úkoly kontrolního výboru náleží kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, 
tedy i jednacího řádu (který je usnesením). Je však třeba konstatovat, že kontrolní výbor nemá žádné 
pravomoci dále vyžadovat nápravu, pouze může zpracovat zprávu o kontrole. Ta by se např. dala vyžádat k 
medializaci kauzy.  

 

16.2. Obec odmítá prodat pozemek, ačkoli ho prodat chtěla 28.3.2012, MZ 
Obec vypsala záměr prodat pozemek, na který jsme reagovali žádostí o koupi. Zastupitelstvo obec naši 
žádost neprojednalo a starostka obce nám tvrdila, že pozemek se prodává pouze za účelem stavby. Pozemek 
je ale v územním plánu veden jako zeleň a stavět se zde nikdy nebude. My stavět nechceme. Starostka nám 
stejně pozemek odmítá prodat. Čekáme již 5 měsíců. Požádali jsme starostku o nějaké vyjádření k naší 
žádosti, ale bez úspěchu. Podle posledních informací se obec chystá záměr prodeje pozemku stáhnout. 
Můžeme s tím něco dělat?  

S problémem ohledně prodeje pozemku z vlastnictví obce do soukromého vlastnictví v nastíněné situaci není 
v zásadě možné toho mnoho udělat. Je v dispozici obce kdy a jakým způsobem se svým majetkem naloží. 
To, že zveřejnila záměr nějaký pozemek prodat, ještě neznamená, že ho skutečně prodat musí. Pokud 
opravdu záměr stáhne, jak uvádíte, tak pozemek neprodá – nucena k tomu není. 
 

                                                                                                                                                                  
rozsahu. (Ačkoli explicitně to zde vysloveno není.) 



Když bude obec nicméně chtít záměr prodeje pozemku realizovat, tak o tom musí jednat na zasedání 
zastupitelstva obce, na kterém by se obec měla zabývat všemi nabídkami na koupi daného pozemku. O 
místě, době a navrženém programu zastupitelstva se dozvíte z úřední desky obecního úřadu, který má 
povinnost tyto informace vyvěsit nejpozději 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Takové jednání musí být 
podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, veřejné a proto se jej můžete účastnit i Vy, popřípadě 
můžete nahlédnout do zápisu o jednání, které má být uloženo na obecním úřadě.  
 
Podle výsledku jednání zastupitelstva obce máte možnost jednat. Z § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, vyplývá, že zastupitelstvo obce je povinno s majetkem nakládat hospodárně, což mimo jiné znamená, 
že při převodu pozemku na jiného vlastníka musí obec vybrat tu nejvýhodnější variantu – hlavně s ohledem 
na nejlepší nabídnutou cenu. Pokud budou jiné nabídky výhodnější než je ta Vaše a obec tu nejvýhodnější 
vybere, tak jedná v souladu se zákonem. Pokud ale nejvýhodnější nabídku nevybere a uzavře smlouvu 
s předkladatelem horší nabídky, aniž by tento postup náležitě zdůvodnila, tak máte možnost obrátit se na 
soud se žalobou na neplatnost kupní smlouvy.  V takovém případě by totiž při uzavření smlouvy došlo k 
porušení ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který požaduje případné vybrání méně 
výhodné nabídky zdůvodnit. Nezdůvodnění má pak za následek absolutní neplatnost právního úkonu podle § 
39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Proto bude méně výhodná a neodůvodněná smlouva absolutně 
(ze zákona) neplatná. Toto stanovisko je také vyjádřeno v rozsudku Nejvyššího soudu ČR č.j. 28 Cdo 
3950/2010 dostupného na  
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A5DE0F095337BBFDC1257983005A297B?o

penDocument&Highlight=0. 
 
Co se týče připomínky ohledně údajů v územním pláně, toto není ve Vašem případě rozhodující, protože 
územní plán se časem může či už z podnětu nového vlastníka pozemku nebo z podnětu samotné obce, 
změnit, a tudíž se může dostat daný pozemek mezi zastavitelné plochy a nový majitel pak může v souladu s 
územním plánem a na základě patřičných povolení stavět.  
 
16.3. Poplatek za užívání veřejného prostranství 4.4.2012, FN 
Vlastníme stavební pozemek (proluka mezi domy) v centru města, vzniklý demolicí původního objektu. 
Podle územního plánu obce je možno pozemek zastavět budovou s ponecháním průchodu pro pěší. Pozemek 
jsme občas pronajali trhovcům (na základě povolení mimořádného tržiště), ovšem městský úřad obecně 
závaznou vyhláškou náš pozemek označil jako veřejné prostranství, z kterého se vybírá poplatek za zvláštní 
užívání ve výši 100,-Kč/1 m2/den, což je pro trhovce likvidační. Zároveň nás městský úřad upozornil, že 
zrušil toto mimořádné tržiště. Prosíme o radu, zdali městský úřad neporušil zákon, když náš stavební 
pozemek označil jako veřejné prostranství a de facto nám tímto ekonomickým tlakem odejmul možnost 
pozemek pronajímat. Je-li možné úspěšně docílit zrušení nové obecně závazné vyhlášky? Jak je možné 
docílit zrušení povinnosti ponechání průchodu pro pěší dané nám podmínkou pro zástavby v územním plánu 
obce? Obec by nám měla zřejmě platit nájemné, jak jej stanovit a z čeho vycházet?  

Veřejná prostranství 

Dle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích obec může za užívání veřejného 
prostranství k umístění prodejních zařízení stanovit poplatek až 100 Kč/1 m2/den. Podle ust. § 14 odst. 2 
téhož zákona pak obec musí tento poplatek vymezit v obecně závazné vyhlášce spolu s místy, která jsou 
považována za veřejná prostranství.  

Navíc veřejná prostranství jsou dle ust. § 34 zákona o obcích mimo jiné všechna tržiště přístupná každému 
bez omezení, povaha veřejného prostranství tak je pozemku dána ze zákona, což potvrdil i nález Ústavního 
soudu České republiky 21/02 ze dne 22. 03. 2005. 

S přihlédnutím k výše uvedenému se tedy domníváme, že městský úřad zákon neporušil a poplatek je 
oprávněn stanovit. 

Zrušení nové obecně závazné vyhlášky 

Úspěch by se ve věci zrušení této obecně závazné vyhlášky patrně nedostavil, jelikož Nejvyšší soud již 
judikoval ve svém rozhodnutí sp. zn. 33 Odo 396/2004, že soukromý vlastník musí akceptovat prohlášení 
svého pozemku obcí za veřejné prostranství, pakliže spadá pod zákonnou definici dle ust. § 34 zákona o 



obcích. Obecně závazná vyhláška stanovící poplatek je dle informací, které máme k dispozici, v pořádku, 
viz. bod 1. 

Placení nájemného 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 14. 02. 2006 sp. zn. 33 Odo 396/2004 uvádí, že pakliže obec bez 
nájemní smlouvy začlení pozemky mezi veřejná prostranství, jedná se o bezdůvodné obohacení. V podstatě 
se jedná o omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu podle ust. § 128 občanského zákoníku, a toho lze 
dosáhnout pouze, nelze-li účelu dosáhnout jinak a vždy za náhradu. 

Pokud jde o výši bezdůvodného obohacení, tato je v těchto případech soudy zpravidla stanovována ve výši 
nájemného, které by v případě existence nájemní smlouvy byla povinna obec zaplatit podle příslušných 
cenových předpisů. v dané lokalitě a čase, nemůžeme však vyloučit např. stanovení náhrady dle znaleckého 
posudku. 

Náhradu po obci lze vymoci soukromoprávní žalobou u soudu. Z ustanovení § 128 občanského zákoníku 
však není vyloučeno, že náhrada bude pouze jednorázová. Popřípadě je možné se pokusit dohodnout s obcí 
na nájemní smlouvě. 

 

Jak je možné docílit zrušení povinnosti ponechání průchodu pro pěší dané nám podmínkou pro 
zástavby v územním plánu obce? 

Existence práva průchodu se zjišťuje v rámci územního řízení, během něhož předložíte dokumentaci záměru 
a jinou dokumentaci podle §86 stavebního zákona. Vlastníci sousedních pozemků a obec pak mohou podávat 
námitky k ochraně zájmů svých i občanů obce. Stavební úřad se musí ve svém rozhodnutí s těmito 
námitkami vypořádat a podle toho přizpůsobit finální podobu rozhodnutí o umístění stavby (tzn. v něm určí, 
zda průchod bude dán či nikoliv). 

Pokud je však právo průchodu zavedeno v územním plánu, není možné vydat územní rozhodnutí, které by 
s průchodem pro pěší nepočítalo. Územní rozhodnutí musí být vydáváno v souladu s územním plánem.  

Nabízí se možnost územní plán změnit (iniciovat jeho změnu) nebo napadnout návrhem na zrušení opatření 
obecné povahy ke krajskému soudu podle ust. § 101a soudního řádu správního. Domníváme se, že je taková 
specifikace pozemku nad rámec toho, co by měl územní plán řešit. Proto se domníváme, že by územní plán 
mohl být zrušen.  

Zvažovali jsme též další možnosti, které by zakládaly povinnost umožnit právo průchodu. Pokud obec 
vychází z práva na volný průchod přes pozemky podle ust. § 63 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., tak zde 
právo na průchod není, jelikož se jedná o stavební pozemek. 

Obec také může myslet právo průchodu ve smyslu existence veřejně přístupné účelové komunikace podle 
ust. § 7 zákona o pozemních komunikacích. Uzavřením této komunikace v případě, že zde je, byste se mohl 
dopustit porušení povinnosti vyplývající z tohoto zákona či dokonce přestupku podle ust. § 24. Nyní se ale, 
dle našeho názoru, nejedná o tento případ, protože průchod je zajištěn z titulu nájemní smlouvy, nejde tedy o 
účelovou komunikaci jako takovou. 

 

16.4. Vyhláška obce zakazující krmit opuštěná zvířata 26.4.2012, KN 
Naše obec vydala obecně závaznou vyhlášku, která nepřímo zakazuje krmit potulná zvířata. V důsledku 
vyhláška znemožňuje, aby občané mohli nakrmit potulné psy a kočky, jinak jim hrozí pokuta za přestupek 
porušení vyhlášky. Nekoliduje vyhláška se zákonem na ochranu zvířat? Může to být důvodem jejího zrušení? 
Na jaký orgán se lze obrátit? Pokud zvířata nakrmím, dalo by se v řízení o přestupku argumentovat tím, že 
jsem nebyla povinna se vyhláškou řídit, když je zjevně protiprávní? Pokud někdo bude respektovat vyhlášku 
a zvíře nechá hladovět, nemůže se takový občan dopustit porušení zákona na ochranu zvířat? Aneb platí 
zákaz týrání hladověním i na potulná zvířata (mám povinnost nakrmit toulavé zvíře)? Má zákon na ochranu 
zvířat nějakou speciální úpravu toulavých zvířat - jak by to mělo město řešit? Obec zřejmě nechala kočky 
vykastrovat a pak je hned vypustila na ulici. Nejedná se v takovém případě o týrání? Porušují sami 



představitelé obce nějak zákon na ochranu zvířat? Jsou postižitelní? 
 

1. Koliduje vyhláška se zákonem na ochranu zvířat? 

Vyhláška nekoliduje se zákonem na ochranu zvířat neboť podle § 13b (1) d) zákona na ochranu zvířat může 
obec k regulaci počtu toulavých a opuštěných zvířat provést „podporu činnosti k uskutečnění regulace 
populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a neplánovaného rozmnožování psů a koček 
podporováním jejich sterilizace.“ 

Obec tedy postupovala podle zákona. Článek 3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky stanoví, že za znečišťování a 
poškozování veřejných prostranství a narušování životního prostředí se považuje zejména odhazování krmiva 
a potravin pro zvířata a ptactvo s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítkách. 

V prvé řadě je otázkou, jaký je vlastně účel takového ustanovení. Buďto je důvod takový, že se obec snaží 
zamezit znečištění životního prostředí tím, že se bude na veřejném prostředí povalovat jídlo, které by mohlo 
znečistit prostory nebo přírodu (pokud by tedy jídlo nebylo snědeno). Na druhé straně může být účelem 
snaha limitovat populaci toulavých zvířat.  

V této vyhlášce se mluví o veřejných prostranstvích. To pro Vás znamená to, že můžete krmit toulavá zvířata 
na svém vlastním pozemku. Můžete například nechat před vchodovými vrátky misku s potravou a obec s tím 
nemůže nic udělat. V případě zvířat na veřejných prostranstvích Vám také nikdo nezakazuje krmit zvěř z 
ruky, neboť se mluví pouze o odhazování. Není jisté, co znamená pojem odhazování, neboť pokud byste 
zvěři dala např. misku do parku nebo zřídila nějaké krmítko, je otázkou, jak by to obec posoudila. V případě, 
že je ve vyhlášce slovo „zejména“, není jisté, co všechno si obec pod pojmem narušování životního prostředí 
vyloží, neboť v takových případech není výčet v textu zákona konečný.  

Také je otázkou, jak si vyložit nekontrolovaný zdroj potravy podle zákona na ochranu zvířat. Jde o to, aby 
obec měla přehled o zdrojích potravy. Obec by například mohla omezit krmení na určitá místa nebo nad 
určitou výši. 

2. Může to být důvodem jejího zrušení? 

Postup při rušení obecně závazných vyhlášek je následující: Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce 
zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Pokud nedojde k nápravě, bude platnost a 
účinnost vyhlášky ministerstvem pozastavena. Pokud ani následně nedojde k nápravě, pošle ministerstvo 
návrh Ústavnímu soudu na zrušení vyhlášky (§ 123 zákona o obcích). Obecně závazná vyhláška se v tomto 
případě do rozporu se zákonem nedostala, a proto není důvod ji rušit. 

3. Na jaký orgán se mohu obrátit? 

Pokud by množství toulavých zvířat nebo zdravotní stav takových zvířat překročil únosnou míru, můžete se 
pokusit kontaktovat Krajskou veterinární správu (§ 28a, vysvětlení viz níže). V principu žádný orgán nemůže 
obec přimět k nápravě.  

Pokud by docházelo k úhynu nenakrmených zvířat na ulicích, mohl by se aplikovat rovněž trestní zákoník, 
konkrétně (1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se 
z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím 
svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt 
nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat. 

(§ 303 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. ) 

V případě trestního zákoníku ale může být potrestaná pouze fyzická osoba, nikoliv obec. V tom případě by se 
nejspíš věc prošetřila a následně by byl odpovědný buďto původní majitel nebo jeden konkrétní člověk ve 
vedení obce. 

4. Pokud zvířata nakrmím, dalo by se v řízení o přestupku argumentovat tím, že jsem nebyla povinna 
se vyhláškou řídit, když je zjevně protiprávní?  

Jelikož vyhláška není protiprávní, jste povinna se jí řídit. Porušení vyhlášky je sankcionováno pokutou, viz v 
podrobnějším článku J. Potměšila: „Porušení povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce je v 
daném případě přestupkem dle § 28 odst. 1 písm. c) zákona cit. zákona (porušení jiné povinnosti stanovené 
zákonem a obecně závaznými předpisy vydanými na jeho základě, kam patří i obecně závazné vyhlášky obce 



- nelze tedy postupovat podle obecného ustanovení § 46 odst. 2 zákona o přestupcích). Za přestupek lze 
uložit sankci do 20.000 Kč (§ 28 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání). K projednání tohoto 
přestupku je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (viz § 24a odst. 1 písm. a) cit. 
zákona).“(zdroj: Potměšil Jan ,Svaz měst a obcí ČR, Volně pobíhající psi v obci).  

5. Pokud někdo bude respektovat OZV a zvíře nechá hladovět, nemůže se ten občan dopustit porušení 
zákona na ochranu zvířat? Aneb platí zákaz týrání hladověním i na potulná zvířata (mám povinnost 
nakrmit toulavé zvíře)? 

Toulavá zvířata není povinnost krmit, je zde pouze možnost. Tzn., že nelze porušit zákon tím, že nenakrmím 
toulavé zvíře, když taková povinnost není stanovena. Ustanovení § 4 zákona na ochranu zvířat a jeho 
ustanovení ohledně krmení se vztahuje primárně na takové osoby, které jsou za zvíře odpovědné nebo se ho 
ujaly a zvíře je pak na jejich péči bezprostředně závislé. Nenašli jsme žádnou oporu pro tohle tvrzení, ale 
připadá nám to jako logický výklad. 
 
6. Má zákon na ochranu zvířat nějakou speciální úpravu toulavých zvířat - jak by to mělo město řešit?  

Kočky i psi jsou podle zákona na ochranu zvířat zvířetem v lidské péči. Zvíře v lidské péči je takové zvíře, 
které je přímo závislé na bezprostřední péči člověka. Poté zákon na ochranu zvířat definuje zvíře opuštěné a 
zvíře toulavé. Podle § 3 zákona na ochranu zvěře 

h) toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo 
chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého 
chovatele, 

i) opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické 
osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit 
nebo ho vyhnal, 

Podle současného občanského zákoníku je zvíře věcí. Pak se na něho vztahuje § 135, který říká, že kdo najde 
ztracenou věc (tedy i zvíře), je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen 
odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího 
odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. Myslíme si, že v případě odevzdání zvířete obci by měla 
obec mít povinnost se o zvíře postarat. Odvozujeme tak ze zákona na ochranu zvířat, neboť zvíře je týrané i v 
případě, že je mu omezována výživa včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak (§ 4). Obec by 
ani neměla zvíře přijmout a následně znova vypustit, neboť by šlo znova o týrání podle § 6 zákona na 
ochranu zvířat „Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Za opuštění zvířete se 
nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a 
podmínek prostředí.“ 

Obec také samozřejmě nemůže zvíře ani zabít.  

Pokud by obec porušila povinnosti a zvíře vyhnala nebo nechala umřít hlady, dopustí se správního deliktu 
podle § 27a odst. 2.  V praxi tedy nejspíše nebude možné ji k něčemu donutit, neboť takové delikty vyšetřuje 
obecní úřad. 

To byl postup v případě, že někdo zvíře odchytí a odevzdá ho obci. Pokud se však zvířata jen potulují bez 
aktivního zásahu, nemůžeme odvodit žádnou povinnost obce o zvířata se postarat. Domníváme se, že zde 
existuje mezera v zákoně. Zákon vždy stanoví pouze možnost, ale ne povinnost obce se o zvíře postarat.  

 

7. Obec zřejmě nechala kočky vykastrovat a pak je hned (bez následné péče) vypustila na ulici. 
Nejedná se v tomto případě o týrání?  

Pokud by kočky nechala obec vskutku vykastrovat, k čemuž má na základě zákona oprávnění, ale nechala je 
po zákroku bez veterinární péče, opravdu to bude hraničit s týráním zvířat a neposkytnutí první pomocí a 
péče zvířeti dle § 4 zákona č. 246/2000 Sb  x) jiné jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete. Nejspíše 
by byla za takové jednání zodpovědná osoba, která zákrok prováděla.  
 
K problematice kastrace vydala Ústřední komise pro regulaci koček následující doporučení - „Zařízení pro 
dočasné umístění odchycených koček by mělo být schváleno místně příslušnou Krajskou veterinární správou. 
Veškerá přivezená zvířata budou prohlédnuta, nevyléčitelně nemocné kočky, pro něž by další přežívání bylo 



spojeno s trvalým utrpením, budou utraceny. Odborný zákrok je výhradně v kompetenci veterinárního lékaře, 
který provede záznam o důvodech vedoucích k tomuto zákroku. Kastrace nebo sterilizace všech ostatních 
jedinců obojího pohlaví bude provedena v odpovídajícím veterinárním zařízení, stejně jako vakcinace proti 
vzteklině a ošetření proti ekto- i endoparazitům. K zotavení po kastraci se doporučuje podržet v karanténě 
kocoury 5 dní a kočky 10 dní po kastraci, nestanoví-li KVS z nákazových důvodů jinak. Veškeré náklady na 
kastraci, ošetření a dočasné umístění koček nese objednatel.“ (ke stažení na 
http://www.kocici.cz/index/download.do)  
 
8. Porušují sami představitelé město nějak zákon na ochranu zvířat? Jsou postižitelní? 

S největší pravděpodobností neporušují nic. V případě, že by někdo na obec zvíře přímo zanesl a obec se tak 
stala vlastníkem, resp. uschovatelem po dobu 6 měsíců, lze o nějaké sankci uvažovat, pokud by se o obec o 
zvíře nepostarala a vyhnala by ho zpátky na ulici. Obsah vyhláška není protiprávní, tudíž za její vydání obec 
ani její představitelé postižitelní nebudou.   
 
16.5. Obecní silnice na soukromém pozemku. 10.5.2012, EP 
Přes můj pozemek vede část silnice, která patří obci. Pozemky na silnici (původně pole) byly zabrány bez 
souhlasu majitelů (mých předků) při výstavbě vodního díla. Pozemek je na mé jméno zapsán v katastru 
nemovitostí, je bez věcných břemen. Jako druh pozemku je uvedena „ostatní plocha“ a jako způsob využití 
„silnice“. Před několika lety jsem obci nabídla odprodej nebo pronájem. Odpověděli, že můj nárok uznávají, 
ale nemají peníze. Dostala jsem příslib, že mě budou kontaktovat, až získají peníze na odkoupení. Na 
pronájem nepřistoupili. Letos jsem na obci žádala, aby mi alespoň uhradili daně, které jako vlastník musím 
zaplatit. U daní z ostatní plochy je sazba násobně vyšší než např. z pole. Odpověděli mi, že platit daně je 
povinností vlastníka a výjimky nejsou možné. Takže pozemek užívají neoprávněně a já jim za to ještě platím. 
Můžete mi prosím poradit jak takovou situaci řešit? 
 
Dle ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastníkem místní komunikace obec, na 
jejímž území se místní komunikace nacházejí. Pozemek, na němž je umístěno těleso místní komunikace, se 
nazývá silničním pozemkem, a zpravidla je k takovému účelu odkoupený, nebo vyvlastněný. Nejvhodnějším 
řešením této situace je samozřejmě domluva s obcí, a to buď na odkoupení, zřízení věcného břemene, 
splátkách či protiplnění jiným způsobem než penězi. Pokud se s obcí opravdu nelze dohodnout, máte jako 
vlastník pozemku několik možností, jak dále postupovat.  
  
I. Finanční kompenzace ze strany obce za nemožnost užívat pozemek do budoucna  
Dle ust. § 17 zákona č. 13/1997 Sb., vlastník stavby (tedy obec) může podat příslušnému speciálnímu 
stavebnímu úřadu (silniční správní úřad, tzn. silniční odbor obecního úřadu obce) návrh na zřízení věcného 
břemene, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě. Vlastníkovi pozemku by poté náležela 
jednorázová náhrada, určená podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 
Tento postup byste nejspíše musela obci navrhnout, ale jednalo by se o postup rychlejší a jednodušší, než by 
byl postup před soudem.  Podmínkou tohoto postupu je, aby obec prokázala, že se jí s Vámi nepodařilo 
dosáhnout majetkoprávního vypořádání. Předpokládáme, že komunikace mezi Vámi a obcí probíhala 
písemně, nebo že neúspěšnou snahu o vypořádání bude možno prokázat jiným způsobem.   
 
II. Soudní postup – odstranění silnice/ finanční kompenzace 
Místní komunikace je de facto neoprávněná stavba stojící na cizím pozemku (= stavba postavená bez 
souhlasu vlastníka pozemku). Tuto problematiku upravuje ust. § 135c zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník:  
(1) Zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh 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 vlastníka 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. 
 
Ve Vašem případě by odstranění místní komunikace pravděpodobně nebylo účelné (nejspíš je komunikace 
napojena na další síť pozemních komunikací). Také na Vás není možné převést vlastnické právo k dané 
komunikaci, a to ani s Vaším souhlasem, jelikož vlastníkem místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., 



může být jen obec.  
Byl by však možný postup dle odstavce 3, kdy by o Vaší situaci mohl rozhodnout soud, zejména by mohl ve 
prospěch obce zřídit věcné břemeno k užívání Vašeho pozemku. Dále by soud obci uložil povinnost 
poskytnout Vám za zřízení věcného břemene náhradu.  
Je tedy možnost podat žalobu na soud. Pokud se takovou žalobu rozhodnete podat, doporučuji Vám nejprve 
kontaktovat advokáta41, v rámci Poradny žaloby nesepisujeme. 
Nejsme si však jisti, zda je tento soudní postup možný. Jde totiž o obecný postup při zřízení neoprávněné 
stavby, k němuž je §17 zákona č. 13/1997 Sb. uvedený výše ustanovením speciálním -  v případě, že je věc 
upravena zvláštním ustanovením, nelze již zpravidla použít ustanovení obecné. Tuto otázku doporučujeme 
probrat s advokátem, pokud budete žalobu zvažovat.  
 
III. Finanční kompenzace za nemožnost užívat pozemek v minulosti, přiznaná soudem  
Dále se domníváme, že je po obci možné požadovat částku, která by odpovídala „nájemnému“ za 
neoprávněné užívání Vašeho pozemku v minulosti. Obec se na Vás tím, že Váš pozemek užívala bez 
právního důvodu, bezdůvodně obohatila dle § 451 občanského zákoníku, a toto obohacení je povinna Vám 
vydat.   
§ 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. 
 
Opět by byla potřeba podat žalobu na soud, proto Vám doporučuji nejprve kontaktovat advokáta. 
 
IV. Finanční kompenzace za vyšší daň z nemovitosti 
Zvažovali jsme také, zda by obec byla povinna Vám nahradit škodu spočívající ve zvýšení daně v souvislosti 
s výstavbou pozemní komunikace. Problematikou náhrady škody se v Poradně zabýváme jen okrajově, proto 
nemůžeme říci s jistotou, zda by to byl možné. Institut náhrady škody vyžaduje (pokud nejde o speciální 
případy), aby ten, kdo škodu zavinil, porušil svou právní povinnost. Je otázkou, zda by porušením takové 
povinnosti mohlo být např. zřízení neoprávněné stavby (viz výše - § 135c Občanského zákoníku).  
 
V. Odstranění stavby silnice jako nepovolené stavby 
Zvažovali jsme také variantu, že silnice neměla potřebná povolení stavebního úřadu (územní rozhodnutí a 
stavební povolení). To by mohlo vést v souladu s ust. § 129 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
k nařízení odstranění stavby (nebo také k jejímu dodatečnému povolení). Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda si 
obec silnici povolila, dále jsme však tuto možnost nerozebírali s ohledem na skutečnost, že odstranění silnice 
by zřejmě nebylo účelné (navazuje na síť pozemních komunikací v obci). Pokud Vaši předkové s realizací 
silnice nesouhlasili, je dost pravděpodobné, že povolení obec buď neměla, nebo si ho vydala svévolně – a 
tedy nezákonně. Ve druhém případě by však bylo možné povolení napadnout jen do 1 roku od jeho vydání, 
což již největší pravděpodobností prošlo, relevantní by tedy byla pouze varianta, že silnice povolení neměla 
vůbec.   
 
16.6. Zrušení usnesení zastupitelstva obce ohledně směny pozemků. 2.8.2012, TV 

Zastupitelstvo naší obce schválilo směnu pozemků předem známému zájemci bez veřejné soutěže či 
výběrového řízení. Hodnota směňovaných pozemků na straně obce je minimálně 7 mil. Kč, ale jejich reálná 
hodnota bude jistě vyšší. Zastupitelstvo směnu schválilo v rozporu s jednacím řádem obce bez řádně 
zpracované důvodové zprávy. Jak lze docílit zrušení usnesení zastupitelstva a vyhlášení veřejné soutěže? 
 
Nakládání s obecním majetkem 
 
Nakládání s obecním majetkem patří dle ust. § 35 odst. 2 ve spojení s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (dále jen „OZ“), do tzv. samostatné působnosti obce42. Zákon o obcích rozděluje realizaci 

                                                 
41 Najdete jej na stránkách České advokátní komory: www.cak.cz 
42 „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 



právních úkonů (např. smluv), kterými se nakládá s obecními nemovitostmi, do tří fází. 
 
 
První fází je zveřejnění záměru obce nakládat s nemovitým majetkem obce.  
 
Dle ust. § 39 OZ „záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu 
obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své 

nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní 

úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni 
zveřejnění záměru.“ 
 
Zákon o obcích ukládá obci povinnost, aby v případě úmyslu prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo 
vypůjčit nemovitý obecní majetek tento svůj záměr předem zveřejnila na úřední desce svého obecního 
úřadu tak, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své případné nabídky. Jedná se o povinný úkon, 
jenž musí být učiněn před rozhodnutím o zamýšlené majetkové dispozici (před rozhodnutím o uzavření 
smlouvy), a to pod sankcí neplatnosti realizované dispozice (neplatností uzavřené smlouvy).  
 
Smyslem zveřejnění záměru je učinit majetkové úkony obce transparentními a zároveň hospodárnými 
(viz ust. § 38 OZ). Povinnost zveřejnit záměr nelze vnímat jako povinnost soukromoprávní povahy (ve 
smyslu jakési veřejné „kvazivýzvy“ k předkládání návrhů na uzavření smlouvy), svou povahou se jedná o 
povinnost veřejnoprávní, která sleduje veřejný zájem na transparentnosti a hospodárnosti nakládání s 
veřejným majetkem. Zveřejněný záměr proto není právním úkonem ve smyslu soukromého práva, tj. není 
návrhem na uzavření smlouvy ani veřejnou (obchodní) soutěží na podávání návrhů na uzavření smlouvy. 
Svou povahou se jedná o informativní (správní) úkon, na jehož základě mohou případní zájemci iniciovat 
smluvní proces směřující k uzavření obcí zamýšlené smlouvy. To mj. znamená, že zveřejněním záměru 
obec sebe sama nezavazuje k realizaci zamýšleného právního úkonu, tj. není povinna z obdržených 
nabídek určitou vybrat a právní úkon (smlouvu) učinit. K tomuto závěru dospěl při svém rozhodování i 
Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS“), např. ve svém usnesení ze dne 05.05.2010, sp. zn. 28 Cdo 
1383/2010. 
 
Záměr musí být zveřejněn i v případě, je-li zřejmé, že obec smění nemovitý majetek konkrétní osobě, resp. 
je-li zřejmé, že žádní (jiní, další) zájemci ve smyslu ust. § 39 odst. 1 OZ své nabídky nepředloží. Toto 
ustanovení totiž počítá nejen s předkládáním nabídek, ale též s možností vyjádřit se k zamýšlené dispozici, 
přičemž tuto možnost je nutné poskytnout, i když lze s ohledem na podmínky příslušné dispozice předem 
předpokládat, že žádní jiní zájemci své nabídky nepředloží. 
 
Na zveřejněný záměr může kdokoli (není zde vázanost na občany obce) reagovat tím, že podá obci vlastní 
nabídku nebo vyjádření k zamýšlené dispozici. Výrazem „nabídka“, uvedeným v ust. § 39 odst. 1 OZ, 
nelze rozumět povinnost zájemce předložit obci „návrh na uzavření smlouvy“ jako právní úkon ve smyslu 
soukromoprávních předpisů. Nabídkou je zde jakákoli reálně míněná výzva k uzavření smlouvy za 
určitých nabízených podmínek. Kromě možnosti podat nabídky předpokládá ust. § 39 odst. 1 OZ i neméně 
významné právo vyjádřit se k zamýšlené dispozici, a to v zásadě jakoukoli formou.  
 
 
Druhou fází je rozhodnutí orgánu obce o uzavření smlouvy. 
 
Uzavření každé smlouvy může následovat až po rozhodnutí příslušného obecního orgánu (zastupitelstva 
nebo rady obce) o jejím schválení, resp. po rozhodnutí o tom, že konkrétní smlouva bude obcí uzavřena. 
Samo o sobě však toto rozhodnutí, které je zákonnou podmínkou platnosti uzavřené smlouvy, nemá povahu 
právního úkonu a představuje pouze „interní“ utvoření vůle obce být daným způsobem právně 
vázána. Z tohoto důvodu rovněž nepůsobí navenek, tj. nezakládá právně vynutitelnou povinnost obce 
uzavřít schválenou smlouvu (nelze se soudně domoci uzavření smlouvy s odkazem na existenci 
schváleného, ale nerealizovaného usnesení zastupitelstva nebo rady obce). Toto rozhodnutí může být 
kdykoli před uzavřením smlouvy zrušeno. K této problematice se rovněž vyjadřoval NS např. ve svém 

                                                                                                                                                                  
svěří zákon“ srov. ust. § 35 OZ. 



rozsudku ze dne 20.05.2009, sp. Zn. 30 Cdo 3049/2007, kde se mimo jiné praví, že „samotné rozhodnutí 
zastupitelstva obce nebo rady ještě nepředstavuje právní úkon, jakožto projev vůle obce směřující ke vzniku, 
změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právními předpisy s takovým projevem vůle spojují. 
Usnesení příslušného orgánu obce totiž představuje materiálně právní podmínku pro vyjádření projevu vůle 
obce, který se stává perfektním (formálně navenek vyjádřeným) teprve v případě podpisu příslušné smlouvy, 
starostou, případně (za podmínek zákonem o obcích stanovených) místostarostou obce…“.  
 
Orgánem obce, který má pravomoc rozhodovat o nakládání s obecními nemovitostmi, je dle ust. § 85 písm. 
a) OZ zastupitelstvo obce. 
 
Podle ust. § 92 odst. 3 OZ je zastupitelstvo obce schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 
všech jeho členů. Podle ust. § 87 OZ je k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě 
potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis 
jinak. Usnesení zastupitelstva obce je účinné jeho přijetím (pokud v něm není stanovena účinnost na 
pozdější datum).  
 
Z jednání zastupitelstva obce se dle ust. § 95 OZ pořizuje zápis. Zápis z jednání zastupitelstva není 
povinnost zveřejňovat, což znamená aktivně předložit veřejnosti k možnosti se se zápisem seznámit, 
například na webových stránkách, na vývěsce apod. Podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) má však občan obce43, 
který dosáhl 18 let věku, právo „nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý 
kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů 
zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy“.  
 
V praxi se může stát, že obec ke zveřejněnému záměru obdrží více nabídek od různých zájemců. Pokud 
nestanovila kritéria výběru předem nebo pokud je stanovil předem orgán obce, jenž není příslušný k 
následnému rozhodnutí o uzavření smlouvy, je nutné, aby veškeré nabídky byly předány orgánu příslušnému 
k rozhodnutí o uzavření smlouvy a aby tento orgán nabídky zvážil a vybral nejvhodnější z nich. Při výběru 
z nabídek je nutné, aby zastupitelstvo obce vybralo pro obec „nejvýhodnější“ z nich. Prvotním kritériem pro 
takový výběr by měla být ekonomická výhodnost pro obec, tj. typicky nabídnutá kupní cena nebo nájemné, 
resp. obecně hodnota obcí získaného protiplnění (srov. ust § 38 a § 39 odst. 2 OZ). Pokud však existují 
legitimní důvody, lze vybrat i jinou, z ekonomického hlediska méně výhodnou nabídku. Je vhodné, aby 
existence tohoto důvodu byla uvedena přímo v textu usnesení o majetkoprávní dispozici, případně aby 
byla patrná ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce nebo rady obce, a to pro případné budoucí 
prokazování „hospodárného nakládání“ s obecním majetkem. Zákon výslovně nestanoví povinnost obce 
informovat ostatní zájemce o tom, že jimi podaná nabídka nebyla vybrána. 
 
 
Třetí fází je uzavření konkrétní smlouvy (projevení vůle obce navenek). 
 
Jak bylo výše uvedeno je podmínkou pro platné uzavření smlouvy o nakládání s nemovitým majetkem obce 
předchozí zveřejnění záměru a předchozí schválení smlouvy příslušným obecním orgánem. Podle  ust. § 41 
odst. 1 OZ, „podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním, schválením nebo 
souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky 
jsou splněny“. Podle ust. § 41 odst. 2 OZ, „právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, 
popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné“. To znamená, že až po schválení 
smlouvy příslušným orgánem může starosta obce nebo jiná osoba smlouvu uzavřít, tj. projevit předem 
utvořenou vůli obce navenek. 
 
Podle ust. § 103 odst. 1 OZ zastupuje obec navenek starosta, který je proto oprávněn jménem obce jednat a 
uzavřít smlouvu. K tomuto jednání nepotřebuje žádné další výslovné zmocnění nebo pověření, neboť takové 
oprávnění mu plyne přímo ze zákona Za podmínek stanovených v ust. § 104 odst. 1, resp. ust. § 103 odst. 6 
OZ může namísto starosty smlouvu uzavřít i místostarosta, a to opět bez výslovného pověření (tj. v případě, 
že na základě těchto zákonných ustanovení zastupuje starostu). 

                                                 
43 Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. viz 

ust. § 16 odst. 1 OZ 
 



 
 
Shrnutí 
 
Rozhodnutí o tom, zda obec bude disponovat určitým majetkem, je plně na její vůli. Jestliže by mělo dojít 
ke směně obecní nemovitosti, přísluší učinit takové rozhodnutí zastupitelstvu obce podle ust. § 85 písm. a) 
OZ. Proto je-li podána obci žádost o směnu obecní nemovitosti, měla by být předložena k posouzení 
zastupitelstvu obce. To pak má v zásadě dvě možnosti – buď žádost akceptuje a v takovém případě musí dojít 
ke zveřejnění záměru podle ust. § 39 odst. 1 OZ (akceptováním žádosti dochází vlastně k vyjádření vůle 
disponovat nemovitostí) a až následně může zastupitelstvo obce rozhodovat o samotném prodeji (včetně 
případného výběru mezi různými zájemci, pokud by na zveřejněný záměr reagovali dalšími nabídkami).  

 
Druhou možností je, že zastupitelstvo již při posuzování podané žádosti nebude mít vůli nemovitost směnit a 
v takovém případě samozřejmě žádosti nevyhoví, aniž by před tímto rozhodnutím musel být zveřejněn 
záměr. V tomto případě nejde o správní rozhodnutí a nelze se proti němu bránit např. podáním odvolání. 
 
Zákon o obcích nevylučuje, aby obec deklarovala svůj úmysl směnit konkrétní nemovitost s předem 
určenou osobou. Protože je však i v takovém případě nutné splnit zákonnou povinnost zveřejnit záměr podle 
ust. § 39 OZ a umožnit všem zájemcům podat nabídky a vyjádření, nelze chápat takové předchozí rozhodnutí 
zastupitelstva obce jako rozhodnutí o směně majetku ve smyslu ust. § 85 písm. a) OZ, na jehož základě by 
bylo možné bez dalšího uzavřít kupní smlouvu, ale jen jako „nezávaznou“ deklaraci vůle obce o tom, že má 
v úmyslu směnit konkrétní nemovitost konkrétnímu zájemci (svou podstatou se vlastně jedná o přijetí 
záměru obce disponovat za určitých podmínek konkrétní nemovitostí). 
Ve svém dotazu také uvádíte, že usnesení zastupitelstva obce o schválení směny obecních pozemků bylo 
přijato v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva obce. K tomu je nutno poznamenat, že jednací řád není 
právním předpisem, ale jakýmsi „interním“ či „vnitřním“ předpisem orgánu obce (zastupitelstva obce), byť 
regulujícím přístup na zasedání a činnost zastupitelstva obce. Porušení jednacího řádu tedy obecně 
nemůže být chápáno jako porušení zákona (právního předpisu). Poměrně častá jsou ustanovení 
jednacích řádů, která zpřísňují ustanovení zákona o obcích, ale v případě porušení nejde o porušení zákona o 
obcích. Porušení jednacího řádu může být „stíháno“ politickou odpovědností (znovu nezvolením do 
obecního zastupitelstva) s možnými důsledky i v oblasti pracovněprávní, pokud by se zjistilo, že k porušení 
této povinnosti došlo jednáním zaměstnance, který takto porušil své pracovní povinnosti. Nicméně ještě dle 
našeho názoru záleží i na tom, o jaké porušení jednacího řádu šlo. Pokud by se zastupitelstvo usnášelo, aniž 
by bylo usnášení schopné /vyplývá nicméně přímo ze zákona o obcích/, některým zastupitelům by nebylo 
umožněno hlasovat, nebo by došlo k podobně vážným pochybením, která by zpochybnila samotný proces 
svobodného přijetí usnesení zastupitelstvem, bylo by zřejmě možné na neplatnost usnesení usuzovat. (Resp. 
v dané situaci tvrdit, že směna pozemků nebyla zastupitelstvem schválena). 
 
 
Možnosti obrany proti majetkoprávním úkonům obce 
 
Dozor a kontrola státu nad nakládáním s obecním majetkem 
 
Kontrola hospodaření s obecním majetkem 

 
Kontrola hospodaření s obecním majetkem, v rámci níž jsou posuzovány jednotlivé majetkoprávní úkony z 
hlediska splnění zákonem požadovaných skutečností (včetně účelnosti a hospodárnosti nakládání s 
majetkem dle ust. § 38 OZ), je uskutečňována především postupem podle zák. č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „ZPH“). 
Přezkoumání hospodaření v případě obcí vykonávají buď krajské úřady, nebo (podle volby každé obce) 
auditoři (auditorské společnosti). K iniciování této kontroly není třeba podávat podněty či jiným způsobem 
upozorňovat příslušný orgán, že by měl kontrolu provést, neboť je prováděna povinně a periodicky ze 
zákona. Pokud kontrolující orgán zjistí v rámci prováděné kontroly nedostatky, může uložit kontrolované 
obci přijetí určitých nápravných opatření dle ust. § 13 ZPH. Pokud obec neprovede nápravné opatření, 
případně pokud neinformuje kontrolující orgán o přijatých opatřeních, může kontrolující orgán uložit obci 
pořádkovou pokutu dle ust. § 14 ZPH až do výše 50.000,- Kč. 
 



Dozor a kontrola nad výkonem samostatné působnosti 
 
Určité aspekty nakládání s obecním majetkem mohou být posuzovány též v rámci obecného dozoru a 
kontroly nad výkonem samostatné působnosti obcí, který náleží Ministerstvu vnitra dle ust. § 123 a násl. 
a ust. § 129 a násl. OZ. Vztah kontroly v rámci přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. a 
kontroly a dozoru ze strany Ministerstva vnitra je dán vztahem speciálního vůči obecnému, takže 
skutečnosti, které jsou předmětem přezkoumání hospodaření, již nejsou zkoumány v rámci (obecného) 
dozoru nebo kontroly nad samostatnou působností obcí ze strany Ministerstva vnitra (srov. ust. § 124 odst. 6 
OZ). Ministerstvo vnitra tedy nebude posuzovat, zda byly při nakládání s obecním majetkem splněny 
požadavky hospodárnosti a účelnosti dle ust. § 38 OZ.  
 

1. Dozor nad výkonem samostatné působnosti 
 
Ministerstvo vnitra v rámci své obecné dozorové pravomoci přezkoumává zákonnost usnesení, opatření 
nebo jiných aktů orgánů obcí (těmito akty však nejsou obcí realizované soukromoprávní úkony, tzn., 
nejsou přezkoumávány uzavřené smlouvy, protože nemají povahu „dozorovatelného aktu“44). V případě 
usnesení či jiných opatření vztahujících se k nakládání s majetkem mohou být tyto úkony posuzovány 
jen z hlediska veřejnoprávních předpisů, neboť podle ust. § 124 odst. 6 OZ nelze dozorované akty 
hodnotit z hlediska porušení soukromoprávních předpisů (tedy předpisů práva občanského, obchodního nebo 
pracovního). Ministerstvo vnitra proto v rámci své dozorové pravomoci ve vztahu k těmto aktům zkoumá 
pouze, zda dané usnesení bylo přijato po formální stránce za splnění všech zákonných požadavků pro 
jeho platné přijetí. Předmětem posuzování není účelnost, hospodárnost či rozumnost pravidel nastavených 
obcí při nakládání s majetkem (ledaže by současně došlo k porušení některé zákonem stanovené povinnosti). 
Dle ust. § 124 OZ může Ministerstvo vnitra při výkonu svých dozorových pravomocí pozastavit výkon 
nezákonného usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti (ovšem 
pouze v případě, že doposud nebylo vykonáno) a pokud obec nezjedná v zákonné lhůtě nápravu, může 
Ministerstvo podat žalobu k příslušnému krajskému soudu na zrušení nezákonného usnesení, rozhodnutí 
nebo jiného opatření. 

 
2. Kontrola samostatné působnosti 

 
Ministerstvo vnitra může určité zákonné požadavky spojené s nakládáním s obecním majetkem prověřit i při 
výkonu kontroly samostatné působnosti (srov. ust. § 129a OZ). Především může prověřit, zda byl řádně 
schválen a zveřejněn záměr a zda obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Ministerstvo vnitra 
však není oprávněno zkoumat majetkoprávní dispozici, tj. obsah uzavřené smlouvy. Není proto 
oprávněno posuzovat splnění podmínek stanovených v ust. § 38 a § 39 odst. 2 OZ, tedy ani hospodárnost 
nakládání s majetkem ani cenu, za níž je majetková dispozice realizována, neboť obě tyto skutečnosti spadají 
do přezkoumání hospodaření (viz výše). 
 
Oprávnění státního zástupce 

 
Specifickým oprávněním disponuje státní zástupce, jenž může podle ust. § 42 zák. č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu 
vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich 
účastníků. Státní zástupce však ve většině případů podává tuto žalobu pouze v případech nedodržení 
formálních náležitostí (např. nevyvěšení na úřední desce), nikoli v případě porušení ust. § 38 OZ. 
 
 
Soudní ochrana proti majetkoprávním úkonům obcí (kdo je oprávněn napadnout žalobou platnost 
majetkoprávního úkonu učiněného obcí návrhem na určení neplatnosti smlouvy nebo návrhem na 
určení vlastnictví?) 
 

                                                 
44 Dozor podle zákona o obcích se vztahuje na tzv. dozorovatelné akty, tj. na obecně závazné vyhlášky nebo nařízení 

jako právní předpisy a na usnesení, rozhodnutí a jiná opatření. Kontrola se pak týká plnění zákonných povinností 
orgány obce, které „neústí“ v přijetí určitého pozorovatelného aktu (např. splnění povinnosti zveřejnit informaci o 
připravovaném zasedání zastupitelstva obce podle § 93 odst. 1 zákona o obcích). 



Podání žaloby proti usnesení zastupitelstva obce o majetkoprávním úkonu 
 
Usnesení zastupitelstva o majetkoprávním úkonu, které je zákonnou podmínkou platnosti uzavřené smlouvy, 
samo o sobě nemá povahu právního úkonu a představuje pouze „interní“ utvoření vůle obce být daným 
způsobem právně vázána. Z tohoto důvodu nemůže být napadeno správní ani civilní žalobou. K tomuto 
závěru dopěly i Nejvyšší soud ČR (dále jen „NS“) a Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS“) ve svých 
rozhodnutích vydaných pod sp. zn. 28 Cdo 2316/2008 pokud jde o NS, a pod sp. zn. 3 Ans 9/2005-114 a 2 
APS 2/2005-43 pokud jde o NSS.  
 
Podání žaloby proti smlouvě o majetkoprávní dispozici 

 
Podle ust. § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“) se může žalobce žalobou 
domáhat, aby bylo rozhodnuto mj. o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý 
právní zájem. Soudy v této souvislosti dovodily ve vztahu ke smlouvám uzavíraným obcí několik podmínek, 
za jejichž naplnění bude u žalobce dán naléhavý právní zájem, a bude možné se soudně dovolat neplatnosti 
smlouvy nebo určení vlastnictví (tzv. aktivní legitimace k podání žaloby a naléhavý právní zájem). 

 
Nejvyšší soud České republiky se ve své rozhodovací praxi zabýval otázkou, kdo může v případě smluv o 
dispozici s majetkem obce podávat žalobu na určení vlastnického práva dle ust. § 80 písm. c) o.s.ř. (tedy kdo 
má tzv. aktivní legitimaci k podání žaloby na určení vlastnického práva a kdo má naléhavý právní zájem na 
tomto určení) a dospěl k závěru, že tzv. aktivní legitimaci k podání žaloby v této věci má v zásadě pouze 
neúspěšný účastník nabídkového řízení (tedy ten kdo podal nabídku na základě zveřejněného návrhu na 
dispozici s majetkem obce, ale smlouva byla uzavřena s jiným účastníkem). K tomuto srov. zejm. rozsudek 
NS ze dne 24.03.2010, sp. zn. 28 Cdo 4365/2009, ve kterém NS řešil otázku zda má aktivní legitimaci 
k podání žaloby na určení vlastnického práva v případě dispozic s obecním majetkem také občan obce či 
nikoli. NS dospěl k názoru, že občan obce aktivní legitimaci nemá, a že „…žaloba podle § 80 písm. c) o. s. ř. 
– o neplatnost kupní smlouvy – nemůže být prostředkem kontroly občanů hospodaření s obecním 

majetkem. Žalobce má naléhavý právní zájem na určení neplatnosti soukromoprávního úkonu obce jen 

tehdy, jestliže tvrdí a prokazuje, že tímto právním úkonem byl dotčen na svých subjektivních právech 
vyplývajících z práva soukromého.“ 
 
Přelomový nález Ústavního soudu ČR byl vyhlášen nedávno. Ve věci ústavní stížnosti nájemců bytů 
protizákonně prodaných Městskou částí Praha 5 totiž ústavní soud přiznal aktivní žalobní legitimaci i 
subjektu, který se neúčastnil nabídkového řízení, z něhož kupní smlouva vzešla, a přesto bylo uznáno, že 
případná absolutní neplatnost takové smlouvy by se mohla promítnout do práva žalujícího subjektu. Jedná se 
o částečný průlom do současného neprostupného systému, v němž se proti nelegálnímu uzavírání smluv ve 
městech a obcích nelze nijak bránit. Stěžejní odstavec z judikátu: „Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní 
společenství občanů majících právo  na samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní 
korporací (článek 101 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených 
orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, 
kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. 
Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené 
zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo 
obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není  
poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i 
byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve 
své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.“ 
Nicméně, ani Ústavní soud zatím nedovodil obecnou aktivní legitimaci občana obce k podání žaloby. Je tedy 
zásadně nutné, aby žalobce dovodil zásah do svých práv. Celý nález lze najít pod značkou IV. ÚS 1167/11 
(http://www.ustavnisoud.cz/soubor/6926). 

 
 

Závěr 
 
Pokud jde o nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce, lze shrnout, že to zda a jak bude obec se svými 
nemovitostmi nakládat, záleží plně na její vůli. Pokud se obec rozhodne, že bude nakládat se svým 
nemovitým majetkem, musí splnit zákonem předepsané náležitosti, aby bylo možné budoucí právní úkon 



(např. smlouvu o směně nemovitosti) pokládat za platný. Mezi tyto náležitosti patří povinnost zveřejnit 
záměr obce nakládat s nemovitým majetkem na úřední desce obce před rozhodnutím o schválení tohoto 
záměru. Následně je třeba, aby byl tento záměr schválen k tomu příslušným orgánem obce (v případě 
nemovitého majetku je jím zastupitelstvo obce). Posledním krokem je uzavření samotné smlouvy, kterou za 
obec podepisuje starosta obce, který obec zastupuje navenek. Ve Vašem případě byly naplněny první dvě fáze 
tohoto procesu, avšak k završení procedury, uzavřením smlouvy o směně nemovitostí, zatím nedošlo. 
V případě otázky jakým způsobem se občan obce může domoci přezkoumání majetkoprávním úkonům obce, 
je třeba v prvé řadě zmínit možnost podání podnětu Ministerstvu vnitra, aby prověřilo postup obce při 
nakládání s obecním majetkem v rámci své kontrolní a dozorové pravomoci. Jedná se však pouze o podnět, a 
pokud Ministerstvo vnitra nezákonnost přijatého usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření (v případě 
dozoru) nebo jiného postupu obce v samostatné působnosti (v případě kontroly) neshledá, podatel podnětu se 
nemůže domoci toho, aby např. podalo k soudu žalobu s návrhem na zrušení usnesení zastupitelstva obce. 
Ministerstvo vnitra však není oprávněno zkoumat majetkoprávní dispozici, tj. obsah uzavřené smlouvy. Není 
proto oprávněno posuzovat splnění podmínek daných § 38 a § 39 odst. 2 OZ, tedy hospodárnost nakládání 
s majetkem ani cenu, za níž je majetková dispozice realizována. Tyto skutečnosti spadají do přezkoumání 
hospodaření obce, které je prováděno podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Proces přezkoumávání hospodaření s majetkem obce je 
proces povinný a opakuje se v pravidelných intervalech. K iniciování kontroly hospodaření obce není třeba 
(ani to není možné) podávat podněty. Jedná se o kontrolu následnou, při které se kontrolují již učiněné 
dispozice s obecním majetkem.  
 
Podle rozhodovací praxe NSS (srov. výše) nemá obecně občan obce (Pokud se aktivně neúčastnil 
nabídkového procesu při uskutečňování záměru disponovat s obecním nemovitým majetkem, nebo který 
neprokáže, že se tohoto procesu nezúčastnil z důvodu, že nesplňoval podmínky uvedené ve zveřejněném 
záměru ovšem po změnění těchto podmínek v dalším postupu by již měl zájem se tohoto procesu zúčastnit) 
aktivní legitimaci k podání žaloby na určení vlastnického práva příp. na neplatnost uzavřené smlouvy ani 
naléhavý právní zájem na tomto určení. Nový vítr by mohl do věci vnést nedávný nález Ústavního soudu, i 
ten ale dovodil nutnost zkoumat dotčení na právech žalobce. 
 
Ve Vašem dotazu uvádíte, že proces nakládání s obecním nemovitým majetkem ve Vaší obci se nachází ve 
fázi vydaného usnesení zastupitelstva obce o schválení záměru směnit obecní pozemky konkrétnímu zájemci 
a Vy byste chtěl docílit zrušení tohoto usnesení. Usnesení zastupitelstva o schválení dispozice s nemovitým 
majetkem je pouze interní akt, který není možné samostatně napadnout žalobou u soudu (srov. výše). Způsob 
jak můžete docílit přezkoumání postupu obecních orgánů v samostatné působnosti z hlediska zákonnosti 
takového postupu je podání podnětu Ministerstvu vnitra, aby postupovalo v rámci své dozorové a 
kontrolní pravomoci. Zahájení dozorového a kontrolního procesu však bude záležet na uvážení Ministerstva.  
 
Pokud dojde k uvaření smlouvy o směně pozemků mezi obcí a třetí osobou, lze tuto smlouvu napadnout 
žalobou na určení vlastnického práva případně na neplatnost smlouvy. Žalobu však zřejmě nemůže podat 
(resp. nelze očekávat úspěch takovéto žaloby) občan obce (nebo kdokoli jiný), který se aktivně nezúčastnil 
nabídkového procesu ve smyslu výše uvedeného rozsudku NS ani nemůže dovodit jiné dotčení svých práv. 
 
16.7. Pronájem veřejného prostranství. 21.8.2012, EP 

Provozujeme venkovní fitness program pro maminky s dětmi. Probíhá v pracích a lesoparcích tak, že 
nezabraňuje nikomu jinému v užívání těchto prostor a respektuje provozní řád daného parku. V současné 
době funguje na komerční bázi, tj. maminky za účast na lekci platí přímo cvičitelkám pracujícím na 
živnostenské oprávnění. Nyní jsme však narazili na problém v různých městských částech, kde nám různě 
intenzivně komplikují vedení lekcí. Rádi bychom zjistili, jaký je správný postup v našem případě. Máme 
ohlašovací povinnost? Musíme platit místní poplatek? Nájem? Mohou nám provozování lekcí zabránit? Lze 
aplikovat jeden obecný postup na různé městské části? Celou ČR? 
 
Park je v souladu s ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích veřejným prostranstvím45. Dle zákona č. 
569/1990 Sb., o místních poplatcích, má každý, kdo užívá veřejné prostranství některým z vymezených 

                                                 
45 Podle ust. § 34 z.č. 128/2000 Sb.: Veřejným prostranstvím jsou 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. 



způsobů46 povinnost zaplatit místní poplatek (§ 4) a splnit ohlašovací povinnost (§ 14a, podrobnosti má 
stanovit obecně závazná vyhláška dané obce).  
 
Ve městě P. existuje platná vyhláška č. 5/2011, o místních poplatcích, která stanoví, že lhůta pro splnění 
ohlašovací povinnosti činí 1 den předem (u akcí trvajících méně než 6 dnů) - § 4 vyhlášky 5/2011. Tato 
vyhláška v souladu se zákonem stanoví pro užívání veřejných prostranství pro sportovní akce místní 
poplatek ve výši 2,- Kč za m2 za každý započatý den. Vyhláška také stanoví rozsáhlý výčet výjimek (ty jsme 
z časových důvodů nezkoumali).   
 
Zákon o místních poplatcích ani vyhláška 5/2011 nedefinují, co všechno lze zahrnout pod pojem „sportovní 
činnost“ (zákon pouze stanoví, že sportovní činnost je zvláštním užíváním veřejného prostranství, viz již 
výše zmíněný § 4). Pokud právní předpisy neobsahují definici určitého pojmu (a jako v tomto případě nelze 
najít podpůrný výklad ani v komentáři či důvodové zprávě), je třeba vycházet z obecného chápání pojmu 
„sportovní akce“. Pod tento pojem bych si dovolila cvičení pro maminky s dětmi podřadit.  
 
Na okraj si dovoluji poznamenat, že od poplatku jsou ze zákona osvobozeni jednotlivci a organizace, které 
zde pořádají neziskové aktivity (resp. takto bych alespoň vykládala následující zákonné ustanovení): Z akcí 
pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se 
poplatek neplatí. (§ 4 zákona o místních poplatcích, poslední věta) To však není Váš případ, neboť sama 
uvádíte, že cvičení probíhá na komerční bázi. 
 
Dle mého názoru Vám tedy vzniká ohlašovací povinnost a povinnost uhradit místní poplatek. Park je 
veřejným prostranstvím a pořádání cvičebních lekcí s největší pravděpodobností lze vykládat jako sportovní 
akci. Výjimkou by byl případ, kdybyste podobnou aktivitu činili pro veřejně prospěšné účely. Údaje, které je 
nutné uvést do ohlášení, lze najít jak v ust. § 14a zákona o místních poplatcích, tak ve vyhlášce č. 5/2011.  
 
Pokud jde o nájemní vztah, zde jde již o vztah soukromoprávní, ke kterému Vás nemůže městská část nijak 
nutit. Pokud je daný park ve vlastnictví města, pak s ním město může nakládat, tzn. například jej pronajmout. 
Nájemní smlouvu lze doporučit uzavřít např. v případě, kdy by to pro Vás bylo finančně výhodnější. Pokud 
byste přece jen uzavírala nájemní smlouvu, doporučuji ubezpečit se, že Vám v jejím důsledku zanikne 
povinnost platit místní poplatek, neboť ze zákona ani z vyhlášky neplyne, že nájemce tyto poplatky nemusí 
platit.  
 
16.8. Pravomoci kontrolního výboru obce. 13.9.2012, LP 
Je možné nějak zrušit rozhodnutí zastupitelstva obce, pokud třeba kontrolní výbor nazná, že došlo k 
pochybení obce? Našla jsem pouze obecné konstatování § 119 zákona o obcích. Má kontrolní výbor nějaké 
pravomoci a na koho se má příp. obracet?  
 
Kontrolní výbor opravdu moc silné pravomoci nemá. Může zpracovat zápis a předložit ho zastupitelstvu. Čili 
orgán, který pochybil, pak má rozhodovat o tom, jak a zda se chyba napraví. Pokud byste chtěli zrušit 
usnesení zastupitelstva (v samostatné působnosti), je efektivnější podat podnět na Ministerstva vnitra, aby u 
problémového usnesení pozastavilo jeho platnost a pak podalo návrh na jeho zrušení soudem dle § 124 
zákona o obcích. Případně pokud by to byl nějaký nezákonný nebo nekalý postup, který by nebyl usnesením 
nebo jiným podobným právním aktem, tak ještě je možná kontrola ze strany Ministerstva vnitra, kde v 
případě, že kontrola najde nějaké nedostatky, je starosta povinen předložit zastupitelstvu návrh opatření k 
nápravě dle § 129a odst. 8 zákona o obcích.  
 
 
16.9. Úklid přejetého zvířete v centru obce. 4.9.2012, MK 
Je starosta obce povinen zajistit odklizení přejetého zvířete, které leží v centru obce? Okolí je znečištěno 
krví, kolem chodí malé děti, a proto bych ráda, aby se mrtvola co nejrychleji odstranila.  
 

                                                 
46 Tzv. zvláštní užívání, kterým jsou: provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a 
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro 
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl (§ 4 zákona č. 569/1990 Sb.).  



Nakládání s uhynulými živočichy (dále jen „kadáver“) upravuje zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
(dále jen „veterinární zákon“) v části týkající se veterinární asanace - § 39 a násl. V ust. § 40 odst. 3 tohoto 
zákona je stanoveno, že není-li chovatel znám, má ohlašovací povinnost ten, komu náleží nebo kdo 
spravuje místo kadáveru (tzn. vlastník pozemku). V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění 
kadáveru obec. Pokud uvádíte, že jste kadáver našla v centru obce, pak se pravděpodobně jedná o místo ve 
vlastnictví obce a ohlašovací povinnost by tak měla obec.  
 
Obec je proto (pokud je vlastníkem pozemku, kde se mrtvé tělo našlo) v souladu s ust. § 40 odst. 3 ve spojení 
s ust. § 40 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona povinna hlásit neprodleně výskyt vedlejších živočišných 
produktů47 osobě, která provádí jejich shromažďování a přepravu.  
 
Současně dle ust. § 41 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona je osoba, jejímž předmětem činnosti je 
shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů 
(dále jen "asanační podnik"), povinna zajistit nepřetržitý příjem hlášení o výskytu vedlejších 
živočišných produktů a svážet je do 24 hodin poté, kdy byla o jejich výskytu uvědomena, v případech 
veřejného zájmu neprodleně. Případně dle písm. b) téhož ust. je asanační podnik povinen svážet a neškodně 
odstraňovat nebo dále zpracovávat veškeré vedlejší živočišné produkty z určeného územního obvodu 
(svozové oblasti) vždy, pokud tyto produkty nebyly v souladu s tímto zákonem a předpisy Evropské unie 
neškodně odstraněny nebo dále zpracovány jinak, a požadovat za to úhradu ve výši ceny sjednané podle 
zvláštního právního předpisu. Z uvedeného proto vyplývá, že obec má pouze oznamovací povinnost.   
 
Ve Vašem dotazu uvádíte, že jste s nálezem kadáveru obrátila na starostu. V souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona 
o obcích (č. 128/2000 Sb.) je starosta orgánem obce (města). V tomto případě jde o výkon samostatné 
působnosti obce, neboť zde obec má oznamovací povinnost jakožto vlastník pozemku. Dle ust. § 102 odst. 3 
zákona o obcích jiné než v zákoně vyjmenované činnosti v samostatné působnosti řeší rada obce, přičemž je 
může svěřit starostovi (§ 103 odst. 4 písm. g), příp. si je může vyhradit zastupitelstvo.  Týž zákon v § 16 
odst. 2 písm. g) stanoví, že občan obce má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky, a podněty, tzn. i 
starostovi obce. Starosta tedy podle našeho názoru pochybil, pokud nesplnil oznamovací povinnost obce sám 
ani nepředal tuto agendu jinému k tomu příslušnému orgánu obce. Bohužel neznáme konkrétní okolnosti 
(zda šlo skutečně o pozemek obce, který orgán ve Vaší obci má tuto věc řešit apod.).  
 
Pro úplnost uvádíme, že pokud by kadáver patřil do kategorie zvěř (viz příslušná vyhláška č. 245/2002 Sb.) 
je povinen odstranit kadáver správce honitby.  
 
Ze shora uvedených skutečností proto vyplývá, že obec má za povinnost obrátit se na asanační podnik, aby 
provedl neškodné odstranění kadáveru. V zákoně nicméně není přímo stanoveno, kdo za obec má tuto 
povinnost. Domníváme se, že starosta, jakožto orgán obce pověřený jednáním za obec navenek, by měl mít 
tuto oznamovací povinnost, případně by měl uvědomit jiný příslušný orgán obce. 
 
Jelikož se obec prostřednictvím svého orgánu (starosty) dozvěděla o existenci kadáveru, měla by informovat 
příslušný asanační podnik. Pokud k odklizení kadáveru nedošlo, doporučujeme se obrátit písemně na obecní 
úřad, případně můžete zkusit přímo kontaktovat asanační podnik.  
 
16.10. Vyjadřování občanů na zasedání zastupitelstva jiné městské části 

Je možné, aby občan města, které je rozděleno na městské části, mohl využít práva, které předjímá § 16 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, i na zasedání zastupitelstva jiných 
městských částí? 

Práva dané ustanovením § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, mají jen občané obce. Podle § 16 odst. 1 obecního zřízení musí fyzická osoba splňovat současně 
dvě podmínky, aby jí byl přiznán statut občana obce. Musí být občanem České republiky, a být v obci 
hlášena k trvalému pobytu. 

                                                 
47 Vedlejším živočišným produktem se dle čl. 3 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009 rozumí 
celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu nebo jiné produkty získané ze zvířat, které nejsou určeny 
k lidské spotřebě, včetně oocytů, embryí a spermatu.  Veterinární zákon tento pojem přímo nedefinuje. Z definice 
v nařízení však lze dovodit, že se tímto pojmem zřejmě rozumí též uhynulá těla zvířat.  



 

Trvalý pobyt upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Ve městech, 
které jsou rozděleny do městských částí, je trvalý pobyt vázán rovněž na určitou městskou část, např. Praha 
4, Ostrava-Přívoz či Brno-Sever. Vzhledem k tomu, že občan musí mít v souladu se zákonem o evidenci 
obyvatel trvalý pobyt pouze v jednom místě, může pouze tam uplatňovat předmětná práva podle ustanovení 
§ 16 obecního zřízení. 

Pokud osoba nemá v daném místě trvalý pobyt, a má jej v jiné městské části či jiné obci, nesplňuje základní 
podmínku občanství obce, a nemůže tudíž uplatňovat na zastupitelstvu jiné městské části než své vlastní 
práva podle § 16 obecního zřízení. 

 

16.11. Omezení billboardů obecně závaznou vyhláškou 
Je město (případně samotná městská část) oprávněno vydat vyhlášku, která by v určité vzdálenosti od 
pozemní komunikace zakázala umisťování billboardů? 

I. 

Obecně závaznou vyhlášku může vydat jen město jako takové, nikoliv sama městská část.  

Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení, jak je stanoveno 
v § 134 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Situaci speciálně upravuje statut města B., tedy předpis 
určující v rámci města vnitřní poměry ve veřejné správě: Město může na základě zákona a v jeho mezích 
vydávat pro územní obvod města nebo územní obvod městské části obecně závazné vyhlášky a nařízení města 
(čl. 77 Statutu). Vydávání obecně závazných vyhlášek pro území určité městské části je tedy v kompetenci 
města. Důležité ovšem je, že návrhy obecně závazných vyhlášek mohou zastupitelstvu města předkládat 
(mimo jinými) starostové a tajemníci úřadů městských částí. Pravidlo tak zaručuje, že s iniciativou mohou 
přijít přímo městské části. 

 

II. 

Zakotvení práva obce vydávat obecně závazné vyhlášky 

Pravomoc obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je na ústavní úrovni zaručena v čl. 104 odst. 3 Ústavy: 
Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Zákon o obcích dále v § 35 
odst. 3 ukládá obcím povinnost řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem.  

 

III. 

Zákonné zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek obcí 

Otázka zákonného zmocnění k vydání vyhlášky, kterou argumentovali úředníci ve Vašem případě, je 
předmětem komplikované právní diskuze. Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou orgány samosprávy vydávat na 
základě a v mezích zákona právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. K potřebě tohoto zákonného 
zmocnění se v současnosti kloní Ústavní soud, který s odkazem na tuto povinnost řadu obecně závazných 
vyhlášek obcí zrušil (komentář k zákonu o obcích, Beck)48.  

 

Výslovné zákonné zmocnění konkrétně k billboardům, které by obec opravňovalo vydat vyhlášku podle Vaší 
představy, v českém právním řádu nenajdeme. Zákon o obcích v § 10 velmi obecně uvádí, v jakých 
případech může obec obecně závaznou vyhláškou povinnosti občanům uložit.  

 

V prvé řadě jde o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (§ 10 písm. a): Obec může zejména 
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 

                                                 
48  Tak je tomu například v případě zák. č. 202/1990 Sb, o loteriích a jiných podobných hrách, jehož § 50 odst. 4 

opravňuje obce zcela zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce. 



určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. 
Ačkoli ale narušení veřejného pořádku může se zahlcením města billboardy souviset, je nutno dodat, že 
stavba není činnost, a tudíž by s odkazem na toto ustanovení zřejmě obec vyhlášku vydat nemohla. 

 

Právo obcí zakázat na svém území činnost, která ohrožuje život, zdraví, majetek a bezpečnost občanů, 
potvrdil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 69/04: Pokud provozování určité činnosti představuje potencionální 
zásah do chráněného statku, ač je provozována na kterémkoli veřejném prostranství obce, může ji obec 
zakázat provozovat na všech veřejných prostranstvích. V rozhodnutí však soud dodává, že předmětná činnost 
nemůže být zakázána na všech veřejných prostranstvích obce, pokud může být na určitých veřejných 
prostranstvích provozována, aniž by narušila veřejný pořádek či byla v rozporu s dobrými mravy. 

 

Obec může však vyhlášku vydat i za účelem zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k 
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících 
potřebám veřejnosti (§ 10 písm. c) zákon o obcích). Domníváme se, že prostor pro argumentaci ochranou 
zeleni ve Vašem případě je. 

 

Právě s odkazem na toto ustanovení obce v praxi regulaci reklamních poutačů provádějí. Například obecně 
závazná vyhláška č. 4/2007 statutárního města Havířov stanoví, že  je zakázáno vylepovat a jiným způsobem 
umísťovat plakáty, letáky, poutače a jiná oznámení a reklamní předměty na zařízení města sloužícímu 
potřebám veřejnosti, mimo míst a ploch k tomu určených. Je otázkou, zda zákaz umisťování poutačů a další 
reklamních zařízení zahrnuje i billboardy. 

 

V mezích zákona si tak obec může tyto záležitosti upravit, je však třeba pamatovat na výše zmíněné limity 
uvedené v judikatuře. Pokud by obec zvažovala vyhlášku dle § 10 písm. a), bude obtížné zargumentovat, že 
je umístění billboardu činnost a že neexistuje žádné veřejné prostranství, kde by nenarušovaly veřejný 
pořádek. Umístění na základě § 10 písm. c) je slibnější, opět by však muselo být zřejmé, k ochraně jakého 
z tam vyjmenovaných chráněných statků ji vydala.  

 

IV. 

Omezení billboardů na zákonné úrovni 

Na zákonné úrovni existuje řada předpisů, které reklamní zařízení tohoto typu regulují. Proces umisťování a 
povolování billboardů podléhá příslušným pravidlům zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Stavby pro 
reklamu (je otázkou, nakolik pod to lze podřadit billboardy) vyžadují podle § 96 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona územní souhlas stavebního úřadu. Na základě § 104 odst. 2 písm. j) podléhají reklamní zařízení a 
stavby pro reklamu dále ohlášení stavebnímu úřadu. Aby mohl poté ohlašovatel stavbu provést, musí si 
opatřit písemný souhlas stavebního úřadu podle § 106 odst. 1 stavebního zákona. 

Stavební úřad je oprávněn stavebníkovi uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud provádí stavbu bez 
ohlášení (§ 179  písm. a) a § 181 písm. a) stavebního zákona). 

Dále jsme, vzhledem k umístění billboardu u pozemní komunikace, považovali za vhodné nahlédnout do 
zák. č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. Umisťování a provozování reklamních poutačů je 
podle § 25 tohoto zákona zvláštním užíváním místních komunikací a je k němu zapotřebí 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.   

 

Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání povolení, silniční 
správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Fyzické či právnické osobě může být dále uložena pokuta až ve 
výši 500 000 Kč (§ 42a odst. 7 písm. a) a § 42b odst. 5 písm. a) zákona o pozemních komunikacích). Stejná 
sankce následuje, pokud osoba nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání. 



 

Podmínky pro realizaci těchto reklamních zařízení jsou dále specifikovány v § 31 zákona o pozemních 
komunikacích:  

Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, 
světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit 
uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.  

 

Na porušování podmínek či nesplnění zákonné povinnosti mít příslušné povolení můžete příslušný úřad 
upozornit podnětem dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

V. 

Jak jsme zmínili, ze zákonem stanovených důvodů obec může ukládat povinnosti formou obecně závazné 
vyhlášky. Pokud určitá činnost na veřejném prostranství obce narušuje veřejný pořádek a další veřejné zájmy, 
může v rámci vyhlášky obec tuto činnost zakázat. Narušení veřejného pořádku či ochranu zdraví by však 
bylo potřeba v souvislosti s billboardy prokázat.  

Vyhlášku může obec vydat i za účelem zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k 
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně – tedy právních statků, které se 
škodlivými následky umisťování billboardů nepochybně souvisejí. Jak jsme ale popsali, jde o výkladovou 
otázku, která není v judikatuře doposud uspokojivě řešena.  

 

VI. 

Jako občan obce (či městské části) můžete požadovat projednání záležitosti 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 (§ 16 odst. 2 písm. f) zákona o 
obcích). 

 

Jelikož pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky náleží zastupitelstvu obce, můžete přímo některého ze 
zastupitelů ohledně Vašeho záměru kontaktovat.  

 

Alternativou je také podnítit uskutečnění místního referenda podle zák. č. 22/2004 Sb.: Rozhodnutí v 
místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního 
města závazné (§ 49). Je však třeba upozornit na to, že referendem nelze zavázat obec ke schválení OZV (jde 
o jednu z vyloučených otázek - § 7 písm. g zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu), pouze k zahájení 
jednání o ní.  

 

16.12. Souběh nájmu a místního poplatku 13.12.2012, KN 

Dne 3. 10. 2012 jsme uzavřeli (občanské sdružení A.) s hlavním městem Praha smlouvu o nájmu části 
pozemku dle § 663 a násl. občanského zákoníku, na základě které si pronajímáme prostor (pozemek), na 
kterém každou sobotu provozujeme farmářské tržiště.  Hlavní město Praha je vlastníkem tohoto pozemku. 
Podle této smlouvy máme hlavnímu městu Praze platit nájemné ve výši 25,- Kč za 1 m2 + DPH 20%. Mimo 
to jsme povinni na základě námi podané žádosti (ohlašovací povinnosti) platit Městské části Praha 2 místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství ve stejné výši 25,- Kč za 1 m2 na základě § 3 vyhlášky č. 5/2011 
Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Protože platíme jak městské části 
Praha 2 a zároveň i hlavnímu městu Praze, domnívám se, že jde o konflikt a že dva poplatky platiti nelze. 
 

Co je to veřejné prostranství upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. V ust. § 14b je 
uvedeno, že veřejným prostranstvím jsou 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.  

Podle ust. § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, mohou obce vybírat poplatek za užívání 
veřejného prostranství. Analogicky se zákon o místních poplatcích použije i na hlavní město Prahu. Dále 
podle ust. § 14 stejného zákona, stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, tudíž obec stanoví 
podrobnosti jejich vybírání, konkrétní sazbu, vznik, zánik apod. uvede v obecně závazné vyhlášce.  

Podle našeho názoru by místní poplatek měla vybírat pouze městská část, ale doporučuji podívat se, zdali 
něco jiného není obsaženo ve Statutu hlavního města Prahy. Jinak by vše mělo být obsaženo v závazné 
vyhlášce městské části.  

Jestliže jde o duplicitu při vybírání poplatku za zábor veřejného prostranství a nájem za pozemek (který je 
veřejným prostranstvím) ve vlastnictví hlavního města Prahy, zákon nikde přímo nestanoví, že není možné 
pronajmout veřejné prostranství, či že není možné tyto pozemky pronajímat a současně za jejich zábor 
vybírat místní poplatek. 

Daná problematika je řešena především judikaturou. Na základě prohledané judikatury jsme došli k závěru, 
že souběh takovýchto poplatků možný je a že Vás zaplacení nájemného neosvobozuje od placení 
místního poplatku. 
 
Rozhodující je zde především judikát Nejvyššího správního soudu ze dne 16. července 2009 č.j Fs 86/2008 – 
89. Tento judikát řeší danou věc velmi podrobně s ohledem na stávající judikaturu v dané věci i s ohledem na 
odbornou literaturu.  
 
Z rozsudku plyne závěr, že „Pronajme-li si nájemce pozemek, který je veřejným prostranstvím ve smyslu § 
34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pak jeho povinnost hradit nájemné vyplývající ze soukromoprávního 
nájemního vztahu nenahrazuje veřejnoprávní povinnost platit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného 
prostranství dle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.“ Dále pak připomíná, že „Nájemní vztah 

je na rozdíl od práva vlastnického jako práva věcného závazkovým právním vztahem existujícíma 
zavazujícím pouze jeho smluvní strany.“ To znamená, že jiná situace by nastala v případě, že byste byl 
vlastníkem pozemku, nikoliv pouze jeho nájemcem. 
V případě nájemce se totiž na rozdíl od vlastníka nepoužije závěr Ústavního soudu (nález ze dne 
22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02) citovaný v daném rozsudku a to že „právní závěr, podle něhož by byl 
vlastník pozemku povinen platit poplatky za zvláštní užívání svého pozemku, který byl jako veřejné 
prostranství označen obecně závaznou vyhláškou obce, by mohl být, podle okolností, v rozporu s ústavní 
ochranou vlastnictví. V takovém případě by totiž došlo ke zpoplatnění výkonu vlastnického práva veřejnou 
mocí. Umístí-li tedy 
např. vlastník pozemku označeného jako veřejné prostranství na svůj pozemek reklamní zařízení (což je jeden 
z příkladů tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství), …, neměl by zásadně být subjektem poplatkové 
povinnosti za zvláštní užívání veřejného prostranství.“ 
 
Výše uvedeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu byl potvrzen předchozí rozsudek Městského soudu 
v Praze ze dne 11. 6. 2008, č. j. 9 Ca 57/2007 – 57, z něhož plyne následující právní věta: 
 
„Placení nájemného za užití části pozemku nemůže stěžovatele osvobodit od placení místního poplatku, 
neboť nájemní vztah mezi vlastníkem pozemku a nájemcem je vztahem občanskoprávním, který se řídí 
předpisy soukromého práva, zatímco správa a vybírání místních poplatků se řídí předpisy práva veřejného. 
Dále uvedl, že zákon o místních poplatcích nezohledňuje postavení poplatníka blížící se z hlediska užívání 
veřejného prostranství postavení vlastníka a ani nepředpokládá použití analogie. Placení nájemného proto 
stěžovatele neosvobozuje od povinnosti platit za zvláštní užívání veřejného prostranství také místní poplatek, 
který neplyne do rozpočtu hlavního města Prahy jako vlastníka, ale do rozpočtu Městské části Praha 1 jako 
správce poplatku.“ 
 
Ke stejnému závěru dospěl v jiné věci Krajský soud v Českých Budějovicích, když řešil danou problematiku 
v případě silnice. Jde o Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 9. 1998, č. j. 10 Ca 
154/98 – 21, dle kterého 
 
„nelze dovodit, že by placení nájemného z užití části silnice osvobozovalo nájemce od placení místního 

poplatku. Je tomu tak z důvodu, že nájemní vztah mezi vlastníkem silničního pozemku a nájemcem je 



vztahem občanskoprávním, který se řídí předpisy soukromého práva, kdežto správa a vybírání poplatku 
předpisy práva veřejného. Již pro tuto okolnost nelze pro účely vyměření poplatku, představujícího příjem 
obce, zohlednit, že žalobce za zvláštní užívání silničního pozemku platí státu nájemné“. 
 
 
16.13. Kapitoly rozpočtu HMP 12.12.2012, OS 

Analyzujeme rozpočet Hlavního města Prahy a rádi bychom viděli, na co jdou kapitálové výdaje. HMP v 
minulosti (do návrhu rozpočtu na rok 2011) uvádělo vždy kapitálové výdaje v gesci Dopravního podniku 
HMP odděleně od běžných výdajů. Loni byly s rozpočtem poměrně zmatky a letošní návrh už jako standartní 
řešení uvádí, že DPP dostane od HMP dotaci zařazenou mezi běžné výdaje kapitoly 03 rozpočtu HMP. 
Zastupitelé ani občané ale kvůli tomu nevědí, do jakých akcí uvedené prostředky směřují. Musí HMP ctít 
povahu rozpočtových položek a uvádět je odděleně na kapitálové a běžné? Musí zveřejnit, na co peníze 
utrácí? Jaké musí ze zákona poskytnout vysvětlení ke každé z položek, které obsahuje rozpočet? 

Ve Vašem dotazu se nás ptáte,  
a. zda musí hlavní město Praha uvádět rozpočtové položky odděleně na kapitálové a běžné,  
b. zda musí zveřejnit, na co peníze utrácí a jaké musí ze zákona poskytnout vysvětlení ke každé z 

položek, které obsahuje rozpočet. 
A. 
 
Hlavní město Praha je upraveno zákonem 131/2000 Sb. Tento zákon však o sestavování rozpočtu hlavního 
města nic neříká, pouze, že jeho schvalování je vyhrazeno zastupitelstvu. 
Obce obecně jsou primárně upraveny zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. O sestavování rozpočtu však zákon 
o obcích v § 44 stanoví, že „sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky 
tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem.“ 
 
Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento 
zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce 
a kraje, a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. V § 12 odst. 
1 tento zákon stanoví ohledně rozpočtové skladby následující: „Rozpočet územního samosprávného celku 
a rozpočet svazku obcí se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí 
vyhláškou.“ 
 
Rozpočet obce se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva financí 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
Vyhláškou ministerstva financí o rozpočtové skladbě se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění 
příjmů a výdajů, § 1 vyhlášky: 
 
Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje 
v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání 
rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních 
finančních aktiv, při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu a při plánovaných a skutečných 

pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti 
(dále jen "regionální rada") a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu 
sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti. 
 
§ 1 odst. 2 vyhlášky stanoví, že rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z různých hledisek do jednotek 
třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje jednotlivé subjekty 
vymezené v § 1 – mimo jiné právě obce. § 1a vyhlášky stanoví, které třídění příjmů a výdajů rozpočtová 
skladba obsahuje (tato třídění jsou mj. odpovědnostní, druhové, odvětvové, konsolidační, zdrojové, 
doplňkové a jiné). To, podle kterého hlediska se kdy třídí, je dále vysvětleno v § 2 vyhlášky.  
Vámi uvedená příloha je třídění odvětvové, které je charakterizováno v § 2 odst. 3 vyhlášky takto:  
 
„Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska 
třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti 
a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této 
vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření 



právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje 
nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.“ 

Konkrétně je odvětvové třídění rozpočtové skladby stanovené v příloze C. Příloha C pak zakotvuje výdaje na 
dopravu v bodě 2221: „Provoz veřejné silniční dopravy. Dotace veřejné silniční dopravě (meziměstská i 
městská) či její přímé provozování. Patří sem zejména činnosti autobusové dopravy. Zahrnuje i dotace k 
zabezpečení územní dopravní obslužnosti a cenové dotace (zlevněné žákovské jízdné apod.).“ 

Zákon a jeho prováděcí vyhláška tedy nějakým způsobem to, jak má rozpočet vypadat, upravuje, neurčuje 
však třídění na kapitálové a běžné výdaje.  

Uvádění rozpočtových položek coby kapitálové a běžné je stanoveno pouze v opatření MF č.j. 111/74 
200/1997 o rozpočtové skladbě. Toto opatření stanoví způsob třídění údajů o plánovaných a uskutečněných 
peněžních operacích státního rozpočtu, státních fondů, rezervních fondů organizačních složek státu, státních 
finančních aktiv a rozpočtů a fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (dále jen "rozpočtová skladba").  

Toto opatření stanoví v příloze 2 k druhovému třídění příjmů a výdajů, co je součástí běžných výdajů (třída 
5) a co je součástí kapitálových výdajů (třída 6). 

Pod běžnými výdaji je pak v bodě 5193 zahrnuty výdaje na dopravní územní obslužnost, což je dále 
rozvedeno jako přímé úhrady provozovatelům hromadné dopravy.  

Třída 6 (kapitálové výdaje) se o výdajích na dopravu nevyjadřuje. Lze tedy usuzovat, že výdaje na 
hromadnou dopravu májí být zahrnuty pod běžnými výdaji. 

B. 

Ze zákona nevyplývá, v jakých podrobnostech třídění podle rozpočtové skladby má být rozpočet schválen 
zastupitelstvem. Konkrétnější rozpis třídění právní předpis nestanoví. Neexistuje tedy zákonná povinnost 
v rozpočtové skladbě konkrétně rozepisovat jednotlivé položky, na které dotace směřují, stejně tak 
neexistuje povinnost podrobně (nad vyhláškou stanovenou míru) podat vysvětlení ke každé položce. Dle 
našeho názoru tak bylo vysvětlení finančního výboru HMP s ohledem na výše zmíněná ustanovení právních 
předpisů správné a rozpočtové položky uvedené hlavním městem jsou v souladu se zákonem. 

 
17. Korupce a jednání úředníků 

17.1. Poplatek za souhlas k připojení plynu 16.1.2012, AH 
Obec podmínila souhlas s připojením na plynovod, který je v jejím vlastnictví, částkou 5000,-Kč. 
Domníváme se, že na to nemá právo a chtěli bychom tuto částku vrátit v rámci odpovědnost obce za škodu 
při výkonu úřední činnosti.  
 
I. 

K otázce oprávněnosti vybrané částky 5 000,- Kč 

V souladu s § 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem, není připojení nového 
zákazníka k plynovodu podmíněno souhlasem jeho vlastníka (ve Vašem případě obce, případně svazku obcí). 
Tím spíše pak nelze stanovit poplatek za vydání takového souhlasu. Tento závěr lze rovněž opřít o čl. 11 
odst. 5 Listiny základních práv a svobod (2/1993 Sb.), v souladu s nímž lze poplatky ukládat na základě 
zákona, přičemž zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, s žádným podobným druhem poplatku nepočítá. 
Pokud by tedy obcí požadovaná částka 5000 Kč měla skutečně povahu poplatku za vydání souhlasu vlastníka 
plynovodu s Vaším připojením, jednalo by se nesporně o protiprávní postup obce, která poplatek stanovila, i 
stavebního úřadu, který takový souhlas požadoval. 

Je však velmi pravděpodobné, že ačkoli stavební úřad vyžadoval souhlas vlastníka plynovodu s připojením, 
jednalo se z jeho strany pouze o nesprávnou formulaci zákonem vyžadovaného podkladu pro povolení 
připojení nového zákazníka, a to souhlasu vlastníka nemovitosti (§ 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 
Sb., energetického zákona). Případné zpoplatnění tohoto úkonu je svou povahou soukromoprávním úkonem 
a je věcí stran (vlastníka nemovitosti a zájemce o připojení), jak se vzájemně dohodnou. 



Z Vámi přiložených podkladů vyplývá, že částka 5000,- Kč byla obcí zavedena jako finanční spoluúčast 
zájemců na vybudování plynovodu svazkem obcí, která jako taková představovala jednu z podmínek čerpání 
dotace ze Státního fondu životního prostředí. Bohužel není v našich kapacitách ověřit podmínky poskytnutí 
dotace, avšak pokud tyto podmínky požadavek finanční spoluúčasti obsahovaly, nemohla obec jednat jinak a 
určitou částku vybírat musela. Poplatek tak mohl být současně součástí dotačního projektu i protiplněním za 
umístění přípojky na nemovitosti ve vlastnictví obce. 

V jednom z vyjádření jste uplatnil argument, že s Vámi bylo jednáno odlišně než s ostatními zájemci o 
připojení, kterým byla přípojka zřízena na náklady obce jako protiplnění za zaplacenou částku. Domníváme 
se, že nerovnost zacházení ze strany obce může být odůvodněná Vaším předchozím odmítnutím nechat si 
přípojku obcí vybudovat. 

K oprávněnosti požadavku finanční spoluúčasti 5 000,- Kč tak lze uvést, že jelikož neznáme přesné 
podmínky čerpání dotace ze Státního fondu životního prostředí, k nimž se obec zavázala, a jelikož ani 
nevíme, jestli obec byla vlastníkem pozemku, kudy vedla přípojka, nemůžeme s konečnou platností určit 
oprávněnost požadavku této finanční spoluúčasti.  

  

II. 

K otázce možnosti uplatnění nároku na náhradu škody v režimu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem 

 

Právo na náhradu škody, která vznikla nesprávným úředním postupem obce při výkonu samostatné 
působnosti, se v souladu s § 32 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený 
dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. V rozhodovací praxi soudů vytahující se k aplikaci zákona č. 
82/1998 Sb. jsme pro stanovení okamžiku, kdy se poškozený dozví o škodě, nenašli konkrétněji formulované 
pravidlo, které by bylo použitelné na Váš případ. Komentář k občanskému zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), 
který počátek běhu promlčecí doby formuluje v § 106 odst. 1 shodně jako § 32 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., 
k této problematice uvádí, že „termín „dozví o škodě „vyjadřuje požadavek, aby poškozený věděl o druhu a 
rozsahu škody, a to tak určitě, že by mohl svoje právo uplatnit u soudu“ (pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. 
lze tento závěr modifikovat uplatněním práva u příslušného orgánu).  

Obecně není výklad počátku běhu promlčecí doby, vztahující se k nároku na náhradu škody způsobenou 
nesprávným úředním postupem, jednoznačný. Přikláníme se spíše k názoru, že je třeba jej vázat již k 
momentu, kdy jste o oprávněnosti postupu obce pojal pochybnosti, nikoli např. až k okamžiku, kdy jste se 
seznámil s vyjádřením Energetického regulačního úřadu49, avšak právě z důvodu neustálenosti závěrů, si 
nejme zcela jisti. Zároveň zde existuje riziko, že orgán, který bude rozhodovat o náhradě škody, použije jako 
argument podporující závěr, že promlčecí doba již uplynula, skutečnost, že je povinností každého znát právní 
předpisy, a tudíž byste si měl být vědom nesprávnosti jednání obce a škody z toho Vám vzniklé již v 
okamžiku uskutečnění tohoto jednání.  

Vaše pochyby o oprávněnosti finanční spoluúčasti ještě před seznámením se s vyjádřením Energetického 
regulačního úřadu dokladuje rovněž Vámi uplatněný požadavek na vrácení zaplacené částky. 

Závěrem 

Z důvodu nedostatku informací o podmínkách dotačního projektu, který s výstavbou plynovodu ve Vaší obci 
souvisí, jakož i o tom, zda se Vámi vybudovaná přípojka nachází na pozemku ve vlastnictví obce, nemůžeme 
jednoznačně posoudit oprávněnost požadavku platby 5 000,- Kč.  

Stejně tak nejsme schopni učinit jednoznačný závěr ve vztahu k počátku běhu promlčecí doby podle zákona 
č. 82/1998 Sb., a tudíž nemůžeme jednoznačně konstatovat, že tento počátek lze ztotožnit s okamžikem, kdy 
jste se seznámil s vyjádřením Energetického regulačního úřadu.  

 
17.2. Fotografování úřednic 13.3.2012, FN 
Účastnil jsem se veřejného ústního jednání před správním orgánem M. m. H. K. Po příchodu a usednutí jsem 

                                                 
49 Navíc ani z tohoto vyjádření ERÚ neplyne jednoznačně, že obec pochybila.  



vzal mobil a referentky správního orgánu jsem vyfotil. Bylo mi referentkami sděleno, že nemám právo fotit a 
mám fotky smazat. Řekl jsem "dle správního řádu fotit mohu, resp. není to zakázáno". Přesto jsem byl 
referentkami přinucen fotky z mobilu smazat. Do zápisu poté referentky uvedly povídání, že pokud budu 
dále fotit, dostanu pokutu, odrazí se to na řízení ve věci, kde jsem navrhovatelem. Tento svůj postup 
referentky telefonicky konzultovaly s vedoucí celého správního odboru na M. m. H. K. Mohu z ústního 
jednání před správním orgánem pořizovat fotky, zvukové či audiovizuální záznamy?  

 
Při řešení tohoto případu je třeba vycházet v prvé řady z Ústavy České republiky a z jejího čl. 2 odst. 4, ve 
kterém je také zakotvena zásada, že každý může činit to, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být 
nucen činit něco, co zákon neukládá. Naopak, orgány státní správy mohou činit pouze to, co jim zákon 
výslovně dovoluje.  
Občanský zákoník sice ve svém ust. § 12 vyžaduje svolení fyzických osob pro pořízení či užití obrazových a 
zvukových záznamů, které se týkají těchto fyzických osob či projevů jejich osobní povahy, rozhodnutí 
Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 64/2004, však k tomuto dodává, že ochrana se poskytuje 
jen těm projevům fyzických osob, které mají osobní povahu. To ovšem není případ projevů, ke kterým 
dochází při výkonu povolání či veřejné činnosti, jak je tomu v tomto případě.  Souhlas těchto osob tedy 
vyžadován není.  
Je třeba však brát v úvahu také skutečnost, že na tomto jednání mohou být přítomny i jiné osoby, odlišné od 
těch, které zde vykonávají své povolání či veřejnou činnost. Doporučuje se tedy si od těchto osob vyžádat 
svolení k pořizování jejich záznamů.  Pokud jejich souhlas nedostanete, je vhodné je do záběru nezabírat, 
nebo aspoň záznam, který se týká těchto osob nikde nezveřejňovat. Zmíněné osoby by se mohly domáhat 
sankce z titulu ochrany osobnosti. 
Je třeba si dávat pozor také na obsah jednání, zda se v něm nevyskytují osobní údaje třetích osob. Tyto údaje 
jsou dostupné při nahlédnutí k zápisu z jednání, tedy pořídit je lze, ale jejich zveřejnění by mohlo naplnit 
znaky nakládání s těmito údaji a bez souhlasu a oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů, by od tohoto 
stejného úřadu mohla hrozit pokuta. Samotný Úřad pro ochranu osobních údajů na svých internetových 
stránkách uvádí ze své rozhodovací činnosti k případu zveřejňování osobních údajů na internetu, že 
skutečnost, že občané se mohou takto seznamovat i s osobními údaji obsaženými v zápisech a usneseních 
z jednání, nezakládá oprávnění s takto nabytými informacemi dále volně nakládat. 
Zároveň lze poukázat na rozhodovací činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který ve svém rozhodnutí 
z 5. října 2007 č. j SKO-5540/07-2/HEJ uvedl, že pouhý obrazový a zvukový záznam z akce není 
zpracováním osobních údajů. Lze tedy konstatovat, že pořízení těchto údajů nic nebrání, sankce mohou 
hrozit pouze až v okamžiku jeho zveřejnění. 
Pokud úřednice vám hrozily pokutou, pak skutečně k uložení této pokuty je opravňuje ust. § 62 odst. 1 
písmeno c) správního řádu, tedy neuposlechnutí pokynu úřední osoby. Tato pokuta může dosáhnout až 
50 000 Kč, je však třeba dbát zásadám přiměřenosti a závažnosti jednání. Proti této pokutě se lze bránit 
odvoláním podle ust. § 81 správního řádu k nadřízenému orgánu, a pokud by ani zde nebylo dosaženo 
kýženého výsledku, tak správní žalobou podle ust. § 65 soudního řádu správního v řízení o žalobě proti 
rozhodnutí správního orgánu. Je však otázkou, zda by se takové odvolání či žaloba shledalo s úspěchem, 
jelikož nikde není jasně stanoveno, zda je pokynu úřední osoby třeba uposlechnout, jestliže by byl 
nezákonný. V takovém případě doporučujeme argumentovat ústavními zásadami (viz výše).  
 
Co se týče pokynu k vymazání záznamu z mobilu, lze hypoteticky žalobou podle ust. § 82 soudního řádu 
správního, se domáhat okamžitě prohlášení tohoto zásahu za nezákonný. Žalobu je však třeba podat do 2 
měsíců od doby, kdy se žalobce o nezákonném zásahu dozvěděl. 
Lze tedy shrnout, že pouhým pořízením se nedopouštíte porušení právních předpisů, pokud jde o nutnost 
poslechnout pokynů úřednice k vymazání fotografií, jde o spornou záležitost. Nejbezpečnější je pokynu 
poslechnout a pak se případně můžete domáhat stanovení neoprávněnosti zásahu žalobou. Lze však 
vyzkoušet i pokynu odporovat a bránit se pomocí zásad.  
Problematické by mohlo být následné zveřejnění fotografií, např. na internetu, avšak pouze ve vztahu 
k třetím osobám – úředníky by mělo být možné fotografovat a umisťovat fotografie na web. 
 
17.3. Zásada jedné sankce za jeden delikt 16.4.2012, AH 
V naší obci došlo k pokácení stromů bez povolení (a tedy k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny) a 
současně k porušení podmínek územního rozhodnutí (porušení stavebního zákona). Údajně existuje nějaká 
zásada, že za jeden delikt smí být uložena jen jedna sankce. Je to tedy tak, že pokud by za to uložila např. 
ČIŽP pokutu, stavební úřad už nemůže? Je taková zásada někde zakotvena? 



 
Obecně nelze vyloučit situaci, kdy totéž deliktní jednání bude postiženo dvěma či více sankcemi ze strany 
dvou či více orgánů. Tento závěr byl vysloven Nejvyššímu soudem v rozhodnutí, sp. zn. 6 A 168/95 : „Není 
vyloučen souběžný postih dvěma správními orgány za totéž jednání, naplňující znaky skutkových podstat 
dvou správních deliktů podle dvou právních předpisů, jestliže o postihu mají podle zákona rozhodovat dva 
odlišné správní orgány. Je věcí zákonodárce, aby - má-li za to, že takové trestání, jevící se jako dvojí postih 
téhož, je věcně nevhodné - právní úpravu změnil.“). Ačkoli se jedná o poměrně staré soudní rozhodnutí, 
domníváme se, že platnost jeho závěrů stále trvá.  
 
Na podporu závěru, který nevylučuje postih jednoho jednání jako více správních deliktů, lze poukázat rovněž 
na ustálenou rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu, který opakovaně vyslovil názor, že ukládání 
správních sankcí, a to jak za přestupky, tak i za jiné správní delikty, se musí řídit shodnými zásadami jako 
postih trestných činů - viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 17/2007 – 135 
(„Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů.“). Přitom ani 
v trestním řízení není vyloučen tzv. jednočinný souběh, tedy situace, kdy v tomtéž jediném jednání určité 
osoby je současně spatřováno více trestných činů.  
 
V případě, že určité jednání naplňuje současně několik skutkových podstat jiných správních deliktů, však 
zůstává otázkou, je-li možné jejich pachateli uložit pokutu podle každé z nich, anebo pouze pokutu 
nejpřísnější (tzv. zásada absorpce). Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, k tomuto nic konkrétního nestanoví. 
Soudy se však kloní k analogickému užití zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, konkrétně § 12 odst. 2 
tohoto zákona, v souladu s nímž se za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení 
uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. K tomu viz např. 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 As 57/2004 – 54: „Při souběhu více správních deliktů (zde: 
vícečinný souběh) je analogické použití zásady absorpční (§ 12 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích) přípustné, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak.“   
 
Pravidlo postihu pouze podle nejpřísnějšího ze spáchaných jiných správních deliktů se však uplatní pouze 
v případě, že o těchto deliktech bylo vedeno společné řízení, přičemž § 57 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., 
podmiňuje možnost vést společné řízení skutečností, že je k projednání všech deliktů příslušný tentýž správní 
orgán. Ve vašem případě je však k projednání deliktu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
příslušný stavební úřad, a k projednání deliktu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
orgán ochrany přírody a krajiny. V důsledku této skutečnosti je tak vedení společného řízení vyloučeno, a 
proto nebude uložení samostatných pokut za každý ze správních deliktů v rozporu se zákonem a principy 
správního trestání.  
 
Tento závěr vyplývá i z rozdílnosti společenských zájmů, které jsou předmětnými skutkovými podstatami 
jiných správních deliktů chráněny. V případě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tento 
zájem spočívá především v ochraně dřevin rostoucích mimo les před neoprávněným kácením, naopak 
z hlediska stavebního zákona je chráněn především zájem na respektování vydaných územních rozhodnutí 
jejich adresáty. Míru, s jakou určité jednání narušuje zákonem chráněné zájmy, tak komplexně vystihuje 
právě postih podle obou zákonů. 
 
Závěrem lze shrnout, že v českém právním řádu nelze dovozovat existenci zásady či pravidla, které by 
vylučovalo postih jednoho konkrétního jednání více správními orgány a uložení několika samostatných 
pokut.  
 
17.4. Došlo u nás ke střetu zájmů? 12.11.2012, DH 
Zajímal by mě výklad termínu "konflikt zájmů" na konkrétních situacích v našem městě. V prvním případě 
byla členka komise vybírající nového ředitele ZŠ jednou z uchazeček o tento post, a vyhrála jej. Současně 
zastává pozici radní, a při hlasování o budoucnosti školy, kde ředitele dělá její muž, jednou nehlasovala a 
podruhé se hlasování zdržela. V druhém případě člen komise pro regulaci hazardu zaangažovaný do provozu 
Golfového klubu získal od hazardní společnosti krátce po vypsání nové vyhlášky 12-milionový dar na 
výstavbu areálu. Jde o střet zájmů či nikoliv? 

Jak střet zájmů definují a upravují právní předpisy? 

Jako střet zájmů jsou označovány situace, kdy se veřejný zájem střetává při výkonu veřejné správy se zájmy 



soukromými. Účelem právní úpravy střetu zájmů je proto zajistit, aby byl v takovýchto situacích, 
upřednostňován zájem veřejný. 

Ústředním právním předpisem věnovanému problematice střetu zájmů je zákon č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, přičemž v našem případě použijeme i zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 

§ 83 stanoví, že člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo 
osobu blízkou, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou 
záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této 
záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. 

Zákon však nestanoví žádnou sankci za porušení povinnosti. Je tedy možné a pravděpodobné, že o 
prodeji pozemků budou rozhodovat zastupitelé, kteří na tom mají zároveň i zájem. 

Existuje jen možnost napadat usnesení orgánu obce pro nezákonnost. Vy, jako občan, můžete dát podnět na 
Ministerstvo vnitra, které provádí kontrolu samostatné působnosti obce. Ministerstvo zejména kontroluje, 
zda byly při výkonu samostatné působnosti obce dodrženy zákony a jiné právní předpisy. Pokud Ministerstvo 
vnitra dojde k závěru, že usnesení je v rozporu se zákonem, vyzve obec podle § 124 zákona o obcích ke 
zjednání nápravy. Pokud obec nesjedná nápravu, postupuje se již cestou správního soudnictví: 

Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra 
podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání 
rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v 
samostatné působnosti. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá 
Ministerstvo vnitra takový návrh příslušnému soudu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, 
kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí 
Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v 
samostatné působnosti pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci. 

Nezákonnost dle § 124 zákona o obcích ale nejspíše nebude vázána na neoznámený střet zájmů, případy, kde 
by tato skutečnost byla důvodem nezákonnosti, neznáme. 

Je třeba si také uvědomit, že skutečnost, že se jedná o rodinné příslušníky, automaticky neznamená, že 
pokud funkci ředitele získá některý z nich, jedná se o nezákonný postup. Každý má možnost se o funkci 
na základě výběrového řízení ucházet. Příbuzenství by jim nemělo být ani ku prospěchu ani ke škodě. 

Neuvádíte, na jednání jakého orgánu k těmto rozhodnutím došlo. V každém případě Vám mohu doporučit 
sledování postupu zastupitelstva, pokud by na něm střet zájmů při hlasování hrozil. Jednání jsou veřejná, 
tudíž máte možnost se jich jako občan obce účastnit a také podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích 
vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným 
věcem. Jako aktivní občan můžete dosáhnout toho, že žádný právní předpis porušen nebude a zároveň 
můžete kontrolovat, že zastupitel (každý člen rady obce je zároveň zastupitelem) splní svoje povinnosti 
stanovené zákonem o střetu zájmů zmíněné níže. 

§ 2 odst. 1 písm. m) zákona o střetu zájmů říká, že veřejným funkcionářem, na kterého se osobní působnost 
zákona vztahuje, je i člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného 
statutárního města a městské části hlavního města Prahy (dále jen "obec"), který je pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněn, a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva 
nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. Zákon se tedy vztahuje i na Vámi zmiňované případy za předpokladu, 
že se jedná o zastupitele obcí, měst, statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou dlouhodobě 
uvolnění pro výkon své funkce. 

Samotný střet zájmů je úžeji vymezen v § 3 zákona o střetu zájmů: 



(1) Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj 

osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se 
pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo 
zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu. 

(2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že  

a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání 

majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu, 

b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho 
povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo 

c) dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, 
popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí. 

Významnými opatřeními, která umožňují zabránit případnému ohrožení veřejného zájmu, je oznámení o 
osobním zájmu dle § 8 a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle § 11 zákona o střetu zájmů. Pokud 
veřejný funkcionář povinnosti stanovené v těchto ustanoveních nesplní a případný střet zájmů zatají nebo 
zamlčí, hrozí mu pokuta až do výše 50 000,- Kč (§ 23 a § 24 zákona o střetu zájmů). Ve Vámi zmiňovaném 
případě předpokládáme, že radní při hlasování o budoucnosti školy hlasovala v zastupitelstvu, tudíž 
vzhledem k veřejnosti jednání zastupitelstva by mělo být snadno ověřitelné, zda svou oznamovací povinnost 
z § 8 zákona o střetu zájmů splnila. 

§ 13 zákona stanoví právo každého oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje 
podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona, případně přímo skutečnosti 
nasvědčující o neúplnosti či nepravdivosti údajů vedených v registru těchto oznámení. Vedením registru je 
pověřen ve Vašem případě tajemník obecního úřadu.  

Oznámení o osobním zájmu 

(1) Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního 
samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, 
předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k 

výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný 

osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. 

(2) Oznámení podle odstavce 1 podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději 
však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 

Oznámení o příjmech, darech a závazcích 

(1) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že  

a) během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s 
výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku podle § 10, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických 
osobách (dále jen "příjmy nebo jiné majetkové výhody"), pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných 
majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč; za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou 
výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má veřejný funkcionář 
nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních předpisů; do tohoto souhrnu se 
nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, 

b) má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem 
koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za 
nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč. 



(2) Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést výši, druh a zdroj každého příjmu podle odstavce 1 písm. 
a) a výši a druh závazku podle odstavce 1 písm. b), včetně toho, vůči komu takový závazek má. Oznámení činí 
veřejný funkcionář nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. 

§ 23 

(1) Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který  

a) nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8, 

b) nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě, 

c) uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2, 

d) vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného 
funkcionáře.  

§ 24 

Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Jak tuto problematiku řeší soudy? 

Nakonec zmíním ještě jeden judikát Nejvyššího správního soudu (1 Ao 2/2010 – 185). 

Z ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích plyne jak povinnost oznámit střet zájmů, tak i povinnost orgánu (v 
projednávaném případě zastupitelstva) rozhodnout o existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a 
rozhodování. Účelem této úpravy nicméně podle mínění Nejvyššího správního soudu není zakotvit 
podmínku pro zákonnost a platnost projednávání a rozhodování orgánu obce, nýbrž zajistit podmínky 
pro informované rozhodování všech členů příslušného orgánu obce a zároveň umožnit reálnou 
veřejnou kontrolu činnosti těchto orgánů. Pokud jde o první - oznamovací - povinnost, mohou členové 
orgánu obce díky této úpravě snadněji zjistit, že některý člen vystupuje a hlasuje o určité věci ve střetu 
zájmů, a tuto skutečnost zohlednit při projednávání a hlasování o věci (žádat vysvětlení, modifikovat návrhy, 
či v krajním případě hlasovat proti přijetí návrhu). 

Obdobně i veřejnost může na základě oznamovací povinnosti člena příslušného orgánu o střetu zájmů (jedná-
li se o veřejné projednání a rozhodování) tuto skutečnost zohlednit v rámci politického soutěžení či 
veřejnými aktivitami (například vystoupením na jednání orgánu, politickým nátlakem prostřednictvím 
zvolených zástupců, zveřejněním informací o střetu zájmů prostřednictvím tisku a dalších médií, využitím 
práva shromažďovacího a sdružovacího, nebo koneckonců i svou volbou v následných obecních volbách). 
Tyto aktivity členů příslušných orgánů a veřejnosti nelze brát jako ztěžování práce těchto orgánů, nýbrž jde o 
potřebnou výměnu názorů, jíž oznámení o střetu zájmů dodává potřebnou informační základnu a bez níž by 
se Česká republika jen těžko mohla honosit přívlastkem demokratický stát. 

V případě druhé - rozhodovací - povinnosti nelze citované ustanovení zákona o obcích vykládat tak, že 
orgán (jeho členové) mohou rozhodnout, že člen, který učinil oznámení o střetu zájmů, je vyloučen z 
projednávání a rozhodování o věci. Takový výklad by byl podle názoru Nejvyššího správního soudu 
přinejmenším v případě zastupitelstva obce v rozporu s článkem 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 
podle nějž mají občané právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých 
zástupců, a s odst. 4 téhož ustanovení, podle nějž mají občané za rovných podmínek přístup k voleným a 
jiným veřejným funkcím. Je nepřijatelné, aby zastupitel obce mohl být zbaven možnosti účastnit se 
projednávání a rozhodování v určité věci pouhým rozhodnutím většiny zastupitelstva.  

Pokud tedy člen zastupitelstva obce oznámí možný střet zájmů v určité věci, rozhoduje zastupitelstvo 
obce pouze o existenci či neexistenci důvodu pro vyloučení tohoto zastupitele z projednávání a 



rozhodování této záležitosti. Nemůže však rozhodnout o vyloučení samotném. Dospěje-li zastupitelstvo 
k závěru, že tu je dán důvod pro vyloučení zastupitele z projednávání a rozhodování věci, je na tomto 
zastupiteli, aby se rozhodl, jak s tímto závěrem naloží, a případně se při projednávání k věci nevyjadřoval a 
při rozhodování o ní se zdržel hlasování. Tento postup však nelze na zastupiteli jakkoliv právně 
vynucovat. Z této interpretace jasně vystupuje smysl předmětné úpravy - tj. vytvořit určitý politický tlak na 
člena zastupitelstva, který je ve střetu zájmů. 

Ve Vámi zmiňovaných případech tedy nelze a priori konstatovat, že došlo ke střetu zájmů. Právní řád Vám 
nicméně poskytuje instituty, pomocí kterých můžete na případný střet zájmů poukázat a tlakem veřejnosti 
působit na zastupitele za účelem nastolení transparentních poměrů. 

17.5. Výběrové řízení na nájem honiteb 12.12.2012, DZ 

Lesy ČR s. p. si upravili podmínky výběrového řízení na nájem honiteb vnitřním předpisem v rozporu se 
zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Ten jim ve smyslu ustanovení § 32 odst. 4 písm. b) zákona ukládá 
opírat rozhodnutí o vítězi podle toho, kdo prokázal nejlepší záměr, mysliveckou odbornost, praxi a 
důvěryhodnost. Nicméně nastavená Pravidla hodnotí toto kritérium 4 body. Dalších 6 bodů uděluje za míru 
souladu nabídky s lesním hospodařením a 15 bodů se přiděluje dle nabídnuté ceny. Tato dvě kritéria zákon 
vůbec nezná! Podle těchto Pravidel se tedy následně nájem uzavírá s předkladatelem nejvyšší nabídky - v 
rozporu se zákonem. Zároveň takto nastavený výběr nesplňuje zákonem dané podmínky, a sice aby byl 
vybrán ten, kdo předložil nejlepší záměr, má nejvyšší mysliveckou odbornost, potřebnou praxi a 
nezpochybnitelnou důvěryhodnost. Porušily Lesy ČR zákon? 

 
1) Výběrová řízení na nájemce honitby 

Výkon práva myslivosti (tj. práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si 
ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné 
míře honebních pozemků) lze v souladu se zákonem o myslivosti realizovat i prostřednictvím nájmu honitby. 
Výběr nájemce je zákonem zvláště regulován v případě pozemků právnických osob, které hospodaří s 
majetkem státu. Jelikož státní podnik Lesy ČR tuto definici naplňuje, má na základě § 32 odst. 4 zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti povinnost konat za účelem nalezení nájemce výběrové řízení. Průběh výběrového 
řízení popisuje § 32 odst. 4 písm. b) zákona o myslivosti: 

Výběrovým řízením se pro účely tohoto zákona rozumí právní úkony držitele honitby směřující ke vzniku 
smlouvy o nájmu honitby: 

a) sdělení držitele honitby o podmínkách nájmu honitby, všem zájemcům o nájem honitby, 

b) sdělení rozhodnutí všem zájemcům o tom, který ze zájemců prokázal nejlepší záměr, mysliveckou 

odbornost, praxi a důvěryhodnost, 

c) sdělení všem zájemcům o výši ceny, za kterou je honitba vybranému zájemci pronajímána, 

d) sdělení plného obsahu uzavřené smlouvy s vybraným nájemcem všem zájemcům. 

Nejlepší záměr, myslivecká odbornost, praxe a důvěryhodnost tedy nejsou v zákoně výslovně 
formulovány jako kritéria určující výsledek výběrového řízení. V předpise je pouze stanoveno, že tyto 
údaje jsou povinnou náležitostí sdělení pořadatele výběrového řízení.  

 
2) Vztahuje se na výběrové řízení zákon o veřejných zakázkách? 

Regulace uvedená v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se v případě výběrového řízení na 
nájemce honitby neuplatní z důvodu rozdílného předmětu úpravy. Za veřejnou zakázku zákon považuje 
zakázku realizovanou na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem 
je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací (§ 7 odst. 1 zákona o 
veřejných zakázkách). Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem tak nebude možné pod tuto definici podřadit. 
Nadále jsme tedy řešili Váš dotaz pouze z pohledu zákona o myslivosti.  

 
3) Účel nájmu honiteb podle zákona o myslivosti 

Jelikož nájemce honitby vykonává právo myslivosti, je povinen plnit základní povinnosti dle § 8 odst. 1 



zákona o myslivosti: 

Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, 
před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, 
zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.  

Myslivost není v zákoně o myslivosti definována jako výrobní činnost či podnikání, nýbrž naopak jako vztah 
k volně žijící zvěři, která tvoří součást ekosystému. Proměn nájmů honiteb si všímá důvodová zpráva k 
zákonu o myslivosti ze dne 8. 12. 2001, z níž lze právě vyčíst účel dotčené právní úpravy: 

„Myslivost se stává záležitostí peněz a je iluzorní představa, že zvěř je ve smyslu zákona cílevědomě 
chována. Mění se okruh nájemců honiteb. Klesá podíl občanských sdružení (mysliveckých sdružení), která 
měla ještě v r. 1992 cca 80% honiteb v nájmu, a kterých je registrováno u Ministerstva vnitra cca 6000.“ 
Dále si návrh zákona dle důvodové zprávy klade za cíl tomuto „stavu alespoň částečně zabránit a omezit 

možnost, aby uzavření smlouvy o nájmu honitby určovaly jen peníze.“ 

 
Veřejná povaha podniku 

Domníváme se, že státní podnik Lesy ČR je povinen řídit se zásadami činnosti správních orgánů, protože 
vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Veřejná povaha této instituce byla deklarována v řadě 
rozhodnutí českých soudů. Lesy České republiky jsou státní podnik založen Ministerstvem zemědělství dle § 
3 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Státní podnik je právnickou osobou provozující 
podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, má právo hospodařit s 
majetkem státu a nemá vlastní majetek.  

Připomeňme rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. I ÚS 260/06: Při vzniku a zániku státního podniku je tak 
přítomna velká míra ingerence státu, a naopak absentuje "vlastní" vůle státního podniku, což pak svědčí 
spíše o jeho povaze veřejné.   A na jiném místě: Institucí zřízenou za veřejným účelem je ta, která byla 
zřízena k uspokojování veřejných či celospolečenských potřeb; má za účel prospět nikoli jen zájmům svým, 
nýbrž uspokojuje svou činností také potřeby veškerenstva nebo alespoň neurčité části subjektů, jimž činnost 
instituce slouží k dobru. 

Z toho důvodu je státní podnik vázán zásadou zákonnosti a postupuje v souladu se zákony a ostatními 
právními předpisy (čl. 2 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu).  

 
III. 

Co z toho tedy vyplývá? 

Popisujete případ, kdy kritérium podle § 32 odst. 4 písm. b) zákona o myslivosti bylo ve výběrovém řízení 
hodnoceno pouze 4 body. 6 bodů státní podnik LČR udělil za míru souladu nabídky s lesním hospodařením a 
15 bodů dle nabídnuté ceny.  

Není pochyb, že regulace výběrového řízení podle zákona o myslivosti je nedostatečná a neposkytuje 
jednoznačnou odpověď, zda kritérii pro výběr nájemce je nejlepší záměr, myslivecká odbornost, praxe a 
důvěryhodnost. Zvýhodnit (v tomto případě bodově) uchazeče s nejvyšší nabídkou není výslovně v 
rozporu se zákonem, ale jde proti smyslu zákona, který si klade za cíl především ochranu myslivosti.  

 

IV. 

Jak můžete postupovat? 

Podnět ministerstvu 

Ministerstvo zemědělství jako zakladatel státního podniku LČR je podle § 15 zákona o státním podniku 
povinno kontrolovat jeho činnost:  

g) má právo a povinnost požadovat informace o hospodářské činnosti a stavu majetku podniku a na kontrolu 
a ověřování těchto informací způsobem stanoveným zvláštním předpisem 

h) kontroluje, zda potřeby státu, které podnik svou podnikatelskou činností zabezpečuje, jsou zajišťovány 
účelně a hospodárně 



Podnět v souvislosti s naplňováním tohoto úkolu může ministerstvu podat každý. Zjistí-li ministerstvo 
pochybení, může využít svého oprávnění podle písm. b) § 15 zákona o státním podniku a ředitele podniku 
odvolat. 

 
Podnět k přezkumu rozhodnutí 

Zákon o myslivosti uvádí, že výsledky výběrového řízení pořadatel sděluje zájemcům formou rozhodnutí. 
Pokud by se jednalo o rozhodnutí ve smyslu správního řádu50, bude v úvahu připadat jeho přezkum podle § 
94 a násl. správního řádu.:  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. 
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. Rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, příslušný správní 
orgán zruší nebo změní. 

 
Stížnost proti postupu správního orgánu 

Jestliže by podmínky pro podnět podle § 94 správního řádu nebyly naplněny, dalším obranným nástrojem je 
stížnost proti postupu správního orgánu podle § 175 správního řádu. Dotčená osoba může tento prostředek 
použít, neposkytuje-li tento správní řád jiný prostředek ochrany. Způsob vyřízení stížnosti uvádí odst. 6 
tohoto ustanovení:  

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit 
nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; 
stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal. 

 
18. Odpovědnost 

18.1. Kdo je povinen udržovat dřeviny v okolí drátů elektrického vedení? 13.12.2012, KN 

Jsem majitelem pozemku, přes který vede elektrické vedení. Konkrétní místo vypadá tak, že kolem potoka je 
lesnatý porost, přes který vedou dráty. Pozemek je vedený jako ostatní plocha. Kdo je zodpovědný za 
případné škody, které udělá porost ne vedení. Má někdo povinnost to udržovat a případně kdo a do jaké 
vzdálenosti od drátů? 

 
SHRNUTÍ: 
 
Dle § 46 (9) energetického zákona Vám ukládá povinnost udržovat (i bez výzvy provozovatele) v 
ochranném pásmu výšku stromů pod 3m.   
 
Dále se dá usuzovat, že pokud Vás provozovatel upozorní, že máte odstranit porosty ohrožující bezpečné a 
spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, vztahuje se to i na porosty nepřesahující 3m. V 
případě, že k takovému upozornění dojde, máte tedy povinnost ořezat stromy i nad rozsah stanovený v § 46 
(9), rozsah Vám provozovatel určí. Provozovatel může sám provést zastřižení či kácení na Vašem pozemku 
teprve poté, co Vás upozorní, abyste tak učinil sám. 
 
V těchto dvou případech by tedy měl jednat vlastník pozemku. 
 
Je možné, že se na Vašem pozemku jedná o lesní průsek. V tom případě má provozovatel povinnost udržovat 
kolem podpěrných bodů volný pruh o šířce 4m, pokud je takový volný pruh třeba, což mu musíte umožnit.  
(Pokud by se jednalo v případě lesního průseku o ochranné pásmo čítající více než 4 metry, musí 
provozovatel udržovat volný pruh 4m, pokud je třeba, a na Vás zbývá udržování zbytek tak, aby výška 
stromů nepřesáhla 3m.) 
 

                                                 
50 V této oblasti bohužel nemáme zkušenosti z praxe, nedokážeme tedy povahu tohoto správního aktu posoudit, 

vycházíme však z označení „rozhodnutí“ v textu zákona.  



Provozovatel tedy je povinen udržovat daný průsek a zasílat výzvu vlastníkům, pokud je třeba ošetřit i 
dřeviny pod 3 metry. 
 
Za nesplnění povinnosti udržovat v ochranném pásmu výšku stromů nad 3m Vám hrozí pokuta. Dále Vám 
hrozí sankce za nesplnění zákonných povinností ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující 
bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení, pokud dojde k předchozímu upozornění. 
 
Odpovědnost za škodu je upravena § 420 Občanského zákoníku – podle něj za škodu odpovídá ten, kdo 
porušil právní povinnost. Záleželo by tedy, kdo měl v daném konkrétním případě porost odstranit (resp. 
zajistit, aby nedošlo ke kolizi s elektrickým vedením). Je také možné, že odpovědnost bude dělená, protože i 
v případě, že vlastník má ze zákona dodržovat určitou výšku stromů, by měl na bezpečnost vedení dohlížet 
též provozovatel. 
 
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ ROZBOR: 
 
A. Vlastník je povinen udržovat porosty do výšky 3 metrů v takové vzdálenosti od drátů elektrického 
vedení, kolik činí u daného typu vedení ochranné pásmo. 
Dle §46 (9) energetického zákona je zakázáno "v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, 

výrobny elektřiny a elektrické stanice nechávat růst porosty nad výšku 3 m. " 
 
Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého 
provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a je vymezeno v §46 energetického zákona. "Ochranné 

pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 7 m, 

2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 12 m, 

2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m." 

 
Pokud jako vlastník nebudete dodržovat zákaz v §46 odst. 9 a to, že nesmíte nechat v ochranném pásmu růst 
porosty nad výšku 3m dopustíte se přestupku podle § 90 či správního deliktu podle §91a (pokud jste 
podnikající fyzickou osobou) 
 
B. Pokud je to třeba, musí provozovatel v okolí 4 metrů od vedení zajistit volný pruh – tzn. osekat 
porost. 
 
Dále § 46 (4) stanoví, že "V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů 

podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je 

takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit. " 
 



Jestliže jako vlastník či uživatel nemovitosti neumožníte provozovateli přenosové soustavy, provozovateli 
přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy výkon činností v ochranném pásmu podle § 46 
odst. 4 (viz předchozí odstavec), dopustíte se přestupku podle § 90 či správního deliktu (pokud jste 
podnikající fyzickou osobou) podle § 91a energetického zákona, za což Vám může být uložena pokuta. 
 
C. Vlastník pozemku je v případech porostů menších než 3 metry povinen oklešťovat je až po 
předchozím upozornění provozovatele (nemusí to sledovat sám). 
 
Podle § 25 a § 24 energetického zákona má provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové 
soustavy právo "vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním 
distribuční soustavy" a dále má právo "odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci 
odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 
zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil 

sám vlastník či uživatel " 
 
D. Na internetu jsme našli poměrně frekventované tvrzení, viz níže, pro které jsme však nenašli oporu 
v právních předpisech: 
 
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné 
porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele 
formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. 51 
 
Daná formulace se velmi často vyskytuje v upozorněních, bohužel jsme však nenašli její zákonný poklad pro 
to, aby mohl úřad uložit pokutu. 
 
E. 
 
Závěrem informujeme, že pro kácení dřevin je nutné dle zákona č. 114/1992 Sb. oznámení. Oznámení se 
podává písemně nejméně 15 dnů předem a podává se k orgánu ochrany přírody příslušnému podle stejných 
pravidel, jako kdyby se kácení povolovalo. Oznámení se vztahuje na dřeviny v ochranném pásmu, na 
dřeviny mimo ochranné pásmo je již nutné vydání povolení.52 Více najdete v rozboru Jak zabránit kácení 
stromů. Pro ořez není nutné žádné povolení, nesmí však dojít k závažnému poškození dřeviny (§ 7 zákona č. 
114/1992 Sb.), za které hrozí pokuta. 
 
 
 
19. Ostatní 

19.1. Nebezpečná manipulace s azbestem v obytném domě 15.2.2012, EP 
V listopadu 2011 proběhla rekonstrukce v paneláku v B. Proběhla v několika panelácích, jsem nájemníkem 
jednoho z nich, který je ve vlastnictví města. Během rekonstrukce došlo k odstranění azbestových desek - 
dělníci je vytáhli ze šachty, rozmlátili je kladivem, naházeli do pytlů a nechali je týden ležet na chodbě. 
Hrabali se v tom i děti. Šířil se tam prach, mám všechno natočené na video. Dělníci vůbec nevěděli, že 
pracují s azbestem, neměli ochranné masky. Ptal jsem se na KHS, zda tam byla předem nahlášena práce s 
azbestem městem a ti o ničem nevěděli. Na bytovém odboru ho ujišťovali, že se jedná o nějakou bezpečnou 
formu azbestu, nemám jak zjistit, zda je to pravda - mám odebrané vzorky, ale nemám peníze na to, abych si 
nechal udělat rozbor za 20.000 soukromou firmou. Potřebuju vědět, jaký orgán se tím má zabývat, zda někdo 
je povinen nařídit měření za veřejné peníze. 
                                                 
51 Viz články na webu:  
http://www.blansko.cz/clanky/09/10/orez-drevin-kolem-elektrickeho-vedeni http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Vyzva_EON_kaceni_drevin.xml  
http://www.nenkovice.cz/documents/E-on-upozorn%C4%9Bn%C3%AD.pdf 

 
52Dle § 8 Zákona o ochraně přírody a krajiny: Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem 

obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném 
při provozování těchto soustava z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto 
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, 
omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. 



 
Předpokládám, že Vám jde primárně o následující cíle: 

a) dosáhnout bezplatného změření hodnot azbestových vláken v ovzduší ve Vašem bytě (resp. v bytě, 
kde bydlíte v pronájmu) 
b) přimět odpovědné orgány, aby zabránily případné kontaminaci dalších bytů, pokud se azbest 
ukáže jako nebezpečný 
c) příp. docílit toho, aby stavební firmě byla uložena pokuta.  
 

A. 
Oblast znečištění životního prostředí v obytných místnostech nejvíce spadá do agendy Krajské hygienické 
stanice. KHS může (ale nemusí) na vyžádání uložit měření faktorů životních a pracovních podmínek ke 
zjištění, zda není ohroženo veřejné zdraví.53  
 
Může také zaměstnavateli (stavební firmě) nařídit, aby prováděla pravidelná měření, zda nejsou její 
zaměstnanci exponováni příliš vysokým koncentracím nebezpečných látek, jako jsou např. azbestová 
vlákna54.  
 
Jelikož jde o stavební úpravu (udržovací práce), spadá tato činnost také do agendy stavebního úřadu. 
Stavební úřad je oprávněn provádět kontrolní prohlídky stavby a to s ohledem na veřejný zájem, aby stavba 
neohrožovala život a zdraví osob.55 Ze zákona přímo nevyplývá, že by mohl stavební úřad provádět měření 
(a nemám bohužel informace z praxe, zda se takové měření v praxi při prohlídce provádí), každopádně však 
může provést kontrolní prohlídku a bude záležet na jeho dobré vůli, jak důkladně ji provede.  
 
Povinnost změřit hodnoty azbestového prachu v ovzduší má také povinnost provést automaticky firma 

provádějící práce s azbestem podle § 21 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb56. Tento předpis však 
nestanoví, kdo splnění této povinnosti kontroluje, ani výslovné sankce při nedodržení. 

Nejjistějším řešením by však zřejmě bylo domluvit se s ostatním nájemníky v domě a zaplatit si odbornou 
expertizu sami, neboť úřady jsou často laxní.  

 
B. 
 
Tohoto cíle by snad bylo možné dosáhnout pomocí důsledného postupu Krajské hygienické stanice, např. ve 
spojení s medializací. Krajská hygienická stanice (KHS) přijímá oznámení prací57, při nichž jsou nebo 
mohou být zaměstnanci exponováni azbestem.  
Toto hlášení je zaměstnavatel (stavební firma) povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce. 
V hlášení58 jsou mimo jiné uvedena i technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví jak 
pracovníků, tak i jiných osob přítomných na pracovišti a jeho blízkosti, kde dochází nebo může docházet 
k expozici azbestu; způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob 
technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště; způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v 
pracovním ovzduší. Tato opatření musí zaměstnavatel (stavební firma) předem projednat s KHS, takže by 
se nemělo stávat, že by byla navržena nedostatečně59. Je však důležité, aby se KHS skutečně zabývala 
dostatečností těchto opatření.  
Nutno dodat, že povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu stavební firma nemá, jde-li o práci s ojedinělou a 
krátkodobou expozicí azbestu60 tzn. práce, které souvisejí s údržbou na sebe nenavazující a krátkodobé, 
při nichž se pracuje pouze s nedrolivými materiály; práce spojené s odstraňováním nerozrušených a 

                                                 
53  258/2000 Sb. § 84 písmeno p) 
54  258/200 Sb., § 82 odst. 2 písm. e) bod 1.  
55  183/2006 Sb. § 132 odst. 3 písm. c) 
56 § 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. 
57  258/2000 Sb. § 41 

58  432/2003 Sb. § 5 
59  258/2000 Sb., § 41 odst. 3  
60  394/2006 Sb. § 2 



nedrolivých materiálů, v nichž je azbest pevně zakotven v pojivu; nebo práce při zapouzdřování materiálů 
obsahujících azbest nebo jejich potahování ochrannými prostředky proti uvolňování azbestu. 
Při klasifikaci zda se jedná o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu se vychází z  dokumentu 
„hodnocení rizik a určení expozice zaměstnanců azbestu v podmínkách práce“ - z něj by mělo vyplývat, že 
přípustný expoziční limit nebude překročen. Pro účely zpracování tohoto dokumentu může stavební firma 
použít výsledky měření koncentrace azbestu v pracovním ovzduší, která byla provedena již dříve na jiných 
pracovištích, při obdobném druhu a podmínkách práce a obdobných materiálech obsahujících azbest.61  
Zákon nezmiňuje, zda je stavební firma toto hodnocení, z něhož vycházela, poskytnout. Předpokládám však, 
že KHS má oprávnění si jej vyžádat. Toto je pak druhá oblast, v níž je potřeba důslednosti KHS -  aby v 
případech, kdy zjistí nakládání s azbestem, bez ohlášení zkoumala tato hodnocení rizik. Pokud zjistí, že 
oznámení mělo být provedeno a nebylo, má oprávnění uložit stavební firmě pokutu62. 
 
C. 
 
Tím se dostáváme k poslednímu bodu, a to sankcím. Jestliže stavební firma nakládala s azbestem ve větší 
rozsahu než je uvedeno v zákoně č. 394/2006 Sb. a tuto manipulaci neoznámila, resp. neprojednala s KHS 
opatření na ochranu zdraví, může jí být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč.  
Lze podat podnět na stavební úřad, zda došlo k ohlášení udržovacích prací stavebnímu úřadu. Udržovací 
práce je nutné ohlásit, jestliže jejich provedení může negativně ovlivnit zdraví osob (což opět závisí na tom, 
zda azbest byl nebezpečný zdraví).63 Provedení prací bez ohlášení, pokud bylo potřebné, je správní delikt, 
za který může být uložena pokuta až 200.000,- Kč.64 
Závěrem bych si dovolila upozornit, že v případě nečinnosti KHS je možné obrátit se na Ministerstvo 
zdravotnictví jako její nadřízený orgán, který by měl v rámci podnětu na ochranu proti nečinnosti zakročit a 
nařídit KHS, aby jednala. Stejnou funkci může mít též výše uvedená medializace kauzy. Tou byste současně 
mohl varovat obyvatele ostatních panelových domů.  
 

19.2. Nevyhovující a nezdravé pracovní podmínky  13.4.2012, PB 
V podniku na zpracování plastických hmot pravidelně dochází k porušení práv zaměstnanců na zdravé 
pracovní prostředí, jelikož při lisování ve vstřikovacích lisech dochází k úniku výparů do ovzduší. Plyny, 
které unikají, zaměstnancům způsobují slzení očí, pocit štípání na plicích apod. Obsluha lisu při 
opracovávání bere horké výlisky do rukou, zaměstnanci se obávajíc, že absorbují škodlivé látky kůží do těla. 
Na pracovišti není instalováno žádné odsávání, resp. je nefunkční. Přes tyto okolnosti zaměstnavatel stále 
tvrdí, že se v tomto případě nejedná o zdraví škodlivé prostředí, a zaměstnanci tak nemají ani nárok na 
příslušné příplatky. Při podpisu pracovních smluv zaměstnanci podepisují, že pracovní prostředí je 
bezrizikové. Odbory jsou bezzubé, všichni mají strach o místo. Sebemenší  “prohřešek” je přísně finančně 
trestán, výjimkou nejsou ani podmínečné výpovědi. Lze takové prostředí kvalifikovat jako zdraví škodlivé a 
je nějaká šance na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců? Je možné se domáhat zpětného vyplacení 
příplatků za práci? 

 
Protože neznám bližší podrobnosti o stavu pracoviště (s jakými chemickými látkami přichází zaměstnanci do 
styku, jaké pracovní postupy jsou v podniku používány apod.), níže jsem se pokusil uvést všechny 
povinnosti, které má zaměstnavatel obvykle dodržovat. O tom, zda tyto povinnosti v daném případě 
zaměstnavatel skutečně má nebo ne, se již budete muset přesvědčit sám, respektive skrze výsledky kontroly 
inspekce práce, případně hygienické stanice (viz níže). 
 

Na koho byste se měl obrátit 
 
Za normálních podmínek doporučuji obrátit se napřed na odbory a pokusit se řešit jejich prostřednictvím 
problémy na pracovišti se zaměstnavatelem a teprve poté podnikat další kroky. Pokud jsou ale odbory z 
nějakého důvodu „bezzubé“, doporučujeme obrátit se písemně přímo buď na oblastní inspektorát práce nebo 

                                                 
61  394/2006 Sb., §  3 
62   258/200 Sb., § 92 odst. 1  
63  183/2006 Sb. § 103, § 104 
64  183/2006 Sb., § 180 odst. 1 písm. a) 



na Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě (pod tento úřad spadají všechny oblastní inspektoráty 
práce). V podnětu je zapotřebí vylíčit podrobně popsat problémy na pracovišti a požádat o provedení 
kontroly u zaměstnavatele a také je požádat o to, abyste byl jako podatel informován o tom, jak bylo 
s podnětem naloženo (tedy zda kontrola bude provedena nebo ne). Doporučuji, aby měl podnět náležitosti 
podání, uvedené v § 37odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.65 Oba 
tyto úřady jsou oprávněny jednak vykonat u vašeho zaměstnavatele kontrolu, jednak vám jsou povinny 
poskytnout bezplatně základní právní poradenství, týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních 
podmínek.66 
 
Pokud podáte oblastnímu inspektorátu práce písemný podnět ke kontrole u vašeho zaměstnavatele, musí vás 
oblastní inspektorát práce informovat o výsledcích kontroly.67 Na základě těchto výsledků se pak můžete sám 
dále rozhodnout, jak budete vůči svému zaměstnavateli právně postupovat. Nemusíte se bát podnět na 
oblastní inspektorát práce podat, neboť inspektoři práce nesmí informovat vašeho zaměstnavatele (ani 
nikoho jiného) o tom, kdo podal podnět ke kontrole.68 
 
Oblastní inspektorát práce je kontrolní orgán oprávněný kontrolovat (mimo jiné) dodržování právních 
předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně 
právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům; 
dodržování právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce.69 Podle výsledků kontroly pak oblastní inspektorát práce ukládá zaměstnavateli opatření k 
odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání 
písemné zprávy o přijatých opatřeních, kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a 
samozřejmě ukládá také pokuty70 či zákazy, pokud zjistí porušení pracovněprávních předpisů. 
 
Inspektoři práce mají vůči zaměstnavateli i vůči zaměstnancům poměrně široká oprávnění, uvedená v § 7 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (např. vstupovat do objektů, zařízení 
a výrobních prostor, právo vyžadovat po kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací 
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, právo na předložení dokladů, inspektor práce může pořizovat 
fotografickou nebo audiovizuální dokumentaci pracoviště).  

 

Důležité je, že se inspektor práce může podle § 7 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
ve znění pozdějších předpisů, dotazovat zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických 
osob (tedy především bez přítomnosti zaměstnavatele) na záležitosti související s vykonávanou kontrolou. 
Inspektor práce nesmí podle mého názoru sdělit zaměstnavateli odpovědi konkrétních zaměstnanců. Tato 
povinnost vyplývá z § 8 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého je inspektor práce povinen chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby. 

 

Kromě inspekce práce se můžete obrátit také na krajskou hygienickou stanici. Ta je totiž oprávněna podle § 
82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo 
použitelnými předpisy Evropských společenství, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně 
veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a 
biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a 

                                                 
65 Tedy měl byste v podnětu uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro 

doručování. Z podnětu by mělo být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje (provedení kontroly 
inspekcí práce).  

66 Ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) a § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

67 Podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
68 Tato povinnost je inspektorům práce uložena v § 8 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
69 Viz § 5 odst. 1 písm. a) v kombinaci s § 3 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
70 V závislosti na konkrétním deliktu závisí výše pokuty – za některé delikty, pokud se jich váš zaměstnavatel dopouští a 

pokud je odhalí inspekce práce, může být vašemu zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč. 



duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo 
opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů. Krajská 
hygienická stanice může zaměstnavateli rovněž ukládat podmínky pro výkon rizikových prací s ohledem na 
expozici zaměstnanců a také stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním 
předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost 
jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců v riziku takového faktoru; dále zařadit práci s tímto 
faktorem z vlastního podnětu do kategorie.71 

Výkon státního dozoru, prováděný krajskou hygienickou stanicí, nemůže samozřejmě nahradit kontrolu, 
provedenou inspekcí práce, proto doporučuji obrátit se v prvé řadě na orgány inspekce práce (viz výše) a 
současně kontaktovat také krajskou hygienickou stanici. 

Prohlášení o tom, že pracoviště je bez rizika 
 
Ve svém e-mailu uvádíte, že váš zaměstnavatel vám dává k podpisu při uzavírání pracovní smlouvy rovněž 
prohlášení o tom, že je pracoviště bez rizika. Toto prohlášení nemá žádnou právní váhu v případě, že tomu 
tak není, tj. že vaše pracoviště je rizikové. 
 
O zdravotních a jiných rizicích na pracovišti by vás měl informovat váš zaměstnavatel. Podle § 103 odst. 1 
písm. f) ZP je zaměstnavatel povinen podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a 
pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, 
zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením 
těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Podotýkám, že informace poskytované zaměstnavatelem 
musí být pro zaměstnance srozumitelné.72 Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí 
zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, 
zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech 
je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.  
 
Je tedy možné, že jste byl svým zaměstnavatelem informován již při sjednání pracovní smlouvy, případně 
později (zaměstnavatel má ze zákona povinnost pořádat školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci)73 a máte tedy možnost osobně si ověřit, které z níže uvedených povinností váš zaměstnavatel dodržuje 
a které naopak porušuje. Jako zaměstnanec máte rovněž právo nahlédnout podle § 103 odst. 1 písm. i) ZP do 
evidence, která je o vás vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud 
vám zaměstnavatel takové informace neposkytne, případně je vůbec nevytváří, doporučuji kontaktovat 
inspekci práce, ev. hygienickou stanici a požádat je o prověření dodržování hygienických, zdravotních a 
bezpečnostních předpisů na vašem pracovišti. Inspekce práce má právo si od vašeho zaměstnavatele 
dokumenty vyžádat. V případě kontroly provedené inspekcí práce máte právo být seznámen s jejími 
výsledky, tedy jaké konkrétní povinnosti váš zaměstnavatel nedodržuje.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci obecně 
 
Jedna ze základních povinností zaměstnavatele je podle § 101 an. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (tato povinnost je 
zdůrazňována v řadě dalších ustanovení zákoníku práce). Tudíž by měl zaměstnavatel dodržovat zdravotní, 
hygienické a bezpečnostní předpisy, vztahující se na výrobu plastů. Ve svém e-mailu zmiňujete několik 
problémů: riziko vstřebávání chemických látek z výroby plastů nepoužíváním ochranných pomůcek (ve 
vašem případě rukavic), neklimatizovanou halu, resp. nezajištění odvětrávání, nedodržování přestávek 
v práci. Tyto skutečnosti mohou představovat porušení zdravotních, hygienických i bezpečnostních norem. 
 
Podle § 102 odst. 1 ZP má zaměstnavatel – v rámci obecné povinnosti vytvářet bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí - povinnost přijímat opatření k předcházení zdravotním rizikům – buď je 
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zcela odstranit (pokud je to možné), nebo alespoň rizika minimalizovat (pokud je není možné zcela 
odstranit).  
 
Podle § 102 odst. 3 ZP pak zaměstnavatel musí aktivně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a 
hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku 
příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 
právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a 
vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění 
a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 
 
Ustanovení § 102 odst. 5 ZP pak obsahuje základní zásady, kterými je zaměstnavatel povinen se řídit. Kromě 
již uvedených povinností odstraňovat a minimalizovat rizika je to také povinnost zaměstnavatele přizpůsobit 
pracovní podmínky potřebám zaměstnanců s cílem omezit působení negativních vlivů práce na jejich 
zdraví,74 povinnost nahradit nebezpečné technologie, výrobní a pracovní prostředky, suroviny a materiály 
méně nebezpečnými nebo méně rizikovými,75 povinnost omezovat počet zaměstnanců vystavených působení 
rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší 
počet nutný pro zajištění provozu76 a povinnost provádět opatření směřující k omezování úniku škodlivin ze 
strojů a zařízení.77 Tyto povinnosti zaměstnavatele dále konkretizuje zákon č. 309/2006 Sb.78 a prováděcí 
právní předpisy. 
 
Z vašeho e-mailu je zřejmé, že váš zaměstnavatel vyjmenované zásady nedodržuje. Neplní patrně ani 
povinnost zakotvenou v § 102 odst. 7 ZP, tj. přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat 
jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. 
Z vašeho e-mailu vyplývá, že situace na vašem pracovišti se nijak nezlepšuje a že výše uvedená opatření 
k předcházení ohrožení zdraví, pokud vůbec nějaká, zaměstnavatel nekontroluje, resp. vůbec nedodržuje. 
 
V souvislosti s možným rizikem vstřebávání chemických látek z výroby plastů je možné, že zaměstnavatel 
rovněž nedodržuje povinnost informovat zaměstnankyně o tom, že při práci s plasty jsou vystaveny 
rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky.79 Bez dalších důkazů, resp. bez podrobných informací o 
výrobním procesu, se však jedná o pouhou spekulaci. 
 

Poskytování ochranných pomůcek 
 
Riziko vstřebávání chemických látek je způsobeno tím, že zaměstnanci nepoužívají ochranné pracovní 
pomůcky. Jejich poskytnutí je přitom rovněž povinností zaměstnavatele v případě, že není možné rizika 
odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.80 
Ochranné pracovní pomůcky přitom musí splňovat parametry, vymezené zákonem: musí skutečně chránit 
zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 
požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
 
Podle § 11 odst. 1 nařízení musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním 
ochranným pracovním prostředkem u chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a 
u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži. 
 
Protože neznám bližší podrobnosti o stavu vašeho pracoviště, je možné, že má váš zaměstnavatel rovněž 

                                                 
74 Ustanovení § 102 odst. 5 písm. c) ZP. 
75 Ustanovení § 102 odst. 5 písm. e) ZP. 
76 Ustanovení § 102 odst. 5 písm. f) ZP. 
77 Ustanovení § 102 odst. 5 písm. i) ZP. 
78 Zejména ustanovení § 7 zákona č. 309/2006 Sb. 
79 Ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) ZP. 
80 Ustanovení § 104 odst. 1 ZP. 



povinnost poskytovat zaměstnancům desinfekční, čisticí a mycí prostředky na základě rozsahu znečištění 
kůže (a oděvu). Rovněž je možné, že se ve vašem případě jedná o pracoviště s nevyhovujícími 
mikroklimatickými podmínkami – v takovém případě by měl váš zaměstnavatel rovněž povinnost 
poskytnout zaměstnancům ochranné nápoje. Zaměstnavatel nesmí neposkytování ochranných pracovních 
pomůcek kompenzovat např. vyšší mzdou.81 
 
Ve svém e-mailu neuvádíte, že by na vašem pracovišti došlo k nějakým úrazům nebo k rozvinutí nemoci 
z povolání u nějakého ze zaměstnanců (zejména u těch, kteří pracují bez ochranných pomůcek). Tyto 
skutečnosti však rovněž můžete ověřit, neboť zaměstnavatel je povinen vést evidenci jak o pracovních 
úrazech zaměstnance v knize úrazů,82 tak o nemocech z povolání.83 Kromě toho musí zaměstnavatel podle § 
105 odst. 4 ZP všechny pracovní úrazy hlásit příslušným orgánům (kromě jiného inspekci práce, která vede 
informační systém o pracovních úrazech).84 U nemocí z povolání však takovou ohlašovací povinnost nemá. 
 
Jako zaměstnanec máte právo podle § 106 odst. 2 ZP odmítnout výkon práce, o níž máte důvodně za to, že 
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje váš život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných 
fyzických osob (tedy vašich kolegyň); takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti 
zaměstnance (jinými slovy, pokud by vás za to chtěl zaměstnavatel nějak postihnout, jednalo by se o postih 
protiprávní). 
 
Abyste se mohl domnívat důvodně, měl byste mít nějaký důkaz o rizicích – např. využít výsledků kontroly 
inspekce práce, nebo určit sám chemické látky, používané ve výrobě a určit jejich rizika podle přílohy č. 2 
k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (příloha obsahuje seznam chemických látek a limity pro jejich expozici a 
koncentraci. 
 
Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, jakož i zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy stanoví 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.).  
 
Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a 
konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a 
pracoviště. To – kromě jiného - znamená, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště mělo 
odpovídající mikroklimatické podmínky, zejména odpovídající objem vzduchu, větrání a teplotu. 
 
Ustanovení § 4 zákona č. 309/2006 Sb. stanoví požadavky na výrobní a pracovní prostředky – zaměstnavatel 
je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb. 
obsahuje podmínky, vztahující se k organizaci práce a k pracovním postupům obecně. Zaměstnavatel je 
povinen stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby 
zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, 
musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami. V případech stanovených zvláštními právními předpisy 
musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena. 
 
Podle § 7 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit, aby práce s azbestem, s 
chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v 
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která 
budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, 
opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být 
zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů, 
pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců. Na kontrolované pásmo se vztahují i další omezení, 

                                                 
81 Ustanovení § 104 odst. 5 ZP. 
82 Ustanovení § 105 odst. 2 a 3 ZP. 
83 Ustanovení § 105 odst. 6 ZP. 
84 Ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 



stanovená zákonem č. 309/2006 Sb.85 Podle § 18 odst. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů musí být trvale zřízeno v případě, že se na pracovišti zachází s určitými chemickými látkami.86 
 
Hygienické limity, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a další podrobnosti jsou obecně 
vymezeny (mimo jiné) v § 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity 
jsou pak stanoveny v § 9 nařízení v kombinaci s přílohou č. 2, část A a B. Příloha obsahuje výčet konkrétních 
chemických látek. Ustanovení § 16 nařízení podrobněji upravuje chemické karcinogeny, mutageny nebo 
látky toxické pro reprodukci a odkazuje na zákon o chemických látkách č. 350/2011 Sb. Zaměstnavatel musí 
podle § 18 odst. 4 nařízení informovat zaměstnance o nadměrné expozici látkám uvedeným v § 16, o jejích 
příčinách a opatřeních k jejímu odstranění. Bez podrobnějších informací však nejsem schopen určit, zda váš 
zaměstnavatel hygienické limity dodržuje nebo ne.  
 
Podle § 7 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. musí vést zaměstnavatel evidenci o kontrolovaných pásmech a 
zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, nebo zde konají práce uvedené v § 7 odst. 3. Zákon 
dále specifikuje obsah této evidence. Ustanovení § 8 zákona č. 309/2006 Sb. výslovně zakazuje vykonávat 
určité práce. Protože ve vašem e-mailu neuvádíte žádné bližší informace o tom, s jakými chemickými 
látkami pracujete, je třeba, abyste si sám ověřil, zda zaměstnavatel tento zákaz dodržuje nebo ne.87  
 
Klimatizace 
 
Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. musí mít pracoviště odpovídající mikroklimatické 
podmínky, přičemž do těchto podmínek spadá také objem a teplota vzduchu a zajištění větrání. Tyto 
podmínky jsou velmi podrobně specifikovány v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nařízení“). Vámi popsané situaci nejlépe odpovídá tzv. zátěž teplem podle § 3 an. nařízení, 
stanovená pro nevenkovní pracoviště s neudržovanou teplotou (uzavřené pracoviště, přirozeně větrané nebo 
pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání). Zátěž teplem se hodnotí podle § 
3b nařízení spolu s tabulkou (příloha č. 1, část A). Dlouhodobě přípustná zátěž teplem se navíc hodnotí 
rozdílně pro aklimatizované a neaklimatizované zaměstnance (neaklimatizovaní zaměstnanci mají stanoven 
nižší limit, než zaměstnanci aklimatizovaní).88 Bohužel, bez dalších informací nejsem schopen určit, zda váš 
zaměstnavatel dodržuje nebo překračuje hygienické limity, stanovené v nařízení. 
 
V závislosti na tepelné zátěži se pak stanovují bezpečnostní přestávky podle § 4 nařízení. V případě, že 
teplota na pracovišti přesáhne 36°C, musí být navíc uplatněny bezpečnostní přestávky podle upraveného 
výpočtu (viz příloha č. 1, část B). V závislosti na tepelné zátěži je pak zaměstnavatel povinen poskytovat 
zaměstnancům též ochranné nápoje, jak plyne z § 8 nařízení. 
 
S klimatizací souvisí také větrání. Jeho primárním účelem není udržet přijatelnou teplotu na pracovišti, ale 
snížit koncentrace chemických látek na přijatelnou úroveň. Podle § 41 nařízení musí být na pracovišti 
k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Konkrétní limity jsou stanoveny 
v příloze č. 1, části A, tabulce č. 1 a 2 nařízení. Na vaše pracoviště se vztahuje minimálně limit, uvedený v § 
41 odst. 2 písm. b) nařízení (tj. alespoň 50 m3 vzduchu přiváděného větráním zvenčí na zaměstnance za 
hodinu), neboť se ve vašem případě jedná o pracoviště s přítomností chemických látek. V případě, že je 
prostor pracoviště zatížen dalšími vlivy (např. je zde tepelná zátěž), zvyšuje se limit o dalších 10m3 vzduchu. 
Pokud přirozené větrání nepostačuje (což by mohl být zejména v letním období váš případ), pak má 

                                                 
85 Konkrétně je v kontrolovaném pásmu zakázáno jíst, pít a kouřit. Vstup do kontrolovaného pásma je umožněn pouze 

s osobními ochrannými pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 
V kontrolovaném pásmu nesmí pracovat mladiství a dále těhotné či kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky 
do konce devátého měsíce po porodu. 

86 Jde o práci, při níž se zachází s chemickými karcinogeny kategorie 1, 1A, s mutageny kategorie 1, 1A, s látkami 
toxickými pro reprodukci kategorie 1, 1A nebo při práci s cytostatiky na pracovištích přípravy jejich roztoků. 

87 Zakázány jsou práce s 2-naftylaminem a jeho solemi, 4-aminobifenylem a jeho solemi, benzidinem a jeho solemi, 4-
nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, s výjimkou mono- a dichlorovaných bifenylů, a práce s přípravky 
obsahujícími více než 0,1 % 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho solí nebo 4-
nitrodifenylu nebo více než 0,005 % polychlorovaných bifenylů. Zakázány jsou práce s azbestem. Aplikace azbestu 
nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují použití tepelně nebo zvukově izolačních materiálů s hustotou menší než 1 
g/cm3 obsahujících azbest, jsou zakázány. 
88 Ustanovení § 4 odst. 3 nařízení. 



zaměstnavatel povinnost tzv. nuceného větrání podle § 42 nařízení. 
 
Přestávky v práci 
 
Podle § 88 odst. 1 ZP musí zaměstnavatel poskytnout svým zaměstnancům nejdéle po šesti hodinách 
nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Jde-li o práce, které 
nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba 
na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. I v případě, že by zaměstnavatel přestávku 
rozdělil, musí každá část trvat alespoň 15 minut.89 Kromě toho je zaměstnavatel povinen dodržovat 
bezpečnostní přestávky podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. I tyto bezpečnostní přestávky se 
přitom podle § 89 odst. 1 ZP započítávají do pracovní doby. 
 
Zaměstnavatel je nadto podle § 300 odst. 1 ZP povinen při určení množství požadované práce a pracovního 
tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Fyziologické a neuropsychické potřeby 
jsou zohledněny např. v § 31 až 33 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyplývá 
z nich povinnost zaměstnavatele přerušovat práci bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po 
každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
Omezování možnosti použít toalety může být v rozporu s povinností stanovenou v § 300 odst. 1 ZP. 
 
Příplatky za práci a právo na jejich zpětné proplacení 
 
Přesčasy 
Co se týká příplatku za práci přesčas, bude záležet na obsahu vaší pracovní smlouvy, protože na příplatek za 
práci přesčas nemusíte mít nárok v případě, že je již mzda sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas 
(v takovém případě však musí být součástí pracovní smlouvy také rozsah práce přesčas, ke kterému bylo 
přihlédnuto, nanejvýš však 150 hodin za rok). Pokud však v pracovní smlouvě nemáte takto sjednanou mzdu, 
náleží vám příplatek za práci přesčas nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, nebo náhradní volno 
v rozsahu přesčasové práce.90 
 
Noční práce 
Podle § 116 ZP sice zaměstnanci přísluší za noční práci (tj. práci konanou mezi 22:00 do 6:00) kromě 
dosažené mzdy také příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku, lze však sjednat jinou minimální 
výši a způsob určení příplatku. Zaměstnavatel tak není tímto ustanovením vázán a záleží na dohodě se 
zaměstnanci, jak vysoký příplatek za noční práci bude. Doporučuji proto pročíst si pracovní smlouvu, 
případně vnitřní předpisy,91 vydávané zaměstnavatelem, neboť v těchto dokumentech mohou být stanovena 
mzdová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích. 
 
Ztížené pracovní prostředí 
Naproti tomu za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek 
nejméně ve výši 10 % částky, která je uvedena v § 111 odst. 2 ZP jako základní sazba minimální mzdy. 
Zaměstnavatel se od tohoto ustanovení může odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance, tedy může stanovit 
vyšší než zákonem stanovený příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ztížené pracovní prostředí 

                                                 
89 Ustanovení § 88 odst. 2 ZP. 
90 Ustanovení § 114 odst. 1 a 3 ZP. 
91 Vnitřní předpisy zaměstnavatele jsou upraveny v ustanovení § 305 an. ZP. Vnitřní předpis musí být písemný, nesmí 

být v rozporu s právními předpisy (včetně zákoníku práce) ani nesmí být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela 
nebo v dotčené části neplatný. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance a 
zaměstnavatel je povinen s vydáním, zrušením nebo změnou vnitřního předpisu seznámit zaměstnance a to 
nejpozději do 15 dní od vydání, změny nebo zrušení. Vnitřní předpis musí být přístupný všem zaměstnancům a 
zaměstnavatel je povinen jej uschovat po dobu 10 let od ukončení doby jeho platnosti. Důležité také je, že 
zaměstnavatel nemůže své zaměstnance zbavit právních nároků z vnitřního předpisu jeho změnou či zrušením. Proto 
pokud zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního pracovněprávního vztahu, zejména 
mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a 
uspokojení tohoto práva (například pokud má zaměstnanec nárok podle původního vnitřního předpisu na příplatek 
za noční práci a zaměstnavatel vydá nový vnitřní předpis, podle něhož už zaměstnanec takový nárok nemá, přísluší 
zaměstnanci příplatek za noční práci, kterou do vydání nového vnitřního předpisu stihl vykonat). 



je jasně definováno v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.92 
 
Právo na zpětné proplacení příplatků 
Pokud vám zaměstnavatel neproplácí příplatky, na něž máte ze zákona nárok, můžete se domáhat vůči 
zaměstnavateli zpětného proplacení těchto příplatků soudní cestou prostřednictvím soukromoprávní žaloby 
ze závazkového právního vztahu, neboť zaměstnavatel (dlužník) neplní dluh řádně a včas zaměstnanci 
(věřiteli). Jednotlivé příplatky (tedy složky mzdy) jsou splatné podle § 141 odst. 1 ZP, tedy nejpozději v 
kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, resp. nějakou její 
složku. Promlčecí doba je tříletá,93 ale počítá se u každé pohledávky samostatně. Pokud se zaměstnavatel u 
soudu nedovolá promlčení, může vám soud přiznat i zpětné proplacení příplatků za delší dobu (pokud jste na 
ně měl již v té době nárok, samozřejmě). 
 

19.3. Právní povaha rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic ČR. 28.5.2012, VM 
V B. má ŘSD měnit okna lidem postiženým hlukem. Podle rozhodnutí ŘSD se mají měnit lidem, kteří až tak 
zasažení nejsou, naopak lidem přímo u silnice ne. Jakou povahu má rozhodnutí ŘSD? ŘSD nechce své 
rozhodnutí vydat. Lze takové rozhodnutí napadnout z titulu netransparentnosti rozhodování a neefektivity 
vynakládání prostředků? Je v pořádku, ž občané se k tomu vůbec nemohli vyjádřit? 
 
Nejprve shrneme problematiku postavení Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) a jejich rozhodnutí 
a následně rozebereme hospodárnost rozhodnutí a možnost jeho nápravy. ŘSD je státní příspěvková 
organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Její rozhodnutí tedy nemusí mít právní povahu podobnou 

                                                 
92 § 6 Ztížené pracovní prostředí 
(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce7) je prostředí, ve kterém je 

výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k 
jejich snížení nebo odstranění. 

 (2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí 
a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty 

přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem, 
b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší 

přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem8) nebo, pokud pro danou látku 
není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího 
přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem, 

c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných 
koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2, 

d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem , 
e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje 

hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním 
právním předpisem nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C 
stanovená zvláštním právním předpisem překračuje 145 dB, 

f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž 
průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv, 8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h překračuje 
přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem nejméně o 17 
dB, 

g) pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené 
zvláštním právním předpisem a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních 
prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví, 

h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky 
Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické 
horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, 
Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), 
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, 
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia 
influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis, 

i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů, 
j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním 

předpisu, 
k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích 

specializovaných na léčení infekčních onemocnění. 
93 Podle § 101 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v kombinaci s § 4 ZP. 



rozhodnutí státního orgánu. Rozhodnutí se tedy bude spíš podobat na rozhodnutí právnické osoby, které 
nebude možné napadnout. Na internetu jsme se pokoušeli rozhodnutí najít, ale bez úspěchu, můžeme Vám 
tedy poskytnout pouze obecnou radu. 
 
Pokud ŘSD k výměně oken přistoupilo, může se jednat o jejich dobrovolnou aktivitu, nejčastěji se ale jedná 
o situace, kdy je výměna oken nařízena správním orgánem (jako jedna z podmínek nějakého 
rozhodnutí/povolení) nebo soudem. 
 
Podle ust. § 54 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je „Příspěvková organizace 
povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy ke 
státnímu rozpočtu. Peněžní prostředky, kterými disponuje, může používat jen k účelům, na které jsou určeny, 
a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a na krytí opatření 
nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace.“ Vámi popisovaný způsob jednání ŘSD 
nekoresponduje s tímhle ustanovením a ŘSD tak zřejmě jedná nehospodárně (pokud nemá výměnu oken 
v konkrétních domech přímo nařízenu správním orgánem nebo soudem). V tomhle případě by se mohlo 
jednat o porušení rozpočtové kázně dle ust. § 44 odst. 1. zákona č. 218/2000 Sb.  
 
Dle ust. § 39 odst. 3 Správce kapitoly (v tomhle případě Ministerstvo dopravy) soustavně sleduje a 
vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole. Je-li zřizovatelem 
organizační složky státu nebo příspěvkové organizace nebo funkci zřizovatele vykonává, působí při jejím 
řízení k tomu, aby vynakládání výdajů bylo co nejhospodárnější, nejefektivnější a nejúčelnější. Bylo by tedy 
vhodné podat podnět ke kontrole na Ministerstvo dopravy. Následně podle ust. § 44a odst. 2 bude muset 
ŘSD příslušnou částku odvést zpět do státního rozpočtu. 
 
Avšak nejprve Vám doporučujeme zjistit dodatečné informace, a sice zda ŘSD nemá výměnu oken 
v konkrétních domech přímo nařízenu správním orgánem či soudem, v takovém případě ŘSD nemá možnost 
od jejich výměny upustit.  
 
19.4. Úprava silničního provozu a ochrana před hlukem a emisemi. 18.7.2012, OS 

Jak se dá bránit se proti nečinnosti úřadů v otázce povolené těžké nákladní a autobusové dopravy na místní 
komunikaci, jejíž stavební stav s takovým provozem není slučitelný? Domy v ulici se soustavně poškozují 
vibracemi a navíc havárie vodovodu umístěného pod vozovkou jsou již dávno běžnou součástí života. Někdy 
jde i o 3-4 havárie na prakticky stejném místě v rozmezí pár týdnů. Když je havárie většího rozsahu, voda 
dokáže zaplavit nejen celou vozovku ale také svah a pozemky domů pod svahem v sousední ulici. O kvalitě 
života v lokalitě, v níž vám může přestat téci voda prakticky kdykoli bez varování, asi není třeba rozepisovat. 
Pod ulicí je měkké písčité podloží, proto se povrch vozovky pod tíhou autobusů a kamionů vlní a propadá. 
Každé vozidlo projíždějící po takovém povrchu nevyhnutelně působí vibrace a otřesy a samozřejmě nemůže 
neškodit inženýrským sítím. Opravy povrchu běžnou metodou (nějaký štěrk a písek namísto písku vodou 
dříve odplaveného a na něj asfalt) pochopitelně nic neřeší, za nějakou dobu se pod asfaltem vytvoří kaverna 
a vše začíná znovu. Kdysi to byla slepá ulice s provozem omezeným na auta obsluhující místní obyvatele. 
V 70. letech byla ovšem protažena dále přes chráněné (a tedy neobydlené) území, aniž by nějak vylepšily 
parametry komunikace, aby mohla vydržet intenzivnější dopravu. Tato ulice tedy nikdy nebyla pasportována 
pro autobusovou a nákladní dopravu. Přesto úřad městské části o omezení dopravy nechce ani slyšet, 
odpovědi obsahují jen výmluvy. 
 
Z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, zdali je Vaším primárním záměrem dosažení omezení provozu, tedy aby 
Vaše ulice byla klidnější, s menším provozem, či zda chcete dosáhnout toho, aby stav komunikace odpovídal 
dopravnímu zatížení a nedocházelo tedy k neustálým haváriím vody, propadům vozovky, výtlukům apod.  

 Pokusím se níže uvést postupy vedoucí k oběma zamýšleným cílům, nicméně předem upozorňuji, že tato 
problematika je velice komplikovaná a vlastníkům nemovitostí jsou ponechány jen omezené možnosti 
obrany. 

Základní relevantní ustanovení najdeme v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a v zákonu č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích. 

 



I. K omezení provozu na pozemní komunikaci 

I.A. Omezená možnost podat soukromoprávní žalobu na emise 

a)  

Hned na úvod bych rád upozornil na omezenou možnost použít soukromoprávní žalobu podle § 127 
občanského zákoníku u příslušného soudu k dosažení omezení hluku a vibrací z pozemní komunikace, o 
které jste se zmiňoval ve Vašem dotazu.  

Ochrany vlastnického práva se lze podle citovaného ustanovení – na základě tzv. sousedské žaloby – obecně 
domáhat tehdy, pokud jiný vlastník svým jednáním nebo i nečinností nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžuje jiného nebo vážně ohrožoval výkon jeho práv: „Vlastník věci se musí 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.“ 

Možností sousedské žaloby proti vlastníkovi pozemní komunikace podle § 127 obč. zák. (z důvodu 
působeného obtěžujícího hluku) se nedávno zabýval Ústavní soud a ve svém rozhodnutí  sp. zn. I.ÚS 451/11 
bohužel dospěl k následujícímu závěru:  

Pro danou věc je právně významné, že obec jakožto vlastník místní komunikace je povinna strpět obecné 

užívání této komunikace bez možnosti regulovat provoz na ní. Takové oprávnění náleží (s výjimkami 
stanovenými v § 24 odst. 8 zák. č. 13/1997 Sb. týkajících se případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení) - a to i v 
případě uzavření či částečného uzavření místní komunikace ve smyslu § 24 odst. 2 tohoto zákona, 
příslušnému silničnímu správnímu úřadu; s vlastníkem pozemní komunikace je žádost o uzavírku pouze 
projednána. Je tedy zjevné, že obec, jakkoli je vlastníkem pozemní komunikace, není až na výjimky 

oprávněna provoz na ní jakkoliv regulovat, a ovlivnit tak negativní důsledky, které provoz na komunikaci 

způsobuje (mimo jiné též hlukové imise). Vzhledem k tomu, že obec nevyvíjí a ze zákona nemůže vyvíjet 

žádnou činnost, kterou lze ovlivnit provoz na pozemní komunikaci, je pojmově vyloučeno, aby jí byla 
uložena povinnost zdržet se rušení hlukem pocházejícím z provozu na pozemní komunikaci. Analogicky lze 
poukázat na vyloučení odpovědnosti obce za škody vyplývající z provozu na pozemních komunikacích, jež je 
přímo zakotveno v § 27 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., podle něhož platí, že vlastník dálnice, silnice, místní 
komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí 
za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; 
neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto 
pozemních komunikacích. I tato koncepce vyloučení odpovědnosti za škodu způsobenou provozem na 
pozemních komunikacích zjevně vychází ze skutečnosti, že - na rozdíl od technického nebo stavebního stavu 
komunikací - je provoz na ní vlastníkem komunikace neovlivnitelný. 

Zvrátil tak poměrně nadějný vývoj, kdy bylo rozsudkem Nejvyššího soudu potvrzeno, že se vlastníci domů 
sousedících s pozemní komunikací mohou podle § 127 občanského zákoníku domáhat, aby vlastník pozemní 
komunikace snížil hluk na míru přiměřenou poměrům. Na základě citovaného rozhodnutí Ústavního soudu 
tedy zřejmě není možné domáhat se omezení imisí hluku z pozemní komunikace soukromoprávní žalobou 
vůči vlastníkovi této komunikace. 

Nicméně se domníváme, že pokud by byla pozemní komunikace zdrojem jiných imisí (např. neudržovaná 
pozemní komunikace způsobuje opakované podmáčení okolních nemovitostí), bylo by možné sousedskou 
žalobu využít. 

b)  

Pokud jde o možnosti náhrady škody, podle ustanovení § 27 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích platí, že: „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle 
obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku 
stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé 
vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.“ 

Není tak možné domáhat se vůči vlastníkovi komunikace náhrady škody na nemovitosti způsobené ve Vašem 



případě vibracemi z provozu na pozemní komunikaci. Pouze škodám, které vznikly v důsledku stavebního 
stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací (např. neudržovaná pozemní komunikace 
způsobuje opakované podmáčení okolních nemovitostí). 

c) 

Vzhledem k výše uvedenému budou Vaše prostředky obrany tedy směřovat zejména vůči správním orgánům, 
proti jejichž rozhodnutí se dále můžete bránit veřejnoprávní žalobou u správních soudů. 

 

I.B. Omezení hluku a vibrací  

Jedním ze způsobů, jak se domoci omezení provozu ve Vašem okolí z důvodu vysoké míry, a tedy zásahů do 
vašeho zdraví, je postup podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Podle zákona. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je vlastník, popřípadě správce pozemní 
komunikace, povinen 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. 

V případě, že máte podezření, že hlukové limity jsou překračovány, můžete podat podnět na krajskou 
hygienickou stanici, která by měla kontrolní měření bezplatně provést. V případě, že takové měření odmítne, 
můžete se obrátit na jiný subjekt oprávněný k měření či na hlavního hygienika se stížností, aby krajská 
hygienická stanice měření provedla. V případě, že krajská hygienická stanice zjistí, že naměřené hodnoty 
nejsou v souladu s limity, má pravomoci uplatnit opatření, které zásahům zabrání (uložit pokutu, omezit 
provoz apod.). 

 

I.C. Omezení provozu na komunikaci 

Vhodným postupem bude rovněž podání podnětu příslušnému správnímu úřadu na změnu dopravního 
značení (tedy značení omezující provoz dopravních prostředků přesahujících stanovenou hmotnost). 
Obecnou právní úpravu v otázce podávání podnětů správním úřadům obsahuje z. č. 500/2004 Sb., správní 
řád. 

Nejobecnějším pojmem pro jakýkoliv úkon účastníka, který směřuje vůči správnímu orgánu, je podání. Ve 
správním řádu jsou obsaženy obecné (platné pro všechna podání) i zvláštní (platné pouze pro některé typy 
podání) náležitosti podání. 

Z každého podání musí jasně vyplývat, kdo podání činí, kterému správnímu orgánu je určeno, které věci se 
týká, co podávající navrhuje (čeho se domáhá) a podpis.  

Orgány, v jejichž působnosti je správa místní komunikace, a k nimž se tedy budete obracet, najdeme v z.  č. 
13/1997 Sb. v § 40 odst. 1: 

(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají 
silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou 
působností a celní úřad. Působnost silničního správního úřadu vykonávají v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem též obce v přenesené působnosti. 

Rozhodující pro určení příslušnosti orgánu ke správě dané komunikace, je její kategorie – tedy zda se jedná o 
dálnici, silnici, pozemní nebo účelovou komunikaci, případně ještě třída u silnic (silnice I., II., či III. třídy). 
Místní komunikace jsou také rozděleny na třídy, avšak třída místní komunikace je pro určení působnosti 
orgánu irelevantní.  

Podobně je kategorie pozemní komunikace rozhodující pro určení toho, kdo je její vlastník (vlastníkem 
dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a 
vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem 
účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba). 

Ve Vašem případě se však jedná o místní komunikaci (ulici), proto jsou relevantní následující ustanovení § 
40 odst. 4 a 5: 

(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 



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, 

(5) Obce 

c) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací, 

Další ustanovení najdeme v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v § 124 odst. 6: 

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie 
místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní 
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci.  

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, přenáší působnost obce s rozšířenou působností městským 
částem. Doporučuji se tedy v tomto případě obrátit na úřad městské části, která má ve všech těchto případech 
kompetence 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je tedy způsobilý stanovit místní úpravu provozu, což znamená i 
omezení vjezdu pro vozidla překračující určitou hmotnost. 

Podle ust. § 42 správního řádu platí, že pokud o to ten, kdo podal podnět, v podnětu 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.  

 

I.C. Docílení rekonstrukce komunikace 

Ve Vašem dotazu zmiňujete, že stav komunikace je s ohledem na její nepřizpůsobení tomuto druhu intenzity 
dopravy v nevyhovujícím stavu, povrch komunikace je opotřebený, v komunikaci se vytvářejí výmoly, občas 
je zaplavena v důsledku poškození vodovodního potrubí. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
stanoví v § 26 odst. 1 následující: 

(1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných 
vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a 
povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

Přičemž pojem stavební stav a dopravně technický stav definují odstavce 3 a 4: 

(3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení 
povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, 
mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím. 

(4) Dopravně technickým stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich technické znaky 
(příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění 
pozemní komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška). 

Pokud tedy stav komunikace neodpovídá výše zmíněnému ustanovení, komunikace není sjízdná. 

Ustanovení, které se přímo týkají zastavení či omezení provozu na komunikaci se závažnými nedostatky ve 
stavebním stavu, najdeme v § 42 zákona č. 361/200Sb.: 

(1) Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích vykonávají silniční správní úřady v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy vykonává 
vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními správními úřady. 

(3) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru při výkonu dozoru závažné závady ve stavebním stavu 
nebo v dopravně technickém stavu pozemní komunikace, které bezprostředně ohrožují uživatele nebo 
pozemní komunikaci, je oprávněna písemně nařídit vlastníku této pozemní komunikace okamžité zastavení 

nebo omezení jejího užívání a vyrozumí o tom příslušný silniční správní úřad, který je povinen ve lhůtě dvou 
dnů zahájit příslušné správní řízení. 

Podnětem orgánu státního dozoru podobně jako v předchozím postupu tak můžete docílit zastavení užívání 
komunikace a její uvedení do stavu, který nebude závadný. Příslušným orgánem je podle ust. § 2 písm. c) 



zákona č. 552/1992 Sb., o státní kontrole, místní orgán státní správy, tedy úřad městské části. Další cestou by 
mohlo být o problému mluvit např. na zasedáních zastupitelstva městské části nebo města.  

 
 

19.5. Nízké přelety letadel nad rodinným domem. 27.7.2012, FN 
Bydlíme v blízkosti sportovního letiště a s rostoucím provozem se množí případy, kdy motorová letadla, 
kluzáky či ultralehká letadla létají velmi nízko nad naším rodinným domem (odhadem 10 -15 m). Podle 
našeho názoru jde o porušení pravidel leteckého provozu (jestli jsme dobře pochopili, min. výška letu od 
výšky objektu na zemi je 150 m). Podle pracovníků letiště však tento přestupek není postižitelný a nám 
nezbývá než toto arogantní chování, na něž opakovaně provozovatele letiště upozorňujeme, strpět. Existuje 
nějaký postih pro toho, kdo tento přestupek provede? Můžete prosím poradit, co pro to můžeme udělat či na 
koho se obrátit? Máme zaznamenány data a časy některých přestupků včetně identifikace a majitele letadla 
(z veřejného rejstříku). 
 

Za provedení letu podle pravidel létání odpovídá pilot letadla. Pokud létá pod nejmenší výškou letu 
stanovenou podle bodu 4.6, popřípadě 5.1.2 leteckého předpisu L2, o pravidlech létán, vydaného 
Ministerstvem dopravy (dostupný z http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm), dopouští se přestupku 
ohrožení bezpečnosti létání porušením leteckého předpisu podle ust. § 92 odst. 2. písmene c) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví. Výška letu nesmí klesnout pod 150 metrů, v zastavěných oblastech často ani 
pod 300 metrů. Pro lety podle přístrojů je minimální výška stanovena ještě přísněji. Za tento přestupek pilotu 
může hrozit pokuta až do výše 5 000 000 Kč a zákaz činnosti až na 2 roky.  
 
Tyto přestupky projednává podle ust. § 88 zákona o civilním letectví Ministerstvo dopravy České republiky. 
Lze Vám tedy doporučit podání podnětu k zahájení správního řízení o spáchání tohoto přestupku a dodat 
Ministerstvu dopravy Vámi zmíněné podklady, aby mohlo snadněji vypátrat dotyčného pilota či piloty. 
Příhodné by bylo také v podnětu požádat, aby Vám správní orgán sdělil, zda řízení zahájil či nikoliv, nebo 
zda podnět postoupil či obecně jak s podnětem naložil dle ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 

19.6. Prodej státního majetku v dražbě 25. 11. 2012, J. P. 
Můžu se prosím zeptat, kde najdu nějaká pravidla, jichž se musí stát držet při prodeji majetku, zejm. v 
dražbě? Může být taková dražba státního majetku přístupná veřejnosti, jen pokud je to zájemce o pozemek? 
Jak zjistit, kdo se do dražby přihlásil, když není veřejná? Jak lze tyto informace včas získat, když zákon o 
veřejném přístupu k informacím dává 15 denní lhůtu? Obce mají povinnost zveřejnit záměr, kde zjistím, co 
chce prodat stát? Je to speciálně upraveno pro dražby? 

Obecná pravidla pro nakládání se státním majetkem 

Stát v soukromoprávních vztazích vystupuje jako právnická osoba ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, resp. § 6 zákona o majetku ČR (viz dále). Má určitý majetek, 
se kterým může nakládat – prodávat jej, pronajímat atd. Chování státu v těchto vztazích je upraveno nejen již 
zmíněným občanským zákoníkem, ale i dalšími veřejnoprávními předpisy (viz dále) 

Nejvýznamnějším právním předpisem, který upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České 
republiky a vystupování státu v právních vztazích, je zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 
vystupování v právních vztazích. 

Jménem státu pak dle ustanovení § 7 zákona o majetku ČR činí právní úkony vedoucí organizační složky 
(ministerstva, soudy, státní zastupitelství Úřad vlády, Nejvyšší kontrolní úřad, Veřejný ochránce práv atd., viz 
§ 3 zákona o majetku ČR) státu. Tzn., že za stát v určitých oblastech jedná organizační složka, např. se může 
stát, že ministerstvo dopravy bude prodávat určitý majetek. Majetek je ve vlastnictví státu, ale ohledně 
tohoto majetku bude vystupovat ministerstvo jako subjekt oprávněný za stát jednat. 

Stát při hospodaření s majetkem musí splňovat zákonem dané povinnosti (§ 14), např. musí svůj 
majetek využívat účelně a hospodárně vzhledem k plnění funkce státu. Organizační složka si musí počínat 
tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a nedůvodně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu a výnos z 



tohoto majetku. Stát tedy nemůže prodávat svoje pozemky „jen tak“. Musí mít k tomu vážný důvod. Taktéž 
nemůže pozemek prodávat za cenu, kterou určí „od oka“ ale musí jí určit podle zákona o majetku ČR podle 
ceny, která je v daném místě a čase obvyklá, pokud zákon č. 526/1990 Sb., o cenách nestanoví jinak. 

Stát při nakládání se svým majetkem musí počínat dle části III. zákona o majetku ČR. Převody vlastnictví lze 
provádět pouze za podmínek § 22 až 24, je-li tato věc pro stát trvale nepotřebná (nebo ze závažných důvodů 
s povolením vlády), o čemž musí dle § 14 odst. 7 písemně rozhodnout vedoucí příslušné organizační složky 
nebo jiný pověřený zaměstnanec. 

Pokud dochází k převodu vlastnictví k nemovité věci, za určitých podmínek musí smlouvu dle § 22 odst. 3 
dokonce schválit Ministerstvo financí. Další omezení v převodech stanoví odstavce § 22. 

Z výše uvedeného vyplývá, že převod majetku státu vyžaduje schválení určitých subjektů a musí 
proběhnout za určitých podmínek, ale není dána povinnost záměr prodeje předem zveřejnit, jako je 
tomu například u obcí a krajů. 

Prodej ve veřejné dražbě – zákon o dražbách 

Prodej nemovitosti se může uskutečnit klasicky smlouvou dle občanského zákoníku (další podmínky stanoví 
opět zákon o majetku ČR) nebo dle § 24 odst. 2 tohoto zákona ve veřejné dražbě, a to dle zvláštního 
právního předpisu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Tento zákon to sice výslovně neříká, ale 
mezi řádky lze vyčíst, že upravuje mj. i dražby majetku státu (například § 19 odst. 1). Kontrolu nad 
dodržování podmínek a pro organizování a provádění dražeb podle zákona provádí Ministerstvo pro místní 
rozvoj (§ 7). 

Zabývali jsme se následujícími okruhy: 

• Zda je možné se dražby osobně účastnit a za jakých podmínek? 

Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné. Vstupné na jeden dražební den činí 
maximálně 100 Kč na osobu a den. Vybrané vstupné je součástí výtěžku dražby (§ 12 odst. 6).  

• Kde lze najít informace o tom, kdo se dražby účastní, resp. obecně o tom, že vůbec dražba státního 
majetku bude probíhat? 

Účastníkem dražby je dle § 2 odst. 3 osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání. Z 
dražební vyhlášky (viz dále) se dozvíme pouze dražebníka nikoli účastníka, ten se totiž může dostavit až v 
den dražby, nemusí svou účast nikde předem nahlašovat. 

Informace o tom, že bude probíhat dražba, se vždy vyvěsí způsobem v místě obvyklým, a to tzv. dražební 
vyhláškou. (§ 20 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb.) Dražební vyhláška mimo jiné obsahuje informaci o tom, 
jaký předmět (pozemek) se bude dražit a kdy a kde94.  

Co je „místo obvyklé“ zákon řeší jen ve vztahu k dražbám nemovitostí, a to v § 12 odst. 4: 

Uveřejněním způsobem v místě obvyklým je u dražeb nemovitostí uveřejnění na úřední desce obecního 

úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Za uveřejnění 
způsobem v místě obvyklým se též považuje, doručí-li dražebník těmto úřadům dražební vyhlášku se žádostí o 
její uveřejnění na úřední desce a současně v periodickém tisku určeném pro území územního samosprávného 
celku, v jehož obvodu se nemovitost nachází, uveřejní alespoň základní údaje o předmětu dražby, místě a 

                                                 
94

  § 20 odst. 1  
 Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede: 
 .. 
  c) místo, datum a čas zahájení dražby, 
  d) označení a popis předmětu dražby  



času konání dražby, nejnižším podání, výši minimálního příhozu a odhadnuté nebo zjištěné ceně, jakož i údaj 
o tom, kde se lze seznámit s úplným textem dražební vyhlášky. 

U věcí nemovitých tedy musí informace být vyvěšena na úřední desce obecního/ městského/ obvodního 
úřadu. U dražeb věcí movitých postačí jakákoli informace na obvyklém místě, tedy například v místních 
novinách.95  

Je-li předmětem dražby nemovitost (tedy i pozemek), podnik nebo jeho organizační složka nebo pokud 
nejnižší podání uvedené v dražební vyhlášce přesahuje 100 000 Kč, musí se informace o dražbě zveřejnit i 
na centrální adrese (http://www.centralniadresa.cz/cadr/)96 nejméně 30 dnů před zahájením dražby. To 
stanoví § 20 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.  

Dražební vyhláška také musí být vyvěšena v budově, kde se dražba koná (§ 20 odst. 6).  

Dále také existuje portál (soukromý, i když partnerem je Ministerstvo pro místní rozvoj), který se taktéž 
snaží centralizovat dražby, aukce, prodeje majetku státu, měst a obcí, dále exekučně zabaveného majetku 
http://www.vasmajetek.cz/ 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že:  

Veřejné dražbě může být současně přítomna každá osoba, která zaplatí vstupné. 

Informace o veřejné dražbě ohledně nemovitostí se dozvíte z úřední desky, z dražební vyhlášky obvodu, kde 
se nemovitost nachází. Současně také musí být uvedena na centrální adrese:  

http://www.centralniadresa.cz/cadr/ 

Současně také existuje další portál, kde se informace o dražbách vyskytují http://www.vasmajetek.cz/ 

Všechny potřebné informace získáte z výše uvedených zdrojů a nemusíte žádat o informace jiným 
způsobem.  

Pokud se chcete dozvědět o dražbách pozemků ve vlastnictví státu, kontrolujte příslušné úřední desky, 
centrální adresu a další portály, kde jsou takové informace dostupné, případně se dostavte na dražbu osobně. 

Dražby podle občanského soudního řádu 

Dražby upravuje taktéž zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Jedná se ovšem o dražby, jejichž 
úkolem je uspokojit oprávněného, který má exekuční titul, nejde tedy o dražbu dobrovolnou. Samozřejmě i 
stát se může dostat do takové situace, že proti němu bude vedena exekuce, ale stane se to spíše výjimečně. 
Zmiňujeme tuto možnost tedy spíše okrajově.  

Průběh dražby je upraven v ustanoveních § 336b a násl. občanského soudního řádu. Jsou zde taktéž upraveny 
náležitosti dražební vyhlášky. Doručení a uveřejnění této vyhlášky pak upravuje § 336c. Mimo jiné se tato 
vyhláška doručí i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost. Dále dle odst. 
3. Soud vyvěsí v den jejího vydání dražební vyhlášku na úřední desce soudu a požádá obecní úřad, v jehož 
obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým, a 
příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce. Usnesení 
o nařízení výkonu rozhodnutí současně sejme z úřední desky soudu. 

V občanském soudním řádu se výslovně neřeší, zda je přípustná účast veřejnosti. Stanoví pouze, že 
                                                 
95 Pokud by šlo o tzv. nedobrovolnou dražbu, na úřední desce by se vyvěšovalo vždy  - viz § 43 odst. 3 zákona o veřejných 

dražbách.  
96

 místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem nebo 
informace poskytnuté dobrovolně ostatními účastníky dražeb (§ 2 písm. p) 



dražit (usilovat o předměty v dražbě) mohou pouze osoby, které složily jistotu (§ 336h). Předpokládám tedy, 
že se dražby může zúčastnit jako pozorovatel i osoba, která není dražitelem. Výčet dražitelů nikde veřejně 
k dispozici opět není, v dražební vyhlášce jsou určeny podmínky dražby, jako např. výše dražební jistoty, 
místo a čas dražby, určení nemovitosti apod.  

Jak vyplývá z již zmíněného § 336h97 a také z § 336e odst. 298,  jistotu lze složit až do okamžiku zahájení 
dražby (v tom případě v hotovosti do pokladny soudu), pokud se v dražební vyhlášce nestanoví jinak – 
takový seznam by tedy ani nebylo možné předem pořídit.  

19.7. Darování lesa státu 

Chci darovat státu les, který vlastním. Poraďte prosím, s kým vstoupit do jednání a vůbec celý postup. 

I. 

Darování 

Úpravu darování nalezneme v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku v části upravující závazkové 
vztahy. Konkrétně se jedná o § 628 a násl. Darování je tedy dle občanského zákoníku bezúplatný 
dvoustranný právní akt (smlouva), tzn. že obdarovaný musí projevit vůli dar přijmout a dárce dar darovat. 
Dárce je taktéž povinen upozornit na vady, o kterých ví, že dar má. 

 

Pokud je předmětem darování nemovitost, darovací smlouva musí být písemná, což vyplývá z § 46 odst. 1 
občanského zákoníku. Z odst. 2 pak vyplývá, že pokud jde o smlouvu o převodu nemovitosti, musí být 
projevy účastníků na téže listině. 

Dále pro platnost smlouvy platí ustanovení § 133 OZ, převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, 
nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí. 

 

Nabývání majetku státem 

V tomto případě se jedná o situaci, kdy organizační složka státu nebo státní organizace získá majetek od 
nestátního subjektu, tedy od právnické nebo fyzické osoby. Nabývání majetku státem obecně upravuje zákon 
č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 

Tento zákon vyžaduje v § 12 že, pokud je majetek nabýván smlouvou, musí být smlouva písemná a s 
podpisy na jedné listině i v případě, že to právní předpisy nevyžadují. Zákon dále upravuje dva typy 
nabývání majetku státem. Ve vašem případě je relevantní bezúplatné nabývání majetku státem, jehož je právě 
darování součástí.  

 

Kdo smlouvu za stát uzavírá? 

Smlouvu ve prospěch státu může uzavřít dle § 7 zákona o majetku ČR kterákoliv organizační složka státu 
(právní úkony činí vedoucí organizační složky) nebo státní organizace. Organizační složka státu ovšem není 
právnickou osobou, tou je pouze stát. Organizační složky zákon o majetku ČR v § 3 přesně vyjmenovává. 
Konkrétně pro oblast správy lesů je příslušné Ministerstvo zemědělství.  

 Zde je nutné upozornit ještě na další podmínku: pokud stát do svého vlastnictví bezplatně nabývá 
nemovitost, jež se eviduje v katastru nemovitostí, vyžaduje ještě schválení Ministerstva financí (§ 12 odst. 
6),  bez tohoto schválení by byla smlouva neplatná. 

Stát není povinen dar přijmout. Stát by se samozřejmě jako vlastník lesa o něm musel starat, což by mohlo 
být pro stát nevýhodné. 

Dále je tu možnost darovat les obci nebo kraji.  

 

                                                 
97  § 336h: Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu. 
98  § 336e odst. 2: Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudu nebo platbou na účet soudu. 



II. 

Les státu darovat můžete. Musíte při tom dodržet určité formální náležitosti a stát zastupován Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových nebo konkrétně jeho organizační složka musí s přijetím daru 
souhlasit. 

 

III. 

• Můžete kontaktovat příslušnou organizační složku státu – zřejmě Ministerstvo zemědělství 
• Přijetí daru je dobrovolné, a tak stát může projevit vůli dar nepřijmout 
• Smlouva musí mít výše popsané náležitosti, jinak není platná (musí být písemná s podpisy na jedné 

listině a musí ji schválit Ministerstvo financí) 
 
19.8. „Rozmazávání“ obličejů kolemjdoucích na fotkách na internetu   

Mohu u problémů určených pro vložení na Lepší místo (nebo na jeho blog či facebook) vyfotit kolem 
problému procházející lidi či projíždějící auta a potom fotky uveřejnit bez rozmazání obličejů a značek? 
Pokud takovou fotku dám jako ilustrační např. k rozhovoru o projektu do novin, už může být s obličejem i 
značkou? 

Na problematiku ochrany tzv. třetích (nezúčastněných) osob při jejich vyfotografování a následném 
zveřejnění pořízených fotografií (např. umístěním na webové stránky) se vztahuje především právní úprava 
obsažená pod nadpisem „Ochrana osobnosti“ v ust. §§ 11 až 17 zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (dále 
jen „OZ“). Za určitých podmínek se na danou problematiku bude vztahovat i speciální zákon č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOÚ“). 

I. 

Úprava obsažená v zákoně o ochraně osobních údajů 

Podle ust. § 3 odst. 1 ZOÚ „se tento zákon vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, 
orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.“ V ust. § 3 odst. 3 a 
4 ZOÚ jsou dále uvedeny případy, které do působnosti ZOÚ nespadají, jedná se zpracovávání osobních 
údajů fyzickou osobou výlučně pro její osobní potřebu a o nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud 
tyto údaje nejsou dále zpracovávány. Příslušným právním orgánem ve věcech upravených ZOÚ je Úřad pro 
ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). 

V ust. § 4 ZOÚ jsou vymezeny některé základní pojmy, se kterými zákon v dalších ustanoveních pracuje. 
Zejména je zde obsažena široká definice pojmů „osobní údaj“99 a „citlivý údaj“100, pod definice těchto pojmů 
lze podřadit například i fotografii fyzické osoby. Zpracováním osobních údajů se dle ust. § 4 písm. e) ZOÚ 
rozumí „jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce

101
 nebo zpracovatel

102 systematicky 
provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se 

                                                 
99  § 4 písm. a) ZOÚ „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 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“. 
 
100  

§ 4 písm. b) ZOÚ „citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je 
také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů“. 

101
 

 �  
§ 4 písm. j) ZOÚ „správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, 

provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, 
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak“. 
 
102  § 4 písm. k) ZOÚ „zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem 
zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona“. 
 



rozumí zejména shromažďování103, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, 
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování104, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, 
blokování a likvidace.“ 

 

V řešeném případě se nejedná o systematické fotografování fyzických osob a následné zveřejňování těchto 
fotografií, ale o zachycení určité závadné situace, přičemž okolo procházející osoby se zde vyskytují pouze 
náhodou a nejsou přímým předmětem, který chtěl fotograf na fotografii zachytit. Při zveřejňování těchto 
fotografií nejsou tyto osoby dále identifikovány (např. uvedením jména a příjmení, iniciály, data narození 
apod.). Z těchto důvodů se domnívám, že na daný případ se nebude vztahovat zákon o ochraně osobních 
údajů, ale použije se pouze úprava ochrany osobnosti podle občanského zákoníku. Tento názor lze 
odvodit i z několika vyjádření ÚOOÚ, která se týkají kauzy zveřejňování fotografií na jiném webu. 
Nepodařilo se mi ovšem dohledat tato vyjádření na oficiálních webových stránkách ÚOOÚ tak zde pouze 
pro ilustraci uvádím část citace jednoho z vyjádření, tak jak je uvedena na těchto stránkách 
http://brouzdej.cz/blogy/radimh/7062.html: 

 

„Použití fotografií a osobních údajů na uvedených internetových stránkách není zpracováním osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, kterým jsou systematické operace prováděné s osobními údaji např. v různých 
registrech, evidencích apod., a které podléhá kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů.“ 

 

JUDr. Václav Bartík v. r., ředitel odboru legislativního a právního (20. července 2005) 

 

Podobný názor se nachází ve stanovisku ÚOOÚ pro právní praxi č. 3/2010 z června 2010, kde jsou 
fotografie fyzických osob pojímány jako citlivý údaj ve výše uvedeném smyslu. 

 

K otázce zda je státní poznávací značka silničního motorového vozidla (SPZ) osobním údajem či nikoli 
uvádí ÚOOÚ na svých webových stránkách (viz http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331) v sekci 
„Často kladené otázky“ mimo jiné toto:  

 

„Státní poznávací značka silničního motorového vozidla (registrační značka) je ve smyslu § 4 písm. a) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a § 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, osobním údajem v registru silničních vozidel určeného 
subjektu údajů, kterým je vlastník nebo provozovatel vozidla, pokud je fyzickou osobou, podle § 4 odst. 4 
písm. a) nebo b) tohoto ustanovení. Může být i osobním údajem určitelného subjektu údajů, kterým je 

osoba vozidlo řídící nebo v něm cestující.“ 

 

„Pokud je zveřejněna jednotlivá fotografie vozidla, kde je viditelná jeho registrační značka, pak i v 

případě, že jde o osobní údaj, nejde o operaci prováděnou s osobními údaji systematicky a zveřejnění 

takové fotografie tento zákon nebrání.“ 

 

II. 

                                                 
103  § 4 písm. f) ZOÚ „shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je 
získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější 
zpracování.“ 
 
104  § 4 písm. f) ZOÚ „zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími 

prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.“ 



Úprava obsažená v občanském zákoníku 

Úprava ochrany osobnosti je v občanském zákoníku obsažena v ust. §§ 11 až 17. V ust. § 12 odst. 1 je 
stanoveno, že „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.“ Z uvedeného ustanovení vyplývá, že fotografii fyzické osoby lze pořídit a případně i dále použít 
zásadně pouze s jejím souhlasem. 

 

Občanský zákoník zároveň v ust. § 12 odst. 3 upravuje tzv. zákonné licence (umělecká, vědecká a 
zpravodajská), tedy případy kdy lze např. podobizny a obrazové snímky fyzické osoby pořídit a použít bez 
jejího souhlasu. Jedná se o výjimky z obecného pravidla uvedeného výše, kterými zákon dává v konkrétním 
případě přednost určitému jinému zájmu (např. zájem na informování veřejnosti) před zájmem na ochranu 
osobnosti fyzické osoby. I v případech spadajících pod některou ze zákonných licencí však musí být 
splněny určité podmínky. Zejména nesmí být toto dovolené pořízení nebo použití v rozporu 
s oprávněnými zájmy fyzické osoby, o jejíž podobiznu či obrazový snímek jde. Dále pořízená 
podobizna či obrazový snímek může být použita pouze přiměřeným způsobem. 

 

K problematice zákonných licencí se několikrát vyjadřoval i Nejvyšší soud ČR (dále jen „NS“). Například ve 
svém rozsudku ze dne 16. března 2012, č.j. 30 Cdo 4642/2009 uvádí mimo jiné toto: 

 

„V oblasti právní ochrany osobnosti (všeobecných osobnostních práv), spadající do zákonné občanskoprávní 
kategorie práva na ochranu osob, se vyskytují výjimečně stanovené případy (zákonné důvody), kdy je zásah 

do zákonem chráněné lidské osobnosti či do projevů osobní povahy dovolen přímo zákonem (ex lege). 
Tento průnik do jinak absolutního ochranného soukromého práva má za účel umožnit uplatnění obecných (a 
částečně i veřejných) zájmů, které se zde střetávají. V teorii se tradičně stručně označuje jako zákonná 
licence (na rozdíl od licence smluvní nebo licence úřední, resp. nucené). Patří k nim licence vědecká a 
umělecká a také licence zpravodajská. Obsah tzv. bezúplatné zákonné licence zpravodajské spočívá v tom, 

že je přímo zákonem (§ 12 odst. 3 o.z.) dovoleno nositelům této licence nakládat s předměty, které jsou 

vyjmenovány v § 12 odst. 1 (tzn. též mimo jiné podobiznami), a to způsobem, spočívajícím v jejich pořízení 
nebo v jejich použití pro účely tiskového, filmového, rozhlasového a televizního zpravodajství. I zde platí, 
že ani takováto použití nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy dotčené fyzické osoby. Na úkor osobního 
práva na ochranu osobnosti fyzické osoby je zákonem upřednostněn obecný zájem na výkonu zpravodajské 
činnosti, u níž se předpokládá, že slouží veřejné informovanosti občanů.“ 

 

„Obojí omezení, která jsou zákonem stanovena pro tzv. bezúplatnou zákonnou licenci vědeckou a uměleckou 
a pro její obdobu zpravodajskou, ve své podstatě (a též v důsledku legislativního vývoje občanského 
zákoníku) připomínají obecné občanskoprávní ustanovení o tom, že výkon práv a povinností nesmí být 
v rozporu s dobrými mravy a nesmí bez právního důvodu zasahovat do oprávněných zájmů jiných, což již 
vyplývá z § 3 odst. 1 o.z. Pro všechny druhy tzv. bezúplatných zákonných licencí platí, že jejich rozsah, 

jakož i forma pořízení nebo použití uvedených předmětů, musí být vždy ryze účelová ve shodě se zákonem 
taxativně dovolenými účely. Při aplikaci tzv. bezúplatných zákonných licencí je zapotřebí vždy přihlížet 

zejména k ochraně lidské důstojnosti, chápané poměrně široce, jejíž ochrana je zaručena rovněž ústavně a 
základní lidské právo na ni je pod ochranou Ústavního soudu.“ 

 

V řešeném případě lze uvažovat zřejmě jen o zákonné licenci zpravodajské. Nepodařilo se mi, však nalézt 
soudní rozhodnutí, ze kterého by se dalo odvodit, že zveřejňování fotografií na internetu, podobně jak k tomu 
dochází na webových stránkách www.lepsimisto.cz, lze považovat za případ spadající pod zákonnou licenci 
zpravodajskou. Ani v komentářové literatuře, kterou mám k dispozici (Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta 
Škárová, Milan Hulmák a kolektiv, Občanský zákoník I,II, 2. Vydání, C.H.Beck, Praha 2009) není 
specifikováno, co vše lze pod zákonnou licenci zpravodajskou podřadit. 

 

V nedávném rozsudku NS, z něhož je několik odstavců dále odcitováno, dospěl NS k závěru, že i v případě, 



kdy lze zásah do osobnostních práv podřadit pod některou ze zákonných licencí, může v konkrétním 
případě jít o zásah nezákonný, pokud nejsou dodrženy podmínky přiměřenosti a proporcionality 
zásahu. Z tohoto rozsudku mimo jiné vyplývá, že neupravené (nerozmazané atd.) fotografie fyzických osob 
lze na základě zákonné zpravodajské licence uveřejnit, pouze pokud je dán veřejný zájem na zveřejnění 
těchto fotografií v neupravené podobě. V případě zveřejňovaných fotografií na webové stránce 
www.lepsimisto.cz nelze zřejmě vůbec uvažovat o tom, že by zde byl veřejný zájem na zveřejnění 
neupravených fotografií fyzických osob, které pouze náhodně procházely kolem místa, které bylo 
fotografováno. Z tohoto důvodu lze doporučit úpravu (rozmazání obličeje apod.) těchto fotografií před 
jejich zveřejněním. 

 

V rozsudku NS ze dne  29. března 2012, č.j. 30 Cdo 42/2011 je uvedeno mimo jiné toto: 

 

„Při každém použití podobizen a obrazových snímků, ať k nim dochází na jiných zákonných licencí nebo na 
podkladu svolení, či na základě jiného oprávnění, musí být zachovány dvě základní podmínky: použití se 
musí stát vždy přiměřeným způsobem a dále použití nesmí být v rozporu s takovými osobnostními zájmy 

oprávněného, jichž je třeba bezpodmínečně respektovat, a které jsou tedy za všech okolností 
nedotknutelné. Nejsou–li tyto předpoklady splněny, stává se použití, které by bylo případně samo o sobě 

přípustné, neoprávněným zásahem ve smyslu ustanovení § 13 obč. zák., s nímž jsou spojeny občanskoprávní 
sankce vyplývající z uvedeného ustanovení. Přiměřeným je pak použití pouze tehdy, pokud je co do formy, 
rozsahu a obsahu odůvodněno potřebou užití k účelu, k němuž oprávněný dal svolení nebo pro který byla 

stanovena zákonná licence a jestliže tomuto účelu vyhovuje i svým způsobem. Užití samo o sobě přípustné 
může vyústit v závažný zásah do osobnostní sféry, např. o vzhledem k souvislostem, za nichž k němu došlo, 
popř. do nichž bylo situováno, nebo vzhledem ke komentáři, který k němu byl připojen (srovnej Karel Knap, 
Jiří Švestka a kol., Ochrana osobnosti podle občanského práva, Linde Praha, a.s., Praha 2004, str. 291 a 
násl.).“ 

 

„Odvolací soud ve svém rozhodnutí vůbec nezabýval případnou kolizí mezi právem veřejnosti na informace a 
jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života dovolatele. Odvolací soud nijak 
nezdůvodnil a neuvedl konkrétní důvody, proč v tomto případě je nezbytné upřednostnit právě ochranu práva 
na informace nad právem nezletilého na ochranu osobnosti. Uvedl pouze, že odvysílání fotografie není v 
rozporu s oprávněnými zájmy žalobce, neboť ho nedehonestuje ani nijak nezesměšňuje. Nicméně z 
odůvodnění nevyplývá, zda kolidující práva proti sobě zhodnotil ze zákonných, výše zmíněných principů 
(zkoumání proporcionality a intenzity zásahu).“ 

 

„V daném případě nelze dovodit, že by se odvolací soud zabýval i porovnáním zájmů – tehdy nezletilého 
třináctiletého žalobce, který byl pouze pouhým objektem v daném případě, jehož identita byla zneužita a 
propůjčena jiné osobě se zájmem veřejnosti na informace a jejich šíření. Dovolací soud není přesvědčen, že 
byl skutečně naplněn obecný zájem na zveřejnění jeho podobizny v neupravené podobě, zvláště pak, když jiná 
televizní stanice uvedla žalobcovu podobiznu také, nicméně v upravené formě tak, aby nemohl být 
identifikován. Dovolací soud tedy neshledal, že uvedení plné podobizny žalovaného, tak jak to učinila 

žalovaná, by byl jediný možný a tolerovaný způsob zveřejnění jeho podobizny. Následně dovolací soud 
zdůrazňuje, že úvahy odvolacího soudu upínající se k podílu nezletilého otce na popisném případu se pak jeví 
jako zcela nepřípadné, neboť tato okolnost nemůže být důvodem, který by odůvodňoval zásah do práva na 
ochranu osobnosti.“  

 

Pro doplnění uvádím citaci několika odstavců z rozsudku NS ze dne  22. září 2004, č.j. 30 Cdo 181/2004, ve 
kterém se NS vyjadřuje k otázce pořizovaní a zveřejňování fotografií cizích nemovitostí (především 
staveb), a ze kterého lze vyvodit, že fotografováním nemovitosti ve většině případů nedochází k zásahu do 
osobnostních práv fyzické osoby, nicméně NS připouští možnost, že v konkrétním případě by k takovému 
zásahu mohlo dojít: 

 



„Pokud bylo třeba komplexně posoudit otázku tvrzeného zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobců, 
bylo nutno nepochybně vzít v úvahu celkový obsah dotčeného propagačního materiálu. Míru zásahu do 
práva na ochranu osobnosti v posuzovaném případě totiž mohly případně ovlivnit i další okolnosti. Bylo 
uvedeno, že žalobci tvrdili, že vyobrazení nemovitosti v souvislosti se jménem žalobců dává informaci o 
jejich majetkových poměrech, tedy o jejich intimní sféře, a tato informace je šířena s následky pro ně 
nepříjemnými, je zásahem do práva na ochranu osobnosti. Odvolací soud se však v tomto případě – jak již 
bylo uvedeno – ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že zveřejněním fotografie domu žalobců nedošlo 

k neoprávněnému zásahu do jejich osobnostních práv, konkrétně do jejich práva na soukromí, a to proto, 

že dům je věcí, která je seznatelná zvenčí a nenáleží proto do sféry osobního soukromí, které představuje 

vnitřní intimní sféru života fyzické osoby nezbytnou pro její seberealizaci a další rozvoj.“ 

 

„Ač tento závěr bude nepochybně ve většině případů spíše pravidlem, přesto nelze současně bez dalšího 

vyloučit ani možnost, že okolnosti takovéhoto zveřejnění v konkrétním případě (při současné identifikaci 

vlastníka věci nebo jejího uživatele) mohou eventuálně být ve své podstatě nepřípustnou sondou do intimní 

oblasti fyzické osoby, schopnou nedovoleně informovat i širokou veřejnost o jejím individuálním založení, 
resp. zaměření, směřování, apod. – tedy celkově nepřípustně vypovídat o soukromé sféře fyzické osoby. To 
však zatím v dosavadním řízení uváženo nebylo.“ 

 

Právní prostředky, kterými se lze bránit proti zásahu do práv na ochranu osobnosti 

 

Pokud dojde k zásahu do práv na ochranu osobnosti, upravuje Občanský zákoník několik prostředků, 
kterými se postižená osoba může tomuto zásahu bránit. Základním ustanovením je § 13 odst. 1 OZ, ve 
kterém je stanoveno, že „fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a 
aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.“ Pokud se postup podle předchozí věty nejeví jako dostatečný, 
případně pokud se jedná o intenzivnější zásah do práva na ochranu osobnosti, použije se ust. § 13 odst. 2 OZ 
kde je stanoveno, že „pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že 
byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též 
právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.“(tzv. žaloba na ochranu osobností) 

  

V některých případech by se dalo uvažovat i o použití ust. § 6 OZ kde je stanoveno, že „jestliže hrozí 
neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah 
sám odvrátit“ (tzv. ochrana svépomocí) případně též o tzv. ochraně pokojného stavu správním orgánem 
podle ust. § 5 OZ. Použití těchto ustanovení však nebude v případě ochrany osobnosti příliš časté. 

 

 

III. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že na řešený případ se nebude vztahovat úprava obsažená v zákoně o 
ochraně osobních údajů, protože zde nedochází k systematickému zpracovávání osobní údajů. Oproti 
tomu zde bude plně aplikovatelná úprava obsažená v §§ 11 až 17 OZ (ochrana osobnosti). Podle 
ustanovení občanského zákoníku o ochraně osobnosti, lze pořídit podobizny a obrazové snímky fyzické 
osoby a tyto snímky dále použít zásadně pouze s jejím souhlasem, pokud se nejedná o některou z tzv. 
zákonných licencí (umělecká, vědecká, zpravodajská). V řešeném případě by přicházela v úvahu pouze 
zákonná licence zpravodajská, avšak nepodařilo se mi dohledat soudní rozhodnutí popř. komentářový 
výklad, ze kterého by jasně vyplývalo, že zveřejňování fotografií na internetu, podobně jak k tomu dochází 
na webových stránkách www.lepsimisto.cz, lze pod zákonnou licenci zpravodajskou zahrnout. Z výše 
uvedeného rozsudku NS č.j. 30 Cdo 42/2011 nicméně vyplývá, že i v případech, na které se vztahuje 
zákonná licence zpravodajská, je třeba pečlivě zhodnotit zda veřejný zájem na zveřejnění určité 
fotografie v neupravené (nerozmazané atd.) podobě převažuje nad zájmem fyzické osoby na ochranu 
jejích osobnostních práv. 

 



IV. 

S ohledem na vyznění rozsudku NS č.j. 30 Cdo 42/2011 doporučuji upravovat (rozmazávat obličeje apod.) 
všechny fotografie, na kterých jsou zachyceny fyzické osoby (případně viditelná SPZ) a u nichž nelze 
uvažovat o veřejném zájmu na zveřejnění fotografie v neupravené podobě. Doporučuji upravovat fotografie i 
s ohledem na skutečnost, že není jisté, zda soud, který bude případný spor rozhodovat, dospěje k názoru, že 
takovéto zveřejňování fotografií spadá nebo nespadá pod zákonnou licenci zpravodajskou.  

 

 


